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1. УВОД  
 

обзиром да је мо~варно подру~је Барда~а 2. фебруара 2007. године Рам-
сарском конвенцијом проглашенo мо~варним подру~јем од свјетког зна-
~аја, потребно је да кона~но, у оквиру законских прописа Републике Срп-

ске, ово подру~је добије статус заштићеног.  

Барда~а због природних карактеристика (климатских, хидролошких, педо-
лошких итд.) представља јединствен природни комплекс на ширем подру~ју.  

Још 1969. године, под заштиту су стављене све колоније мо~варних птица 
на подру~ју Барда~е, односно тадашње Скупштине општине Србац. Др С. Обра-
тил, проу~авајући подру~је Барда~е 1973. године, установио је да се ради о по-
себном станишту птица мо~варица. 

Девастацијом тих простора у ратном, а посебно послијератном периоду, 
дошло је немало до потпуног уништења природних станишта птица мо~варица, 
које насељавају то подру~је, а које би требале да буду главни предмет заштите, 
односно ове студије. 

Имајући у виду кратак период за израду студије за успостављање зашти-
ћеног природног подру~ја као и потребе да се простор Барда~е претвори у оазу 
лова и туризма, у изради ће се користити материјал из LIFE LICENSE студије 
коју је у протеклом периоду израдио тим експерата.  

Такође, овом студијом требало би да буде обухваћено и подру~је Доње 
Долине, које је познато археолошко налазиште и у заједници са мо~варним под-
ру~јем Барда~е требало би да представља комплекс заштићеног културног пре-
дјела, по природним и створеним кaрактеристикама једниствен на ширем подру~ју. 
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2. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА (IUCN) 
 

рема члану 36. Закона о заштити природе – пречишћени текст  
(Службени гласник Републике Српске, 113/08), који је преузео IUCN 
категоризацију заштићених подру~ја, предлажемо да се рамсарско 

подру~је Барда~а заједно са Доњом долином прогласи заштићеним 
културним пејзажом. 
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3. КАРАКТЕРИСТИКЕ МОЧВАРНОГ ПОДРУЧЈА БАРДАЧА 
 
3.1.  БАРДАЧА, ПРОСТОР, ВЕЛИЧИНА И НАСТАНАК 
 

о положају, Лијев~е поље припада западној Посавини и смјештено је из-
међу ријеке Саве на сјеверу, ријеке Врбаса на истоку, обронака Козаре са 
југозападне стране, ријеке Јабланице и канала Јурковица на западу. Кроз 

средину подру~ја, у правцу сјевер-југ, протеже се нешто узвишенији терен, као 

гребен, по коме је изграђена аутосаобраћајница првог реда Бањалука ̶  Градишка. 

Подру~је са западне стране гребена грађено је од наплавина које су нани-
јеле бујице са планине Козаре, а исто~ни дио је алувијон ријеке Врбас. Изград-
њом канала Осорна –  Борна – Љев~аница, Лијев~е поље је подијељено на сје-
верни и јужни дио. 

На крајњем сјевероистоку Лијев~а поља налази се мо~варно подру~је Бар-
да~а, огани~ено ријеком Савом са сјевера, ријекама Брзајом и Врбасом са ис-
тока, Матуром са запада, док се у непосредној близини с јужне стране налази 
ободни канал Осорна – Борна – Љев~аница. Мо~варно-барски простор Барда~е 
обухвата око 3.500 ha (мада варира због исте надморске висине са ријеком 
Савом –  90-94 mnv). Чини га једанаест вјешта~ких језера површине 675 ha , те 
вјешта~ко језеро Стублаја површине 1,3 km2. 

 Административна граница подру~ја обухвата катастрарске општине Гај, 
Бајинци, Дуго Поље, Барда~а, и дио к.о. Гламо~ани (карта 1). 

Први хидротехни~ки радови по~ели су да се изводе крајем прошлог вијека 
и у трајању од неких десетак година изведени су насипи уз ријеке Саву и Врбас, 
а прокопан је и канал Љев~аница, с трасом готово паралелном са савским 
насипом. Тадашњи канал Љев~аница био је дуг 8 km (од ушћа Аржабе, па до 
ушћа у Врбас) и имао је намјену да пресје~ене и дјелими~но покупљене повр-
шинске воде одведе у Врбас. Тиме су дјелими~но брањена подру~ја Стапарског 
луга и долинско-матурско. Осим тога, изведене су и мање регулације рије~них 
токова (нпр. регулација Маховљанске ријеке), а у насипима су изведени, за свр-
ху контролисаног отицања воде, уставе и ~епови. 

Предузете мјере допринијеле су знатном спре~авању катастрофалних поп-
лава као и све бржем развоју пољoпривреде на великом дијелу до тада неиско-
ришћених површина. Све мјере представљале су само заштиту од вањских во-
да, док су подру~ја и даље трпjeла од сувишних оборинских, подвирних и про-
цједних вода. Ниже положени терени, као и терени који су били ограђени наси-
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пима ~есто су плављени, пошто акумулирана вода није могла да отекне кроз ус-
таве и ~епове у Саву због њених дуготрајних високих водостаја. Тако су наста-
јале баре и мо~варе, јер се вода задржавала у најнижим предјелима кроз већи 
дио године, те су те површине биле неупотрбљиве за пољопривреду. Идеја о 
изградњи рибњака на том мо~варном тлу реализована је у периоду 1902 – 1906. 

године на 600 јутара површине (cca 345 ha), на најнижим котама између ријека 
Матуре и Брзаје. 
 

 
 

          Обухват мо~варе Барда~а 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

 
 
3.2. ХИДРОГРАФСКЕ И ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

3.2.1. ХИДРОГРАФИЈА 
 

Ekosistem Barda~a nalazi se na sjeveroisto~nom dijelu Lijev~e пoqa, u 

blizini u{}a rijeke Vrbasa u Savu, odnosno izme|u Staparskog luga i dolinsko-

maturskog podru~ja, 90 m iznad nivoa mora. Ukupna povr{ina tog regiona je 50 hi-

qada hektara, uz ve}inom poqoprivredne aktivnosti u hidrolo{ki veoma boga-

tim i klimatski povoqnim uslovima. Geografska lokacija mo~varnog podru~ja je 

izme|u 17˚08' i 17˚30' isto~no i 45˚04' i 45˚08' sjeverno. Administrativna granica 

podru~ja obuhvata katastarske op{tine Gaj, Bajinci, Barda~a i Dugo Poqe, a na-

seqa koja spadaju u obuhvat su Barda~a i Bajinci na istoku, Dugo Poqe na jugu i 

Gaj na – sjeveru. 

Izgradwom kanala Osorna – Borna – Qev~anica, Lijev~e poqe je podijeqe-

no na ju`ni i sjeverni dio. Kaseta VIb nalazi se ju`no od kanala, a isto~no od 

puta Bawaлuka – Gradi{ka. Sa istoka je ograni~ena vrbaskim nasipom, a sa juga 

Mahovqanskom rijekom. Podru~je Staparskog luga, koje je dobilo ime kaseta V, 

ome|eno je sa sjevera nasipima uz ribwak Barda~a i rijeku Savu, s juga kanalom 

Osorna – Borna – Qev~anica, s istoka vrbaskim nasipom, a sa zapada putem i na-

sipom uz rijeku Stublaju. Dolinsko-мatursko podru~je se nalazi sjeverno od ka-

nala Osorna – Borna – Qev~anica do desnog nasipa Save, sa zapada je ograni~e-

no putem Bawaлуka – Gradi{ka, a sa istoka koridorom rijeke Mature. 

Geolo{ki sloj na kojem se nalazi ovaj eko-sistem je mineralno mo~varno 

kre~no tlo i aluvijalno tlo formirano eroziвno-akumulacionim procesima ri-

jeka Save i Vrbasa. Debqina izdani se kre}e od nekoliko metara na zapadnom i 

jugozapadnom dijelu podru~ja, 5-10 m u regionu Vrbasa, oko 15 m u centralnom di-

jelu, pa do 30 i vi{e metara na sjevernom dijelu. Тa ravan predstavqa hidroge-

olo{ki kolektor, koji je razvijen u dvije serije: 

• gorwa, koju ~ine krupnozrni slojevi {qunka sa pijeskom,  

• dowa, koju ~ine sredwe do krupnozrni {qunak i pijesak  

Serije su razdvojene na skoro ~itavom regionu slojem pjeskovite gline i 

mjestimi~no {qunkom debqine do 4 m, koji se javqa na dubini od 11 do 14 m, sa 

izra`enom smawenom vodopropusno{}u. Slabo propusne pjeskovite gline ~ine 

krovinu тim naslagama. Na ve}em dijelu regije, пreko krovinskog pokriva~a, pro-

stire se sloj humusa debqine 0.3-1.5 m.   
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Podlogu akvifera, tj. hidrogeolo{kог izolatorа, izgra|uje veoma malo 

propusna neogenska pra{inasto-pjeskovita glina, znatne debqine. 

Ovo podru~je tako|e ima jako povoqnu koli~inu godi{wih padavina od oko 

900 mm, {to sve zajedno ~ini povoqne plavne uslove za mo~varne ekosisteme. 

Sredwa godi{wa temperatura je oko 18˚C, sa relativnom vla`no{}u vaz-

duha od 76 процената, i umjerenom insоlacijom – 1. 200 sati godi{we. Zajedno s 

onim {to je nekada bio povoqan plavni re`im, to stvara vrlo povoqne eko-

lo{ke i fizi~ke uslove za stabilan razvoj mo~varnih ekosistema.  Ipak, zbog 

drena`nih radova i hidrolo{kog re`im, do{lo je do znatnih promjena. 

 
3.2.2. HIDROLOGIJA� 
 

Na podru~ju Lijev~а пoqa hidrolo{ka mre`a je veoma razvijena. Оно se sa 

dvije strane grani~i velikim rijekama, na istoku Vrbasom i sjeveru Savom, dok 

je samo poqe ispresijecano mre`om mawih rijeka. Zna~ajnije rijeke su Matura, 

Stublaja, Ar`aba i Kraqica. Tokovi тih rijeka su presje~eni izgradwom kanala 

Osorna – Borna – Qev~anica, i samo se Matura uvodi u kanal, dok ostali tokovi 

poniru u podzemqe i ponovo izbijaju na povr{inu sjeverno od kanala. Ne 

presu{uje ~ak ni korito Mature nizvodno od kanala. Razlog za tu pojavu su geo-

lo{ka gra|a terena i bogatstvo zemqi{ta podzemnim vodama. Sve te rijeke mogu 

da se smatraju ravni~arskim. Pored tih vodotokova, trebalo bi spomenuti i 

rijeke Osorna i Borna, koje izviru na Kozari i u podno`ju se spajaju, nastavqa-

ju}i tok kao kanal Osorna – Borna – Qev~anica. Тe dvije rijeke ne pripadaju Li-

jev~e poqu, ali su glavni izvor vode u kanalu tako da su od velikog zna~aja za 

podru~je. Za razliku od pomenutih, ove dvije rijeke su brze planinske rijeke. 

   

Rijeke Brzaja i Matura i obodni kanal Barda~e 

Pored rijeka, u ovom odru~ju se nalazi i nekoliko kanala. Pored pomenutog 

najve}eg, Osorna – Borna – Qev~anica, tu je kanal Qev~anica – Dugo Poqe, koji 

slu`i kao dovodni za puwewe ribwaka i  spaja ih sa kanalom Osorna – Borna – 

Qev~anica. Vrijedi pomenuti i kanale Brzaja, Virak, kao i kanal Barda~a. Wi-

hova uloga je u prikupqawu vode i za{titi podru~ja od poplava. 
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Jezera su nastala vje{ta~kim putem, tako|e u ciqu za{tite podru~ja od po-

plava. Koriste se prvenstveno za uzgoj ribe, a samim tiм da se pune i prazne u 

odre|enom dijelu godine. Jezera se prazne prvenstveno zbog izlova ribe, kao i 

zbog osvje`avawa vode radi zadovoqewa kvaliteta. 

Jezera se sastoje od deset ribwaka grupisanih u dvije cjeline. Prvoj cjeli-

ni pripadaju ribwaci ukupne povr{ine 310 ha, dok povr{ina ribwaka druge cje-

line iznosi 422 ha. 

Prva cjelina se nalazi na oko 2 m ve}oj nadmorskoj visini od druge. Tako 

se druga cjelina puni gravitacionim putem iz prve cјeline, dok se prva cjelina 

puni iz dovodnog kanala Qev~anica – Dugo Poqe. 
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3.3. ХИДРОГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ БАРДАЧЕ 
 

3.3.1. ОПШТИ  ДИО 
 

Влажна подру~ја, периоди~но или стално плавна, представљају не само 
зна~ајна станишта ријетких и угрожених биљних и животињских врста, већ и 
просторе којима је неопходно посветити посебну пажњу у смислу одржавања 
њихових природних карактеристика. Површинске и подземне воде у тим подру~-
јима су у директној зависности. Нај~ешће правилно дефинисан режим подзем-
них вода уз хидролошки режим, омогућавају о~ување хидрогеолошке средине и 
унапређење тих еколошки осјетљивих подру~ја, а Барда~а представља управо 
карактеристи~ан примjер. 

Управљање хидрогеолошком средином на простору Барда~е и околним, 
исто тако еколошки осјетљивим подру~јем Лијев~е поља, представља сложени 
хидрогеолошки задатак који треба да омогући будућа планска рјешења у функ-
цији развоја цјелокупне животне средине. 

На основу досадашњих, као и проведених хидрогеолошких истраживања, 
извршена је валоризација ширег истражног простора, а затим његово зонирање 
са аспекта управљања хидрогеолошком средином.  
 

3.3.2.    ХИДРОГЕОЛОШКА СРЕДИНА И ЊЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Подру~је Лијев~е поља до сада је било предмет неколико хидрогеолошких 
истраживања, и сва су била усмјерена углавном на рјешавање проблема водо-
снабдијевања становништва. Истражни простор током тих хидрогеолошких ис-
траживања био је јужни и сјеверозападни  дио Лијев~е поља. На простору Бар-
да~е, хидрогеолошка истраживања вршена су за потребе мелиорације Лијев~е 
поља, ~име се жељела промјена постојећег водног режима. 

Након интерпретације геолошких и хидрогеолошких карактеристика на ос-
нову фондовских и прикупљених података, извршена је анализа хидрохемијског 
режима подземних вода Лијев~е поља. Посебна пажња посвећена је постојећим 
и потенцијалним изворима загађења, корелацији са фондовским подацима с об-
зиром на временску промјенљивост квалитативних параметара, а додатна ис-
траживања су спроведена у виду анализа узорака подземне воде (физи~ко-хе-
мијске, бактериолошке, анализе на пестициде и тешке метале). 
 

3.3.2.1 Геолошка грађа Лијев~а поља  
 

Досадашња геолошка истраживања вршена су за потребе израде Основне 
геолошке карте Југославије, разли~ита детаљна истраживања и уз расположиву 
фондовску документацију представљају подлогу за анализу геолошке грађе ис-
тражног подру~ја.  
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Границе истражног простора, у којима је извршена интерпретација геолош-
ке грађе, воде гребенским дијелом планине Козаре на западу, ријеком Савом на 
сјеверу, Врбасом на истоку до Лакташа на југу. Тако дефинисани простор изгра-
ђују разли~ите стијене по ободу и распрострањени седименти централног дије-
ла, који и представљају Лијев~е поље и Барда~у. 

На основу састава, старости и склопа издвојене су сљедеће јединице : 

Најстарији комплекс на истражном подру~ју представља такозвани "ме-
ланж сјеверне Козаре и Узломца" јурске старости. Простире се у југозападном 
дијелу Лијев~е поља, односно Поткозарју – бањалу~кој Козари. Меланж је изгра-
ђен од пјеш~ара, рожнаца, глинаца и разли~итих магматских стијена. Серпенти-
нити, спилити, габро и дијабази немају велико распрострањење и јављају се у 
виду мањих маса. Пружање тих наслага је сјеверозапад – југоисток. 

Преко тог комплекса, дискордантно леже кластити горње креде. Распро-
страњење тих седимена на истражном подру~ју није зна~ајно и већином су по-
кривени квартарним седиментима. Ти седименти се састоје од кре~ња~ких бре-
~а, конгломерата, пјеш~ара и рјеђе кре~њака.  

Наслаге терцијара, претежно миоценске старости, заузимају већи дио 
јужног обода Лијев~е поља и представљају подину квартарним наслагама. Раз-
вијене су током тортона, сармата и панона. 

Седименти тортонске старости (M2
2)  издвојени су на западној страни Ли-

јев~е поља, односно сјеверној страни бањалу~ке Козаре. Карактеришу се изра-
зитом фацијалном разноликошћу, а заступљени су пјесковити бре~асти и шуп-
љикави кре~њаци, слабо везани пјеш~ари, пјесковите глине, лапори, глиновити 
пјескови и лапоровити кре~њаци.  

У подру~ју Миљевића главног ~лана те серије представљају сивоплаве, 
нај~ешће пјесковите глине у којима се подређено јављају истобојни пјесковити 
пјеш~ари у виду со~ива или банака, као и глиновито пјесковити кре~њаци. У из-
воришном дијелу Јурковице, тортонска карбонатна фација представљена је 
спрудним, органогеним, ~есто масивним кре~њацима. 

Сарматске  наслаге (М3
1) су најзаступљеније у западном дијелу истражног 

подру~ја, у предјелу Миљевића (долина Борне), а налазе се конкордантно преко 
тортонских. Представљене су глинама, лапорима, шљунком, пијеском и лапоро-
витим кре~њацима. 

Панонски седименти (М3
2) су издвојени у западном дијелу терена, око 

Миљевића и Церовљана. Изграђују их глине, пјесковите глине са интеркалаци-
јама пијеска, а документоване су бројном фауном. Специфи~ност тих седиме-
ната је да се у подру~ју Церовљана и Миљевића налазе трансгресивно преко 
тортона, док у долини Борне леже нормално преко сарматских наслага. 

Наслаге плиоцена (Pl) се налазе у западном дијелу разматраног подру~ја, 
исто~но од Миљевића, распрострањене као елувијалне и делувијалне твореви-
не. Заступљене су глине, шљунковите глине, шљунак и пијесак. 
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Седименти квартара прекривају циео простор Лијев~е поља, од Саве до 
Врбаса, као и дијелове ободних брежуљака. У оквиру тих седимената издвојени 
су терасни (t1,t2), падински, депозициони  и алувијални (al) седименти.  

Рје~не терасе се налазе у ободном дијелу истражног простора и претежно 
су изграђене од глина, пјесковитих глина и шљунковито-пјесковитих глина. Мје-
стими~но су присутна карактеристи~на глиновито пјесковита со~ива на дубини 
10-14 m. Повлату терасних седимената Лијев~е поља изграђују хумус, барске 
глине и илова~а, дебљине мјестимице и до 6 m. Тај комбиновани покрива~ је 
понегдје уклоњен па су шљун~ане наслаге у директном контакту са површинск-
им водама. 

Делувијално-пролувијални седименти (dpr) су настали усљед развоја 
падинских процеса, односно површинског спирања и повремено наглих акуму-
лација буји~ног карактера (лит 7). Током тих процеса створени су падински зас-
тори, ~есто километарских дужина и хектометарских ширина, унутар којих се 
смјењују творевине пролувијалних конуса и издужена со~ива. Ти седименти су 
заступљени у западном (Вилуси) и југозапаном дијелу разматраног подру~ја, 
сјеверно од  Лакташа. 

Пролувијум (pr) је развијен у пото~ним долинама у виду конуса. Фрагмен-
ти су хетерогеног гранулометријског састава, а поред грубозрног материјала ~е-
ста су и неправилна со~ива глиновито-пјесковитог материјала. Спајањем пролу-
вијалних конуса неколико токова створени су падински застори у југозападном 
ободу Лијев~е поља. 

Барски седименти (b), односно муљевити седименти са примјесама орга-
ногених фракција развијени су у благим пото~ним долинама као и у малим изо-
лованим подру~јима, готово увијек на творевинама флувијалне секвенце (лит 
8). Највећи дио године прекривени су водом са бујном барском вегетацијом.   

Фације мртваја (am) су евидентиране у исто~ном дијелу Лијев~е поља, на 
млађој тераси Врбаса, гдје образују два, готово повезана низа правца ССИ-ЈЈЗ. 
Изграђене су од ситног муљевитог и глиновитог материјала. Такав распоред мр-
тваја указује на процес изумирања мртваја које су старије од исто~ног низа, и на 
помицање Врбаса према истоку усљед неотектонског спуштање исто~ног дијела 
Лијев~е поља (лит 8). 

Ријека Врбас у доњем делу тока, проти~ући кроз Лијев~е поље, смањује 
брзну тока уз многоструко меандрирање, што је условило стварање ада, плажа 
и спрудова (as) са типи~ним седиментима. Од Лакташа према сјевероистоку 
издвојен је низ тих облика у простору Врбаса, који је усје~ен у млађу рје~ну те-
расу. Спрудове и плаже изграђују средњезрни до крупнозрни шљункови и пjе-
скови хетерогеног састава. Аде су изгарђене од пјескова, док је шљунак заступ-
љен само у дијеловима гдје Врбас меандрира уз аду. 

Алувијални седименти (al) су распрострањени у долинама ријека и мањ-
их токова. Представљени су шљунковима са пијеском, нај~ешће хетерогеним по 
гранулацији и литолошком саставу. Рјеђе се јављају пјескови и муљевите глине 
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у виду неправилиних со~ива у којима се може пратити гранулометријска смјена 
од ситног, муљевитог до крупнозрног пјеска (лит 7). Дебљина алувијалних седи-
мената је разли~ита и повећава се од  Врбаса према Сави. 

Алувијални седименти у подру~ју Лијев~е поља представљени су: 

� крупнозрним шљунковима до 10 м дебљине, 
� средњезрним до крупнозрним шљунковима са облуцима од 4-8 цм,  

                 дебљине 10-15 м, 
� средњезрним до ситнозрним шљунковима дебљине од 5-10 м и 
� ситнозрним шљунковима са пијеском, дебљине 5-10 м. 

 

3.3.2.2. Хидрогеолошке карактеристике  

 

Подру~је Барда~е представља дио Лијев~е поља, односно јединствене изда-

ни збијеног типа која је формирана у распрострањеним седиментима, због ~ега је 

и акцент тог приказа управо на режиму прве издани. Према својим хидрогеолош-

ким карактеристикама и манифестацијама на терену, најзна~ајнији утицај на одр-

жавање вулнерабилног екосистема Барда~е има хидрогеолошка средина. 

Највећи дио Лијев~е поља изграђују седименти миоценске, односно квар-

тарне старости. Таква геолошка структура басена предиспонирала је хидрогео-

лошку средину, карактеристи~ну по збијеном типу издани, сложеног хидраули~-

ког механизма. Непропусне глине и слабоводопропусни пјескови који се налазе 

на дубини око 10-16 m, утицали су да је издан у хидраули~ком смислу дво-

слојна, односно да се разликују два дијела по хидродинами~ком режиму. Горњи 

дио ове издани је са слободним нивоом подземних вода током године, док је до-

њи готово редовно под притиском.  

Дебљина водопропусних, шљунковито-пјесковитих седимената варира. У ал-

увијалној равни Врбаса, дебљина тих седимената износи 5-10 m. У јужном дијелу 

Лијев~е поља дебљина шљункова је око 15 m, иако мјестимице износи од 30 до 

40 m (централни дио). Шљункови су неуједна~еног гранулометријског састава и у 

дубљим дијеловима долази до повећања пјесковито-глиновите фракције. 

У истом дијелу испитиваног подру~ја глиновито пјесковита компонента, 

која представља подину, се налази на дубини од 14-16 m. Повлату овим седи-

ментима представљају пјесковите глине ~ија дебљина варира од 2 m у исто~ном 

до 4 m у западном дијелу.  

Распрострањена збијена издан у плану ограни~ена је ријекама Савом на 

сјеверу и Врбасом на истоку, док се на западу налази водонепропусни комплекс 

Козаре. У профилу издани у подини се налазе терцијарне, непропусне наслага-

ма, а у повлати муљевито глиновити седименти. Дебљина издани варира од 8 

до 30 метара. Са јужне стране истражног подру~ја границу ~ини комплекс трија-

ских кре~њака који се у подру~ју Клашница (јужно од Лакташа) протеже до алу-

вијона Врбаса.  
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Категоризација седимената истражног подру~ја извршена је на основу ври-

једности коефицијената филтрације добијених на основу пробних црпења буна-

ра, или изведених гранулометријских анализа. Према постављеном критеријуму, 

истражни терен карактеришу: 

• веома водопропустни седименти (песковити шљунак)  

        К=1x10-2 до 1x10-3 m/s 

•       добро водопропусни седименти (песак и глиновити шљунак) 

        К=1x10-3 до 1x10-4 m/s 

•  условно безводни, односно водонепропусни седименти (глине,  

                песковите глине, муљевите глине)   К<1x10-6 m/s 

Просторни распоред заступљених седимената приказан је блок-дијаграмом. 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок-дијаграм јужног дијела Лијев~е поља (M. Томић,1974) 
  

Прихрањивање издани одвија се комбиновано. Главни извор прихрањива-

ња збијене издани у Лијев~у пољу представља инфилтрација вода Врбаса, по-

готову у јужном дијелу Лијев~е поља што се уо~ава и на хидрогеолошкој карти. 

Остале изворе прихрањивања представљају воде које се процјеђују са западне 

стране Лијев~е поља, односно са масива Козаре и воде атмосферских 

падавина. С обзиром, да је површински слој Лијев~а поља изграђен од слабо 

водопропустних наслага овај вид прихрањивања би био скоро занемарљив, да 

у прошлости у Лијев~е пољу нису постојале бројне шљун~аре, тако да су наста-

ле депресије које ~есто имају функцију изданских окана. Није занемарљива ни 

комуникација подземних вода разли~итих водоносних хоризоната.  

Дренирање подземних вода врши се такође комбиновано. Природно исти-

цање подземних вода остварује се хидраули~ком комуникацијом са површинск-

им токовима Савом и Врбасом. Вјешта~ки на~ин дренирања представљају 

водозахвати, нај~ешће индивидуалног типа (бунари, пумпе) и за пољопривред-

не објекте – рибњаке и наводњавање поља. 
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На хидрогеолошкој карти Лијев~е поља, положај хидроизохипси такође ук-
азује на истицање подземних вода у Саву и Врбас. 

Истицање подземних вода збијене издани Лијев~е поља у ријеку Саву, ут-
врђено је на основу дугогодишњих хидролошких осматрања водостаја Саве на 
профилима с. Градишка и Србац, гдје је констатовано да се на дијелу између по-
менута два водомјерна профила (дужине 35 km) увећава протицај Саве за 19 m3/s. 
У тај податак не улази коли~ина вода која се упушта у Саву бројним пумпним 
станицама, већ се он односи искљу~иво на подземни дотицај у поменутој зони.  

Истицање подземних вода у Врбас потврђено је и мјерењем протицаја на 
три водомјерна профила (Лакташи, Разбој, Србац).  
 

3.3.2.3. Хидродинами~ке карактеристике 

 

Регион Лијев~е поља налази се сјеверно 
од Бањалуке на потезу Лакташи – Градишка. 
Шире подру~је Лијев~е поља геометријски 
се може шематизовати као троугаони облик. 
Смјер кретања подземних вода је углавном 
сјеверни до сјевероисто~ни. Карактер струја-
ња подземних вода издани Лијев~е поље на 
највећем дјeлу подру~ја представља струјање 
са слободном воденом површином. На слици 
је дат резултат хидродинами~ког модела под-
земних вода Лије~е поља. Анализом еквипоте-
нцијалних линија (хидроизохипсе) уо~ава се 
правилан распоред субпаралелан Сави. Сре-
дња вриједност хидраули~ког градијента изда-
ни износи I=1,2 до 4,18 x 10-3. На моделу, се 
јасно уо~ава главни смјер подземних вода.  

Хидродинами~ки модел подземних  
вода Лијев~е поља (Ireson A,2003)  

На дијеловима поља са повлатом веће дебљине и слабије пропусности, до-
лази до појаве струјања подземних вода под притиском. Напомиње се да на 
карактер струјања подземних вода овог подру~ја на појединим локалитетима ути~у 
и сезонске осцилације нивоа површинских и подземних вода. Реинтерпретацијом 
ранијих истраживања утврђено је да се режим подземних вода на подру~ју Лијев~е 
поља у дужем временском периоду може сматрати квазистационаран.  

Анализом доступне документације констатовано је да подру~је Лијев~е по-
ља алувијални крупнозрни до средњезрни пјесковити шљункови. Дебљина тих 
седимената повећава се од југа према сјеверу у границама од 8 до 30 m. Ври-
једности хидрогеолошких параметара ових седимената су: 

T=0,14m2/s ; K=7x1010-3 m/s ; a=0,667 m2/s 

Ранијим истраживањима је утврђено да се амплитуда колебања подземн-
их вода креће од 0,43 до 2,72 m. 
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3.3.2.4.  Хидрохемијске карактеристике 
 

Хидрохемијске карактеристике подру~ја као битан показатељ стања животне 
средине, а у овом слу~ају екосистема Барда~е који треба да се ревитализује, одре-
ђене су на основу извршеног узорковања подземних вода у периоду од 18. до 20. 
маја 2003. године. Узорковање површинских и подземних вода извршено је на 18 
издвојених локација (12 бунара, двије пумпе, два хидролошка мјеста и два вјеш-
та~ка система) и на основу узетих узорака, извршено је 18 комплетних хемијских и 
бактериолошких анализа. Приказ који је дат заснива се резултатима тих анализа.  

Хидрохемијски састав подземних вода Лијев~е поља је прили~но уједна-
~ен, што упућује да се ради о јединственој издани збијеног типа. На основу Але-
кинове класификације, подземне воде су натријско-калцијског-магнезијско-кал-
цијског, сулфатно хидрокарбонатног типа. У саставу макрокомпонената домини-
рају по концентрацији Ca и HCO3, што указује да су те подземне воде највећим 
дијелом атмосферског поријекла. Према укупној тврдоћи, подземне воде припа-
дају тврдим водама (20˚dH) према класификацији Klut-a. 

Анализом резултата хемијских анализа ранијих истраживања уо~ено је да 
се анјонски састав с обзиром, на годишње доба готово не мијења, што није слу-
~ај са катјонским саставом.  

У сушном периоду примјећене су смањене концентрације калцијум (Ca) и 
магнезијум (Мg) јона у односу на концентрације натријум (Na) и калијум (K) јона. 
Анјонски састав је локално промјенљив, нај~ешће уз ријеку Врбас. 

Анализирани узорци нај~ешће имају нешто повишен садржај гвожђа, у од-
носу на референтне вриједности (Fe=1.9 mg/l). Посебно интересантан је слу~ај 
бунара из којег је узет узорак 26, јер садржај гвожђа износи 5,537 mg/l. Пови-

шени садржај гвожђа на тој локацији може се јавити из више разлога. Зна~ајније 
повишен садржај гвожђа у бунарској води може постојати усљед загађења 
гвожђевитим бактеријама или је поријекло гвожђа природно с обзиром да во-
доносни хоризонт на том дијелу лежи преко дијабаз рожне формације која у 
свом саставу, као и у саставу распадине тог комплекса,  садржи гвожђе у пове-
ћаној концентрацији. 

Бактериолошке анализе узорака указују да су плићи бунари индивидуал-
них потроша~а бактериолошки неисправни према Правилнику (Службени лист 
СФРЈ, бр. 33/87 i 13/91) док су воде бунара који експлоатишу хоризонте дубље 
од 12 m задовољавајуће исправности, што упућује на вертикалну зоналност 
бактериолошког квалитета подземних вода истражног простора. 

Тешки метали анализирани у узетим узорцима подземних и површинских 
вода нису констатовани. Поред 18 поменутих узорака, узето је и још 20 узорака 
(период, мај 2003.) зa aнaлизу садржаја метала у водама. Узорци су анализира-
ни у лабораторији Империјал колеџa у Лондону. Локације узорковања су исте, 
са још два узорка из централног дијела Лијев~е поља. Концентрације метала у 
водама су углавном испод дозвољених. 

Анализе садржаја пестицида у подземним водама су вршене на три ло-
кације (5. октобра 2003.). За узорковање су издвојене локације у подру~јима са 
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интензивном пољопривредном производњом, у односу на смјер кретања 
подземних вода. На све три локације извршено је узорковање на две групе 
пестицида – тријазинских хербицида и органохлорних инсектицида.  

Према стандардима EU MDK за пијаће воде дозвољена концентрација за 
атразин је 0,1 µµµµg/l. Анализом резултата у односу на усвојени стандард концен-
трација антразина у свим узорцима је нижа од дозвољене границе  

Концентрације органохлорних инсектицида нису констатоване ни у једном 
узорку подземне воде. 

 

3.3.2.5. Промјенљивост хидрогеолошкe срединe 
 

Променљивост хидрогеолошке средине, односно животне средине у опш-
тем смислу, дешава се непрестано и представља саставни дио природе. Исто-
ријски посматрано, подру~је Барда~е као и цијело Лијев~е поље, претрпјело је 
током времена промјене које су и довеле до угрожавања распрострањених еко-
система. Све промјене које су се одвиле дијеле се на природне и антропогено 
изазване. Током хидрогеолошких истраживања која су спроведена извршена је 
и анализа промјена на истражном подру~ју са циљем сагледавања превазила-
жења настале ситуације и могућности ревитализације Барда~е. 

Природне или антропогено изазване промјене које се дешавају на истраж-
ном подру~ју и могу да имају утицаја на коришћење простора посматране су на 
основу анализе:  

- квантитативних карактеристика збијене издани, 
- квалитативних карактеристика изданских вода, 
- стања и развоја процеса деградације. 

Квантитативне карактеристике збијене издани указују да се током хид-
ролошке године одвијају промјене у издашности хидрогеолошких објеката (бу-
нара), промјене смјера кретања подземних вода у експлоатационим условима, 
осцилација нивоа подземних вода  у зависности од осцилације површинских во-
да. С обзиром, да се шљунковите, пјесковите и шљунковито-глиновите наслаге 
смјењују, то се ради о једниственој издани сложеног хидраули~ког механизма. 
Узимајући у обзир резултате испитног црпења, као и прора~уна снижења за ка-
пацитет бунара Q=200 l/s са сигурношћу се може изнијети мишљење да под-
ру~је Лијев~а поља спада у ред најбогатијих изворишта изданске воде у Репуб-
лици Српској, која се врло економи~но може захватитити и експлоатисати. 

Квалитативне карактеристике изданских вода указују да су подземне 
воде према хемијском саставу погодне за водоснабдјевање или неки други вид 
коришћења, на основу важећег Правилника (Службени гласник Републике Срп-
ске, бр. 40/03). Међутим, анализом потенцијалних извора загађења и могућих 
посљедица уо~ено је на подру~ју Лијев~е поља присутно неколико разли~итих 
извора загађења, како у природним условима, тако и у условима експлоатације. 
Сви извори загађења подијељени су на: 

- Та~касте изворе загађења, 
- Расуте изворе загађења, 
- Потенцијалне изворе загађења (могући акцидентни слу~ајеви). 



 16

3.3.2.5.1.  Та~касти извори загађења 
 

Та~касте изворе загађења представљају загађива~и који су концентрисани 
на једном мјесту. Таквих извора загађења у Лијев~е пољу има пуно и у њих се 
убрајају: септи~ке јаме, напуштене (несаниране) шљун~аре које служе као див-
ље депоније, објекти са нерјешеним санитарним и условима заштите животне 
средине – поједине бензинске пумпе, фарме, кланице, непрописно изграђени 
рибњаци и друго.  

Анализа стања отпадних вода у домаћинствима показује да поједина 
немају непропусни сенгруп, као и да у слу~ају прикљу~ења на јавни водовод 
некадашњи објекат за водоснабдјевање претварају у сенгруп. Такав тренд дје-
лими~но угрожава хидрогеолошку средину, али може и да, уколико би се наста-
вио, потпуно онемогући њено коришћење. 

Експлоатацијом шљунка за разли~ите индивидуалне потребе формирани 
су ископи до издани, односно испод нивоа подземних вода ~име су на вјешта~ки 
на~ин створена изданска ока. На тај на~ин је олакшан пут загађивању  подземн-
их вода. Поред тога што тако формирана депресија у терену представља еро-
зиону базу где се сливају околне површинске воде, у пракси се такве депресије 
запуњавају разли~итом врстом отпада (органског и неорганског).  

Поједине шљун~аре су претворене у рибњаке мањег капацитета, и у њима 
се врши природни процес водозамене (отицањем и дотицањем подземних во-
да). Јасно је да се сав створени органски отпад током продукционог циклуса ди-
ректно филтрира загађујући подземне воде. 

Индивидуална пољопривредна домаћинства се баве углавном и узгајањем 
домаћих животиња, а објекти за већи број грла посматрани су као фарме. Та~ан 
број није утврђен, али је уо~ено да их много ради илегално без икаквих дозво-
ла. Имајући у виду да отпадне воде фарми нај~ешће оти~у у непрописне септи-
~ке јаме или у неке природне или вјешта~ке депресије и канале, својом даљом 
инфилтрацијом оне такође доспјевају у подземне воде.  

Отпадни материјал из бројних кланица, од којих већина нема регулисан 
статус ~есто се баца (истовара) и на обалу или директно у Врбас. 
 

 3.3.2.5.2. Расути извори загађења 
 

Подру~је Лијев~е поља представља регион са јако повољним природним 
условима за развој интензивне пољопривредне производње. Такав вид пољо-
привредне производње прати интензивна употреба мелиоративних средстава, 
заштитних пестицида и минералних ђубрива, а њихова примјена без стру~не 
контроле представља управо расуте загађива~е.  

Веома повољне филтрационе каратеристике хидрогеолошке средине за при-
храњивање и формирање слободних подземних вода, представљају у овом слу-
~ају опасност за брзу пропагацију расутих загађења путем директне инфилтрације 
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у подземне воде. Један дио пестицида се разграђује и апсорбује у земљишту, док 
се  мањи дио инфилтрира и доспјева у подземне воде које га разносе.  

Већина пестицида који се код нас користе, у хемијском саставу садржи не-
ке од тешких метала који имају способност "биоакумулације", односно  концент-
ровања и накупљања у организмима тако да у ткивима може да се нађе кон-
центрација која је ~ак и до хиљаду пута већа од концентрације у води (И. Бр~ес-
ки). Већина тих тешких метала (Cd, Pb, Hg, Ni, As) класификована је као канце-
рогена, због ~ега у наредним истраживањима треба посветити овом проблему 
посебну пажњу. 
 

3.3.2.5.3. Потенцијални извори загађења (могући акцидентни слу~ајеви) 
 

Посебну пажњу, поред наведених, заслужују потенцијални извори загађе-
ња, односно подру~ја угрожена потенцијалним акцидентима. Прије свега, то се 
односи на саобраћајнице вишег реда. Кроз централни дио Лијев~е поља про-
теже се магистрални пут Бањалука – Градишка (М-16) који сјеверозападни дио 
Републике Српске повезује са аутопутем Београд – Загреб и сусједним држава-
ма. Наведена саобраћајница је веома фреквентна и њоме се ~есто транспортују 
запаљиве, опасне и токси~не материје.  

Према Просторном плану Републике Српске (1996.) треба да се изведу 
две  саобраћајнице високог ранга, аутопут и пруга ~ији би коридор био у Лијев~е 
пољу, а што ће додатно повећати ризик од акцидентног загађења.  

У Лијев~у пољу се налазе и два аеродрома, цивилни и пољопривредни, ко-

ји се такође сврставају у групу потенцијалних (акцидентних) извора загађења. 

У табели која слиједи, поређења ради, приказани су извори загађења на 
ријеци Врбас на подру~ју Бањалуке, по подацима из 1974. године, јер новији 
нису систематизовани и објављени. И поред тога, констатовано је да Врбас, као 
један од главних извора прихрањивања збијене издани, носи извјесна 
загађења. На сливном подру~ју Врбаса узводно од Лијев~е поља изливају се 
отпадне воде многих насеља, као и индустрије. Након рата (1992-1995) већи 
дио индустрије (узводно од Лијев~е поља) је престао, или зна~ајно смањио 
испуштање отпадних вода, што се одразило и на квалитет вода у Врбасу.  

Стање и развој деградационих процеса на истражном подру~ју огледа 
се не само преко антропогених активности и посљедица које оне могу или су из-
азвале, већ и преко манифестације природних процеса који ограни~авају кори-
шћење простора.  
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ЗАГАЂИВАЧИ НА РИЈЕЦИ ВРБАС НА ПОДРУЧЈУ БАЊАЛУКЕ,1974.   

 

Загађива~и Коли~ина отпадне воде m3/d  
Опште карактеристике квалитета 

pH Суспенд. mg/l мат. kg/dan BPK5 mg/l kg/dan 
HPK 
mg/l 

Суви остат. mg/l Спец.загађ. mg/sec Примједба 

1. Бањалука (насеље) 11000 6,7-7,5 70-300 1754 45-270 1919 60-6000 500-1000 Детерџ.  
2. Пивовара 3000 6,4-7,9 50-600 300 50-1300 760 100-1700 300-800 Детерџ.  
3. Твор. "Витаминка" 2500 4,8-11,4 60-500 541 200-1600 1788 400-3000 600-1200 Требер Повремено 

4. ПИК" М.Стојановић" 500 5,2-7,4 40-700 53 100-1600 163 100-2500 200-800 Сурутка Повремено 
5. М.Бадел-Босанка 200 6,7-10 30-300 17,6 30-300 58,8 100-700 300-700 Детерџ.  
6. Кланица"Сто~ар" 15 7,2-7,8 100-2000 66 400-4000 144 600-6000 400-4000 Крв,клан.отпад  
7. Творница коже 350 4,2-8,2 100-3000 508 100-1500 255 400-10000 1000-2000 Хром (60)  
8. "Јелшинград" 700 7,2-7,7 30-300 85 8-40 13,1 50-200 300-800 Уља,пепео Повремено 
9.   ЕИ "Руди Чајавец" 700 2,5-10,5 20-100 29,6 +) +) 30-150 300-1500 Cu(16), Cr(24),Cn(8)  

10. ПЗ" Кос м ос 70 2,7-7,5 30-200 7,76 +) +) 10-50 200-600 Cu(0,8),Cn(4),Cr(2,4)  

11. Инд.виск.и целулозе 170000 3,6-7,5 100-600 6800 150-600 65000 300-1000 5000-1000 
Лигнин(0,4 kg/sec) 

H2S (40 gr/sec) 
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3.4.  КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  БАРДАЧЕ 
 
3.4.1. ИЗВЈЕШТАЈ КЛИМАТСКИХ СТУДИЈА  LICENSE  ПРОЈЕКТА 
 

У извештају је дат преглед резултата климатских студија спроведених у 
оквиру пројекта  LICENSE  које се односе на анализу климатских карактеристи-
ка и оцјену локалних климатских промјена у ширем подру~ју мо~варе Барда~а.   

Основни циљ ових активности био је усмјерен на успостављање базе по-
датака о локалној клими и релевантних података о глобалним промјенама кли-
ме, за потребе пројекције локалних климатских услова за разли~ите сценарије 
промена глобалне климе, као и за потребе оптимизације  метеоролошке и хид-
ролошке мреже станица и мреже станица за квалитет ваздуха и вода у наред-
ном периоду. Те активносту непосредно доприносе  бољем знању и разумијева-
њу атмосферских процеса који ути~у на мо~вару и околно подру~је и обезбјеђују 
информације неопходне за дугоро~но планирање и еколошки одржив развој у 
том осјетљивом региону, као и унапређење плана заштите од поплава и других 
климатских екстрема.  

У том циљу у току реализације пројекта урађени су следећи послови: 

�  Израђен је приједлог програма интегралног мониторинга утицаја зага-
ђености животне средине и климатских промена на екосистеме Барда~е; 

� У складу са упутствима Свјетске метеоролошке организације израђен је 
софтвер за дигитализацију метеоролошких података осмотрених у терминима 
7, 14, и 21 ~ас по локалном времену;  

� За потребе истраживања општих климатских карактеристика слива мо~-
варе Барда~а, извршено је прикупљање и обрада мјесе~них вриједности распо-
ложивих климатских података за температуру ваздуха, падавине, релативну 
влажност ваздуха, обла~ност, осун~авање, вјетар, као и података о у~есталости  
климатских екстрема. Недостајуће вриједности су интерполисане, након ~ега је 
извршена анализа просторне расподјеле температуре ваздуха и падавина пом-
оћу  Gstat софтвера базираног на дигиталној топографији  

� Извршена је анализа временских серија података о температури вазду-
ха и падавинама за период 1901-2000. година за шире подру~је Барда~е; 

� Извршена је анализа тренда климатских екстрема, а наро~ито појаве ви-
сoких температура, суша и јаких киша; 

� Извршена је анализа просторне расподјеле температуре ваздуха и па-
давина за шире подру~је Барда~е за стандардни климатолошки период 1961-
1990, као и пројекције локалних промjена температуре ваздуха до 2030. године; 

� Припремљен је приједлог Програма интегралног мониторинга утицаја 
загађења животне средине и климатских промјена на екосистеме Барда~е;  
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� У оквиру активности везаних за информисање јавности припремљени су  
одговарајући прилози о климатским промјенама и неповољном утицају суше и 
других климатских екстрема.  

На основу спроведене анализе расположивих временских серија климатс-
ких елемената може да се закљу~и сљедеће: у току 20. вијека клима  Босне и 
Херцеговине, а наро~ито температура ваздуха и падавине као два основна 
параметра показују одређену варијабилност сли~ну колебању климе забиљеже-
ном у осталим дјеловима Јужне Европе и Медитерана. Наиме, уо~љив је тренд 
пораста температуре ваздуха у 20. вијеку, наро~ито послије 1970. године, као и 
пораст брзине промјене температуре. Година 2000. била је најтоплија година у 
Босни и Херцеговини са просје~ном годишњом температуром ваздуха за 2˚C 
већом од нормалног просјека за период 1961-1990. година. Падавине, пак, пока-
зују тренд смањења у 20. вијеку, али регистровано смањење на територији БиХ  
није статисти~ки сигнифицирано. 

У погледу будуће климе Босне и Херцеговине, Michel (2003) закљу~ује да се у 
Босни и Херцеговини о~екује даљи раст температуре ваздуха у опсегу од 1,5 до 
6,7˚C, односно у просјеку за 3,4˚C у периоду од 1990.  до 2100. године, при ~ему ће 
пораст бити већи у току љета (у просјеку 4,6˚C) него у току зиме (3,0˚C). Што се ти~е 
падавина, ту је много теже извршити пројекције с обзиром да се Босна и Херцего-
вине налази у прелазној зони између медитеранског и континенталног плувиоме-
тријског режима. Истраживања предвиђају смањење средњих годишњих падавина 
у Босни и Херцеговини  до 120 mm  у периоду 2070-2100. година. Сви модели по-
казују смањење падавина у љетњим месецима од два до 15 процената. 

Поређења показују да ће анализирана подру~ја бити знатно топлија око 
2030. године. Пројекције показују пораст средње годишње температуре ваздуха 
у опсегу од 1,2 до 2,4˚C, односно у просјеку о.3-0,5˚C по деценији. До 2030. год-
ине просjе~не годишње падавине у региону Барда~е смањиле би се за око 10%. 

 
3.4.2. ОПШТЕ КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА БАРДАЧЕ 
 

Барда~а се налази у средишту умjереног појаса (45˚08' сjеверне географс-
ке ширине и 17˚25' исто~не географске дужине), у региону у којем је, због специ-
фи~не расподjеле поља високог и ниског атмосферског притиска, присутна ин-
тензивна размjена тропских и поларних ваздушних маса и знатна циклонска 
активност наро~ито на Јадранском мору у зимском периоду. Отуда се може 
рећи да су опште климатске карактеристике Барда~е у великој мjери условљене 
карактеристикама атмосферске циркулације макро размjера. С друге стране, 
ово подру~је је потпуно отворено према сjеверу па је наро~ито зими, изложено 
утицају хладних ваздушних маса које продиру из сjеверног квадранта при фор-
мирању јаког сибирског антициклона, док високи планински ланац Динарида на 
југу спрjе~ава зна~ајнији утицај Медитерана на климу овог подру~ја.   
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Поред рељефа и географског положаја, на климу Барда~е, посебно на ме-
зо и микроклиматске карактеристике, знатно ути~у комплекси зелених површина 
и водене површине мo~варе, језера и ријека Саве и Врбаса.  

Из наведених разлога, шире подру~је Барда~е смјештено између ријека 
Врбаса и Саве, на око 100m надморске висине, у подножју Мотајице  одликује 
се умјереноконтиненталном климом са средњом годишњом температуром ваз-
духа од 10.8˚C, средњим годишњим температурним колебањем од 22.4˚C, и ви-
соком амплитудом екстремних температура ваздуха која у овом крају износи 
око 66.4˚C. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Просторна расподјела средње годишње температуре ваздуха 
на ширем подру~ју Барда~е за период 1961-1990. година 

 

Анализа средњих мјесе~них температура ваздуха показује да најнижа тем-
пература на овом подру~ју у јануару и износи -1.8˚C, док је најтоплији мјесец ју-
ли, са просје~ним температурама од 20.6˚C. Апсолутни максимум температуре 
ваздуха се јавља у августу и износи 38.9˚C, а апсолутни минимум од минус 
27.5˚C регистрован је у јануару. 

Зиме су на разматраном подру~ју прили~но хладне са просје~ним темпера-
турама које се крећу око 0.5˚C. Средње љетње се крећу око 20.1˚C. 

Јесени су само незнатно топлије од прољећа (средња температура јесе-
њих мјесеци се креће око 11.5˚C, а прољећних око 11.0˚C) што указује на прису-
ство слабијег  маритимног утицаја на поднебље овог подру~ја.  

Велика у~есталост појаве мразева и магли представља такође зна~ајну ка-
рактеристику климе ширег подру~ја Барда~е. Годишње на њему у просеку су 83 
дана са мразом  (дани  са  минималном  температуром ваздуха  испод 0˚C),  и  
то од октобра  до априла, уз ријетке појаве током маја. 

У Барда~и се тропски и љетњи дани (дани са максималном температуром 
вишом од 30˚C, односно изнад 25˚C) јављају претежно у периоду од маја до се-
птембра, али их највише има у току љета.  

На континенталност климе указују и подаци о стварном трајању сијања су-
нца са просје~ном годишњом сумом од свега 1.813 ~асова, затим повећан сте-
пен обла~ности од 54% покривености неба, као и сразмјерно велики број тму-
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рних дана (просје~но у току године 106) са просје~ном обла~ношћу изнад 80% 
покривености неба. Просје~ан број ведрих дана (са средњом дневном обла~но-
шћу испод 20%) креће се око 83 дана, а нај~ешће се јављају  у јулу, августу и 
септембру мјесецу.  
 

Oпште карактеристике умјерено-континенталне климе ширег подру~ја Барда~е: средња годишња (T), апсо-
лутна максимална (Tx) и апсолутна минимална (Tn) температура ваздуха, средње годишње вриједности 
релативне влажности ваздуха (U),  трајања осун~авања (S), падавина (P),  обла~ности (N) и  броја дана са 
падавинама, за период 1961-1990.  
 

Метеоролошка 
станица 

T 
(˚C) 

Tx 
(˚C) 

Tn 
(˚C) 

U 
(%) 

S 
(h) 

P 
(mm) 

N 
(1/10) 

Пад. 
дани 

Србац 10.8 38.9 -27.5 79.8 1813 858.2 5.4 128 

Дервента 10.3 38.0 -31.5 81.8 1813 897.8 5.9 123 

Прњавор 10.1 40.0 -33.0 78.2 1798 1003.6 6.0 123 

Бањалука 10.5 41.4 -27.4 77.4 1778 1044.3 6.1 158 

 

У току године преовлађују сјевероисто~ни, сјеверозападни и југоисто~ни 
вјетрови, а сразмјерно висока фреквенција тишина показује да је на подру~ју 
Барда~е у току године око трећина дана без вјетра. У просјеку се јавља пет да-
на с јаким вјетром и само један са олујним. 

Такви услови  преовлађујућег тихог времена погодују ~естом образовању и 
задржавању магли које су карактеристи~не за подру~је, а нај~ешће су од октоб-
ра до фебруара, када изнад Југоисто~не Европе доминира антициклонални тип 
ведрог и тихог времена.  

Просторна расподјела годишњих коли~ина падавина у ширем региону Барда-
~е  указује да се на анализираном подру~ју у току године излу~и у просјеку 858 mm 
у Српцу, на ушћу Врбаса у Саву, док се идући према средњем и горњем току Врба-
са коли~ина падавина повећава, тако да се већ на подру~ју Бањалуке годишње у 
просјеку излу~ује око 1.044 mm воденог талога. Највећа  мјесе~на коли~ина пада-
вина  јавља се у јуну и на станицама у околини Барда~е  креће се у опсегу од 102 
до 107 mm. Најмање мјесе~не коли~ине имају јануар, фебруар, март и октобар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Просторна расподјела годишњих коли~ина падавина на 
ширем подру~ју Барда~е за период 1961-1990. година 
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Падавине су сразмјерно ~есте и јављају се у просјеку 128 дана годишње. 

Број дана са падавинама већег интензитета  (изнад 10.0 mm ) смањује се 
од горњег тока Врбаса према његовом ушћу у Саву, тако да  у Бањалуци износи 
35, а у Српцу око 29 дана годишње. Вриједности апсолутних максималних днев-
них коли~ина падавина у Српцу се крећу од 32 mm у марту до 101 mm у јуну. 

Снијег се на овом подру~ју јавља углавном од новембра до априла, а с 
обзиром да посматрано подру~је припада ниској Перипанонској области, сњежни 
покрива~ је нестабилан, и након краћег трајања се отапа, а затим поново фор-
мира, па је из тих разлога стварни број дана са снијегом и сњежним покрива~ем 
знатно мањи од дужине периода са појавом снијега и сњежног покрива~а. 

Средња годишња релативна влажност ваздуха у широј околини Барда~е 
износи 80%. 

У погледу будуће локалне климе Барда~е о~екује се даљи раст температу-
ре ваздуха у опсегу од 1,5 до 6,7˚C, односно у просјеку раст за 3,4˚C у периоду 
од 1990.  до 2100. године, при ~ему ће пораст бити већи у току љета (у просјеку 
4,6˚C) него у току зиме (3,0˚C).  

Резултати истраживања промјена локалне климе указују да ће анализира-
но подру~је Барда~е већ за 3 деценије карактерисати знатно топлија и нешто 
сувља клима.  О~екивани пораст средње годишње температуре ваздуха око 
2030. године креће се у опсегу од 1,20C до 2,40C у доњем току Врбаса у 
приобаљу Саве, односно у просеку 0.3- 0,50C по деценији. У истом раздобљу, 
просе~не годишње падавине у сливу Врбаса смањиле би се за 8 -10% . 
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3.4.3. Закљу~ак 
 

Према резултатима истраживања климе Барда~е и процјене могућих кли-

матских промјена, као одраза глобалних промјена климе, на анализираном под-

ру~ју у наредним деценијама може се о~екивати даљи раст температуре вазду-

ха, смањење годишњих коли~ина падавина, и већи пораст у~есталости и интен-

зитета климатских екстрема, а наро~ито максималних вриједности климатских 

елемената. То у слу~ају терми~ког режима и режима падавина који су детаљни-

је анализирани, зна~и да ће максималне температуре ваздуха све ~ешће прева-

зилазити досадашње апсолутне екстреме, уз повећану у~есталост појаве топло-

тних таласа у љетњем периоду, као и у~есталију појаву сушних периода, наро-

~ито у топлој половини године. У погледу екстремних коли~ина падавина, могу 

се о~екивати у~есталије непогоде са већим интензитетом киша кратког трајања 

праћених поплавама или пак, већа у~есталост ледених киша, магли и других 

непогода карактеристи~них за овај регион у зимском периоду. 
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3.5. ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
3.5.1 ОПШТИ ДИО 
 

Zemqi{te, zajedno sa vodom i vazduhom, predstavqa najva`niju komponen-

tu ekosistema. Kao jedan od osnovnih prirodnih resursa ono je nezamjenqiv 

~inilac opstanka  budu}eg razvoja `ivog svijeta na Zemqi. Primarna uloga 

zemqi{ta, u poqoprivredi i {umarstvu, je proizvodwa hrane i sirovina za 

stanovni{tvo. Me|utim, zemqi{te pored toga  ima i niz svojih drugih funkcija: 

na wemu se podi`u ku}e, fabrike i razni drugi objekti, odla`e otpad, slu`i 

kao izvor za dobijawe raznih sirovina ({qunak, glina i dr), za izgradwu 

sportsko-rekreacionih centara, itd. Zato se posledwih godina sve vi{e 

ukazuje na zna~aj zemqi{ta, kao prirodnog resursa, kao i potrebu wegovog 

o~uvawa za osnovnu namjenu-proizvodwu hrane i ~iwenicu da je ono sve vi{e 

izlo`eno  uni{tewu usqed sve br`eg tehnolo{kog razvoja, tj. postaje sve vi{e 

`rtva raznih vidova degradacije.  

 
3.5.2. TIPOVI ZEMQI[TA, ZASTUPQENI U PODRU^JU BARDA^E  
 

U podru~ju Barda~e zastupqeni su sqede}i tipovi zemqi{ta: eugleji (mo~-

varno-glejna zemqi{ta), fluvisoli (aluvijalna zemqi{ta) i humofluvisoli 

(semiglejna zemqi{ta). 

To su dolinska zemqi{ta, koja u klasifikacionom smislu pripadaju raz-

djelu hidromorfnih zemqi{ta, koja pokazuju prekomjerno vla`ewe u cijelom, 

ili samo u gorwem, odnosno u dowem dijelu profila. Prekomjerno vla`ewe zem-

qi{ta mo`e nastati pod uticajem: padavina, dopunskog vla`ewa povr{inskim 

vodama ili dopunskog vla`ewa podzemnim vodama. 

Ovakva zemqi{ta, u dolinama, imaju svoj vodni re`im, koji se uveliko raz-

likuje od vodnog re`ima zemqi{ta u brdskim i planinskim oblastima. 

3.5.2.1.   Еуглеји (мо~варно  глејна  земљишта) 

 Uglavnom su vezana za naju`e podru~je reqefske depresije, gdje je loci-
rana i sama Barda~a. Nivo podzemne vode je prili~no visok, uz malo kolebawe. 

S druge strane, te`ak mehani~ki sastav zemqi{ta (prete`no glinovito) uslo-

vqava i pojavu gorwe podzemne ili povr{inske stagniraju}e vode. Sve to 

dovodi do osnovnih procesa u ovim zemqi{tima, a to su oglejavawe i anaerobni 

procesi. Prirodna vegetacija, koja se razvija na ovim zemqi{tima je uvijek hid-

rofilna. Gra|a profila eugleja je A-Gso-Gr , ili A/T-Gso-Gr , mada u izvjesnim 

slu~ajevima, kada je nivo podzemne vode vrlo visok i stalan, Gso  mo`e i da 
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izostane. Procesi oglejavawa dovode do obrazovawa glejnog  horizonta – G. U 

dowem dijelu G horizonta, gdje vladaju trajno anaerobni uslovi, nalazi se pot-

horizont Gr, u kojem je gvo`|e trajno u redukovanom stawu. U gorwem dijelu G 

horizonta, u kontaktu s vazduhom, vr{i se sekundarna oksidacija gvo`|a i ob-

razuje se pothorizint Gso .  

Humusni horizont je naj~e{}e debqine 18-40 cm. U karbonatnim varijantama 

u bazi A horizonta  mo`e  do}i do nagomilavawa CaCO3 u obliku tzv. ″barskog 

kre~a″. Debqina Gso  pothorizonta zavisi od zone kolebawa podzemne vode. 

Euglej sadr`i u A horizontu  do 10% humusa, a neke varijante i do 20-30 %. 

U slu~aju da je tendencija zatrese}ivawa ovog zemqi{ta, tada sadr`aj organs-

ke materije prelazi i 30%. Sadr`aj humusa naglo opada u podpovr{inskom 

horizontu i daqe sa pove}awem dubune zemqi{ta. Reakcija je naj~e{}e neut-

ralna do slabo alkalna, a distri~ne varijante mogu biti kisele. Stepen zasi}e-

nosti bazama je obi~no visok, s prevagom adsorbovanog Ca-jona, dok alkalizova-

ni varijeteti imaju dosta adsorbovanog Na-jona. Ukupni sadr`aj hrawiva (N,P,K) 

je naj~e{}e visok, me|utim u anaerobnim uslovima proces mineralizacije i mo-

bilizacije N je neznatan. Fosfor je vezan sa Fe i Al u nepristupa~na jediwewa. 

Na taj na~in ova zemqi{ta su ve}inom siroma{na do vrlo siroma{na u pristu-

pa~nom fosforu. U pogledu pristupa~nog kalijuma, tako|e su ulavnom sлаbo 

obezbije|ena, a nekada na granicи slabo-sredwe obezbije|ena. Usqed anaerob-

nih uslova u ovim zemqi{tima se obrazuju specifi~na redukovana jediwewa 

(metana, H2S, PH3), koja mogu biti ekolo{ki {tetna. 

U pogledu ekolo{ko-proizvodnih karakteristika euglej, u prirodnim us-

lovima, je trajno vla`no zemqi{te, na kojem biqkama nedostaje kiseonika (pa 

dolazi do asfiksije).  

Samo primjenom hidromeliorativne mjere odvodwavawa, u ciqu sni`ewa 

nivoa podzemne vode, odnosno regulisawa vodno-vazdu{nog re`ima eugleja, mo-

gu se obezbijediti znatne povr{ine, na kojima bi se mogla odvijati intenzivnija 

poqoprivredna proizvodwa. Jedan broj godina ta zemqi{ta bi se mogla kori-

stiti i bez primjene ve}ih doza |ubriva, jer evakuacijom vi{ka vode, adekvatn-

im sistemom odvodwavawa, do{lo bi do mineralizacije humusa i biqna hrawi-

va bi pre{la u pristupa~ne oblike za biqke. 
 

3.5.2.2. Fлувисоли (алувијална земљишта)  

 
Fluvisoli predstavqaju najmla|a zemqi{ta, u procesu formirawa, na 

ovom podru~ju i izlo`ena su povremenom uticaju poplava. Nalaze se sjeverno, 

sjeveroisto~no i isto~no od Barda~e, u dolinama rijeka Save i Vrbasa, kao i 

dolinama wihovih pritoka. Bli`e rijekama su uglavnom zastupqena aluvijalna 

karbonatna pjeskovita zemqi{ta, na wih se nadovezuju ilovasta, a najdaqe od 
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rije~nih korita su aluvijalna karbonatna glinovita zemqi{ta. Ova posledwa 

zauzimaju znatno ve}e povr{ine u odnosu na prethodna.  

Usqed povremenih poplava, kao i pomijerawa korita u du`em vremenskom 

periodu, dolazi do varirawa uslova talo`ewa, pa se profil fluvisola kara-

kteri{e izra`enom slojevito{}u. To je tipi~no za morfologiju fluvisola, a 

slojevi se ozvna~avaju rimskim brojevima (I, II, III...). Slojevi u profilima tih ze-

mqi{ta su uglavnom te`eg mehani~kog sastava (glinu{e do glinovite ilova~e). 

Me|utim i pored toga ova zemqi{ta se karakteri{u relativno povoqnim fi-

zi~kim svojstvima, dovoqno su duboka. U pogledu reakcije, sadr`aja humusa i 

ukupnog azota, wihova hemijska svojstva i sastav su povoqna. Sadr`e od jedan 

do 25% karbonata, uz napomenu da raspored karbonata u profilu  ne pokazuje 

pravilnost. [to se ti~e sadr`aja pristupa~nog fosfora i kalijuma, veoma su 

siroma{na u ovim hrawivima, ali to se mo`e lako popraviti uno{ewem dovoq-

nih koli~ina mineralnih |ubriva.  

Wihova ekolo{ko-proizvodna svojstva zavise u velikoj mjeri od re`ima 

plavqewa i re`ima podzemnih voda, jer se dinamika podzemnih voda podudara 

sa kolebawem vodostaja u rijekama, tako da je u vrijeme poplava i nivo podzem-

ne vode najvi{i, pa je ~itav profil suficitno vla`an. Takvo stawe obi~no ne 

traje dugo, ali mo`e trajati nekoliko, a nekada ~ak i do mjesec dana. 

Za{titom ovih zemqi{ta od poplava i pravilnim |ubrewem mogu se na 

wima gajiti skoro sve poqoprivredne kulture. U intenzivnoj proizvodwi treba-

lo bi primijeniti i navodwavawe, {to naro~ite efekte pokazuje ako se namjera-

va gajiti povr}e. Ova zemqi{ta su pogodna i za uzgoj topola. 

 

3.5.2.3. Hумофлувисоли (семиглејна земљишта) 

 
Ova zemqi{ta su zastupqena ju`no i jugoisto~no od Barda~e, zauzimaju}i 

tako centralni dio poloja rijeke Vrbas. Pojavquju se kao granica – zona zemqi{-

nih kompleksa, koja se sa jedne strane nadovezuju na aluvijalna zemqi{ta, a sa 

druge strane grani~e sa mo~varno-glejnim zemqi{tima (euglejima) same Barda~e.  

Na ovom podru~ju humofluvisoli su beskarbonatni i glejni, tj. pojavquje se 

glejni horizont, na dubinama od oko 80 do 100 cm i dubqe. Ako se i pojavquje 

poplavna voda na ovim zemqi{tima, poplavni period je kratak. Podzemna voda 

se zadr`ava i oscilira na dubini ve}oj od 1 m, tako da se izme|u glejnog i humu-

snog horizonta nalazi C horizont bez izrazitijih znakova oglejavawa. Prema 

tome, gra|a profila kod humofluvisola je A-C-G. Debqina humusnog horizonta 

ovih zemqi{ta se kre}e naj~e{}e od 14 do 18 cm, a karakteri{e se mrvi~astom 

strukturom, koja je slabije ili ja~e izra`ena. C horizont, koji se nalazi izme|u 

A i G ima slabo izra`enu poliedri~nu strukturu. Po mehani~kom sastavu hori-

zonti su uglavnom glinu{e – te`ak mehani~ki sastav, sa ~ime je povezana i sla-
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ba prirodna dreniranost, kao i nizak kapacitet za vazduh. Reakcija beskarbo-
natnim neutralna do slabo kisela. Sadr`e od 4-10% humusa, u povr{inskom, 

humusno-akumulativnom horizontu. Uglavnom su bogata u ukupnom azotu. Me|u-

tim, vrlo su siroma{na u pristupa~nom fosforu (mawe od 5 mg/100 g zemqi{ta, 

a ~eso mawe i od 1 mg/100 g zemqi{ta (fosfor se ve`e za gvo`|e). Pristupa~n-

im kalijumom ova zemqi{ta su sredwe obezbije|ena, ili na granici sredwe do 

slabe obezbije|enosti. 

Ekolo{ko-proizvodne osobine. Ova zemqi{ta su ve}inom pod oranicama, 

ali i pod livadama i pa{wacima. Jedan dio je i pod {umskom vegetacijom. Uz ad-

ekvatnu primjenu agromeliorativnih mjera тa zemqi{ta mogu postati vrlo pro-

duktivna, za ve}inu poqoprivrednih kultura. Tu se prvenstveno misli na otkla-

wawe limitiraju}eg ~inioca proizvodwe, lakopristupa~nog fosfora. \ubrew-

em fosfornim |ubrivima, na osnovu rezultata analiza zemqi{ta, u okviru kon-

trole plodnosti zemqi{ta i preporuka, mogu}e je otkloniti i ovaj ograni~a-

vaju}i faktor. 
 

3.5.3. STRUKTURA KORI[]EWA ZEMQI[TA- SADA[WE STAWE  
 

Структура коришћења земљишта 
 

Naziv 
katastarske 

op{tine 

Ukupna 
povr{ina 

O     d           t     o     g     a 

Oranice 
 i ba{te 

Vo}waci Vinogradi Livade Pa{waci Ribwaci 
Trstici i 

bare 
[umsko 

zemqi{te 
Neplodno 
zemqi{te 

Bajinci  379 9 - - 4 236 - - 3 127 

Barda~a  540 14 - - 22 2 408 10 29 55 

Dugo poqe 424 65 1 - 203 29 1 35 13 77 

Gaj 221 11 - - - 95 - - 21 94 

Glamo~ani 132 68 - - 2 1 - - - 61 

Kladari 67 11 - - - - - - 2 54 

Orubica  182 41 - - 9 68 - - 3 61 

Dowa 
dolina 

616 104 2 - 142 181 - 4 14 169 

 
 Jasno se uo~ava dominantnost livada i pa{waka kao katastarskih kate-

gorija, dok kultivisane povr{ine, kao {to su oranice i ba{te, zauzimaju ne{to 

mawi procenat. 
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3.6. БИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

3.6.1.  ОПШТИ ДИО 

 

Prou~avana je flora i vegetacija u mo~varno-barskom ekosistemu Barda~a 

u periodu od 2002. do 2004. godine prema datom konceptu, ciqevima i zadacima 

Projekta LIFE TCY/BIH/041. Makrofitsku floru akvati~nih ekosistema slat-

kih voda  prou~avalo je vi{e autora, ali ne i na prostoru Barda~e. Otuda je bi-
lo zanimqivo vr{iti ova istra`ivawa kako bi se izvr{ila identifikacija 

biqnih vrсta i fitozajednica. Pri tome, posebna pa`wa je obra}ena na prisust-
vo hidrofita i higrofita, na wihovu funkciju u ekosistemu te wihovo ekonom-
sko kori{}ewe i za{titu na nivou biolo{ke odr`ivosti. U toku rada koristili 

smo biolo{ke metode i tehnike na terenu i u laboratoriji uz veliku pomo} 

kompjuterske i informati~ke tehnike. Rezultati na{ih istra`ivawa pokazuju 

da je mo~varno-barski ekosistem Barda~a (koji je progla{en specijalnim parkom 

1969. godine) visoko ekolo{ki vrijedan i pored toga {to je vi{e puta bio de-
gradiran. To je prakti~no prirodno sekundarno stani{te koje je naseqeno sa 280 

biqnih vrsta, koje su tu na{le pogodne uslove za svoj razvoj.  

Makrofitska flora i vegetacija slatkovodnih akvati~nih ekosistema pred-
stavqa veoma interesantan botani~ki i ekolo{ki problem, jer je `ivot hidrofita 

limitiran od padavina, teku}e i podzemne vode, posebno od vode su ovisne 

hidrofite mo~vara i bara {to je vidqivo u akvati~nom ekosistemu Barada~a. 
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 Predmet istra`ivawa ovog rada su makrofitska flora i vegetacija mo~-
varno-akvati~nih ekosistema na prostoru Barda~e, koji se nalaze na sjevero-

istoku Lijev~a poqa u zoni u{}a Vrbasa u Savu, na oko 50 km od Bawaluke. 

 Makrofitske hidrofite prou~avalo je vi{e istra`iva~a: Horvati}, 1931, 

Jankovi}, M. 1952-1976, Be}arevi}, J. 1953, Broz, B. 1958, ^anak, M. 1969, Micovska, K. 

1969. Na osnovu pristupa~ne literature vidqivo je da makrofitska flora i 

vegetacija nije dovoqno istra`ivana na prostoru Barda~e, te zbog toga ovo istra-

`ivawe pobu|uje interes za verifikacijom postoje}eg stawa biqnog diverziteta. 

 Nekada{wi prirodni izgled vegetacije, pouzdano se ne mo`e  utvrditi, jer 

su sukcesije vjerovatno bile ~este, zavisno od promjena ekolo{kih faktora, 

posebno od promjene klime i djelovawa ~ovjeka.  

  Klimatogena prirodna vegetacija na ovom prostoru su poplavne {ume i 

mo~varno barski ekosistemi. To potvr|uju florni indikatori postoje}ih biq-

nih oaza i soliternih stabala biqnih vrsta i fitozajednica. Ve}e promjene ve-

getacije nastupile su u novije vrijeme pod ekolo{kim uticajem klime, te degra-

dacijom vegetacije antropogenim uticajem (sje~om i melioracijama). 

 Recentna vegetacija pored prirodnih ve}inom naseqava sakundarna stani{-

ta. Tip vegetacije u zavisnosti je od orografskih, pedolo{kih, klimatskih, bio-

lo{kih i antropogenih faktora stani{ta. U mo~varno-barskim ekosistemima nase-

qena je hidrofilna vegetacija (submerzna i flotana), a uz obale emerzna vegeta-

cija te kopnena vegetacija poplavnih {uma, mo~varnih livada i agrofitocenoza. 

 Glavni ciq istra`ivawa je podr`avawe: 1) Konvencije o biolo{koj razno-

vrsnosti (CBD) putem prou~avawa mo~varnog ekosistema Barda~a radi odr`ivo-

sti biodiverziteta a naro~ito  osjetqivih vrsta kakve su naseqene u Barda~i, 

2) Ramsарске konvencije radi za{tite osjetqivih mo~varnih ekosistema, te dru-

gih biolo{kih i ekolo{kih konvencija koje predstavqaju glavni izvor ciqeva 

za za{titu biodiverziteta i `ivotne sredine kroz projekat identifikacije, 

o~uvawa, unapre|ewa i racionalnog kori{}ewa vrsta i wihovih zajednica. 

Da se dobijeni rezultati ugрade u sadr`aj akcionog plana (LEAP) u svrhu 

organizovawa lokalnih vlasti i stanovni{tva za za{titu `ivotne sredine (po 

Arhuskoj konvenciji) te razvijawe ekolo{ke svijesti putem edukacije i radnih 

efekata. 
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3.6.2. FLORA U EKOSISTEMU BARDA^A 

 
 Ekolo{ki faktori kroz evoluciono i recentno vrijeme vr{e sna`an uticaj 

na progradaciju i degradaciju mo~varno-barskih ekosistema na prostoru Barda-

~e. To dovodi do sukcesije ekosistema i u њima formiraњe razli~itih tipova 

vegetacije. Na ovom prostoru pojavquju se: akvati~ni ekosistemi (teku}ice, mo~-

vare i bare) i kopneni ekosistemi (pa{њaci, livade, poplavne {ume i agroe-

kosistemi). Dominantno i specifi~no su zastupљeni mo~varno-barski ekosiste-

mi, koji su zna~ajni u vezi Ramsarske konvencije i biodiverziteta, te њihove 

ekolo{ke upotrebne i ekonomske vrijednosti. 

U mo~varno-barskim ekosistemima Barda~a registrovano je prisustvo 280 

makrofitskih biqnih vrsta. Biqne vrste razvrstane su u 71 familiju, {to zna-

~i da se u ekosistemu Barda~a razvija raznovrstan biqni svijet u razli~itim 

ekolo{kim uslovima.  

U odnosu na ekolo{ke indekse na pojedine ekolo{ke faktore biqne vrsta 

se se razli~ito iskazuju ovisno uslovima stani{ta.  

Ekolo{ki indeksi biqnih vrsta posmatrani su u odnosu na: vla`nost (F), 

kiselost (R), prisustvo hrawivih materija, prije svega azota u zemqi{tu (N), uticaj 

svjetlosti (L) i temperaturu (T) prema razli~itim nivoima, pri ~emu su uo~ene 

velike ekolo{ke amplitude koje su iskazivane relativnim brojevima  (1-5). 

Posmatrano je prisustvo `ivotnih formi biqnih vrsta pri ~emu je uo~eno 

deset razli~itih oblika, te prisustvo geografskih flornih elemenata koji 

pokazuju dominantno prisustvo evropsko-submediteranskih elemenata (20%), 

evropskih (13%), evropsko-submediteransko-subatlanskih (9%), adventivnih 

(9%), borealno-evropskih (7,3%), evropsko subatlanskih (6%) i submediterans-

kih (4%). Proizlazi da se u ekosistemu Barda~a nalazi veliki broj biqnih 

vrsta iz susjednih geografskih prostora  

 
Prisutnost `ivotnih formi biqaka u ekosistemu Barda~a. 

(No), 23 - 8%

 (Chd), 2 - 1%

(Ph), 21 - 8%

 (Chz), 2 - 1%

 (Phn), 12 - 4% 

 (Phl), 1 - 0%

(HH), 19 - 7%
 (Th), 24 - 9%

(G), 49 - 18% 

 (H), 109 - 38%

 (T), 17 - 6%

Helyophyta / Hydrophyta (HH) Therophyta (Th) Geophyta (G) 
Hemicryptophyta (H) Terophyta (T) Phanerophyta (Ph)

Nanophanerophyta (Phn) Drvenasta chamephyta (Chd) Zeqasta chamephyta (Chz) 
Lijana phanerophyta (Phl) Nepoznato (No)
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Ceratophyllum 
demersum L. 

Ceratophyllum 
submerzum L. 

Urticularia 
vulgaris 

3.6.3.  VEGETACIJA U EKOSISTEMU BARDA^A 

 
Recentno stawe vegetacije Barda~e, uslovqeno je antropogenim (i zooge-

nim) faktorima, zbog sje~e i kr~ewa prirodne vegetacije radi kori{}ewa drve-

ne biomase i razvijawa agrofitocenoza, sto~arstva, a posebno ribarstva. Otu-

da je prirodna {umska vegetacija zna~ajno degradirana i floristi~ki modifi-

kovana, te se pojavquje na malim povr{inama gdje su znatno izra`ene sukcesije, 

zbog ~estih izmjena uslova stani{ta, naro~ito u zoni ribwaka (hidrofilna 

vegetacioja). U ekosistemu Barda~a analizirana je 41 fitozajednica od kojih je 

17 originalno i naro~ito se isti~u: 

I) Субмерзна вегетација класе klase Potametea R. Tx. Et Prsg. 42.   

1) Ceratophylletum demersi typicum (Soo N 27) Hill. 56. (fitoza-

jednica resina) je submerzna fitocenoza koja naseqava akvati~ne 

barske i slabo teku}e ekosisteme. Edifikatorska vrsta je Cerato-

phyllum demersum L. (hrapava vo{}ika, resina), koja se razvija u dub-

qim slojevima vode do 2,5 m (8,4 m) i vertikalno do povr{ine vode 

grade}i tako "podvodne livade" koje ometaju funkciju vode rib-

waka. Rje|e se javqa we`na vo{}ika (Ceratophyllum submerzum L). 

Vo{}ika je submerzna hidrofita jer su svi weni biqni organi pod 

vodom, nije pri~vr{}ena za podlogu. Najboqe se razvija u vodama na muqevitoj i 

mekoj podlozi. Populacija zavr{ava biolo{ki ciklus u toku jeseni, potom biqke 

padaju na dno ~ijim raspadawem nastaje muq. Pripada kozmopo-
litskom flornom elementu. Pojavquje se u prirodnim sekundar-
nim ekosistemima kakav je mo~varno-barski ekosistem Barda~a 

kao "monokultura" u zajednici sa mrijestwakom (Patamogeton cris-

pus). Fitocenoza se razvija u svim bazenima ribwaka. Zastupqen-

ost je 2,2 - 4,4. Prema Horvatić et al. 1974. opisana je zajednica Ce-

ratophyllo-Potametum crispi  Horvatić et Micovska 60. 

2) Urticulario vulgaris – Ceratophylletum demersi (Nedovi}, B, Kova~evi}, 

Z, 2004.) (fitozajednica urtikularije i resine) je nova fitozajednica 

koju karakteri{e edifikator urtikularija (Urticularia vulgaris) koja 

parazitira na povr{inskim stabqikama subedifikatora resine 

(Ceratophyllum demersum L.) {to je naro~ito vidqivo kad se iznad 

vode pojave `uti cvjetovi urtikularije u julu mjesecu. Prema Horvatić 

et al. 1974. opisana je zajednica Lemno-Urticularietum Soo57. 
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Myriophyllum 
spicatum L. 

3) Myriophyllo spicatum – Potametum crispus  Soo 34. (fitoza-

jednica krocwa i mrijestwaka) je submerzna fitocenoza koja je pro-

storno i ekolo{ki vezana za zajednicu vo{}ike sa kojima se mije-

{a, na wu se nadovezuje ali bez jasnih granica u barskim i teku}im 

vodama. Karakteristi~na biqna vrsta je Myriophyllum spicatum L. 

(klasasti krocaw) koja se ukorjewuje u muq, gdje obrazuje guste po-

pulacije na dubini od 0,5 do 2 m. Mo`e razviti stabla od 1 do 5 m 

du`ine {to je u korelaciji sa dubinom vode. Biqka je vi{egodi{-

wa, daje razgranato stablo koje pliva i dopire do povr{ine 

vode, izdanci su joj crvenkaste boje. Brojne cvasti izdi`e iz-

nad vode (od VI do IX mjeseca), uspravno 4-6 cm. Dobro podnosi 

zaga|ewe vode. Subedifikator asocijacije je Potamogeton cris-

pus (mrijestwak), ali mo`e biti i Nymphoretum peltatae  W. 

Koch 26. Zastupqenost se kre}e od 3 do 5,5. Opisana je zajedni-

ca Mypiophyllo-Nupharetum W. Koch 26. (Horvatić et al. 1974). 

 

4) Valisneria spiralis – Ceratophylletum demersi (Nedo–

vi}, B, Kova~evi}, Z, 2004) (fitocenoza valisnerije i vo{–

}ike) je submerzna fitocenoza ~istijih pli}ih voda. Edi-

fikator je valisnerija (Valisneria spiralis) koja se ukorjewuje 

u podlogu, a subedifikator je vi{}ika (Ceratophyllum dem-

ersi). Valisnerija je pogodna za gajewe u akvarijumu. Razvija 

se u bazenima sa stabilnijom vodom. Zastupqenost se kre}e 

oko 2,2. Opisana je fitozajednica Potamo-Valisnerietum Br.-

Bl. 31. (Horvatić et al. 1974.). 

5) Najas mariNa – Potametum crispus (Nedo-
vi}, B, Kova~evi}, Z, 2004) (fitozajednica pod-
vodnice i mrijestwaka) je submerzna vegetacija 

edifikatora mrijestwaka (Potamogeton crispus) 

i subedifikatora podvodnice (Najas mariNa) 

koja se rje|e se pojavquje. Poznata je i zajednica 

Najdo-Potametum acutifolii Slavni} 56 (Horvatić et 

al. 1974). 

 

 

Potamogeton 
crispus 

Valisneria spiralis 

Potamogeton 
crispus Najas  mariNa 
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Ranunculus fluitans 

6) Ranunculus fluitans – Potametum gramineus (Nedovi}, 

B, Kova~evi}, Z, 2004)  (fitozajednica vodenog quti}a i 
mrijestwaka) je submerzna vegetacija edifikatora mrijes-

twaka (Potamogeton gramineus) i subedifikatora vodenog 

quti}a (Ranunculus fluitans). Poznata je fitozajednica 

Ranunculetum aquatilis-polyphylli Soo 33 (Horvatić et al. 1974). 
 

7) Elodetum australis PigNatti Soo 34 (fitozajednica vodene kuge) je fito-

zajednica edifikatora vodene kuge (Elodea australis) koja ~esto naseqava kanale. 

 

II) Flotana vegetacija  

 

a) Vegetacija klase Nymphaetea   

 
 

1) Salviniaetum Natans-Spirodeletum polyrrhizae Slavni} 51. 

(zajednica vodene paprati i vodene so~ivica, je flotana fito-
cenoza koja se razvija u mirnim sporoteku}im vodama koje su 
za{ti}ene od strujawa vode i vjetra i bli`e su obali. Edi-

fikator zajednice je vodena paprat (Salvinia Natans L. Allioni), 
jednogodi{wa je biqka, nije pri~vr{}ena za podlogu, flotana.     
 

 

2) Salvinia Natans-Hydrocharietum morsus raNae (Nedovi}, B., Kova~evi}, Z., 

2004.)  (fitozajednica vodene paprati i `abogriza, je zajednica koja za edifi-
katora ima vodenu paprat (Salvinia Natans). Subedifikator zajednica je `abo-

griza (Hydrocharis morsus raNae), ~iji listovi plivaju na vodi jer biqka nije 

pri~vr{}ena za podlogu. Weno stani{te su plitke vode (priobalni prostori uz 
trsku ili u kanalima). Evroazijski je florni element sa malom pokrovno{}u. U 

sustavu zajednice ulaze flotane biqke: Nymphaea alba, Nuphar luteum и Trapa 

Natans, a od submerznih Najans mariNa, Myriophyllum spicantum, Ceratophyllum 
demersum.  

 

     
Salvinia Natans, Hydrocharis morsus raNae, Nymphaea alba, Nuphar luteum и Trapa Natans 
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LemNa minor 

Spirodela 
polyrrhiza 

Marsilia quadrifolia 

Nymphoides peltata 

 
 

3) Salvinia Natans – Nymphoides peltate typicum (Nedovi}, B, 

Kova~evi}, Z, 2004) (zajednica vodene paprati i lopo~i}a) je 

zajednica sa edifikatorom vodena paprat (Salvinia Natans) i 

subedifikatorom lopo~i} (Nymphoides peltata). 

 

4) Marsilia quadrifolium typicum (Nedovi}, B, Kova~e-

vi}, Z, 2004) (zajednica raznorotke) koju gradi raznorotka 

(Marsilia quadrifolium). Naseqava bare, ribwake i kanale. 

Evroazijski je florni element. 
 
 

5) Marsilia quadrifolia – Potametum Natans (Nedovi}, B, Kova~evi}, Z, 2004) 

(zajednica raznorotke i mrijestwaka) sa edifikatorom raznorotkom (Marsilia 

quadrifolia) i subedifikatora mrijestwak (Potamogeton Natans).  
 

6) Trapetum Natantis typicum Muller et Gors 60. (fitozajed-

nica vodenog ora{ka) je flotana fitocenoza koja naseqava 

bare i sporoteku}e vode. Karakteristi~na biqna zajednica je 

Trapa  Natans L. agg. (ora{ak, vodeni orah). Biqka je jednogodi-

{wa, u~vr{}uje se u muqu, lisna rozeta pliva po vodi. Vjeruje 
se da je ora{ak davno "zaboravqena" kulturna biqka, koja je 
predstavqala zna~ajan izvor hrane za qude i `ivotiwe. Na 
Skadarskom jezeru svake godine organizuje se pava "`etva" 

plodova ora{ka koji su bogati sa hrawivim materijama (Stoja-

novi}, et al, 1994). Ora{ak naseqava mrtvaje na dubini od 0,5-3 

m. Indikator je ~iste vode, is~ezava pod uticajem organskog zaga|ewa. Ekologi-

ja rasprostrawewa i sistematika ora{ka obra|ena je u vi{e radova Jankovi} 

(1952-1959, 1973). Trapa Natans je veoma prodorna vrsta te obrazuje kompaktne 

"neprohodne" zajednice, koje ote`avaju protok vode, otuda su siroma{ne u 

drugim vrstama. Izme|u lisnih rozeta ora{ka razvijaju se plivaju}e biqke (Sa-

lvinia Natans, LemNa minor, Spirodela polyrrhiza). 

7) Nupharetum lutae typicum (Nedovi}, B, Kova~evi}, Z, 

2004) (zajednica `utog lokvawa) je bogato razvijena zajednica u 

kanalima sa mirnom vodom. @uti lokvaw dopire i do 6 m dubi-

ne (optimum 0,8-2 m). Razvija se u vodi od slabo kisele do neu-

tralne podloge sa umjereno siroma{nim do bogatim sadr`ajem 
hrane. @uti lokvaw je evroazijski. Wegovo stani{te je ugro`e-
no, te sve pripadaju za{ti}enim vrstama. U sastav ove zajedni-

ce ulaze neke flotane biqke: Trapa Natans L. (agg), Hydrocharis 

morsus raNae L, Salvia Natans L. All, Spirodela polyrrhiza, kao i 

neke submerzne iz roda Potamogeton, Myriophyllum i Ceratophyll-

um, tako da je ova zajednica bogata biqnim vrstama. Zastupqenost je 5,5. 



 36 

Nymphoides peltata Hill. 

LemNa gibba 

8) Nymphaetum albae typicum (Nedovi}, B, Kova-

~evi}, Z, 2004) (fitocenoza bijelog lokvawa) je flo-
tana fitocenoza koja ~ini mawe-vi{e kontinuirani 

pojas rubnih prostora  ekosistema sa barskom i spo-

roteku}om vodom, gdje je voda pli}a (0,5-1,5 m). Eko-

lo{ki i prostorno ona smjewuje asocijaciju Myriphyllo-
potametum na koju se nadovezuje pojas emerzne vege-

tacije. Edifikator zajednice je Nymphaea alba L. (bijeli lokvaw). To je flota-

na vi{egodi{wa zeqasta biqka sa debelim horizontalnim rizomom kojim se 

pri~vr{}uje za dno, lisne dr{ke su duge 50-250 (400) cm sa sitnijim podvodnim i 

kra}im plutaju}im listovima. U wen sastav ulazi mrijestwak (Potamogeton flu-

itans) i druge vodene biqke. Na Barda~i je rje|e zastupqen. 

9) Nymphoidetum peltatae typicum (Nedovi}, B, 

Kova~evi}, Z, 2004) (fitocenoza lopo~i}a) ekolo{ki 
optimum ima u plitkim, toplim barskim i sporote-
ku}im vodama. Vjerovatno se u procesu zara{}ivawa 
i sukcesije biqnih zajednica nadovezuje na 
zajednicu lokvawa ili inicijalni stadijum i plitkim 
prostorima barskih voda. Edifikator fitocenoze je 

Nymphoides peltata Hill. (lopo~i}) je flotana biqka 

koja pripada hidrofitima. Evroazijski je florni 
element koji na stani{tu ima veliku pokrovnost.  

 

10) Polygono-Nymphoidetum peltatae (Nedovi}, B, Kova~e-

vi}, Z, 2004) (fitozajednica dvornika i lopo~i}a) Razvija se na 

pli}im vodenim stani{tima gdje je edifikator lopo~i} (Nym-

phoides peltata) a subedifikator dvornik (Polygonum avicu-
lare). Opisane su i druge fitocenize dvornika sa drugim biq-

nim vrstama (Horvat et al. 1974). 
 

b) Vegetacija klase LemNatea (W. Koch et Tuxen 54) Orbeadofer 57   
 

1) Lemnetum minoris Muller et Gors 60. (fitocenoza male so~ivice) je zajed-

nica koju karakteri{e veliko prisustvo male vodene so~ivice (LemNa minor) 
koja slobodno pliva po povr{ini vode. Naseqava povr{ine mirnih vodenih sta-
ni{ta (bara, kanala i jezera) kao monovrsta. Kozmopolitski je florni element. 
 

2) Lemnetum gibbe W. Koch. 54. Miyawaki et J. Tuxen 60. 
(fitocenoza trbuqaste vodene so~ivice) je zajednica koja 

za edifikatora ima trbuqasu vodenu so~ivicu (LemNa gib-
ba). Naseqava povr{ine mirnih vodenih stani{ta (bara, ka-
nala i jezera) kao monovrsta. Pripada kozmopolitskom flo-
rnom elementu. Oprezno se mo`e koristiti kao krmna hrana 
zbog prisustva mikroorganizama. 

3) Lemnetum trisulcae typicum (Nedovi}, B, Kova~evi}, Z, 2004.) (fitocenoza 
tro`ilne vodene so~ivice) je fitozajednica ~iji su listovi uroweni ispod 
povr{ine vode gdje se intenzivno pupqewem razmno`avaju. Evroazijski je flo-
rni element. 

Polygonum 
aviculare 
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Phragmites communis 

Typha latifolia Typha 
angustifolia 

4) Wolffio-lemnetum gibbae Benham 49. (fitocenoza volfije i tr-

buqaste so~ivice) je zajednica sa edifikatorom volfijom (Wolffia 

arrhiza) i subedifikatorom trbuqastom so~ivicom (LemNa gibba). 

Naseqava povr{inske mirne vode (bare i kanale). Volfija pred-

stavqa najmawu cvjetnicu u vodi. Poznata je fitozajednica Wolffio-
Lemnetum  Slavni} 56. 

Wolffia arrhiza 

 

III) Emerzna vegetacija klase Phragmitetea R.Tx.et Prsg. 42 
                 (fitozajednica trske i rogoza)   
 

a) Vegetacija sveze Phragmition communis  (W. Koch 25.) Br.-Bl. 31  

 

1) Scirpetum lacustris typicum (Nedovi}, B, Kova~evi}, Z, 2004) (zajednica 

jezerskog {a{a) naseqava u`i pojas ili pojedina~ne oaze du` bara i jezera 
(ribwaka). Ograni~avaju}i faktor za razvoj ove zajednice je prisustvo vode 
(povr{inska i podzemna voda). Razvija se kao samostalna zajednica ili se ve`e 

za trsku grade}i zajednicu Scirpo-Phragmitetum W. Koch 26. 
 

2) Phragmitetum communis typicum (Nedovi}, B, Ko-

va~evi}, Z, 2004) (tr{}ak). Razvija se kao sekundarna 
vegetacija na nekada{wim prirodnim stani{tima vrbe i 
topole, koje su uni{tene kr~ewem. Dominantni ekolo{ki 
faktor za odr`avawe ove zajednice je prisustvo vode 
(podzemne i poplavne). Zato se ova zajednica pojavquje 
du` potoka, kanala, jezera, u deponijama i uvalama u 
kojima se voda du`e zadr`ava, a ve}i kompleksi se po-
javquju oko jezera i bara. Edifikatorska vrsta je trska 

(Phragmites communis), te je u konkurenciji sa rogozom 

(Typha latifolia), te u zavisnosti od dubine vode i osobina 

zemqi{ta preovla|uje jedna ili druga obrazuju}i 
monoasocijacije. Na ovom prostoru dominantna zajednica 

je Phragmitetum communis typicum. Ova zajednica floristi~ki je "prazna" jer me-

|u wima je malo drugih vrsta, sem onih koje su karakteristi~ne za fitocenozu. 
Sezonska dinamika malo je uo~qiva. 

 

 3)Typhaetum latifolium – angustifolium 

(zajednica rogoza) je emerzna zajednica za 

~iji opstanak je neophodna voda (obale ba-

ra, vla`ne oaze, vla`ni kanali). Zajedni-

ca se uglavnom pojavquje u obliku mono-

kulture s tim da na nekim lokalitetima 

dominira Typha latifolia ili Typha angusti-

folia. Fitocenolo{ki zajednica je prazna jer se pojavquje malo drugih biqnih vrsta. 
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Sparganium 
erectum 

b) Vegetacija sveze Glycerio-Sparganion Br. Bl. et Sissingh 42.  
 

1) Sparganio erectum-Glycerietum fluitans Br.-Bl. 25. je fito-

zajednica je`inca i barske trave (poto~na pirevina) naseqava 

emerzna stani{ta. Je`inac (Sparganium erectum) kao subedifika-

tor se pojavquje u tri podvrste (S.e. ramosum, S.e. neglectum, S.e. 
microcarpus) koje de diferenciraju po morfologiji ploda. Barska 

trava (Glyceria fluitans) je edifikator i kas-

no cvjeta. S obzirom da se razvija na mokrom 
stani{tu nije pogodna za ispa{u, te zbog prisustva meti-
qa i otrovnosti biqke. Mo`e dati jedan otkos, dobra je 
sirovina za papir i kao hrana ribama i pticama. U sastav 

fitozajednice ulaze: Alisma plantago-aquatica,Butomus um-
bellatus, Rorippa amphybia, Rumex conglomeratus, Lytrum salicaria, Galium palust-
re, Rumex crispus, Mentha aquatica  i druge vrste. 

2) Sparganio erectum-Sagittarietum sagittifolia Tuxen 53. (fitozajednica je`i-

nca i strelice) naseqava pli}a zamuqena stani{ta, naro~ito mirnije pli}e 
kanale sa mnogo muqa i organskih materija. 

 

3) Irisetum pseudacorus (Nedovi}, B, Kova~evi}, Z, 2004) 

(vegetacija barske perunike) naseqava stani{ta trske, johe, 
vrbe i kanala (vla`na emerzna stani{ta). Dekorativna je 
vrsta parkova prirode (mo`e se gajiti). 

 

v) Vegetacija sveze Caricion gracilis (vegetacija {a{eva) 
 

1) Caricetum  acutiformis – ripariae Soo (1927.) razvija se u mikrodepresijama 

u vidu mawih kompleksa ili traka uz potoke i kanale. Edifikatorska vrsta je 

Carex riparia Curt. (velika o{trica), koja daje fiziognomski karakter. U sastav 

fitocenoze ulaze: Garex graciles Curt,  Lythrum salicaria L, Epilobium hirsutum L, 
Alisma plantago–aquatica L. Fitozajednica u rano qeto dosti`e pun razvoj, ~iji 

gorwi sprat 100% ~ine vrste rodova: Carex, Epilobium, Lythrum, Cirsium. 

      

Lythrum salicaria L, Epilobium hirsutum L, Alisma plantago–aquatica L, Carex vulpiNa, Carex riparia i  Myosotis palustris 

2) Caricetum vulpino  – riparie R. Jovanovi} 58 (fitozajednica lisi~jeg {a{a 

i riparije). U sastav fitozajednice ulaze: Carex vulpiNa, Carex riparia, Alisma 

Glyceria fluitans 
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plantago-aquatica, Myosotis palustris, Lythrum salicaria, Iris pseudacorus, Mentha 
aquatica i dr. 

 

3) Junco inflexus – Scirpetum sylvaticae  

R. Jovanovi} 58 (fitozajednica sitne site 
i zuke) razvija se u ga`enoj emerznoj zoni 
pored obala bara. Edifikator je zuka 

(Juncus inflexus). U sastav fitozajednice 

ulaze: Juncus conglomeratus, Carex vulpi-
Na, Myosotis palustris, Mentha aquatica i 

druge emerzne vrste. 

Juncus conglomeratus 

Juncus inflexus 

 

IV) Vegetacija poplavni {uma klase Querco-Fagetea 

 

a) Vegetacija reda Populetalia Br.-Bl. 31. ({ume vrbe, bagremice, topole i johe)   

 
 

1) Salicetum albae-fragilis Tx. 55. (zajed-
nica bijele i krte vrbe) je zajednica koje 
se razvija najvi{e uz obale bara, rijeka i 
na poplavnim stani{tima. U sastav fito-
zajednice ulaze edifikator bijela vrba 

(Salix alba) i subedifikator кrta vrba (Sa-

lix fragilis) te jo{ 26 biqnih vrsta. 

 

С лијева на десно: Salix alba и Salix fragilis 

 
 

  2) Amorphetum fruticosae (Nedovi}, B, 

Kova~evi}, Z, 2004) ({uma bagremice) je fi-
tocenoza koja se progresivno razvija uz obale 
bara i tako brzo osvaja stani{ta napu{tena 
od vode kao {to je slu~aj u Dugom poqu. 

Edifikator je bagremica (Amorpha fruticosa). 

To je progresivna vrsta i predstavqa veliku 
konkurenciju za razvoj drugih biqaka, jer je 
veoma otporna na su{u i daje veliki broj 
sjemenki. Prati je jo{ 12 vrsta.  

 
3) Alnetum glutinosum Glava~ 59 (azonalna vegetacija hidrofilnih {uma 

crne johe). Naseqava prostore obala potoka, kanala i bara, sa glinovitim 

zemqi{tem (mo~varno glejno zemqi{te), koje slabo propu{ta vodu i pravi 

mo~vare, gdje su sredwe godi{we temperature iznad 10˚C (januarske tempera-

ture se spu{taju do -20˚C, a julske oko 20˚C), a relativna vlaga oko 90%. Edifi-

kator fitocenoze je crna joha (Alnus glutinosa). Joha ima veliki areal raspro-
strawewa i `ivi u razli~itim ekolo{kim uslovima. Ona je brzorastu}a, koja 

Amorpha fruticosa 
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obra{}uje nepovoqna stani{ta i tako stvara uslove za razvoj drugih {umskih 

zajednica. Razvija se na organogeno-mo~varnim zemqi{tima kisele reakcije. 

Stani{te je prete`ni dio godine pod vodom koja je ~esto duboka i preko 20 cm. 

Joha duboko razvije zvonoliku korjenovu mre`u u podzemnoj vodi te je tako 
vezana za mo~varnu vegetaciju. Nedostatke kiseonika u rizosferi obezbje|uje 

fiziolo{kim mehanizmom. u сpratu {ibova zna~ajne vrste su: Sambucus nigra, 
Frangula alnus, Viburnum opulus, Acer tataricum, a u spratu zeqastih biqaka: Fili-
pendula ulmaria, Lysimachia vulgaris, Solanum dulcamara, Scirpus silvaticus, Spar-
ganium ramosum, Mentha langifolia, Humulus lupulus i dr. 

    
Аlnus glutinosa,Sambucus nigra, Frangula alnus и Viburnum opulus 

    

Acer tataricum, Filipendula ulmaria, Lysimachia vulgaris и Solanum dulcamara 

    
Scirpus readicans и silvaticus, Sparganium ramosum, Mentha langifolia, Humulus lupulus 

4) Populetum albae-nigra Slavni} 52. ({ume bijele i crne topole) (fi-
tozajednica bijele i crne topole) je zajednica koja se razvija u zoni polavnih 

stani{ta. Dominira bijela topola (Populus alba)  i crna topola (Populus nigra). 
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U okvir fitocenoze ulaze: Salix alba, Salix fragilis, Rubus caesius, Aristolochia 

clematitis, Humulus lupulus, Viburnum opulus, Sambucus nigra, te jo{ 20 vrsta. 

Opisana je zajednica u koju ulazi oko 34 vrste (Horvati} et al. 1974). 

    
Populus alba, Populus nigra, Rubus caesius и Aristolochia clematitis 

 

b) Vegetacija vla`nih mo~varnih {uma reda Fagetalia sylvatica Pavlovski 28.  

 
1) Leucojo aestivum-Fraxinetum angustifo-

lia Glava~, 59 (zajednicapoqskog jasena i 
drijemovca) je fitozajednica koju karakteri-
{e edifikator poqski jasen (Fraxinus angu-
stifolia) i subedifikator drijemovac (Leuco-
jum aestivum) koji se prete`no razvija u udu-
bqewima gdje voda stagnira ve}i dio godine 
na povr{ini mo~varnog zemqi{ta, s tim da u 
toku qeta rizosfera nije u potpunosti zasi-
}ena vodom. Jasen razvija tipi~nu korjenovu 
mre`u s poniruju}im korjenom koji se karak-
teri{e plitko polo`enim, jakim, bo~nim kor-
jewem iz koga izlazi mnogo poniruju}eg korje-
wa geotropnog tipa sve do podzemne vode, 
koju koristi u vegetacionom periodu. 

2) Fraxineto angustifolia-Ulmetum effusae Slavni}, 52 (zajednica poqskog 

jasena i veza) naseqava vla`na stani{ta na aluvijalnom zemqi{tu koje se 
periodi~no plavi, uz rijeke, potoke, naj~e{}e u nizijskom pojasu. Edifikator je 

vez (Ulmus effusus) koji je rijedak i ugro`en, a subedifikator poqski jasen 

(Fraxinus angustifolia). 

3) Genisto elatae–Quercetum roboris Horvat, 38. (zajednica hrasta lu`qaka 

i velike `utilovke) je fitocenoza koja naseqava stani{ta sa blago prisutnom 

podzemnom vodom. Edifikatorska biqna vrsta je hrast lu`wak (Quercus robur), 
koji svoj korjenov sistem prilago|ava nivou podzemne vode te je tako wegova 
korjenova mre`a dubqa (ako je nivo vode ni`i) u odnosu na drugo drve}e, ~ime je 
izbjegnuta konkurencija sa drugim vrstama. Subedifikator je velika `utilov-
ka (Genista elatior). U sastav fitozajednice ulaze: Ulmus minor, Fraxinus angusti-

folia, Carex remota, Carex brizoides, Rubus caesius, Cerastium sylvaticum, Leucoj-
um aestivum. 
 

Fraxinus angustifolia Leucojum aestivum 
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Quercus robur, Genista elatior, Ulmus minor и Carex remota 

4) Carpino betuli–Quercetum 
roburus Rau{, 1971 (vegetacija hra-
sta lu`waka i obi~nog graba) je 
fitozajednica koju karakteri{e 

edifikator hrast lu`wak (Quer-

cus robur), a subedifikatori obi~-
ni grab (Carpinus betulus) i divqa 

kru{ka (Pyrus pyraster).  
 

Pyrus pyraster 

Carpinus betulus 

[ume hrasta lu`waka (Quercus robur) vjerovatno su najvi{e eksploatisan tip 

listopadnih {umskih ekosistema. On se danas ovdje pojavquje u obliku mawih 
oaza ili solitera. Wihovo prilago|avawe je limitirano promjenama vodenog 
re`ima stani{ta koje su izazvane meliracionim zahvatima, izgradwom nasipa i 
kanala. Autohtone zajednice hrasta lu`waka, crne i bijele topole koje su se 

same umno`avale, potisnute su planta`irawem klоnova topole za potrebe 

{umarstva ~ime su uni{tena prirodna stani{ta na ovim prostorima, a nesme-
tano se razvijaju neke alohtone vrste (Amorpha fruticosa i dr.) 

   
Carex brizoides, Cerastium sylvaticum, Deschampsia  caespitosa и Cynosurus cristatus 

 
V) Vegetacija travwaka reda Molinio-ArrhaNatheretea R. Tx. 37.   
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a) Vegetacija travwaka sveze Deschampsion caespitosae Hai} 30. 

 

1) Deshampsietum caespitosae  Horvat, 30. je vegatacija busike mo~varnih 

livada, gdje je stani{te izlo`eno poplavama, a nivo podzemne vode konstantno 
visok, s tim da mo`e i da presu{i u vegetacionom periodu, te zbog toga ima 

xombastu fiziognomiju. Edifikator je busika (Deschampsia  caespitosa). U wen 

sastav sa ve}om brojno{}u ulaze: Cynosurus cristatus, Gratiola officiNalis, Juncus 
effusus, Carex vulpiNa, Carex hirta, Potentila reptans, Ranunculus repens, Lotus 
tenius, Galium palustre, Agrostis stolonifera, Phleum pratense, Vicia cracca, Lathyrus 
pratensis, Centaurea jacea, Bromus racemosus, Plantago lanceolata, Euphorbia 

palustris, Poa palustris. U zajednici se mo`e pojaviti 58 vrsta (Horvat et al. 74). 

    
Gratiola officiNalis, Juncus effusus, Carex vulpiNa, Carex hirta, Potentila reptans 

    

Ranunculus repens, Galium palustre, Agrostis stolonifera, Phleum pratense и Vicia cracca 

    

Lathyrus pratensis, Centaurea jacea, Bromus racemosus, Plantago lanceolata, 

 

b) Vegetacija travwaka sveze ArrheNatherion elatoris Br. Bl. 25.  
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1) Agrostio albe - Juncetum effusi Tuxen, 37. je mo~varna fitocenoza koja se javqa 

sekundarno na mjestima uni{tene {ume jasena i hrasta lu`waka u vidu uskih 

traka, du` obala ili je vezana za tawiraste depresije koje su izlo`ene 
plavqewu (jesen, proqe}e), na zemqi{tu koje nije upotrebqivo za poqo-
privredu jer hidrolo{ki i geomorfolo{ki uslovi ne dozvoqavaju razoravawe 

ovиh livada. Edifikator fitozajednice je Agrostis alba dok obi~na sita (Juncus 

effusus) joj daje fiziognomski karakter (izgled), vrsta ~vorasta sita (Juncus 

articulatus) koja je vezana samo za ovu fitozajednicu, te se smatra i dijagno-
sti~kom vrstom ove fitocenoze. U ovoj fitocenozi ~este su i biqne vrste: 

Ranunculus repens, Juncus compressus, Gratiola officiNalis, Prunela vulgaris, Trifo-
lium pratense, Poa trivialis, Trifolium repens, Mentha  aquatica, Potentilla repens, Cir-

sium acauale, Mentha verticillata. Fitozajednica je dosta otvorena te se u wen 

sastav ugra|uju i biqne vrste susjednih zajednica. Sezonska dinamika u 
vegetacionom periodu je minimalna dominiraju razne nijanse zelene boje, koju 

tokom qeta razbije zlatno `uta boja Potentilla reptans i Ranunculus repens, te 

ru`i~asti cvjetovi Mentha verticillata. 

    

Agrostis alba, Euphorbia palustris, Poa palustris, Juncus articulatus и Prunela vulgaris 

    
Trifolium pratense, Poa trivialis, Trifolium repens, Mentha  aquatica и Potentilla repens 

2) ArrheNatherum elatius Cincovi} 59. je dolinska livadske kosanica, koja 

se razvija sekundarno na stani{tima iskr~enih poplavnih i vla`nih {uma gdje 
voda ne stagnira, ali su izlo`ene slivawu atmosferske vode i humusa sa 
okolnih vi{ih terena, te se smatra da je ovo prirodna grupacija humidnih 
podru~ja klimazonalne vegetacije, s tim {to je ovdje do{lo do promjena s ob-
zirom na melioracionu za{titu. Wen opstanak vezan je za ~ovjekovo djelovawe 

(ko{ewe, |ubrewe). ArrheNatheretum elatoris je fitocenoza koju grade edifikatori: Ar-
rheNatheretalia elatiros i Ononis spinosa uz u~e{}e biqnih vrsta: Taraxacum offic-
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iNale, Dactylis glomerata, Rumex crispus, Trifolium pratense, Trifolium repens, Achillea 
millefolium, Ranunculus acer, Alopecurus pratense, Cirsium canum, Symphytum 
oficiNale. U ovoj fitocenozi se mo`e pojaviti 58 vrsta biqaka (Horvat et al. 74). 

   
Cirsium acauale,  Ononis spinosa,Taraxacum officiNale 

     

Dactylis glomerata, Rumex crispus, Achillea millefolium и Ranunculus acer 

   
 Alopecurus pratense, Cirsium canum и Symphytum oficiNale 

VI) Vegetacija nasipa i parkova    
 

1) Vegetacija `bunova je veoma razvijena bo~no na nasipima  koji se prote`u 
oko ribwaka i prakti~no se nadovezuje na vegetaciju trske ili rogoza, dok se sa 
druge strane prema kopnu vezuje za {umsku vegetaciju ili travwake. Vegetacija 
`bunova predstavqa progradacione ili degradacione stadije vegetacije {uma, 
te se u wima pojavquje struktura vegetacije koja odra`ava ekolo{ke uslove 
postoje}ih tipova {uma. U strukturu vegetacije ulaze biqne vrste {umskih 

fitozajednica s tim da su dominantne: Amorpha fruticosa, Salix alba, Salix caprea, 
Populus alba, Sambucus nigra i druge vrste. 
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2) Ruderalno-segetalna vegetacija prostire se uglavnom na najvi{im 

ta~kama nasipa kuda se prostiru komunikacioni putevi ulaze}i istovremeno u 
vegetaciju `bunova, travwaka ili okopavina odnosno kopna ribwaka (kada 

nedostaje voda u nekim zonama ribwaka). Na ovim stani{tima dominiraju: Hor-
deum murinum, Urtica dioica, Malva neglecta, LiNaria vulgaris, Echium vulgare, Arct-
ium lappa, Artemisia vulgaris, Conium maculatum, Hyosciamus niger, Polygonum av-
iculare, Asclepias syriaca, Plantago major, Chenopodium album, Onopodium acanti i 

mnoge druge biqne vrste.  

    
Hordeum murinum, Urtica dioica, Malva neglecta и LiNaria vulgaris 

    

Echium vulgare, Arctium lappa, Artemisia vulgaris  и Conium maculatum  

     

Hyosciamus niger, Asclepias syriaca, Plantago major, Chenopodium album и Onopodium acanti 

3) Parkovska vegetacija (turisti~kih naseqa i pumpnih stanica) obuhvata 

uglavnom drvenaste biqne vrste alohtonog porjekla: Picea excelsa, Tilia argen-
tea, te autohtone: Fraxinus angustifolia, Populus alba, Ulmus effusus, Populus nigra 
var. pyramidalis.  
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Picea excelsa, Tilia argentea и Populus nigra var. pyramidalis. 

II) Agrofitocenoze (ratarske, povrtarske, krmne i vo}arske fitocenoze) 

zauzimaju zna~ajne povr{in na kojima se nalazi bogat poqoprivredni fitodi-
verzitet. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura agrofitskih zajednica 

 

3.6.4. ZAKQUЧCI   

 

1) Floristi~ka i vegetacijska istra`ivawa makrofita obavqena su u 

barsko-mo~varnom ekosistemu Barda~a (prirodno i sekundarnog tipa) u periodu 

2002-2004. godine. 

2) Recentno bogastvo hidrofita i higrofita vjerovatno je mawe nego (prije 

150 godina) kada su na ovim prostorom dominirali prirodni mo~varno-barski 

ekosistemi, zbog izra`enih melioracionih zahvata Lijev~a poqa, kada je do{-
lo do smawewa bara i pove}awa sekundarnih mo~varno-barskih stani{ta (ka-
nali, ribwaci i jezera Barda~e) u kojima su biqke sa prirodnih ugro`enih sta-

ni{ta na{le uto~i{te za svoj opstanak, kao da su za{ti}ene ex situ od antropo-

genih uticaja. 

3) Flora je primarna (bazna) strukturna komponenta mo~varno-barskog eko-
sistema koja predstavqa glavnog proizvo|a~a u lancu ishrane. Na ovom pro-

7, 10%

27, 39%

22, 31% 

14, 20%

Ratarske vrste Povrtarske vrste

Krmne vrste Vo}arske vrste 
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storu registrovano je prisustvo 280 biqnih vrsta submerznog, emerznog i flota-
nog karaktera, te brojne biqke poplavnih i kopnenih ekosistema. 

4)  Posebno treba ista}i da se ovdje pojavquju biqne vrste reliktno-terci-

jalnog porijekla: Nympaea alba, Nyphar luteum, Nymphoides flava, Acorus calamus, Trapa 

Natans, Butomus umbelatus, Hidrocharis morus-raNae, Najans mariNa, Vallisneria spiralis, 

Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicantum, koje zaslu`ju potpunu za{titu. 

  
Acorus calamus и Ceratophyllum demersum 

5) U flori Barda~e prema Corine biotopes projekat in the Adriatic countries, 

Anex 1, the Corine list of threatened species April 1998, Planles u Barda~i se nalaze 

sљede}e vrste: 60040401 Marsilia quadrifolia, 72011803 Acer campestre, 72012702 

Trapa Natans, 72013502 Nymphoides peltata, 72013607 Mentha aquatica var. aqua-

tica, 72013902 Inula helvetica. 

   

Marsilia quadrifolia, Acer campestre  и Trapa Natans 

   

 Nymphoides peltata, Mentha aquatica var. aquatica и Inula helvetica 



 49 

6) Zapa`eno je prisustvo 8 alohtonih biqnih vrsta:  Acorus calamus (i|irot), 

Amorpha fruticosa, amfora (bagremica), Elodea caNadensis (vodena kuga), Xanthium ita-

licum (ameri~ki mali ~i~ak), Abutilon theophrast  (evropski mra~wak), Robinia pse-

udaccacia (bagrem), Gleditschia triacanthos (gledi~ija), Asclepias syriaca (cigansko 

perje), koje su veoma bioproduktivne i tako konkuri{u autohtonim vrstama. 

   

Amorpha fruticosa, Elodea caNadensis  и Xanthium italicum 

    

Abutilon theophrast, Robinia pseudaccacia, Gleditschia triacanthos и Asclepias syriaca 

7) Biqne vrste su razvrstane u 73 familije {to ukazuje na veliku raz-
nolikost fitodiverziteta, koji se okupio na stani{tu Barda~e i sa razli~itim 
ekolo{kim indeksima je prisutna velika ekolo{ka diferencijacija stani{ta. 

8) Prisutnost `ivotnih formi biqaka manifestuje se u 10 tipova, me|u ko-

jima dominiraju: hemicryptophyta, geophyta, therophyta, i  helophyta-hydrophyta. 

9) Fitogeografski florni elementi u ekosistemu Barda~a pokazuju veliku 

raznolikost me|u kojima dominiraju: evropsko-submediteranski (20%), evropski 
(13%), evropsko-submediteransko-subatlanski (9%), adventivni (9%), borealno-
evropski (7,3%), evropsko-subatlanski (6%) i subatlansko-submediteranski (4%). 

10) Vegetacija ekosistema Barda~a diferencira se na 41 fitozajednicu: 

submerzne (7 fitozajednica), flotane klase Nymphaetea (10 fitozajednica) i 

klase LemNatea (4 fitozajednice), emerzna vegetacija klase Phragmition (3 fi-

tozajednice) i sveze Glycerio-Sparganion (3 fitozajednice), sveze Caricion (3 fi-

tozajednice), vegetacija poplavnih {uma reda Populetalia (3 fitozajednice), ve-
getacija vla`nih {uma (4 fitozajednice), vegetacija travwaka (3 fitozajed-
nice), vegetaцija nasipa (`bunovi, ruderalno-segetalna vegetacija), vegetacija 

parkova i agrofitocenoze. 

11) Prostorna diferencijacija vegetacije u ekosistemu Barda~a uslovqena 

je ekolo{kim uslovima stani{ta, otuda su hidrofilne fitozajednice naro~ito 

limitirane hidrolo{kim re`imom na horizontalnom i vertikalnom profilu. U 

skladu s ekolo{kim uslovima stani{ta (biotopa) pojavquju se razli~ite fitozajed-
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nice, odnosno u sli~nim ekolo{kim uslovima pojavquju se identi~ne fitozajednice, 

kako u okviru prirodnih stani{ta tako i u sekundarnim stani{tima. 

12) Fitolo{ki ekosistem Barda~a s obzirom na upotrebne vrijednosti 

diferencira se na tri zna~ajne zone: 1. prirodni rezervati (za odr`avawe fi-
todiverziteta); 2. ekoturisti~ka zona (za edukativne i turisti~ke potreba) i 3. 

proizvodna zona (za proizvodwu ribe i drugih proizvodnih modela). 

13) Prakti~ni zna~aj kori{}ewa i o~uvawa fitodiverziteta u ekosiste-
mu Barda~a ispoqava se u vi{e funkcija jer je biqno bogatstvo nadomak 

~ovjekove aktivnosti te se obilno koristi u razli~ite svrhe kao prirodni 

resurs: 1. bogata fitolo{ko prirodna laboratorija naro~ito akvati~nih makro-
fita (ekolo{ka, nau~na, edukativna i pejza`na vrijednost); 2. svaka biqka ima 

vi{estruku upotrebnu ekonomsku vrijednost, ali i onu dominantnu (za gajewe 

qekovito-aromati~no-medonosnih biqaka, te dekorativnih, gra|evinskih, i in-
dustrijskih biqaka). 

14) U ciqu za{tite fitodiverziteta koji predstavqa zna~ajno realno i 

potencijalno bogatstvo mo~varno-barskog ekosistema Barda~a,  a u skaldu s me-

|unarodnim konvencijama (Za{tita biodiverziteta, Ramsарска konvencija)  i na-
cionalnim zakonima o za{titi `ivotne sredine (Zakon o za{titi prirode) te 

NEAP-a potrebno je ovim ekosistemom upravqati po principima odr`ivog ra-

zvoja i za{tite prirode, {to bi bio predmet budu}ih istra`ivawa i imple-

mentacije nau~nih dostignu}a ovog i sli~nih projekata kroz edukaciju i primjenu 

atraktivnih modela proizvodwe (qekovito-aromati~no biqe, akvahortikultu-

ra, proizvodwa biqaka zа  prirodne boje i dr.). 
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3.6.5.  TABELE  
 
Fitotaksonomska struktura u ekosistemu Barda~a (2002-2004) 

 

Br. 
Biqne vrste 

Familija 
Latinski Srpski 

1 Abutilon theophrasti Med. evropski mra~wak Malvaceae 

2 Acer campestre L. klen Aceraceae 

3 Acer tataricum L. `estika Aceraceae 

4 Achilea mylefolium L. hajdu~ka trava Asteraceae 

5 Acorus calamus L. i|irot Araceae 

6 Agropyrum repens Beauv. pirevina Poaceae 

7 Agrostemma githago L. kukoq Caryophyllaceae 

8 Agrostis alba L. rosuqa bijela Poaceae 

9 Agrostis caniNa L. rosuqa pasja Poaceae 

10 Ajuga reptansL. ivica puzava Lamiaceae 

11 Alisma plantago aquatica L. vodena bokvica Alismataceae 

12 Alnus glutinosa Gaertn. jova Betulaceae 

13 Alopecurus pratensis L. lisi~ji repak Poaceae 

14 Althaea officiNalis L. bijeli sqez Malvaceae 

15 Amaranthus albusL. {tir bijeli Amaranthaceae 

16 Amaranthus retroflexus L. {tir Amaranthaceae 

17 Ambrosia artemisiaefolia L. ambrozija Asteraceae 

18 Amorpha fruticosa L. bagremica Fabaceae 

19 Anemone nemorosa L. {umarica bijela Ranunculaceae 

20 Angelica sylvestris L. angelika divqa Apiaceae 

21 Anthemis cotula L. `abqa trava Asteraceae 

22 Anthoxanthum odoratum L. mirisavka Poaceae 

23 Apera spica venti Beauv. str{ac obi~ni Poaceae 

24 Arctium lappa Adans.  ~i~ak Asteraceae 

25 Aristolochia clematitis L. vu~ja stopa Asteraceae 

26 ArrheNatherum elatius M. K. francuski quq Poaceae 

27 Artemisia vulgaris L. pelin Asteraceae 

28 Arum maculatum L. kozlac Araceae 

29 Asarum europaeum L. kopitwak Aristolochiaceae 

30 Asclepias syriaca L. cigansko perje Asclepidaceae 

31 Atriplex hortensis loboda ba{tenska Chenopodiaceae 

32 Atriplex patula L. loboda divqa Chenopodiaceae 

33 AveNa fatua L. ovas divqi Poaceae 

34 Bellis perennis L. krasuqak Asteraceae 

35 Betonica officiNalis L. rawenik Lamiaceae 

36 Bidens tripartita L. kozji rogovi Asteraceae 

37 Brassica Napus L. repica Brassicaceae 

38 Briza media L. bo`je sunce Poaceae 

39 Bromus mollis L. klasa~a Poaceae 

40 Bryonia alba L. debela tikva Cucubitaceae 

41 Butomus umbellatus L. vodoqub Alismataceae 

42 Caltha palustris L. `utenica Ranunculaceae 

43 Calystegia sepium R. Br. ladole` divqi Convolvulaceae 

44 Campanula patula L. zvon~i} Campanulaceae 

45 Capsella bursa pastoris Med. rusoma~a Apiaceae 

46 Carduus crispus L. kostre~ Asteraceae 

47 Carex brizoides L.   Cyperaceae 
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48 Carex elata All.   Cyperaceae 

49 Carex flava L. {a{ sitnolisni Cyperaceae 

50 Carex gracilis Curt. o{tri {a{ Cyperaceae 

51 Carex pendula Huds. visoki {a{ Cyperaceae 

52 Carex remota L. {a{ sunovrata Cyperaceae 

53 Carex riparia Curt. {a{ veliki Cyperaceae 

54 Carex sylvatica Huds. {a{ visoki Cyperaceae 

55 Carex vulpiNa L. {a{ lisi~ji Cyperaceae 

56 Carpinus betulus L. grab bijeli Corylaceae 

57 Carum carvi L. kim Apiaceae 

58 Celtis austrialis ko{~ela Ulmaceae 

59 Centaurea jacea L. ze~ica Asteraceae 

60 Centaurea scabiosa L. razli~ak Asteraceae 

61 Cerastium sylvaticum ti~inac Caryophyllaceae 

62 Ceratophyllum demersum L. resina podvodna Ceratophyllaceae 

63 Chelidonium majus L. rosopas Chenopodiaceae 

64 Chenopodium album L. pepequga Chenopodiaceae 

65 Cichorium intybus L. vodopija Asteraceae 

66 Cirsium acaule Web. palamida Asteraceae 

67 Cirsium arvense Scop. palamida wivska Asteraceae 

68 Cirsium palustre (L.) Scop. palamida barska Asteraceae 

69 Cirsium vulgare (Savi) Ten. palamida livadska Asteraceae 

70 Clematis vitalba L. pavit Ranunculaceae 

71 Colchicum autumNale L. mrazovac Colchicaceae 

72 Conium maculatum L. kukuta velika Apiaceae 

73 Convallaria majalis L. |ur|evak Convolvulaceae 

74 Convolvulus arvensis L. poponac Convolvulaceae 

75 Cornus sanguinea L. bijeli dren CorNaceae 

76 Corylus avellaNa L. lijeska Corylaceae 

77 Crataegus monogyNa Jacq. glog Rosaceae 

78 Crepis biennis L. radi} Asteraceae 

79 Cynosurus cristatus L. kiselica Poaceae 

80 Dactylis glomerata L. pasja trava Poaceae 

81 Datura stramonium L. tatula SolaNaceae 

82 Daucus carota L. mrkva Apiaceae 

83 Deschampsia caespitosa Beauv. bus Poaceae 

84 Dipsacus sylvestris Huds. ~e{quga Dipsacaceae 

85 Dryopteris filix-mas L. navala Aspidiaceae 

86 Echinocystis lobata Torr. Gray. uqevita bu~ica Cucubitaceae 

87 Echium vulgare L. lisi~ji rep BoragiNaceae 

88 Elodea austrialis  vodena kuga Hydrocharitaceae 

89 Epilobium parviflorum With. rije~na vrbovka Oenotheraceae 

90 Equisetum arvense L. rastavi} Equisetaceae 

91 Equisetum palustre L. rastavi} mo~varni Equisetaceae 

92 Eragrostis minor kosmatka mala Poaceae 

93 Erigeron annuus `iva trava Asteraceae 

94 Eryngium campestre L. kotrqan obi~ni Apiaceae 

95 Eupatorium canNabinum L. konopqu{a Asteraceae 

96 Euphorbia amygdaloides mqe~ika {umska Euphorbiaceae 

97 Euphorbia cyparissias L. mqe~ika obi~na Euphorbiaceae 

98 Euphorbia palustris mqe~ika barska Euphorbiaceae 

99 Evonymus europaeus L. kurika Celastraceae 

100 Festuca pratensis L. livadski vijuk Poaceae 
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101 Festuca rubra L. vijuk crveni Poaceae 

102 Filipendula ulmaria Maxim. suru~ica Rosaceae 

103 Fragaria vesca L. jagoda Rosaceae 

104 Fraxinus angustifolia L. jasen poqski Oleaceae 

105 Galeopsis pubescens Bess. smrdqiva kopriva Lamiaceae 

106 Galinsoga parviflora Cav. konica obi~na Asteraceae 

107 Galium mollugo L. ivawsko cvije}e   Rubiaceae 

108 Galium palustre L. bro}ika bijela Rubiaceae 

109 Galium uliginosum bro}ika Rubiaceae 

110 Galium verum Scop. ivawsko cvije}e `uto Rubiaceae 

111 Genista elatior L. `utilovka PapilioNaceae 

112 Genista germanica L. `utilovka PapilioNaceae 

113 Geranium molle L. babina `ila Geraniaceae 

114 Geum urbanum L. ze~ija stopa Rosaceae 

115 Glechoma hederacea dobri~ica Lamiaceae 

116 Glyceria fluitans R. Br. barska trava   Poaceae 

117 Glyceria maxima Holmbg. sirotiwska trava Poaceae 

118 Gratiola officiNalis L. prolijevak Scrophulariaceae 

119 Hedera helix L. br{qen Araliaceae 

120 Helleborus odorus W.K. kukurijek Ranunculaceae 

121 Holcus laNatus medunika maqava Poaceae 

122 Hordeum murinum popino prase Poaceae 

123 Humulus lupulus L. hmeq CanNabiNaceae 

124 Hydrocharis morsus raNaeL. `abogriz Hydrocharitaceae 

125 Hypericum perforatum kantarion Hypericaceae 

126 Inula britannica L. oman obi~ni Asteraceae 

127 Iris pseudacorus L. perunika barska Iridaceae 

128 Juncus articulatus L. sita vretenasta Juncaceae 

129 Juncus conglomeratus L. sita growasta Juncaceae 

130 Juncus effusus L. sita gola Juncaceae 

131 Juncus inflexus L. sitna sita Juncaceae 

132 Lactuca serriola L. divqa salata Asteraceae 

133 Lamium album L. mrtva kopriva bijela Lamiaceae 

134 Lamium purpureum L. mrtva kopriva crvena Lamiaceae 

135 Lathyrus pratensis L. grahor  `uti Fabaceae 

136 LemNa gibba L. so~ivica trbuqasta LemNaceae 

137 LemNa minor L. so~ivica mala LemNaceae 

138 LemNa trisulca so~ivica vodena LemNaceae 

139 Leontodon autumNalis lo~ina Asteraceae 

140 Leontodon hispidus L. lavqi zub Asteraceae 

141 Leucanthemum vulgare gove|e oko Asteraceae 

142 Leucojum aestivum L. dremovac Amaryllidaceae 

143 LiNaria vulgaris Mill. lanilist Scrophulariaceae 

144 Lolium perene engleski quq Poaceae 

145 Lotus corniculatus zvjezdan `uti Fabaceae 

146 Luzula pilosa Willd. bekica {umska Juncaceae 

147 Lycopus europaeus L. gagamija Lamiaceae 

148 Lygustrum vulgare kalina Oleaceae 

149 Lysimachia nummularia L. trava od metiqa Primulaceae 

150 Lysimachia vulgaris L. protivak Primulaceae 

151 Lythrum salicaria L. vrbi~ica velika Lythraceae 

152 Malus sylvestris Mill.   jabuka divqa Rosaceae 

153 Malva sylvestris sqez crni Malvaceae 
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154 Marsilia quadrifolia L. raznorotka  Marsiliaceae 

155 Medicago lupuliNa lucerka obi~na `uta Fabaceae 

156 Medicago minima lucerka mala Fabaceae 

157 Mentha aquatica L. nana barska  Lamiaceae 

158 Mentha longifolia Huds. nana dugolisna Lamiaceae 

159 Mentha verticillata L. nana Lamiaceae 

160 Morus alba L. dud bijeli Moraceae 

161 Myosotis arvensis spomenik sitnocvjetni BoragiNaceae 

162 Myriophyllum spicatum L. krocaw Halorrhagidaceae 

163 Najas mariNa L. podvodnica Najadaceae 

164 Nuphar luteum Sm. lokvaw `uti Nimphaeaceae 

165 Nymphaea alba L. lokvaw  Nimphaeaceae 

166 Nymphoides peltata lokvawi} GentiaNaceae 

167 Ononis spinosa L. ze~ji trn PapilioNaceae 

168 Onopordon acanthium L. magare}i trn Asteraceae 

169 Oxalis acetosella L. ze~ja kiselica Oxalidaceae 

170 Papaver rhoeas L. mak Papaveraceae 

171 Parietaria officiNalis L. crkvina velika Urticaceae 

172 Paris quadrifolia L. vranino oko Convallariaceae 

173 Pedicularis palustris L u{qivac Scrophulariaceae 

174 Petasites hybridus lopuh Asteraceae 

175 Phleum pratense lisi~ji repak Poaceae 

176 Phragmites austrialis Trim. trska Poaceae 

177 Plantago lanceolata L. bokvica uskolisna PlantagiNaceae 

178 Plantago major L. bokvica velika PlantagiNaceae 

179 Poa palustris L. livadarka Poaceae 

180 Poa trivialis L. livadarka obi~na Poaceae 

181 Polygonum  amphibium L. zmijsko gro`|e PolygoNaceae 

182 Polygonum aviculare L. dvornik pti~ji PolygoNaceae 

183 Polygonum  bistorta L. sr~ewak PolygoNaceae 

184 Polygonum multiflorum dvornik mnogocvjetni PolygoNaceae 

185 Polygonum persicaria L. dvornik obi~ni PolygoNaceae 

186 Populus alba L. bijela topola Salicaceae 

187 Populus nigra L. crna topola Salicaceae 

188 Populus nigra var. pyramidalis jablan Salicaceae 

189 Potamogeton crispus  L. mrijestwak kovrd`avi PotamogetoNaceae 

190 Potamogeton fluitans  L. mrijestwak rije~ni PotamogetoNaceae 

191 Potamogeton gramineus L. mrijestwak travoliki PotamogetoNaceae 

192 Potamogeton Natans L. mrijestwak plivaju}i PotamogetoNaceae 

193 Potentila erecta H.R. petoprsta obi~na Rosaceae 

194 Potentila reptans L. petoprsta puze}a Rosaceae 

195 Primula vulgaris L. jagor~evina Primulaceae 

196 Prunus avium L. tre{wa Rosaceae 

197 Prunus spinosa L. trwina Rosaceae 

198 Pteridium aquilinum Kuhn. paprat Polypodiaceae 

199 PulmoNaria officiNalis L. plu}wak BoragiNaceae 

200 Pyrus piraster Burgsd. kru{ka divqa Rosaceae 

201 Quercus robur L. hrast lu`wak Ranunculaceae 

202 Ranunculus acris L. quti} Ranunculaceae 

203 Ranunculus ficaria L. zlatica Ranunculaceae 

204 Ranunculus fluitans Lom. povodnica Ranunculaceae 

205 Ranunculus repens L. nov~i} Ranunculaceae 

206 Rhamnus cathartica L. pasdren RhamNaceae 
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207 Rhamnus frangula L. kru{ina RhamNaceae 

208 Rhianthus minor Ehrh. {u{kavac Scrophulariaceae 

209 Robinia pseudaccacia L. bagrem PapilioNaceae 

210 Rorippa sylvestris ugaz obi~ni Brassicaceae 

211 Rosa caniNa L. divqa ru`a Rosaceae 

212 Rosa gallica srtkastolisna ru`a Rosaceae 

213 Rubus caesius L. kupina Rosaceae 

214 Rumex acetosa L. obi~na kiselica PolygoNaceae 

215 Rumex acetosella L. kiselica mala PolygoNaceae 

216 Rumex crispus L. {taveq kudravi PolygoNaceae 

217 Rumex hydrolapathum Huds. vodeni {taveq PolygoNaceae 

218 Rumex palustris Sm. {taveq mo~varni PolygoNaceae 

219 Rumex sanquineus   PolygoNaceae 

220 Ruscus aculeatus L. kostrika Convallariaceae 

221 Sagittaria sagittifolia L. strelica Alismataceae 

222 Salix alba L. bijela vrba Salicaceae 

223 Salix caprea L. iva Salicaceae 

224 Salix fragilis L. vrba krta Salicaceae 

225 Salix purpurea L. vrba crvena Salicaceae 

226 Salvia pratensis kaduqa divqa Lamiaceae 

227 Salvinia Natans All. vodena paprat Salviniaceae 

228 Sambucus ebulus L. zova smrdqiva Caprifoliaceae 

229 Sambucus nigra L. zova crna Caprifoliaceae 

230 Sanguisorba officiNalis L. jar~ija trava Rosaceae 

231 Scirpus lacustris zuka Cyperaceae 

232 Scirpus maritimus zuka Cyperaceae 

233 Scirpus sylvaticus zuka Cyperaceae 

234 Senecio aquaticus kostre~ vodeni Asteraceae 

235 Senecio vulgaris L. `abqa trava Asteraceae 

236 Silene vulgaris Garcke. pucavac Caryophyllaceae 

237 SiNapis arvensis goru{ica poqska Brassicaceae 

238 Sium latifolium L. vodena drijezga Apiaceae 

239 Solanum dulcamara L. paskavica SolaNaceae 

240 Solanum nigrum L. pomo}nica SolaNaceae 

241 Solidago gigantea Willd. zlatnica Asteraceae 

242 Sonchus arvensis L. gor~ica poqska Asteraceae 

243 Sorgum halepense sirak Poaceae 

244 Sparganium erectum je`inac Sparganiaceae 

245 Sparganium ramosum Huds. je`inac Sparganiaceae 

246 Spirodela polyrrhiza Schleid. so~ivica LemNaceae 

247 Stachys palustris L. ~ista~ barski   Lamiaceae 

248 Stachys sylvatica L. ~ista~ {umski   Lamiaceae 

249 Stellaria aquatica Poll. mi{jakiwa vodena Caryophyllaceae 

250 Symphytum officiNale L. gavez crni BoragiNaceae 

251 Symphytum tuberosum L. gavez `uti BoragiNaceae 

252 Tamus communis bqu{t Dioscoraceae 

253 TaNacetum vulgare L. povrati~ Asteraceae 

254 Taraxacum officiNale Web. masla~ak Asteraceae 

255 Thymus serpyllum maj~ina du{ica Lamiaceae 

256 Trapa Natans L. vodeni ora{ak Hydrocharytaceae 

257 Trifolium pratense L. djetelina crvena Fabaceae 

258 Trifolium repens L. djetelina bijela Fabaceae 

259 Trogopogon pratense kozja brada Asteraceae 
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260 Tussilago farfara  L. podbjel Asteraceae 

261 Typha angustifolia L   rogoz uskolisni Typhaceae 

262 Typha latifolia L.  rogoz {irokol. Typhaceae 

263 Ulmus laevis Pallas. vez Ulmaceae 

264 Ulmus minor  Mill. poqski brijest Ulmaceae 

265 Urtica dioica L. kopriva velika Urticaceae 

266 Urticularia vulgaris urtikularija Lentibulariaceae 

267 Vallisneria spiralis L. uviju{a Hydrocharitaceae 

268 Veratrum album L. ~emerika Liliaceae 

269 Verbascum phlomoides L. divizma Scrophulariaceae 

270 Veronica aNagallis-aquatica L. ~estoslavica barska Scrophulariaceae 

271 Veronica chamaedrys L. zmijina trava Scrophulariaceae 

272 Veronica famfara veronika Scrophulariaceae 

273 Veronica persica ~estoslavica persijska Scrophulariaceae 

274 Viburnum opulus L. udika Caprifoliaceae 

275 Vicia cracca L. grahorica pti~ja Fabaceae 

276 Vicia hirsuta grahorica maqava Fabaceae 

277 Viola arvensis qubi~ica poqska Violaceae 

278 Viola sylvestris Lam. qubi~ica Violaceae 

279 Wolffia arrhiza Wimm. so~ivica sitna LemNaceae 

280 Xanthium italicum Moretti. ameri~ki mali ~i~ak Asteraceae 

 
Ekolo{ki indeksi, `ivotne forme i florni elementi 

 

Br. Biqna vrsta 
Ekolo{ki indeksi @ivotna 

forma 

Florni 

element F R N L T 

1 Abutilon theophrasti 2   2   4 Th Evra.-Submed. 

2 Acer campestre 3 4 3 3 4 Ph Submed.-Kont. 

3 Acer tataricum 2 4 1 4 5 Ph   

4 Achilea mylefolium 2 3 3 4 3 H Evra.-Subatl. 

5 Acorus calamus 5 3 3 4 3 G Evr. 

6 Agropirum repens 3 3 4 4 3 G Evra.-Subatl. 

7 Agrostema githago 3 3 3 4 3 Th Adv. 

8 Agrostis alba 4 3 3 4 3 H Evr. 

9 Agrostis caniNa 4 2 1 3 2 H Bor.-Evra. 

10 Ajuga reptans 3 3 3 3 3 H Subatl.-Submed. 

11 Alisma plantago aquatica 6 3 3 4 3 G Evra.-Submed. 

12 Alnus glutinosa 5 3 3 3 3 Ph Evra. 

13 Alopecurus pratensis 3 3 4 3 3 H Bor.-Evra. 

14 Althaea officiNalis 3 3 3 4 5 H Evra.-Subatl.-Submed. 

15 Amaranthus albus 2 3 4 4 4 T Adv. 

16 Amaranthus retroflexus 2 3 4 4 4 T Adv. 

17 Ambrosia artemisiaefolia 2 3 3 4 4 T Adv. 

18 Amorpha fruticosa 4 3 3 3 4 Phn Adv. 

19 Anemone nemorosa 3 3 3 2 3 G Evr. 

20 Angelica sylvestris 4 3 3 3 3 H Evra.-Subatl.-Submed. 

21 Anthemis cotula 2 3 3 4 4 T Med. 

22 Anthoxanthum odoratum 2 2 3 4 4 H   

23 Apera spica venti 3 2 3 3 3 H Bor.-Evra. 

24 Arctium lappa 3 3 5 4 4 H Evra.-Submed. 

25 Aristolochia clematitis 3 4 4 3 4 G Submed.-Evra. 

26 ArrheNatherum elatius 3 3 4 3 3 H Subatl.-Submed. 

27 Artemisia vulgaris 3 3 4 3 3 H Evra.-Subatl.-Cirk. 
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28 Arum maculatum 4 3 3 2 3 G Subatl.-Submed. 

29 Asarum europaeum 3 4 3 2 4 G Evra.-Submed. 

30 Asclepias syriaca 2 4 2 3 3 G   

31 Atriplex hortensis              

32 Atriplex patula 3 4 4 3 3 T Evra.-Subatl.-Submed. 

33 AveNa fatua 2 3 3 4 5 Th Med. 

34 Bellis perennis 3 3 3 4 3 H Subatl.-Submed. 

35 Betonica officiNalis 3 3 2 4 3 H Submed-Evra.-Subatl. 

36 Bidens tripartita 4 3 4 4 3 T Evra.-Submed. 

37 Brassica Napus 3 3 4 3 3 Th Evra.-Submed. 

38 Briza media 2 2 3 4 4 H Evra.-Submed. 

39 Bromus mollis 3 3 3 3 3 T Evra.-Submed. 

40 Bryonia alba 3 3 3 4 4 H Evra.-Submed. 

41 Butomus umbellatus 5 3 4 3 3 G Evra. 

42 Caltha palustris 5 3 3 3 3 H Art.-Bor.-Evra. 

43 Calystegia sepium 4 4 4 3 3 G Evra.-Submed. 

44 Campanula patula 3 3 2 4 3 Th Evra.-Submed. 

45 Capsella bursa pastoris 2 3 3 4 3 Th Evra.-Med. 

46 Carduus crispus 3 3 5 4 3 H Evra.-Subatl. 

47 Carex brizoides 4 2 2 3 3 H Evr. 

48 Carex elata 5 3 2 4 3 H Evra.-Submed.-Subatl. 

49 Carex flava 4 3 2 4 3 H Bor.-Evra.-Subatl. 

50 Carex gracilis  4 3 3 3 3 H Evra. 

51 Carex pendula 4 3 3 2 4 H Evra. 

52 Carex remota 4 3 3 2 3 H Evr.-Subatl.-Submed. 

53 Carex riparia 5 4 3 4 4 G Evra.-Submed. 

54 Carex sylvatica 3 3 3 1 3 H Evra.-Subatl.-Submed. 

55 Carex vulpiNa 3 3 2 4 4 H Evra.-Kont. 

56 Carpinus betulus 3 3 3 2 4 Ph Evr.-Submed. 

57 Carum carvi 3 4 1 3 4 H Bor.-Alp. 

58 Celtis austrialis              

59 Centaurea jacea 3 3 3 4 3 H Evra.-Submed.-Subatl. 

60 Centaurea scabiosa 2 4 2 4 3 H Evra.-Boreoatl.-Submed. 

61 Cerastium sylvaticum 3 3 2 4 4 H   

62 Ceratophyllum demersum 7 4 5 3 4 HH Evra.-Submed. 

63 Chelidonium majus 3 3 4 3 3 H Evra. 

64 Chenopodium album 2 3 4 3 3 T Evra.-Med. 

65 Cichorium intybus 2 4 3 5 4 H Evra.-Subatl.-Submed. 

66 Cirsium acaule 2 4 2 4 2 H Subatl.-Submed. 

67 Cirsium arvense 3 3 4 4 4 G Bor.-Evra.-Submed. 

68 Cirsium palustre 4 3 3 3 3 H Bor.-Evra.-Subatl. 

69 Cirsium vulgare               

70 Clematis vitalba 3 4 3 3 3 Ph Subatl.-Submed. 

71 Colchicum autumNale 3 3 3 3 3 G Subatl.-Submed. 

72 Conium maculatum 3 3 4 4 4 Th Submed.-Evra.-Subatl. 

73 Convallaria majalis 3 3 3 2 3 G Bor.-Evra.-Subatl. 

74 Convolvulus arvens 2 4 3 4 3 G Bor.-Evra.-Med. 

75 Cornus sanguinea 3 4 3 3 3 Phn Submed.-Subatl. 

76 Corylus avellaNa 3 3 3 3 3 Ph Med.-Submed. 

77 Crataegus monogyNa 3 4 2 4 3 Ph Evr.-Subatl. 

78 Crepis biennis 3 3 3 3 3 H Evra. 

79 Cynosurus cristatus 3 3 3 4 3 H   

80 Dactylis glomerata 3 3 4 3 3 H Med.-Submed. 
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81 Datura stramonium 3 3 4 4 4 T Subatl.-Submed. 

82 Daucus carota 2 3 2 4 3 Th Evra.-Subatl.-Submed. 

83 Deschampsia caespitosa 4 3 4 3 3 H Evr.-Subatl.-Submed. 

84 Dipsacus sylvestris 3 4 3 4 4 Th Evra.-Submed. 

85 Dryopteris filix-mas 3 3 3 2 3 H   

86 Echinocystis lobata 3   3   3 Th   

87 Echium vulgare 1 3 3 5 4 H Evra.-Submed. 

88 Elodea austrialis              

89 Epilobim parviflorum 4 3 3 4 3 H Med.-Submed. 

90 Equisetum arvense            Subatl.-Submed. 

91 Equisetum palustre 4 3 2 4 3 G Bor.-Evr. 

92 Eragrostis minor 1 3 2 4 5 T Med.-Submed. 

93 Erigeron annuus 3 2 3 4 4 Th Bor. 

94 Eryngium campestre 1 4 3 4 4 H Med.-Submed. 

95 Eupatorium canNabinum 4 4 3 3 3 H Evra.-Subatl.-Submed. 

96 Euphorbia amygdaloides              

97 Euphorbia cyparissias 2 3 2 4 3 H Submed.-Evra. 

98 Euphorbia palustris 3 4 2 3 3 H Evra.-Submed. 

99 Evonymus europaeus 3 4 3 3 4 Phn Subatl.-Submed. 

100 Festuca pratensis 3 3 3 4 3 H Evra. 

101 Festuca rubra 3 4 3 2 3 Chz   

102 Filipendula ulmaria 4 3 3 3 3 H Evra. 

103 Fragaria vesca 3 3 3 3 3 H Evra. 

104 Fraxinus angustifolia 4 3 2 4 4 Ph   

105 Galeopsis pubescens 3 3 3 3 3 T Evra.-Submed. 

106 Galinsoga parviflora 2 3 3 4 4 T Adv. 

107 Galium mollugo 3 3 3 3 3 H Evra.-Subatl. 

108 Galium palustre 5 3 2 3 3 G Bor.-Evra.-Subatl. 

109 Galium uliginosum 4 3 3 3 3 G Evra.-Subatl. 

110 Galium verum 2 4 2 4 3 G Evra.-Submed. 

111 Genista elatior              

112 Genista germanica 2 1 2 3 3 Chd Evra.-Subatl. 

113 Geranium molle 2 3 3 4 3 Th Med.-Submed.-Subatl. 

114 Geum urbanum 3 3 4 2 3 H Evra.-Subatl. 

115 Glechoma hederacea 2 2 3 3 3 H Evra.-Subatl. 

116 Glyceria fluitans 5 3 3 3 3 G Evra.-Subatl. 

117 Glyceria maxima 5 4 5 4 3 G Evra.-Submed. 

118 Gratiola officiNalis 5 3 2 3 4 G Evra. 

119 Hedera helix 3 3 3 2 4 Phl Evra.-Subatl.-Submed. 

120 Helleborus odorus 3 1 2 3 4 H   

121 Holcus laNatus 3 3 3 4 3 H   

122 Hordeum murinum 2 2 3 4 4 Th Med.-Submed. 

123 Humulus lupulus 4 3 4 3 3 H Subjsib. 

124 Hydrocharis morsus raNae 6 3 3 3 4 HH Evra. 

125 Hypericum perforatum 2 3 3 3 3 H Evra.-Subatl.-Submed. 

126 Inula britannica 4 4 3 3 4 H Evra.-Submed. 

127 Iris pseudacorus 5 3 4 3 3 G Med.-Submed.-Subatl. 

128 Juncus articulatus 4 3 2 4 3 H Evra. 

129 Juncus conglomeratus 4 2 3 4 3 H Evra.-Subatl. 

130 Juncus effusus 4 2 3 3 3 H Evra.-Subatl. 

131 Juncus inflexus 4 4 3 4 3 H Evra.-Med. 

132 Lactuca serriola 2 3 3 5 4 Th Submed.-Evra. 

133 Lamium album  3 3 5 3 2 H Evra. 
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134 Lamium purpureum 3 4 4 4 3 Th Evra. 

135 Lathyrus pratensis 4 4 3 4 4 H Bor.-Evra.-Submed. 

136 LemNa gibba 6 4 4 4 3 HH Kosm. 

137 LemNa minor 6 3 3 4 3 HH Bor.-Evra.-Med. 

138 LemNa trisulca 6 3 3 4 3 HH Evra. 

139 Leontodon autumNalis 3 3 3 4 3 H   

140 Leontodon hispidus 3 3 3 4 3 H Evra.-Subatl.-Submed. 

142 Leucanthemum vulgare              

141 Leucojum aestivum 4 3 3 3 4 G Evr.-Submed.-Med. 

143 LiNaria vulgaris 3 3 3 4 3 H Evra.-Submed. 

144 Lolium perenne 3 3 4 4 3 H Evra.-Submed.-Subatl. 

145 Lotus corniculatus 2 4 3 4 3 H Evra.-Submed. 

146 Luzula pilosa 2 2 2 1 2 H Evra.-Cirk. 

147 Lycopus europaeus 5 3 3 3 3 G Evra.-Submed. 

148 Lygustrum vulgare 3 4 2 3 4 Phn Evra. 

149 Lysimachia nummularia 4 3 3 2 3 Chz Evra.-Subalt.-Submed. 

150 Lysimachia vulgaris 4 3 3 3 3 H Bor.-Evra.-Submed. 

151 Lythrum salicaria 4 3 3 3 3 H Bor.-Evra.-Submed. 

152 Malus sylvestris 3 3 3 3 3 Ph Evr.-Submed. 

153 Malva sylvestris 2 2 2 4 4 Th Evra.-Submed. 

154 Marsilia quadrifolia 6 3 3 4 4 G Evra. 

155 Medicago lupuliNa 2 4 3 3 4 Th Evra.-Subatl.-Submed. 

156 Medicago minima 3 2 3 4 4 Th Med.-Submed. 

157 Mentha aquatica 5 3 3 3 3 G Evra.-Submed. 

158 Mentha longifolia 4 4 4 3 3 G Submed.-Evra. 

159 Mentha verticillata 4 3 3 4 4 H   

160 Morus alba            Arg. 

161 Myosotis arvensis 2 3 3 3 2 Th Evra. 

162 Myriophyllum spicatum 7 4 3 3 3 HH Bor.-Evra.-Submed. 

163 Najas mariNa 6 3 3 3 4 HH Kosm. 

164 Nuphar luteum 6 2 2 4 3 HH Evra. 

165 Nymphaea alba 6 3 3 4 4 HH Subse. 

166 Nymphoides peltata            Evr. 

167 Ononis spinosa 2 3 2 4 5 H Evra. 

168 Onopordon acanthium 2 3 5 4 4 H Evra.-Med. 

169 Oxalis acetosella 3 3 3 1 3 G Cirk. 

170 Papaver rhoeas 3 4 3 3 3 Th Evra.-Med. 

171 Parietaria officiNalis 3 4 4 3 4 H Submed. 

172 Paris quadrifolia 3 3 3 2 3 G Evra.-Med. 

173 Pedicularis palustris 5 3 2 4 3 H Evra. 

174 Petasites hybridus 4 3 4 3 3 G Evra.-Subatl.-Submed. 

175 Phleum pratense 3 3 3 3 3 H   

176 Phragmites austrialis 5 3 3 3 3 G Kosm. 

177 Plantago lanceolata 3 3 3 3 3 H Evra.-Subatl. 

178 Plantago major 3 3 3 4 3 H Bor.-Evra.-Subatl. 

179 Poa palustris 5 4 3 4 3 H Bor.-Evra.-Cirk. 

180 Poa trivialis 3 3 4 3 2 H Evra. 

181 Polygonum  amphibium 5 3 4 3 3 G Bor.-Evra. 

182 Polygonum aviculare 3 3 4 4 3 T Bor.-Evra. 

183 Polygonum  bistorta 4 3 3 3 3 H Bor.-Evrosib.-Subatl. 

184 Polygonum multiflorum            Evra.-Submed. 

185 Polygonum persicaria 3 3 4 3 3 T Evra. 

186 Populus alba 3 4 3 4 5 Ph Subj.-sib. 
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187 Populus nigra 4 4 4 3 4 Ph Evra.-Med. 

188 Populus nigra var. pyramidalis            Arg. 

189 Potamogeton crispus  7 3 3 3 3 HH Evra.-Kosm. 

190 Potamogeton fluitans  7 3 3 3 3 HH Cirk. 

191 Potamogeton gramineus 7 4 2 4 3 HH Bor.-Evra. 

192 Potamogeton Natans 7 3 2 3 3 HH Evra.-Subatl. 

193 Potentila erecta 3 3 2 3 2 H Bor.-Evra.-Submed. 

194 Potentila reptans 3 3 2 3 3 H Evra.-Med. 

195 Primula vulgaris 3 3 2 3 3  Atl.-Submed. 

196 Prunus avium            Evra.-Submed. 

197 Prunus spinosa 2 4 3 4 4 Phn Evra.-Submed. 

198 Pteridium aquilinum 3 2 2 3 3 G Bor.-Subatl. 

199 PulmoNaria officiNalis 3 4 3 3 3 H   

200 Pyrus piraster 3 4 3 3 4 Ph   

201 Quercus robur 3 3 3 3 4 Ph Evra. 

202 Ranunculus acris 3 3 3 3 3 H Bor.-Evra.-Submed. 

203 Ranunculus ficaria 3 3 4 3 3 G Evra.-Submed. 

204 Ranunculus fluitans            Evr.-Subatl.-Submed. 

205 Ranunculus repens 4 3 3 3 3 H Bor.-Evra.-Submed. 

206 Rhamnus cathartica 3 4 2 3 3 Phn Evra.-Submed. 

207 Rhamnus frangula 3 2 2 3 4 Phn Evra. 

208 Rhianthus minor 3 3 2 4 3 T Bor.-Evra.-Subatl. 

209 Robinia pseudaccacia 2 3 4 3 4 Ph Adv. 

210 Rorippa sylvestris 4 4 3 4 4 H Evra.-Subatl.-Submed. 

211 Rosa caniNa 3 3 2 3 3 Phn Evra.-Submed. 

212 Rosa gallica 2 3 2 3 4 Ph Med.-Kont. 

213 Rubus caesius 4 3 5 3 4 Phn Evra.-Submed. 

214 Rumex acetosa 3 3 3 4 3 H Bor.-Evra.-Subatl. 

215 Rumex acetosella 2 1 1 5 3 H Bor.-Evra. 

216 Rumex crispus 3 3 3 4 3 H Evra.-Subatl.-Submed. 

217 Rumex hydrolapathum 5 3 4 3 3 H Submed.-Subatl. 

218 Rumex palustris 4 4 4 4 4 H Evra.-Submed. 

219 Rumex sanquineus 4 3 4 3 3 H   

220 Ruscus aculeatus 3 3 3 2 5 Phn   

221 Sagittaria sagittifolia 6 3 3 3 3 G Submed.-Evra.-Cirk. 

222 Salix alba 4 4 4 3 3 Ph Subevr. 

223 Salix caprea 3 3 3 3 3 Ph Evra. 

224 Salix fragilis 4 3 3 3 3 Ph Cirk. 

225 Salix purpurea  3 4 3 4 3 Ph   

226 Salvia pratensis            Submed.-Kont. 

227 Salvinia Natans 6 3 3 4 4 HH Evra.-Kont. 

228 Sambucus ebulus 3 4 4 4 4 G Evra.-Submed. 

229 Sambucus nigra 3 3 4 3 4 Phn Subse. 

230 Sanguisorba officiNalis 4 3 2 4 3 H Evra.-Med. 

231 Scirpus lacustris            Bor.-Evra.-Med. 

232 Scirpus maritimus              

233 Scirpus sylvaticus 4 3 2 3 3 G   

234 Senecio aquaticus 3 3 3 2 3 H Subatl. 

235 Senecio vulgaris 3 3 4 4 3 Th Evra.-Submed. 

236 Silene vulgaris 2 3 2 4 3 H   

237 SiNapis arvensis 3 4 3 4 3 T   

238 Sium latifolium 5 3 4 3 3 HH Evr.-Subatl.-Submed. 

239 Solanum dulcamara 4 3 4 3 3 Chd Evra.-Submed. 
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240 Solanum nigrum 3 3 4 4 3 T Kosm. 

241 Solidago gigantea 4 3 3 3 3 H Subpon. 

242 Sonchus arvensis 3 3 4 3 3 H Evra.-Subatl. 

243 Sorghum halepense 2 2 3 4 5 G Med. 

244 Sparganium erectum            Evra.-Submed. 

245 Sparganium ramosum 5 3 2 3 3 G Subevr. 

246 Spirodela polyrrhiza 6 3 3 4 4 HH Evra. 

247 Stachys palustris 4 3 3 3 3 G Bor.-Evra.-Submed. 

248 Stachys sylvatica 4 3 4 2 3 G Evr.-Subatl. 

249 Stellaria aquatica              

250 Symphytum officiNale 4 3 4 3 2 H Evra.-Submed. 

251 Symphytum tuberosum 3 4 3 2 3 G Evra.-Submed. 

252 Tamus communis 3 4 3 3 4 G   

253 TaNacetum vulgare 3 3 3 4 3 H   

254 Taraxacum officiNale 3 3 4 4 3 H Evra.-Subatl. 

255 Thymus serpyllum 2 2 3 4 4 Ch Evra. 

256 Trapa Natans 6 3 4 4 4 HH Evra. 

257 Trifolium pratense 3 3 3 3 3 H Bor.-Evra.-Subatl. 

258 Trifolium repens 3 3 4 4 3 H Evra.-Subatl. 

259 Trogopogon pratense 2 3 3 4 4 Th Evra.-Submed. 

260 Tussilago farfara  3 4 3 4 3 G Evra.-Submed. 

261 Typha angustifolia 5 3 3 4 4 G Evra.-Med. 

262 Typha latifolia 5 3 3 4 4 G  Kosm. 

263 Ulmus laevis 4 4 4 2 3 Ph Evra. 

264 Ulmus minor 3 4 3 3 4 Ph Evra.-Submed. 

265 Urtica dioica 3 3 5 3 3 H Bor.-Evra.-Kosm. 

266 Urticularia vulgaris 6 3 3 4 3 HH Bor.-Evra.-Cirk. 

267 Valisneria spiralis 5 2 2 3 5  Adv. 

268 Veratrum album 3 3 3 4 3 H Arkt.-Alp. 

269 Verbascum phlomoides 2 4 3 4 5 Th Kont.-Submed. 

270 Veronica aNagallis-aquatica 5 3 3 4 3 H Evra.-Submed. 

271 Veronica chamaedrys 3 3 3 3 3 G Bor.-Evra.-Subatl. 

272 Veronica famfara              

273 Veronica persica 3 4 4 3 3 Th Adv. 

274 Viburnum opulus 3 3 3 3 4 Phn Evr. 

275 Vicia cracca 3 3 3 4 3 G Bor.-Evra. 

276 Vicia hirsuta 2 3 2 4 3 H Evra.-Submed. 

277 Viola arvensis 3 3 3 3 3 Th Evra.-Subatl. 

278 Viola sylvestris 3 3 3 2 3 H Evr.-Subatl.-Submed. 

279 Wolffia arrhiza 6 3 3 4 4 HH Evr.-Atl.-Med. 

280 Xanthium italicum 3   3   3    

 
Upotrebna vrijednost (kori{}ewe) 

 

Br. Biqna vrsta 
Upotrebna vrijednost 

Qek. Med. Dek. Krmna Gra|. Ind. Korov 

1 Abutilon theophrasti        

2 Acer campestre               

3 Acer tataricum               

4 Achilea mylefolium               

5 Acorus calamus               

6 Agropirum repens               

7 Agrostema githago               

8 Agrostis alba               
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9 Agrostis caniNa               

10 Ajuga reptans               

11 Alisma plantago aquatica               

12 Alnus glutinosa               

13 Alopecurus pratensis               

14 Althaea officiNalis               

15 Amaranthus albus               

16 Amaranthus retroflexus               

17 Ambrosia artemisiaefolia               

18 Amorpha fruticosa               

19 Anemone nemorosa               

20 Angelica sylvestris               

21 Anthemis cotula               

22 Anthoxanthum odoratum               

23 Apera spica venti               

24 Arctium lappa               

25 Aristolochia clematitis               

26 ArrheNatherum elatius               

27 Artemisia vulgaris               

28 Arum maculatum               

29 Asarum europaeum               

30 Asclepias syriaca               

31 Atriplex hortensis               

32 Atriplex patula               

33 AveNa fatua               

34 Bellis perennis               

35 Betonica officiNalis               

36 Bidens tripartitus               

37 Brassica Napus               

38 Briza media               

39 Bromus mollis               

40 Bryonia alba               

41 Butomus umbellatus               

42 Caltha palustris               

43 Calystegia sepium               

44 Campanula patula               

45 Capsella bursa pastoris               

46 Carduus crispus               

47 Carex brizoides               

48 Carex elata               

49 Carex flava               

50 Carex pendula               

51 Carex gracilis               

52 Carex remota               

53 Carex riparia               

54 Carex sylvatica               

55 Carex vulpiNa               

56 Carpinus betulus               

57 Carum carvi               

58 Celtis austrialis               

59 Centaurea jacea               

60 Centaurea scabiosa               

61 Cerastium sylvaticum               

62 Ceratophyllum demersum               

63 Chenopodium album               

64 Chenopodium majus               
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65 Cichorium intybus               

66 Cirsium acaule               

67 Cirsium arvense               

68 Cirsium palustre               

69 Cirsium vulgare                

70 Clematis vitalba               

71 Colchicum autumNale               

72 Conium maculatum               

73 Convallaria majalis               

74 Convolvulus arvens               

75 Cornus sanguinea               

76 Corylus avellaNa               

77 Crataegus monogyNa               

78 Crepis biennis               

79 Cynosurus cristatus               

80 Dactylis glomerata               

81 Datura stramonium               

82 Daucus carota               

83 Deschampsia caespitosa               

84 Dipsacus sylvestris               

85 Dryopteris filix-mas               

86 Echium vulgare               

87 Elodea austrialis               

88 Epilobim parviflorum               

89 Equisetum arvense               

90 Equisetum palustre               

91 Eragrostis minor               

92 Erigeron annuus               

93 Eryngium campestre               

94 Euphorbia amygdaloides               

95 Eupatorium canNabinum               

96 Euphorbia cyparissias               

97 Euphorbia palustris               

98 Evonymus europaeus               

99 Festuca pratensis               

100 Festuca rubra               

101 Filipendula ulmaria               

102 Fragaria vesca               

103 Fraxinus angustifolia               

104 Galeopsis pubescens               

105 Galinsoga parviflora               

106 Galium mollugo               

107 Galium palustre               

108 Galium uliginosum               

109 Galium verum               

110 Genista elatior               

111 Genista germanica               

112 Geranium molle               

113 Geum urbanum               

114 Glechoma hederacea               

115 Glyceria fluitans               

116 Glyceria maxima               

117 Gratiola officiNalis               

118 Hedera helix               

119 Helleborus odorus               

120 Holcus laNatus               
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121 Hordeum murinum               

122 Humulus lupulus               

123 Hydrocharis morsus raNae               

124 Hypericum perforatum               

125 Inula britannica               

126 Iris pseudacorus               

127 Juncus articulatus               

128 Juncus conglomeratus               

129 Juncus effusus               

130 Juncus inflexus               

131 Lactuca serriola               

132 Lamium album                

133 Lamium purpureum               

134 Lathyrus pratensis               

135 LemNa gibba               

136 LemNa minor               

137 LemNa trisulca               

138 Leontodon autumNalis               

139 Leontodon hispidus               

140 Leucanthemum vulgare               

142 Leucojum aestivum               

141 LiNaria vulgaris               

143 Lolium perenne               

144 Lotus corniculatus               

145 Luzula pilosa               

147 Lycopus europaeus               

148 Lygustrum vulgare               

149 Lysimachia nummularia               

150 Lysimachia vulgaris               

151 Lythrum salicaria               

152 Malus sylvestris               

153 Malva sylvestris               

154 Marsilia quadrifolia               

155 Medicago lupuliNa               

156 Medicago minima               

157 Mentha aquatica               

158 Mentha longifolia               

159 Mentha verticillata               

160 Morus alba               

161 Myosoton aquaticum               

162 Myosotis arvensis               

163 Myriophyllum spicatum               

164 Najas mariNa               

165 Nuphar luteum               

166 Nymphaea alba               

167 Nymphoides peltata               

168 Ononis spinosa               

169 Onopordon acanthium               

170 Oxalis acetosella               

171 Papaver rhoeas               

172 Parietaria officiNalis               

173 Paris quadrifolia               

174 Pedicularis palustris               

175 Petasites hybridus               

176 Phleum pratense               

177 Phragmites austrialis               
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178 Plantago lanceolata               

179 Plantago major               

180 Poa palustris               

181 Poa trivialis               

182 Polygonum  amphibium               

183 Polygonum aviculare               

184 Polygonum  bistorta               

185 Polygonum multiflorum               

186 Polygonum persicaria               

187 Populus alba               

188 Populus nigra               

189 Populus nigra var. pyramidalis               

190 Potamogeton crispus                

191 Potamogeton fluitans                

192 Potamogeton gramineus               

193 Potamogeton Natans               

194 Potentila erecta               

195 Potentila reptans               

196 Primula vulgaris               

197 Prunus avium               

198 Prunus spinosa               

199 Pteridium aquilinum               

200 PulmoNaria officiNalis               

201 Pyrus piraster               

202 Quercus robur               

203 Ranunculus acris               

204 Ranunculus ficaria               

205 Ranunculus fluitans               

206 Ranunculus repens               

207 Rhamnus cathartica               

208 Rhamnus frangula               

209 Rhianthus minor               

210 Robinia pseudaccacia               

211 Rorippa sylvestris               

212 Rosa caniNa               

213 Rosa gallica               

214 Rubus caesius               

215 Rumex acetosa               

216 Rumex acetosella               

217 Rumex crispus               

218 Rumex hydrolapathum               

219 Rumex palustris               

220 Rumex sanquineus               

221 Ruscus aculeatus               

222 Sagittaria sagittifolia               

223 Salix alba               

224 Salix caprea               

225 Salix fragilis               

226 Salix purpurea                

227 Salvia pratensis               

228 Salvinia Natans               

229 Sambucus ebulus               

230 Sambucus nigra               

231 Sanguisorba officiNalis               

232 Scirpus lacustris               

233 Scirpus maritimus               
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233 Scirpus sylvaticus               

234 Senecio aquaticus               

235 Senecio vulgaris               

236 Silene vulgaris               

237 SiNapis arvensis               

238 Sium latifolium               

239 Solanum dulcamara               

240 Solanum nigrum               

241 Solidago gigantea               

242 Sonchus arvensis               

243 Sorghum halepense               

244 Sparganium erectum               

245 Sparganium ramosum               

246 Spirodela polyrrhiza               

247 Stachys palustris               

248 Stachys sylvatica               

249 Stellaria aquatica               

250 Symphytum officiNale               

251 Symphytum tuberosum               

252 Tamus communis               

253 TaNacetum vulgare               

254 Taraxacum officiNale               

255 Thymus serpyllum               

256 Trapa Natans               

257 Trifolium pratense               

258 Trifolium repens               

259 Trogopogon pratense               

260 Tussilago farfara                

261 Typha angustifolia               

262 Typha latifolia               

263 Ulmus laevis               

264 Ulmus minor               

265 Urtica dioica               

266 Urticularia vulgaris               

267 Valisneria spiralis               

268 Veratrum album               

269 Verbascum phlomoides               

270 Veronica aNagallis-aquatica               

271 Veronica chamaedrys               

272 Veronica famfara               

273 Veronica persica               

274 Viburnum opulus               

275 Vicia cracca               

276 Vicia hirsuta               

277 Viola arvensis               

278 Viola sylvestris               

279 Wolffia arrhiza               

280 Xanthium italicum        

 

3.6.6. PRODROMUS  BIQNIH ZAJEDNICA 
 

1. Potametea R. Tx. Et Prsg. 42 (vegetacija slatkih voda)         
1.1. Potametalia W. Koch 26 (submerzna i flotana vegetacija u eutrofnim    

         staja}im i sporo teku}im vodama)  

1.1.1. Potamion eurosibiricum W. Koch 26 (submerzna vegetacija)     



 67 

 1. Ceratophylletum demersi typicum Soo 27. Hild 56.       
 2. Urticulario vulgaris-Ceratiphyletum demersi (org.)     
 3. Myriophyllo spicatum – Potametum crispus  Soo 34.      
 4. Valisneria spiralis – Ceratophylletum demersi (org.)     
 5. Najas mariNa-Potametum crispus (org.)         
 6. Ranunculus fluitans-Potametum gramineus (org.)     
 7. Elodetum austrialis PigNatti Soo 34           

2. Nymphaetea                           
2.1. Nymphaetalia                       
2.1.1. Nymphaeion Oberdofer 57 (vegetacija flotanih biqaka)     

8. Salviniaetum Natans-Spirodeletum polyrrhizae Slavni} 51.     
9. Salvinia Natans-Hydrocharietum morsus raNae (org.)       
10. Salvinia Natans-Nymphoides peltate typicum (org)       
11. Marsilio quadrifolium typicum (org.)             
12. Marsilia quadrifolia-Potametum Natans            
13. Trapetum Natantis typicum Muller et Gors 60.          
14. Nupharetum lutae typicum (org.)           
15. Nymphaetum albae typicum (org.)         
16. Nymphoidetum peltatae typicum (org.)   
17. Polygono-Nymphoidetum peltatae (org.)       

3. Lemnetea  (W. Koch et Tixen 54) Orbeadofer 57  
    (vegetacija slobodno plivaju}ih biqaka) 

3.1. Lemno-Salvinion Natantis                   
18. Lemnetum minoris Muller et Gors 60.             
19.Lemnetum gibbe W. Koch. 54. Miyawaki et J. Tuxen 60. 
 20.Lemnetum trisulcae typicum (org.)        
 21. Wolffio-lemnetum gibbae Benham 49             

4. Phragmitetea R. Tuxen et Pretsing 42 (emerzna mo~varna i barska vegetacija)  
4.1. Phragmitetalia W. Koch 26 (vegetacija tr{}aka i visokih o{trica)   
4.1.1. Phragmition austrialis (W. Koch 25) Br. Bl. 31 (emerzna vegetacija trske)  

  22. Scirpetum lacustris typicum (org.)             
 23. Phragmitetum austrialis typicum (org.)             
 24. Typhaetum latifolium angustifolium             

4.1.2. Glicerio-Sparganion Br. Bl. et Sissingh 42 (vegetacija je`inca i pirevine) 
 25. Spargano erectum-Glycerietum fluitans Br.-Bl. 25.       
 26. Sparganio erectum-Sagittarietum sagittafolia         
 27. Irisetum pseudacorus (org.) (vegetacija barske perunike)     

4.1.3. Caricion gracilis (Neuhausl 1959) Soo 1968 (vegetacija {a{eva) 

 28. Caricetum acutiformis-riparie Soo 1927.           
 29. Caricetum vulpino-riparie R. Jovanovi} 58           
 30. Junco inflexus-Scirpetum sylvaticae  R. Jovanovi} 58.       

5. Querco-Fagetea Br. Bl. et. Vlieg 37 (listopadne {ume)        
5.1. Populetalia albae Br. Bl. 31 ({ume vrbe, topole i johe)     
5.1.1. Salicion albe Tx. 55. ({ume vrbe i topole u priobalnom podru~ju ravni~arskih rijeka)  

 31. Salicetum albae-fragilis Tx. 55.              
 32. Amorphetum fruticosae (`buwe bagremice) (org.)       

5.1.2. Alnion glutinosae Male 29 , Dres 36 (mo~varne {ume johe)   
 33. Alnetum glutinosum Glava~ 59 ({uma johe)          

5.1.3. Populion albae Br. Bl. 31 ({uma bijele i crne topole u zoni 

             plavqewa i podzemnih voda)         

34. Populetum albae-nigra Slavni} 52. ({ume bijele i crne topole)   
6. Querco-Fagetea Br.-Bl.et Vliger 37.           
6.1. Fagetalia sylvatica Pawlowski 28.           
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6.1.1. Quercion roboris Horvat 38 (vla`ne mo~varne {ume lu`waka i jasena) 

 35. Leucojo aestivum-Fraxinetum angustifolia Glava~ 59.     
 36. Fraxineto angustifolia-Ulmetum effusae Slavni} 52.     
 37. Genisto elatior-Quercetum roboris Horvat 38.       

 38. Carpino betuli-Quercetum roboris Rau{ 71.         

7.1. Molinio-ArrhaNatheretea R. Tx. 37 (higro-mezofilne livadske zajednice) 

7.1.1. Deschampsietalia caespitosae Horvati} 30. (mo~varne livade)   

7.1.1.1. Deschampsion caespitosae Horvati} 30.(higrofilno-mezofilne livade ) 

   39. Deschampsietum caespitosae Horvati} 30.           

7.1.2. ArrheNatheretalia elatoris (dolinske mezofilne livade na dubokim zemqi{tima) 

7.1.2.1. ArrheNatherion elatoris Br. Bl. 25 

 40. Agrostio albe - Juncetum effusi  Tuxen 37.          

 41. ArrheNatherum elatius Cincovi} 59.           

 42. Vegetacija nasipa i parkova 

  43. Agrofitocenoze 
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3.7. FAUNA  I  ZOOCENOZE 

 

U okviru projekta LICENCE, istra`ivaњa vezana za zoolo{ku problemati-

ku na podru~ju Barda~e su se obavљala u trogodiшњem periodu – 2002. do 2004. 

godine. 

Glavni ciљ bio je da se sagleda ukupna zooloшka komponenta na lokali-

tetu Barda~a sa posebnim osvrtom na beski~meњake (komarci) i ki~meњake 

(ribe, ptice). 

Po dobijaњu projektnog zadatka u viшe navrata vrшeni su obilasci terena 

i to svih 11 ribњa~kih bazena (Necik, Brzajski, Siњak, Rakitovac, Veliki 

Dajkovac, Mali Dajkovac, Dugopoљski Lug, Dugo Poљe I, Dugo Poљe II, Љetni 

Bazen i Prevlaka), kao i okolnih vodotoka koji napajau ribњa~ke bazene vodom 

(rijeke Brzaja, Matura, Stublaja), sa posebnim akcentom na sagledavaњe sve 

intenzivnijeg antropogenog uticaja na ekosistem Barda~e. 
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3.7.1.   REZULTATI  ISTRAЖIVAWA 

 

U okviru trogodiшњeg rada na ovom projektu (2002-2004) postignuti su 

sqedeћi rezultati: prvenstveno, evidentirani su svi predstavnici faune sa 

podru~ja Barda~e, od beski~meњaka, pa preko svih ki~meњa~kih klasa. Karak-

teristi~ni predstavnici su i idioekoloшki obraђeni, a prvenstveno se misli 

na uzgojne vrste riba u ribњaku, korovske vrste riba, zaшtiћene vrste ptica, 

beski~meњaka sa bitnom ulogom u lancima ishrane, шteto~ina itd. 
 

3.7.2.  FAUNA BESKI^KMEWAKA, VODOZEMACA, RIBA I GMIZAVACA 
 

3.7.2.1  Доминантне групе бески~мењака 
 
Rotatoria Heteroptera 

Chironomidae Trichoptera 

Oligochaetae Megaloptera 

Collembola Coleoptera 

Ephemeroptera Hymenoptera 

OdoNata Lepidoptera 

Orthoptera Diptera 

 

3.7.2.2. Доминантне врсте риба 

 

  1. Esox lucius  (штука) 

 
  2. Rutilus rutilus  (бодорка) 

 
  3. Rutilus pigus  (плотица) 

 
  4. Leuciscus cephalus  (клен)  

 
   
 

5. Leuciscus idus  (јез) 

 
  6. Tinca tinca  (лињак) 

 
  7. Chondrostoma Nasus (шкобаљ)  

 
  8. Barbus barbus  (мрена)  
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 9. Alburnus alburnus (зела)  

 
10. Blicca bjoerkNa  (крупатица)  

 
11. Abramis brama  (деверика)  

 
12. Chalcalburnus chacoides  (буцов) 

 
13. Vimba vimba (шљивар) 

   
14. Pseudorasbora parva  (амурски ~еба~ок)  

 
15. Carassius auratus (сребрни караш)  

 
16. Cyprinus carpio (шаран)  

 
17. Hypophthalmichthys molitrix (сиви толстолобик)  

 
 

18. Ctenopharyngodon idella (амур) 

 
19. Silurus glanis  (сом)  

 
20. Perca fluviatilis  (грге~)  

 
21. Stizostedion lucioperca  (смуђ)  

 
22. Aspro streber  (мали вретенар)  

 
23. AceriNa schraetser (шарени балавац)  

 
24. AceriNa cernua (оби~ни балавац)  

 
25. Lepomis gibbosus  (сун~аница)  

 
26. Ictalurus nebulosus (амери~ки сомић) 
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3.7.2.3. Доминантне врсте водоземаца 
 
1.  Bombina variegata  (огњена жаба) 

 
2. Bufo bufo  (смеђа краста~а) 

 
3. Bufo viridis  (малена краста~а) 

 
 

4. Rana arvalis  (мо~варна смеђа жаба) 

 
5. Rana esculenta  (језерска жаба) 

 
6. Triturus vulgaris ( мали мрмољак) 
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3.7.2.4. Доминантне врсте гмизаваца 
 
1.  Emys orbicularis  (барска корња~а) 

  
2. Lacerta agilis  (ливадски гуштер)  

 
3. Anguis fragilis  (сљепић)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Natrix Natrix  (оби~на бјелоушка) 

 
5. Natrix tesselata  (коцкаста водења~а) 

 
6. Coronella austriaca  (смукуља) 
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3.7.3. ФАУНА ПТИЦА КОМПЛЕКСА БАРДАЧА 
 

Kompleks Barda~e obuhvata vodene bazene ribњaka Barda~e, poplavne 

livade, poplavne шume, obradive povrшine i naseљa. Na ovom podru~ju se 

nalaze mnoge vrste ptica koje se gnijezde, kao i ptice koje se povremeno 

zadrжavaju u vrijeme migracija i zimovaњa, a  mnoge su prolazne vrste.  

Rasprostraњenost i brojnost ptica na ovom podru~ju je uslovљena mnogim 

abioti~kim i bioti~kim faktorima. Za vrijeme gnijeжђeњa i migracija ptica 

veoma veliki uticaj ima i vegetacija cijelog kompleksa Barda~e. Vegetacija 

Barda~e ne samo da obezbjeђuje gnijeжђeњe ptica, nego i њihovo zimovaњe i 

predstavљa izvor hrane za mnoge vrste, kao i mjesto za zaklon od predatora.  

Na cijelom kompleksu Barda~e se nalaze razli~ite biљne zajednice koje 

svojom dominacijom ili djelimi~nim u~eшћem doprinose stvaraњu odreђenih 

prostornih cjelina za razmnoжavaњe, rast i razviћe razli~itih vrsta ptica. 

Geografski poloжaj, razli~iti ekoloшki uslovi, geoloшko-pedoloшke kara-

kteristike i vodeni reжim na kompleksu Barda~e stvaraju raskrsnicu puteva 

mnogim vrstama ptica, koje  se u toku seobe sa sjevera ka jugu i obrnuto, povre-

meno ili stalno zadrжavaju, gnijezde i ostavљaju pe~at raznovrsnosti ornito-

faune BiH.  
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Posebno mjesto na kompleksu Barda~e zauzima barska vegetacija u kojoj se 

gnijezde  i zadrжavaju mnoge vrste ptica, a oko њe na maњe plavnim povrшinama 

uo~avaju se prostori u kojima su zastupљene livadska vegetacija i vegetacija 

poplavnih шuma, te obradive povrшine i naseљa. Svaki ovaj prostor pred-

stavљa povoљne uslove za жivot i razmnoжavaњe, kao i odmor karakteristi~-

nih vrsta ptica. Ovo podru~je je po raznovrsnosti i brojnosti ptica jedno od naj-

karakteristi~nijih u jugoisto~noj Evropi, jer su mnogi faktori za њihovo odrжa-

vaњe povoљni. Izvor hrane, prisutnost vegetacije, blizina raznovrsnih stani-

шta za њihovo odrжavaњe u susjedstvu i povoљni ekoloшki faktori predstav-

љaju osnovne preduslove za њihovu brojnost.  

Mnoge vrste ptica se gnijezde u uslovima koji odgovaraju њihovom stani-

шtu, a svoje жivotne potrebe  (ishrana i zaklon) nalaze u susjednom staniшtu.  

Stoga je primjeћeno prisustvo mnogih vrsta ptica u nekoliko staniшta ~esto 

prostorno udaљenih. Teжiшte u kompleksu Barda~e zauzimaju vodeni bazeni 

ribњaka  i time vећ stvaraju uslove za prisutnost veћinom onih vrsta ptica koje 

su vezane za mo~varno- barske ekosisteme.  

Na kompleksu Barda~e je registrovano 178 vrsta ptica (Obratil,1973). To je 

jedini lokalitet gdje se gnijezde ove vrste: Plegadis falcinellus,Platalea 

leucorodia, Larus ridibundus,Chlidonias hybrida и Sterna hirundo. 

Po nekim autorima ima ih joш, ali nije provedeno dodatno istraжivaњe 

koje bi potvrdilo zavisnost gnijezђeњa drugih vrsta ptica od ovog lokaliteta. 

Fauna ptica Barda~e je rasporeђena po odgovarajuћim biotopima koji daju 

karakteristike kompleksu. To su: 

1. biotop slobodnih vodenih povrшina 

2. biotop priobalnog podru~ja 

3. biotop isuшenih dijelova kompleksa 
4. biotop nasipa  
5. biotop poplavnih livada 

6. biotop vrbovih шuma 

7. biotop шuma crne i bijele topole 

8. biotop шuma hrasta luжњaka 

9. biotop шума jasena i brijesta 

10. biotop obradivih povrшina 

11. biotop naseљa 

Svi ovi biotopi stvaraju mogu}nost za povremeno zadr`avawe mnogih vrsta 

ptica, za wihovo gnije`|ewe i odr`avawe, a mogli bi se grupisati u dve grupe: 

I   Prvu grupu ~ine biotopi slobodnih vodenih povr{ina, isu{eni dijelovi 

kompleksa, nasipi i poplavne livade. Osnovne karakteristike ove grupe bioto-
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pa ogledaju se u tome da se u wima gnijezdi veoma mali broj vrsta ptica sa veoma 

izra`enom brojno{}u. Daleko ve}i zna~aj ovi biotopi imaju za ptice susjednih i 

udaqenih biotopa, jer se one u wima prehrawuju.  

II Drugu grupu biotopa ~ine biotopi priobalnog podru~ja i biotopi pop-

lavnih {uma sa velikim brojem ptica gwezdarica, a veoma malim brojem vrsta iz 

drugih biotopa.  

     
Ardeidae, Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Anatidae и Chlidonias hybrida 

Na cjelokupnom kompleksu Barda~e od 115 registrovanih vrsta ptica u doba 

gnije`|ewa prisutne su 84 vrste ptica koje se sigurno gnijezde na podru~ju 

ribwaka i wegove okoline, a za preostale  31 vrstu  ptica nije utvr|eno mjesto 

gnije`|wa na ovom lokalitetu. Najzna~ajnije gwezdarice su: Ardeidae, Plegadis 

falcinellus, Platalea leucorodia, Anatidae, Larus ridibundus, Chlidonias hybrida, Ster-

na hyrundo, Remiz pendulinus i dr. 

^apqa danguba (Ardea purpurea) gnijezdi se u veoma ograni~enom broju. U 

zajednici jasena i brijesta na “adi” Rakitovac na istoimenom ribwaku gnijezde 

se: ~apqica bijela (Egretta garzetta), ~apqa `uta (Ardeola ralloides) i gak kvaka-

vac (Nycticorax nycticorax). 

    
Larus ridibundus, Sterna hyrundo и Remiz pendulinus 

Konstatovano je gnije`|ewe danas veoma prorije|ene vrste ra`wa turko~a 

(Plegadis falcinellus) na stablu bijele topole, na rubu ade Rakitovac. U pro-

rije|enoj trsci na vodi ribwaka Rakitovac gnijezdila su se ranije, po podacima 

Obratila, dva para `li~arki (Platalea leucorodia). U prostranstvima ribwaka 

redovno se gnijezdi slijede}ih pet vrsta pataka: Anas strepera, Anas plathyrhyn-

chos, Anas querquedula, Aythya ferina и Aythya nyroca.  
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Anas strepera, Anas plathyrhynchos и Anas querquedula 

  
Aythya ferina и Aythya nyroca 

Najbrojnija je patka divqa, a patka worka (Aythya  nyroca) mawe je brojna. 

Ostale tri vrste gnijezde se u ograni~enom broju.  

Na vodenoj vegetaciji otvorenih vodenih povr{ina ribwaka, na isu{enim 

dijelovima ribwaka i u tr{}acima gnijezde se kolonije galeba obi~nog (Larus 

ridibundus), ~igre bjelobrade (Chlidonias hybrida) i ~igre obi~ne (SterNa hyrundo). 

Treba naglasiti da je Barda~a jedini lokalitet u Bosni i Hercegovini gdje se 

gnijezde te tri vrste.  

U poplavnim {umama dominiraju arborealne vrste.  

Na podru~ju Barda~e gnijezde se slijede}e vrste ptica: 

Podiceps cristatus Locustella luscinioides Picus canus 
Podiceps nigricollis Locustella fluviatilis Phoenicurus phoenicurus 
Podiceps ruficollis Locustella naevia Luscinia megarhynchos 
Ardea purpurea Acrocephalus schoenopaenus Erithacus rubecula 
Egretta garzetta Acrocephalus palustris Aegithalos caudatus 
Ardeola ralloides Acrocephalus scirpaceus Remiz pendulinus 
Nycticorax nycticorax Acrocephalus arundinaceus Parus palustris 
Ixobrychus minutus Hippolais icterina Parus caeruleus 
Ciconia ciconia Sylvia borin Parus major 
Plegadis falcinellus Sylvia atricapilla Emberiza calandra 
Platalea leucorodia Sylvia communis Emberiza citrinella 
Anas strepera Phylloscopus collybita Emberiza schoeniclus 
Anas plathyrhynchos Perdix perdix Fringilla coeleps 
Anas querquedula Coturnix coturnix Carduelis chloris 
Aythya ferina Phasianus colchicus Carduelis carduelis 
Aythya nyroca Fulica atra Passer domesticus 
Buteo buteo Vanellus vanellus Passer montanus 
Accipiter nisus Charadrius dubius Sturnus vulgaris 
Milvus migrans Tringa totanus Oriolus oriolus 
Falco subbuteo  Larus ridibundus Garrulus glandarius 
Dendrocopos major Chlidonias hybrida Pica pica 
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Dendrocopos minor Sterna hyrundo Saxicola torquata 
Jynx torljuilla Columba palumbus Saxicola rubetra 
Alauda arvensis Streptopelia turtur Corvus monedula 
Hirundo rustica Streptopelia decaocto Corvus cornix 
Motacilla flava Cuculus canorus Rallus aquaticus 
Motacilla alba Asio otus Crex crex 
Lanius collurio  Alcedo atthis Gallinulachlorop 
 

1. Biotop slobodnih vodenih povr{ina zauzima povr{inu ribwaka (Prevla-

ka, Rakitovac, Veliki i Mali Dajkovac, Necik, Dugopoqski Lug, Dugo poqe I, Du-

go poqe II, Qetwi bazen, Brzajski bazen, kanal Stublaju i korito rijeke Mature) 

od 688 ha. U ovim biotopima je konstatovano 48 vrsta ptica. Za biotop je karak-

teristi~no da vodena vegetacija ne pru`a povoqne uslove za gnije`|ewe ve}eg 

broja vrsta. U ~istim sastojinama lokvawi}a (Nymphoides peltata) ili u mje{ovi-

tim sastojinama lokvawi}a, lokvawa i lopo~a gnijezde mawe ili ve}e kolonije 

~igre bjelobrade (Chlidonias hybrida), galeba obi~nog (Larus ridibundus) i rije|e 

~igre obi~ne (Sterna hyrundo), ~ija su prva legla (gnijezda) uni{tena visokim 

vodostajem ili ko{ewem.  

U periodu gnije`|ewa (od petog do osmog mjeseca) u biotopu se prehrawuju 

brojne ptice susjednih biotopa (tr{}aka, poplavnih {uma, naseqa i dr.), od 

kojih su najbrojnije vrste iz porodica: gwuraca (Podicipedidae), ~apqi (Ardeidae), 

pataka (ANatidae), liski (Ralidae), galebova (Laridae) i ~igri (Sternidae).  

U doba gnije`|ewa redovno se zadr`ava nekoliko primjeraka druge dvije 

~igre, ~igre crne (Chlidonias niger) i ~igre bjelokrile (Chlidonias leucopterus). 

Gnije`|ewe ovih ~igri nije utvr|eno i vjerovatno se radi o jedinkama koje su u 

potrazi za hranom dospjele na ribwake kompleksa Barda~a. ^igra crna gnijezdi 

se na Jelas – poqu, kod Slavonskog Broda ([etina M, 1968). 

  
Chlidonias niger и Chlidonias leucopterus 

U periodu migracije ptica u ovom stani{tu su brojne vrste koje nalaze 

pored ishrane uslove za zaklon i odmor. Na vodenoj povr{ini ribwaka se mogu 

vidjeti mje{ovita jata pataka, liski i galebova ~iji je broj ranije iznosio 1.500 

do 2.000 primjeraka, a sad ih je veoma malo zbog poreme}enih uslova sredine. 

2. Biotop priobalnog podru~ja obuhvata ekolo{ki karakteristi~na pod-

ru~ja vrsta trske i rogoza, kao i rubne dijelove ribwaka i uske pojaseve uz 
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rijeke Maturu i Stublaju. Na ovom biotopu su razvijene karakteristi~ne biqne 

vrste: Phragmites communis (trska), Typha latifolia, Typha angustifolia (rogoz) i 

Schoenoplectus lacustris (ve`qika). Bujnost barske vegetacije stvara uslove za 

gnije`|ewe i zadr`avawe ptica u periodu migracije i zimovawa. U ovom 

biotopu je konstatovano 36 pti~jih vrsta. U doba gnije`|ewa je evidentirano 

zadr`avawe 30 vrsta. Obratil je utvrdio gnije`|ewe ovih ptica: 

Podiceps cristatus Aythya ferina Locustella lusciniodes 
Podiceps nigricollis Aythya nyroca Acrocephalus schoenobaenus 
Podiceps ruficollis Gallinula chloropus Acrocephalus scirpaceus 
Ardea purpurea Fulica atra Acrocephalus arundinaceus 
Ixobrychus minutus Larus ridibundus Emberiza schoeniclus 
Platalea leucorodia Chlidonias hybrida Rallus auaticus 
Anas strepera   

 

    
Podiceps cristatus, Podiceps nigricollis, Podiceps ruficollis и Ixobrychus minutus 

    
Ardea purpurea, Gallinula chloropus, Fulica atra и Locustella luscinioides 

     

Acrocephalus schoenobaenus, Acrocephalus scirpaceus, Acrocephalus arundinaceus, Emberiza schoeniclus и Rallus aquaticus 

Veoma je karakteristi~na ekolo{ka povezanost gwezdarica ovog biotopa 

sa susjednim biotopima, naro~ito za biotop slobodnih vodenih povr{ina  

ribwaka gdje ptice tr{}aka zadovoqavaju potrebe ishrane. U vrijeme gnije`|e-

wa (od petog do osmog mjeseca) u tr{}acima se zadr`avaju i prehrawuju ptice 

susjednih biotopa: 

Ardea cinerea Gallinago gallinago Parus caeruleus 
Egretta garzetta Delichon urbica Parus major 
Nycticorax nycticorax Remiz pendulinus Sturnus vulgaris 
Anas querquedula 
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Ardea cinerea, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax, Gallinago gallinago и Delichon urbica 

    
Parus caeruleus, Parus major, Sturnus vulgaris и Dendrocopos minor  

Na seobi i zimovawu evidentirane su ove vrste: 

Podiceps nigricollis Gallinula chloropus Delichon rustica 
Podiceps ruficollis Fulica atra Troglodytes troglodytes 
Ardea cinerea Gallinago gallinago Locustella luscinioides 
Ardea purpurea Dendrocopos minor Acrocephalus schoenobaenus 
Egretta garzetta Parus major Acrocephalus scirpaceus 
Nycticorax nycticorax Emberiza schoeniclus Acrocephalus arundinaceus 
Ixobrynchus minutus Sturnus vulgaris Luscinia svecica 
Anas strepera Remiz pendulinus Aegithalos caudatus 
Anas plathyrhynchos  Riparia riparia Parus caeruleus 
Rallus aquaticus Hirundo rustica  
 

     
Riparia riparia, Troglodytes troglodytes, Luscinia svecica, Aegithalos caudatus и Vanellus vanellus 

 

3. Biotop isu{enih dijelova kompleksa je uslovqen hidrolo{kim prilikama  

i na~inom izlovqavawa riba, pa se stvaraju ve}e zemqane i muqevite povr{ine 

pokrivene gustom vegetacijom. Ove povr{ine su u obliku sprudova i jama i slu`e za 

zadr`avawe velikog broja riba sa malim brojem vrsta. Utvr|eno je prisustvo 35 

vrsta ptica gdje se najmawi broj vrsta (17) zadr`avao na zimovawu, a najve}i (31) u 

vrijeme jesewe seobe. Utvr|eno je gnije`|ewe slijede}ih ptica: Anas plathyrhync-

hos, Aythya nyroca, Vanellus vanellus,Charadrius dubius, Larus ridibundus, Sterna 

hyrundo, Alauda arvensis, Motacilla flava i Motacilla alba.  

Galeb obi~ni (Larus ridibundus) i ~igra obi~na (Sterna hyrundo) formiraju 

odvojene ili mje{ovite kolonije, koje u zavisnosti od uslova za gnije`|ewe 

broje od 100 do 500 jedinki. Tako se 4. jula 1973. godine (Obratil) na sprudu ~ije 

su dimenzije iznosile 7 x 3 metra gnijezdila kolonija od 34 para Sterna hyrundo. 
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Charadrius dubius, Alauda arvensis, Motacilla flava i Motacilla alba 

Uz gwezdarice, u biotopu se zadr`avaju i prehrawuju slijede}e ptice: 

Ardea cinerea Tringa erithropus Tringa hyipoleucos 
Egretta garzetta Tringa totanus Anthus pratensis 
Ciconia ciconia Falco tinnunculus  Pica pica 
Ciconia nigra Tringa nebularia Corvus monedula 
Buteo buteo Tringa ochropus Corvus frugilegus 
Gallinago gallinago Tringa glareola Corvus cornix 
Limosa limosa   

      

Ciconia ciconia, Ciconia nigra и Buteo buteo 

    

 Limosa limosa, Tringa erithropus, Tringa totanus и Falco tinnunculus 

    

Tringa nebularia, Tringa ochropus, Tringa glareola и Tringa hypoleucos 

Isu{eni dijelovi ribwaka pokriveni vegetacijom i zemqane muqevite plohe 

predstavqaju pogodno stani{te za zadr`avawe brojnih ptica u vrijeme seobe i 

zimovawa. Dominiraju ptice iz porodica: Charadriidae, Cholopacidae i Corvidae.  
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 Anthus pratensis, Pica pica и Corvus monedula 

     

 Corvus frugilegus, Corvus cornix, Plegadis falcinellus и Accipiter gentilis  

Na seobi i zimovawu uo~ene su ove vrste: 

Ardea cinerea Pluvialis apricaria Pica pica 
Egretta garzetta Galliнago gallinago Corvus monedula 
Ciconia ciconia Limosa limosa Corvus frugilegus 
Ciconia nigra Tringa erithropus Corvus cornix 
Buteo buteo Tringa totanus Motacilla alba 
Falco tinnunculus Tringa nebularia Motacilla flava 
Plegadis falcinellus Tringa ochropus Alauda arvensis 
Accipiter gentilis Tringa glareola Sterna hyrundo 
Grus grus Tringa hipoleucos Larus ridibundus 
Vanellus vanellus Anthus pratensis Calidris temminckii 
Charadrius dubius Anthus spinoletta Calidris minuta 

    
Grus grus, Pluvialis apricaria,  Anthus spinoletta и Calidris temminckii 

  4. Biotop nasipa je veoma zna~ajan za stvarawe odre|enih zona koje su 

~esto izmjewene uticajem vode iz ribwaka. Niski nasipi su izlo`eni ~estom 

plavqewu i na wima dominiraju ekolo{ki karakteristi~ne vrste rogoza i 

trske. Vi{i nasipi su suvqi i na wima dominiraju zeqaste i `bunaste biqne 

vrste. U ovom biotopu konstatovano je zadr`avawe 33 vrste ptica. Najve}i broj 

su insektivorne i herbivorne ptice koje se u doba gnije`|ewa, seobe i zimovawa 

na nasipima zadr`avaju radi ishrane.  
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Calidris minuta, Accipiter nisus, Falco subbuteo i Streptopelia turtur 

Obratil je ustanovio gnije`|ewe ovih ptica: ANas plathyrhynchos (patka 

divqa), Aythya ferina (patka glavata), Perdix perdix (tr~ka skvr`uqa), Phasianus 

colchicus (gwetao obi~ni), Locustella Naevia (trstewak cvr~i}), Saxicola rubetra 

(bati} prdavac) i Emberiza calandra (str{eq  po~vrka{).  

Uz ptice gwezdarice, na nasipima se prehrawuju ptice drugih biotopa: 

Buteo buteo Anthus pratensis  Passer montanus 
Accipiter nisus Oenanthe oenanthe Corvus monedula 
Falco subbuteo  Pica pica Corvus cornix 
Falco tinnunculus Emberiza citrinella Carduelis carduelis 
Streptopelia turtur Passer domesticus  

    
 Oenanthe oenanthe, Emberiza citrinella, Buteo lagopus и Perdix perdix 

U periodu seobe i zimovawa konstatovano je prisustvo ovih vrsta: 

Buteo buteo Anthus spinoletta Fringilla montifringilla 
Buteo lagopus Troglodytes troglodytes  Carduelis chloris 
Accipiter nisus Prunella modularis Carduelis carduelis 
Falco tinnunculus Saxicola rubetra Carduelis canNabiNa 
Perdix perdix Phoenicurus phoenicurus Passer domesticus 
Phasianus colchicus Phoenicurus ochruros Passer montanus 
Streptopelia turtur Emberiza calandra Pica pica 
Galerida cristata Emberiza citrinella Corvus monedula 
Alauda arvensis Fringilla coelebs Corvus cornix 
Anthus pratensis   
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 Phasianus colchicus, Galerida cristata, Prunella modularis и Saxicola rubetra 

    
 Phoenicurus phoenicurus, Phoenicurus ochruros, Emberiza calandra и Fringilla coelebs 

     
Fringilla montifringilla, Carduelis chloris, Carduelis carduelis, Carduelis canNabiNa и  

5. Biotop poplavnih livada predstavqa prostor na najuzvi{enijim mjesti-

ma gdje se voda zadr`ava kratko i koji je obrastao livadskom vegetacijom. 

Poplavne livade nalazimo uz rijeke Maturu i Gaju. U biotopu je registrovana 31 

vrsta. Sigurno je utvr|eno gnije`|ewe ovih vrsta: Anas querquedula, Coturnix co-

turnix, Crex crex, Vanellus vanellus, Tringa totanus, Alauda arvensis, Motacilla flava, 

Motacilla alba i Emberiza calandra.  

Ptice koje se na livadama prehrawuju u doba gnije`|ewa zavi~ajnih vrsta su: 

Egretta garzetta Limosa limosa Sturnus vulgaris 
Ciconia ciconia Tringa nebularia Pica pica 
Buteo buteo Tringa ochropus Corvus monedula 
Falco tinnunculus  Philomachus pugnax Corvus frugilegus 
Gallinago gallinago Larus ridibundus Corvus cornix 
 

    
Passer domesticus, Passer montanus, Philomachus pugnax и Coturnix coturnix 
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Vrste koje su registrovane na seobi i zimovawu: 

 Egretta garzetta Numenius phaeopus Motacilla flava 
Ciconia ciconia Limosa limosa Motacilla alba 
Buteo buteo Tringa totanus Turdus viscivorus 
Accipiter gentilis  Tringa nebularia Turdus pilaris 
Falco tinnunculus  Tringa ochropus Emberiza calandra 
Coturnix coturnix Tringa stagNatilis Corvus monedula 
Vanellus vanellus Larus ridibundus Corvus frugilegus 
Charadrius alexandrinus Pica pica  Corvus cornix 
Gallinago gallinago Alauda arvensis Sturnus vulgaris 
Numenius arquata   

   

Charadrius alexandrinus, Numenius arquata и  Numenius phaeopus   

    
Tringa stagnatilis, Turdus viscivorus, Turdus pilaris и Ardeola ralloides 

6. Biotop vrbovih {uma se karakteri{e stalnim plavqeqem {to dovodi do 

razvijawa biqnih zajednica bijele vrbe uz rijeku Maturu i kanal Stublaju, te 

podru~je sela Doline i Gaj. 

U vrbovim {umama konstatovano je 50 vrsta ptica.  

U periodu gnije`|ewa, u biotopu je registrovano prisustvo 32 vrste ptica i 

gotovo su sve gwezdarice (izuzev: Phylloscopus sibilatrix, Passer domesticus i 

Sturnus vulgaris). 

U sloju drve}a gdje dominira bijela vrba (Salix alba), a pojedina~no se poja-

vquju: bijela topola (Populus alba), crna topola (Populus nigra) i crna joha (Alnus 

glutinosa) Na gnije`|ewu su najbrojnije dendrofilne vrste iz porodica: Muscica-

pidae, Paridae, Fringillidae i Corvidae. 

U spratu `buwa dominantne ptice su: zvi`dak (Phylloscopus collybita), grmu-

{e (species Sylvia) i slavuj mali (Luscinia megarhynchos). 
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Phylloscopus sibilatrix, Phylloscopus collybita, Luscinia megarhynchos и Jynx torquilla  

    

Lanius collurio, Lacustella fluviatilis, Acrocephalus palustris и Sylvia borin  

U spratu zeqastih biqaka gnijezde se patka divqa (Anas platyrhynchos), 

tr~ka skvr`uqa (Perdix perdix), gwetao obi~ni (Phasianus colchicus) i drugi.  

U zajednici vrbovih {uma gnijezde se slijede}e ptice: 

Egretta garzetta Lacustella fluviatilis Remiz pendulinus 
Ardeola ralloides Acrocephalus schoeniculus Parus caeruleus 
Nycticorax nycticorax Acrocephalus palustris Parus major 
Ixobrychus minutus Sylvia borin Emberiza citrinella 
Anas platyrhynchos Sylvia atricapilla Emberiza schoeniculus 
Perdix perdix Sylvia communis Cadruelis carduelis 
Phasianus colchicus Phylloscopus collybita Passer montanus 
Gallinula chloropus Saxicola torquata Oriolus oriolus 
Jynx torquilla Luscinia megarhynchos Pica pica 
Lanius collurio Aegithalos caudatus  

 
7. Biotop {uma crne i bijele topole obezbje|uje veliku raznovrsnost i broj-

nost mikrofaune {to obezbje|uje veliku procentnost insektivornih vrsta ptica 

tokom cijele godine. U biotopu je registrovano 66 vrsta ptica. 

    
Sylvia atricapilla, Sylvia communis Saxicola torquata и Oriolus oriolus 
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U periodu gnije`|ewa evidentirano je prisustvo 44 vrste i  izuzev ~apqi 

(Ardeidae)  gotovo su sve gwezdarice. Najbrojnije su vrste iz porodica: Columbid-

ae, Picidae, Muscicapidae, Paridae i Fringillidae. 

Gwezdarice biotopa su: 

Anas platyrhynchos Locustella fluviatilis Parus caeruleus 
Milvus migranus Acrocephalus palustris Parus major 
Phasianus colchicus Hippolais icterina Emberiza citrinella 
Columba palumbus Sylvia borin Fringilla coelebs 
Streptopelia turtur Sylvia atricapilla Carduelis chloris 
Streptopelia decaocto Sylvia communis Carduelis carduelis 
Cuculus canorus Phylloscopus collybita Passer montanus 
Asio otus Luscinia megarhynchos Oriolus oriolus 
Picus canus Aegithalus caudatus Garrulus glandarius 
Dendrocopos major Remiz pendulinus Pica pica 
Dendrocopos minor Parus palustris Corvus cornix 

 

   
Milvus migranus, Columba palumbus и Cuculus canorus 

     

Asio otus, Picus canus, Dendrocopos major и Hippolais icterina  

U doba gnije`|ewa gwezdarica ovog biotopa, tu se zadr`avaju i ove ptice: 

Ardea purpurea Plegadis falcinellus  Sturnus vulgaris 
Egretta garzetta Circus aeruginosus Corvus monedula 
Ardeola ralloides Phylloscopus sibilatrix Corvus frugilegus 
Nycticorax nycticorax Serinus serinus Sturnus vulgaris 

8. Biotop {uma hrasta lu`waka predstavqa najsuvqi tip poplavne {ume. 

Registrovano je 50 vrsta ptica, a najvi{e ih bude za vrijeme jesewe seobe. 
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Garrulus glandarius,  Circus aeruginosus и Serinus serinus  

   
Streptopelia decaocto, Erithacus rubecula и Falco peregrinus 

Uz gwezdarice, registrovane u {umi bijele vrbe i {ume topole, u ovom 

bitopu zna~ajno je gnije`|ewe grabqivica (Buteo buteo, Accipiter nisus, Falco 

subbuteo). Prisustvo grabqivica je uslovqeno povoqnim ekolo{kim faktorima 

u ovom i susjednim biotopima. Visoke i guste kro{we hrasta lu`waka, te 

livade i obradive povr{ine unutar kojih se nalaze hrastove {ume, nasipi i 

isu{eni dijelovi ribwaka su ekolo{ki faktori koji pru`aju povoqne `ivotne 

uslove za gnije`|ewe i ishranu ovih vrsta. Ovde se gnijezde Erithacus rubecula i 

Phoeniculus phoeniculus, ptice koje u drugim tipovima poplavnih {uma nalazimo 

samo u vrijeme migracije ili zimovawa.  

Vrste koje su evidentirane u {umi hrasta lu`waka u vrijeme gnije`|ewa: 

Ardea cinerea Jynx torquilla Emberiza citrinella 
Buteo buteo Sylvia atricapilla Fringilla coelebs 
Accipiter nisus Sylvia communis Serinus serinus 
Falco subbuteo Phylloscopus collybita Carduelis carduelis 
Columba palumbus Phylloscopus sibilatrix Sturnus vulgaris  
Streptopelia turtur Phoeniculus phoeniculus Oriolu oriolus 
Streptopelia decaocto Luscinia megarhynchos Garullus glandarius 
Cuculus conorus Erithacus rubecula Pica pica 
Asio otus Aegithalos caudatus Corvus frugilegus 
Picus canus Parus palustris Corvus cornix 
Dendrocopos major Parus major  

Jesewska seoba je naro~ito izra`ena i najintenzivnija je u devetom mjesecu 

kada je zabiqe`eno zadr`ava}e 35 vrsta ptica (od 43 vrste, koliko ih je regis-
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trovano na jesewoj migraciji). Uz grabqivice koje se ovdje gnijezde, a ~iji se broj 

u doba migracije i zimovawa pove}ava, uo~ene su i ove: Accipiter gentilis (jastreb 

koko{ar), Pernis apivorus ({kawac osa{), Falco peregrinus (soko sivi) i Falco ves-

pertinus  (vjetru{a siva).  

    
Parus palustris, Pernis apivorus, Lullula arborea  и Falco vespertinus  

    
Anthus trivialis, Dendrocopos medius, Turdus merula и Regulus regulus 

 

Na seobi i zimovawu zadr`avaju se ove ptice: 

Buteo buteo Cuculus canorus Pica pica 
Accipiter nisus Picus canus Erithacus rubecula  
Accipiter gentilis Dendrocopos major Sylvia atricapilla 
Pernis apivorus Dendrocopos medius Sylvia communis 
Falco subbuteo Turdus merula Phylloscopus collybita 
Falco peregrinus Aegithalos caudatus Phylloscopus sibilatrix 
Jynx torquilla Parus palustris Regulus regulus 
Lullula arborea Parus caeruleus Muscicapa striata 
Anthus trivialis Parus major Luscinia megarhynchos 
Lanius excubitor Emberiza citrinella Carduelis spinus  
Troglodytes troglodytes Fringilla coelebs Coccothraustes coccothraustes 
Prunella modularis Fringilla montifringilla Pyrrhula pyrrhula 
Falco vespertinus Serinus serinus Sturnus vulgaris 
Columba palumbus Carduelis carduelis Oriolu oriolus 
Streptopelia turtur Corvus frugilegus Garrulus glandarius 
Streptopelia decaocto Corvus cornix  

9. Biotop {ume jasena i brijesta je karakteristi~an za adu Rakitovac. Po{to 

je sada ovaj biotop promijenio funkciju usqed antropogenog djelovawa ostaje 

pitawe broja vrsta ptica u odnosu na raniji period. Ranije su konstatovane u 

biotopu 32 vrste ptica koje su se gnijezdile na adi Rakitovac (Obratil,1973). 
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 Muscicapa striata, Carduelis spinus и Coccothraustes coccothraustes  

U {umi jasena i brijesta na adi Rakitovac gnijezde se impozantne kolonije 

~apqice bijele (Egretta garzetta), ~apqe `ute (Ardeola ralloides)  i gaka kvakavca 

(Nycticorax nycticorax). U mje{ovitoj koloniji koja broji cca 600 ad. jedinki naj-

brojnija je Egretta garzetta. Najve}i broj gnijezda (63%) smje{ten je na stablima 

jasena, znatno mawe (32%) u kro{wama brijesta, a najmawi broj na hrastu 

lu`waku (4%) i bijeloj topoli (1%). Veoma je zna~ajno gnije`|ewe ra`wa trko~a 

(Plegadis falcinellus) i plazice vuge (Remiz pendulinus).   

Od 26 vrsta evideintiranih u ovom biotopu u doba gnije`|ewa, samo su Ardea 
cinerea, Ardea purpurea i Corvus monedula ptice koje se gnijezde i u drugim.  

Gwezdarice biotopa su: 

Egretta garzetta Luscinia megarhynchos Dendrocopos major 
Ardeola ralloides Aegithalos caudatus Jynx torljuilla 
Nycticorax nycticorax Remiz pendulis Sylvia atricapila 
Plegadis falcinellus Parus major Oriolus oriolus 
Columba palumbus Passer montanus  Garrulus glandarius 
Streptopelia turtur Sturnus vulgaris Pica pica 
Streptopelia decaocto Cuculus canorus Corvus cornix 
Phylloscopus collybita Asio otus  
 

U periodu migracije gustina zavi~ajnih populacija se znatno pove}ava. Na 

seobi su registrovane i ove tri grabqivice: Pernis apivorus, Falco subbuteo i 

Falco vespertinus. 

Vrste koje su konstatovane na migraciji i zimovawu: 

Egretta garzetta Dendrocopos major Remiz pendulinus 
Ardeola ralloides Jynx torquilla Parus palustris 
Nycticorax nycticorax Sylvia atricapilla Parus caeruleus 
Pernis apivorus Phylloscopus collybita Parus major 
Falco subbuteo Corvus monedula Passer montanus 
Falco vespertinus Corvus cornix  Sturnus vulgaris 
Columba palumbus Muscicapa striata Oriolus oriolus 
Streptopelia turtur Luscinia megarhynchos Garrulus glandarius 
Streptopelia decaocta Aegithalos caudatus Pica pica 
Cuculus canorus   
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10. Biotop obradivih povr{ina obuhvata prostore ~ovjekovog djelovawa u 

kojem su sigurno utvr|ene ptice na gnij`|ewu: Coturnix coturnix, Alauda arvensis i 

Emberiza calandra.  

U periodu migracije i zimovawa, na povr{inama koje su bile zasijane `i-

taricama, prehrawuju se: Anser fabalis, Perdix perdix i Carduelis canNabiNa. 

U toku cijele godine biotop je posje}en pticama iz drugih biotopa, koje se 

ovdje prehrawuju u mawim i ve}im jatima. To su ove ptice: 

Columba palumbus Sturnus vulgaris Corvus frugilegus 
Streptopelia  turtur Pica pica Corvus cornix  
Streptopelia decaocto Corvus monedula  

   
Anser fabalis и Pyrrhula pyrrhula  

 

11. Biotop naseqa  predstavqa prostore naseqenog mjesta, tj. prostore za 

naseqavawe mnogih vrsta ptica. U naseqima Barda~e se gnijezde: Ciconia cico-

nia, Hirundo rustica i Passer domesticus. Sve ptice naseqa se prehrawuju u su-

sjednim biotopima, a najzna~ajnije vrste su: 

Recurvirostra avosetta Merops apiaster Apus apus 
Stercorarius parasiticus Upupa epops Motacilla cinerea 
Columba oenas Columba livia Corvus corax 

    
Recurvirostra avosetta, Stercorarius parasiticus и Columba oenas 

Ovo podru~je ima veliki zna~aj za vrijeme migracije ptica, jer svojom raz-

novrsno{}u stani{ta pru`a povoqne uslove za odmor, zaklon i prehrawivawe ve-
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likog broja vrsta sredwe i sjeverne Evrope. Brojnost mnogih vrsta ptica, koje su 

stanarice, se pove}ava i wima se pridru`uju ptice koje se na svom putu migracije 

zadr`avaju na ovom podru~ju. Na Barda~i u vrijeme proqetwe i jesewe seobe broj-

no{}u dominiraju: Podicipedidae, Ardeidae, Anatidae, Rallidae, Charadriidae, Scolopa-

cidae, Laridae, Sternidae, Hirundidae, Muscicapidae, Paridae, Fringillidae i Sturnidae. 

    
Merops apiaster, Upupa epops и Columba livia  

Proqetwa seoba daleko je slabije izra`ena, jer su uslovi nepovoqniji. Ve-

getacija je u za~etku, mikro i makro fauna je slaba, klimatski faktori su nepo-

voqni. Takvi ekolo{ki faktori neposredno i posredno uti~u na brojnost vrsta 

ptica. U periodu od tre}eg do ~etvrtog mjeseca evidentirano je 113 vrsta ptica. 

    
Apus apus, Motacilla cinerea и Corvus corax 

   
Hirundo rustica, Locustella naevia и Alcedo atthis 

Jesewa seoba je veoma intenzivna. Odvija se od devetog do jedanaestog mje-

seca, a evidentirano je 140 vrsta ptica. Najve}i broj je konstatovan u septembru 

110 vrsta. To je zbog toga {to se u jesen vr{i izlovqavawe riba pa se formiraju 
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mnogi pli}aci za zadr`avawe jednog dijela pri izlovu riba {to predstavqa 

izvor hrane. Jesewe ki{e i podzemne vode plave pa{wake, livade i obradive 

povr{ine okolnog podru~ja. Ribwaci predstavqaju izvor hrane {to doprinosi 

odr`avawu mnogih organizama na ovom lokalitetu.  

U periodu zimovawa, od decembra do februara vladaju nepovoqni faktori 

koji dovode do vrlo malog zadr`avawa pti~jih vrsta. Registrovano je 79 vrsta. 

 
3.7.4. FAUNA SISARA 
 

3.7.4.1. Доминантне врсте сисара 
 

1. Ondatra zibethica  (bizamski pacov) 

2.  Arvicola terrestris  (vodena voluharica)  
3.  Microtus agrestis  (livadska voluharica)  
4.  Apodemus agrarius  (prugasti poqski mi{)  
5.  Lepus europeus  (obi~ni zec) 

  
Ondatra zibethica  i Arvicola terrestris 

   
Microtus agrestis, Apodemus agrarius  и  Lepus europeus   
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3.8. ПЛАНКТОН 
 
Квалитативни састав планктона у разли~итим аквати~ним системима мо~варног региона Барда~а 

Карактеристи~на мјеста∗∗∗∗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
PHYTOPLANKTON  
Cyanobacteria  
Anabaena flos-aquae         x  x x   
A. spiroides      x         
Aphanizomenon flos-aquae      x  x x  x    
Merismopedia elegans    x           
M. tenuissima     x          
M. tetrapedia    x     x     x 
Microcystis aeruginosa    x x  x x x x x x x  
M. flos-aquae      x x  x x x    
Nostoc carneum   x      x      
Oscillatoria limosa  x  x x  x   x x    
O. rubescens     x  x    x  x  
O. tenuis  x  x x x x x x  x x x  
Phormidium autumnale        x       
Chrysophyta  
Dynobrion sertularia   x x           
Bacillariophyta  
Asterionella formosa   x  x x x x x   x   
Caloneis amphisbaena     x    x      
C. silicula x x  x x x        x 
Cocconeis placentula x   x           
Cymatopleura solea x x x x x x x x x x x   x 
Cymbella ehrenbergii x x x x  x   x  x    
C. lanceolata x x x x x    x      
Diatoma vulgare x x x x x    x  x   x 
Fragilaria crotonensis x x x x       x   x 
Gomphonema constrictum x  x x       x    
Gyrosigma attenuatum x x x x x x x    x   x 
Melosira granulata x x x x x x x x x x x x x x 
M. varians x x x x  x x x x x x   x 
Navicula cryptocephala        x   x    
N. cuspidata     x x x x x x  x x x 
N. dicephala x x  x x x         
N. gracilis x    x x   x x    x 
N. hungarica x x x x           
N. rhynchocephala x x x x x x x x x x x x   
N. viridula x x x x x x   x  x    
Nitzschia acicularis x              
N. linearis     x x    x     
N. palea x x x x    x x     x 
N. sigmoidea      x     x    
Stauroneis phoenicentron x x  x     x      

                                                 
∗ Карактеристи~на мјеста: 1) Ријека Врбас; 2) Ријека Матура; 3) Ријека Љев~аница; 4) Ријека 
Стублаја; 5) Дуго поље (рибњак); 6) Луг (рибњак); 7) Сињак (рибњак); 8) Нецик (рибњак);  9) 
Превлака (рибњак); 10) Ракитовац (рибњак); 11) Брзајски (рибњак); 12) Велики Дајковац 
(рибњак); 13) Мали Дајковац (рибњак); 14) Главни канал за одводњавање испод моста у селу 
Разбој. 
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Stephanodiscus hantzschii     x    x  x    
Synedra acus x x x x x  x x x x  x x  
S. ulna x x x x   x    x x  x 
S. ulna var. capitata   x            
Pyrrophyta  
Ceratium hirundinella x  x x x  x  x x    x 
Gymnodinium sp.    x   x        
Peridinium cinctum   x x   x       x 
Euglenophyta  
Euglena acus x x x x x x x x x x x x x  
E. ehrenbergii    x x x   x      
E. minima      x x  x x  x   
E. oblonga       x  x      
E. oxyuris     x x x x x x  x x  
E. proxima x x  x x    x  x   x 
E. radians       x  x x     
E. spirogyra x x x x x x x x x x x x x  
E. velata x x x x x x   x      
E. viridis     x x  x x x  x x  
Lepocinclis fusiformis     x  x x x x x  x  
L. ovum x x x x  x x x  x x x  x 
Phacus caudatus      x   x x  x x  
Ph. helicoides             x  
Ph. longicauda   x  x x x x x x x  x  
Ph. pleuronectes     x x  x  x  x x  
Ph. orbicularis x x x x x x x x x x x x x  
Trachelomonas volvocina     x x x  x x x x x x 
Chlorophyta  
Actinastrum hantzschii   x  x x x x x x x x x  
Ankistrodesmus acicularis   x    x  x      
Closterium moniliferum x x  x   x    x    
C. acerosum   x            
C. ehrenbergii   x  x   x   x    
C. parvulum     x     x     
Coelastrum microporum   x x x x x x x x  x x  
Cosmarium botrytis         x      
Crucigenia tetrapedia    x x    x      
Eudorina elegans x x  x x    x x  x x  
Gonium pectorale x  x x x          
Kirchneriella obesa    x x  x        
Oedogonium capillare x x  x x x x x   x    
Pandorina morum   x      x      
Pediastrum boryanum x x x x x x x x x x x x x x 
P. clathratum      x x x  x     
P. duplex x x x x x x x x x x x  x  
P. simplex x x x x x x x x x x x x x x 
P. tetras x x x x  x   x      
Scenedesmus acuminatus x x x x x x x x x x x x x x 
S. acutus     x    x     x 
S. arcuatus         x      
S. bijugatus   x  x  x  x      
S. opoliensis x x x x x x x x x x x x x x 
S. obliquus x x x x x x x x x x    x 
S. quadricauda x x x x x x  x x x x x  x 
Spirogyra crassa x  x   x   x      
Staurastrum gracile      x x  x   x   
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Volvox aureus           x    
V. globator             x  
ZOOPLANKTON 
Protozoa  
Actinosphaerium eichornii        x x      
Arcella vulgaris     x x x x x x x  x  
Centropyxis aculeata      x         
C. discoides           x    
Carchesium limneticum      x   x x  x   
Didinium nasutum     x     x     
Difflugia corona          x x  x  
D. elegans      x    x     
D. limnetica    x      x     
Epistylis plicatilis    x x    x     x 
Paramecium aurelia   x  x x x x x x  x x  
P. caudatum x   x x x x x x x  x x  
Tintinnidium fluviatile    x  x x   x     
Tintinnopsis lacustris   x  x x  x x x     
Tokophrya sp. x              
Vorticella campanula   x  x x x x x x x x x  
V. campanulata     x    x      
V. microstoma     x x x  x x  x x  
Rotatoria   
Anuraeopsis fissa   x x x x x x x x x x x x 
Ascomorpha minima  x x x   x x   x    
A. ecaudis    x x  x  x x     
Asplanchna brightwelli   x  x x x  x x  x x  
A. girodi     x x   x  x  x  
A. herricki     x x   x x x x x  
A. priodonta   x            
Brachionus angularis     x x x x x x x x x  
B. budapestinensis       x   x   x  
B. calyciflorus     x x x x x x   x  
B. diversicornis   x x   x  x x x x x  
B. falcatus      x x x x  x  x  
B. forficula      x  x x x x    
B. quadridentatus     x     x x  x  
B. urceus     x  x  x x  x x  
Cephalodella catellina x x x x x     x   x  
C. forficula     x  x x       
C. gibba     x       x   
C. gracilis          x     
C. incilla          x  x x  
C. tecta     x    x x  x   
Colurella dicentra         x      
C. dicentra v. calyciflorycentra         x      
C. uncinata x              
Euchlanis dilatata         x x     
Filina brachiata       x  x      
F. longiseta   x  x x  x x  x  x  
F. opoliensis     x  x  x  x  x  
Keratella cochlearis   x  x x x x x x x x x  
K. cochlearis var. tecta  x x x x  x x x x x x x x 
K. quadrata      x x  x x  x   
K. valga var. monospina         x    x  
K. valga var. tecta     x   x x      
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Lecane bulla      x   x x     
L. luna  x x x    x x x   x  
Phylodelina roseola     x x x    x x   
Platyas patulus x   x           
P. quadricornis     x x x x x x  x x  
Polyarthra dolichoptera x x  x   x x x  x   x 
P. dolichoptera v. rachyptera      x  x x x   x   
P. vulgaris   x x x  x x x x x x x x 
Rotaria elongata     x  x x x x  x   
R. rotatoria    x x x x  x  x   x 
Squatinella bifurca            x   
Synchaeta pectinata            x   
Testudinella patina     x          
Trichocerca capucina     x x  x x  x  x  
T. dixon-nuttalli       x  x  x    
T. iernis     x x  x x x     
T. longiseta     x x x      x  
T. pustilla   x    x  x x     
T. rattus x x  x x x x x x x x x x x 
T. similis     x x x x  x   x  
T. weberi     x x x x x x  x   
Cladocera  
Acroperus harpae   x   x x   x     
Alona quadrangularis          x     
Bosmina longirostris     x x x x x x x  x  
Ceriodaphnia quadrangula           x    
C. reticulata     x      x    
Chydorus sphaericus  x x x x x  x x x x    
Daphnia cucullata      x         
Graptoleberis testudinaria            x   
Moina micrura          x   x  
Copepoda  
Acanthocyclops vernalis     x  x x x x x x x  
Cyclops vicinus   x   x x x x x x x   
Eucyclops serrulatus         x      
Thermocyclops crassus     x x x   x x    

 

      
Microcystis aeruginosa, Oscillatoria limosa, Asterionella formosa, Cymatopleura solea, Melosira granulata c Navicula rhynchosephala 

      
Euglena acus, Euglena spirogyra, Phacus orbicularus, Actinastrum hantzscii, Coelastrum microporum и Padiastrum Boryanum 

      
Scenedesmus acuminatus, Scenedesmus opoliensis, Paramecium aurelia, Paramecium caudatum и Vorticella campanula 
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Anuraeopsis fissa, Brachionus angularis, Karatella cochlearis, Polyarthra dolichoptera и Acanthocyclops vernalis 

Квалитативни састав врста планктона аквати~ним системима мо~варног региона Барда~а 
 

Карактеристи~на мјеста ∗∗∗∗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

PHYTOPLANKTON  

No Cyanobacteria species 0 2 1 5 5 4 5 4 7 3 7 3 3 1 

No Chrysophyta sp. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

No Bacillariophyta sp. 21 17 17 19 16 14 9 9 16 8 14 6 3 11 

No Pyrrophyta sp. 1 0 2 3 1 0 3 0 1 1 0 0 0 2 

No Euglenophyta sp. 6 6 6 7 12 13 11 9 15 13 8 10 11 3 

No Chlorophyta sp. 13 11 17 15 18 14 15 12 18 12 11 9 9 7 

Total phytoplankton sp. 41 36 44 45 52 45 43 34 57 37 40 28 26 24 

ZOOPLANKTON               

No Protozoa species 2 0 3 4 9 10 6 6 10 12 4 5 6 1 

No Rotatoria sp. 5 6 12 12 29 20 29 21 27 29 29 21 23 6 

No Cladocera sp. 0 1 2 1 3 4 2 2 2 5 4 1 2 0 

N0 Copepoda sp. 0 0 1 0 2 2 3 2 3 3 3 2 1 0 

Total zooplankton sp. 7 7 18 17 43 36 40 31 42 49 40 29 32 7 

TOTAL PLANKTON SP. 48 43 62 62 95 81 83 65 99 86 80 57 58 31 

 
                                                 
∗ Карактеристи~на мјеста: 1) Ријека Врбас; 2) Ријека Матура; 3) Ријека Љев~аница; 4) Ријека 
Стублаја; 5) Дуго поље (рибњак); 6) Луг (рибњак); 7) Сињак (рибњак); 8) Нецик (рибњак);  9) 
Превлака (рибњак); 10) Ракитовац (рибњак); 11) Брзајски (рибњак); 12) Велики Дајковац 
(рибњак); 13) Мали Дајковац (рибњак); 14) Главни канал за одводњавање испод моста у селу 
Разбој. 
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3.9. ГЉИВЕ 
 
3.9.1. САЖЕТАК 
 
 Истраживања биолошке разноврсности мо~варног региона Барда~а, укљу-
~ила су и евидентирање врста лигниколних макрогљива.  У ову еколошку групу 
гљива спадају врсте зна~ајне због њихове активности разградње и минерализа-
ције угинулог лигноцелулозног материјала. Установљен је релативно сиромаш-
ан степен биолошке разноврсности ове групе организама са свега 21 врстом ко-
је су биле представници 11 породица. Овако сиромашан квалитативни, али и 
квантитативни састав ове изузетно важне групе гљива могао би да се објасни 
високим степеном искорењивања аутохтоних врста биљака у испитиваном реги-
ону, које су се свеле на мали број биљних заједница са сиромашним генери-
~ким саставом и малом биљном покровношћу. То је проузроковало смањење 
разноврсности еколошких ниша, што је резултовало смањењем броја врста 
ових организама. 

 Иако прелиминарни, наши резултати указују на неопходност конзервације 
и заштите постојеће разноврсности лигниколних гљива, али не прављењем тзв. 
„црвене листе угрожених врста гљива“ која би, због непостојања података о овој 
групи организама у региону Барда~е, била крајње непоуздана и дискутабилна, 
него прије прављењем врло кратке „Бијеле листе неугрожених врста гљива“ 
уколико такве врсте гљива данас уопште постоје?  
 
3.9.2. ОПШТИ ДИО 

 

Испитивање макрогљива у региону Барда~е до сада су скоро потпуно 
занемаривана. Података који се односе на квалитативни и квантитативни са-
став ових организама, изузетно зна~ајних минерализатора, разлага~а угинуле 
органске материје,  али и зна~ајне карике у ланцу исхране, на подру~ју Барда~е 
нема, иако су гљиве последњих година постале организми од огромног биоте-
хнолошког интересовања, како као ~иста~и природе, тако и као продуценти био-
лошки активних материја.  (Matavuly et al, 1993).  

 Историјат миколошких истраживања у бившој Аустроугарској монархији 
везују се за име аустријског ботани~ара Шулцер фон Мугенбурга (Schulzer von 
Muggenburg) (1802-1892),  који је још 1858. године штампао рад под насловом  
“Systematische Aufzählung der Schwämme Ungarns, Slavoniens und des Banats, 
welche diese Länder mit anderen gemein haben” у ~асопису “Verh. zool. bot. Ges. 
Wien, 7: 127-152. Сљедећа саопштења о тим организмима односе се на истра–
живања везана за регион ријеке Тамиш, за Фрушку гору и Врша~ке планине  
(Yaricy et al, 1998, Matavuly et a, 1989; Matavuly and Bokorov, 1990). 
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 Циљ ових истраживања био је сакупљање недостајућих информација као 
основе за формирање базе података за пројекте конзервације и унапређење 
постојећег стања природних екосистема региона Барда~а. Један од разлога је и 
тај што су гљиве проглашене као посебно угрожена група организама у Европи  
(Arnold and de Vries, 1993; Ing, 1993). Пошто за подру~је Барда~е података о при-
суству макрогљива нема, а дио овог подру~ја се планира за резерват природе, 
сматрали смо неопходним да се изврши евидентирање врста лигниколних макро-
гљива, што би био по~етак системати~нијег и детаљнијег истраживања прису-
ства, биологије, екологије и заштите ове зна~ајне и угрожене групе организама. 

 

3.9.3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 

Резултати евидентирања лигниколних врста гљива у региону Барда~е при-
казани су овој студији. Већину ових врста могуће је наћи током цијеле године, 
независно од сезоне, осим зимске велурке (Flammulina velutipes) која се појав-
љује искљу~иво у кратким периодима зимског отопљења у јануару или фебру-
ару. Врсте Coprinus micaceus и Coprinus disseminatus не расту једино у зимској 
сезони а Pholliota cerifera се појављује само крајем љета и током јесени. 

    
Flammulina velutipes, Coprinus micaceus, Coprinus disseminatus и Pholiota cerifera 

 Од 21 евидентиране врсте лигниколних макрогљива, породици Polyporace-
ae припадало је 6 врста, које су по бројности слиједили припадници породице 
Tricholomataceae (4 врсте). По две врсте су представници породица Ganoderma-
taceae и Coprinaceae, а по једна врста представљала је породице Schizophylla-
ceae, Strophariaceae, Auriculariaceae, Hypocreaceae, Tremellaceae, Hymenochae-
taceae, и Lycoperdaceae. 

     
Laetiporus sulphureus, Daedaleopsis confragosa, Trametes versicolor и Trametes hirsuta 

 Имајући у виду сиромаштво генери~ког састава домаћинских врста биља-
ка, које су природни супстрати ових гљива и који се састојао углавном од шест 
врста дрвећа: храст - Quercus spp, граб - Crategus monogina, врба - Salix alba, 
црна топола - Populus nigra и јасен - Acer campestre, није било изненађујуће 
установљено сиромаштво генери~ког састава ове групе гљива. 

 Пошто су гљиве једна од најважнијих група организама, као редуценти уги-
нуле органске материје, заједно са бактеријама играјући незамењиву улогу ~ис-
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та~а природе од лешева, неопходно је да се предузму мјере конзервације по-
стојећег генофонда гљива. Те мјере би се састојале у обезбјеђивању услова за 
раст што већег броја искорјењених или редукованих врста дрвећа и жбуња, ~и-
јим би масовнијим повратком био обогаћен фонд еколошких ниша за раст већег 
броја врста гљива. 

    
Panellus stipticus, Pleurotus ostreatus, Panus tigrinus и Schizophyllum commune 

 Такође смо увјерени у несврсисходност промовисања тзв. „црвених листа 
угрожених врста гљива“ код нас, због ограни~еног фонда знања о присуству 
ових група организама на нашим подру~јима, пошто је за свако релевантну еви-
денцију о њиховом присуству или одсуству на неком подру~ју неопходно више-
годишње сакупљање података и стру~на анализа узорака. 

    
Phellinus igniarius, Lycoperdon pyriforme, Nectria cinnabarina и Tremella mesenterica 

 Пошто су ове гљиве организми изузетно осјетљиви на антропогене про-
мјене природе (загађења, смањење разноврсности еколошких ниша, интензив-
на експлоатација природних ресурса, искорјењивање коришћењем фунгицида) 
гљиве су дефинитивно једна од најугроженихјих група организама. Из тих раз-
лога, на данашњем степену познавања проблема специјског биодиверзитета 
гљива, сматрамо да би било сврсисходније и оправданије установљавање 
једне врло кратке „листе неугрожених врста гљива“ која би привремено послу-
жила као база података за формулисање пројеката заштите и конзервације ове 
изузетно важне карике у кружењу материје и протоку енергије кроз екосистем, 
уз све ближе увјерење аутора овог текста да такве, неугрожене  врсте више не 
постоје, барем на испитиваном подру~ју Барда~е. 

     
Ganoderma applanatum, Ganoderma lucidum, Auricularia auricula-judae, Lenzites betulina и Fomes fomentarius 
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 Генери~ки састав лигниколних макрогљива мо~варног подру~ја Барда~е 
 

Врста Породица Супстрат 

Ganoderma applanatum 
(Pers.) Pat. 

Ganodermataceae на палом стаблу неидентификоване врсте  и на стаблу 
врбе – Salix alba   

Ganoderma lucidum  
(Curtis: Fr.) Karsten 

Ganodermataceae у бази старог пања врбе – Salix alba на обали канала 

Auricularia auricula-judae  
St. Amans 

Auriculariaceae на палим гранама багреме – Robinia pseudoacacia   

Flammulina velutipes  
(Curt; Fr.) 

Tricholomataceae у бази живог стабла врбе – Salix alba  

Panellus stipticus  
(Bull: Fr.) Karsten 

Tricholomataceae на старом пању врбе – Salix alba  

Pleurotus ostreatus 
 (Jack: Fr.) Kummer 

Tricholomataceae на живом стаблу врбе – Salix alba  

Panus tigrinus  
(Bull: Fr.) Sing. 

Tricholomataceae на палом стаблу врбе – Salix alba, 
и у дупљи трулог стабла врбе 

Schizophyllum commune 
Fr: Fr. 

Schizophyllaceae на сувим палим гран~ицама неидентификованог дрвета и 
на палом стаблу врбе – Salix alba  

Pholiota cerifera 
(Karst.) Karst. 

Strophariaceae на живом стаблу црне тополе – Populus nigra  

Laetiporus sulphureus 
(Bull: Fr.) Murrill 

Polyporaceae на живом стаблу врбе – Salix alba 

Daedaleopsis confragosa 
(Bol: Fr.) J. Schroeter 
var. tricolor (Bull.) Bond. 

Polyporaceae на усправном мртвом стаблу врбе – Salix alba  

Trametes versicolor 
(L: Fr.) Pilat 

Polyporaceae на пањум врбе Salix alba; на палој грани липе – Tilia sp; 
 на пањевима храста – Quercus sp. и граба Carpinus betulus 

Trametes hirsuta 
(Wulfen: Fr.) Pilat 

Polyporaceae на пању врбе – Salix alba 

Lenzites betulina 
(L: Fr.) Fr. 

Polyporaceae на пању врбе – Salix alba  

Fomes fomentarius 
(L: Fr.) Fr. 

Polyporaceae на старом пању црне тополе Populus nigra; на живом
стаблу врбе – Salix alba; на живом стаблу липе – Tilia sp.; 

Phellinus igniarius 
(L: Fr.) Quel. 

Hymenochaetaceae на живим стаблима врбе – Salix alba  

Coprinus disseminatus 
(Pers: Fr.) Fr. 

Coprinaceae у основи пања канадске тополе – Populus euramericana 

Coprinus micaceus  
(Bull: Fr.) Fr. 

Coprinaceae на скоро свим трулим пањевима врбе – Salix alba  

Lycoperdon pyriforme 
Schaeff: Pers 

Lycoperdaceae у основи трулих пањева врбе – Salix alba; и на пању црне 
тополе – Populus nigra  

Nectria cinnabarina 
(Tode: Fr.) Fr. Hypocreaceae на палим сувим гранама јасена – Acer campestre и на сувим 

палим гранама глога – Crategus monogina 
Tremella mesenterica 
Retz: Hooker 

Tremellaceae на сувим палим гранама багрема –  
Robinia pseudoacacia 

  

3.9.4. ЗАКЉУЧЦИ 

 

У периоду од 2001. до 2004. године извршена су истраживања присуства и 
диверзитета макрогљива на подру~ју мо~варе Барда~е. Установљена је 21 
врста лигниколних врста из 11 фамилија. Релативно сиромашан састав врста 
може бити објашњен драсти~ном стопом уништавања од стране антропогеног 
фактора и то аутохтоних биљних заједница као и редукцијом вегетације на об-
одима рибњака на веома мали број биљних врста што узрокује редукцију 
диверзитета еколошких киша за раст гљива која имају специфи~ну улогу на жи-
вом или мртвом биљном супстрату. 

Пошто у природним условима гљиве (заједно са бактеријама) играју важну 
улогу у већини важних процеса минерализације органске материје и у циклуси-
ма кружења материје и енергије кроз екосистем, неопходно је сприје~ити даље 
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уништавање диверзитета врста гљива им предеузети мјере заштите постојећег 
генофонда гљива, а у сврху унапређења диверзитета, и то реконструкцијом 
првенствено аутохтоних фрагментарних биљних заједница што ће за посљеди-
цу имати обогаћење диверзитета еколошких ниша и, консеквентно томе, обога-
ћење диверзитета врста гљива. 

Захваљујући овим првим налазима о присуству лигниколних макрогљива, 
регион Барда~е више није terra incognita за ове организме, али за поузданије 
податке о њиховом присуству, угрожености и мјерама заштите њиховог опстан-
ка неопходна су свеобухватнија и системати~нија истраживања. 
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3.10. ЛИШАЈЕВИ  
 

3.10.1. САЖЕТАК  
 

Испитивања квалитативног и квантитативног састава лишајске флоре како 
Републике Српске, тако и Босне и Херцеговине у цјелини до сада су 
занемаривана, иако ова група организама, због све веће угрожености, али и као 
потенцијални извори биолошки активних материја заокупља све веће интересо-
вање нау~ника. Из тих разлога, у периоду истраживања биодиверзитета екоси-
стема Барда~а, потпомогнутих пројектом License (2002-2004) рађено је евиден-
тирање врста лишајева присутних на ширем региону Барда~е. 

 Добијени резултати указују на релативно сиромаштво генери~ког састава 
лишајева, са свега 15 констатованих врста.  Тако сиромашан генери~ки састав 
може да се објасни, како релативно сиромашним диверзитетом еколошких ни-
ша, тако и високим загађењима ваздуха у неким дијеловима региона, што се на-
ро~ито одражава на квантитативно и квалитативно присуство тих организама. 
Да би се ти налази провјерили, неопходна су додатна, системати~нија и детаљ-
нија истраживања. 

 

3.10.2. УВОД 

 

 Тијело или талус лишаја састоји се од два потпуно разли~ита организма, 
од алге и гљиве. Резултат симбиозе та два организма је сложена биолошка 
јединица која посједује карактеристике новог организма, у много ~ему јединст-
веног и  разли~итог од компонената које га изграђују. 

 Лишајеви настањују широк спектар еколошких ниша, од обалских камени-
тих подлога до високопланинских стијена, од лишћа и стабала дрвећа до вјеш-
та~ких супстрата. Већина врста својим распрострањењем је ограни~ена на спе-
цифи~не еколошке нише са карактеристи~ним особинама дистрибуције. Важни 
ограни~авајући фактори њиховог распрострањења су, како хемизам супстрата и 
његова текстура, тако и микроклиматске варијације локалитета. Једно једино 
дрво са карактеристи~ним условима који преовлађују на једном дијелу стабла, 
на јужној или сјеверној страни, на сувљем или влажнијем мјесту, може да пону-
ди ~итав спектар микростаништа за разли~ите врсте лишајева. 

 Још 1859. године, Гриндон (L.H. Grindon) приписује смањење лишајске по-
пулације јужног Ланкастера повећаном загађењу ваздуха, а 1866, године Ни-
ландер (W. Nylander) је, студирајући лихенофлору Париза, закљу~ио да лишаје-
ви могу да послуже као практи~ан индикатор (биоиндикатор) квалитета ваздуха. 
Студије које су услиједиле и које су сабране у више од 500 нау~них публикација, 
и које обрађују регионе широм свијета, потврдиле су Ниландерове закљу~ке 
(Hawksworth and Rose, 1970, Loppi and Corsini, 1995). 
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 Лихенофлора Босне и Херцеговине недовољно је истражена, специјално 
кад је у питању регион Барда~е подаци о овој групи организама били су недо-
ступни. Зато је циљ ових истраживања био установљавање биолошке разно-
врсности и неке специфи~ности биологије тих организама на мо~варном под-
ру~ју Барда~а. 

 

3.10.3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
 
 Анализирајући узорке прикупљене на подру~ју Барда~е идентификовано је 
15 таксона. Према њиховим морфолошким особинама, једна врста (Evernia 
pruнastri) припадала је фрутикозном, тј. жбунастом типу талуса; једна врста (Le-
praria incaнa) лепрозном, тј. љускавом (љуспастом) типу талуса, док су остале 
припадале крустозном, тј. корастом типу талуса. 

 

3.10.3.1. Опис констатованих врста 
 

 

Caloplaca citrina Hoffm. (Th. Fr.) (C. phologina (Nyl.) Flag.)  
Публикована као ~еста у Босни и Херцеговини (Murati, 1993). У 
региону Барда~е нађена на старом бетону и камењу на неколи-
ко локалитета. 

 

 Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade  (C. lithophila H. Magn, C. 
pyracea (Ach.) Th. Fr.). Публикована као ~еста у Босни и Херце-
говини, широко распрострањена од ниских долина до високих 
планина (Murati, 1993, Kuyunjicy et al, 1998). У региону Барда~е 
нађена на бетону у влажној ливади у близини потока Брзаја. 
 

 

Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin. Према Муратију (Murati, 
1993) ~еста у БиХ. Према доступној литератури, први пут конста-
тована у региону Барда~е, нађена само на бетону у близини по-
тока Брзаја. 

 

  

Parmelia saxatilis (L.) Ach. Rare in B&H (Kušan, 1953, Murati, 
1993) Нађена само на кори врбе на обали ријеке Матуре у близини 
језера Луг.  

 

 

Parmelia sulcata Taylor. Честа у БиХ, распрострањена од 
ниских влажних ливада до планинских врхова (Murati, 1993). У 
региону Барда~е нађена на кори врбе на шест локалитета. 
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Parmelia caperata (L.) Ach. Према Кушану, ријетка у БиХ  
(Kušan, 1953). Према доступној литератури, ово је први налаз 
за Републику Српску, са једним налазом на нагорелом пању у 
близини основне школе. 

 

 

Physcia aipolia (Ehrh: Humb.) Furnr. Честа у БиХ (Murati, 
1992). У региону Барда~е нађена само на једном мјесту, на бе-
тону у близини истражива~ке станице Природно-математи~ког 
факултета Универзитета у Бањалуци. 

 

  

 

Physcia stellaris (L.) Nyl. Публикована од стране Му-
ратија (Murati, 1992) као ~еста у БиХ. У региону Барда~е 
нађена на бетону у близини потока Брзаја. 

 

 

 

Lecanora muralis (Schreb.) Robenh. Murati (1993) је 
публикује као ~есту у БиХ. У региону Барда~е нађена на 
бетону у близини мотела. 

 

  

Lecanora calcarea (L.) Sommerf. Кушан (1953) је описује као 
ријетку за БиХ. Према доступној литератури, први пут је заби-
љежена у испитиваном региону. Нађена само на бетону у бли-
зини мотела Барда~а.  

 

Collema cristatum (L.) Web. in Wig. Murati (1993) је пу-
бликује као ~есту у БиХ на разли~итим супстратима. У ре-
гиону Барда~е нађена на кори врбе у близини корита 
Стублаје. 

 

  

 

Lepraria incana (L.) Ach.  (L. aeruginosa Auct, L. glaucella (Flk.) Nyl.) 
У региону Барда~е нађена само на једном мјесту, на бетону у влажној 
ливади. 
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Hypogymnia physodes  (L.) Nyl. (Parmelia physodes (L.) 
Ach.) Честа у БиХ (Murati, 1992). У региону Барда~е нађена на 
кори врбе на влажној ливади у близини корита Стублаје и на 
кори врбе и тополе на обали Врбаса и Матуре. 

 

 Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. Као врло ~есту у БиХ описује је 
Мурати (1992) присутну од влажних ливада до високих пла-
нинских врхова. У региону Барда~е насељава углавном кору врбе 
и тополе у обалном региону свих испитиваних вода, као и камење 
и разли~ите антропогене супстрате на свих десет локалитета. 
  

 
Evernia prunastri (L.) Ach. Публикована као ~еста у 

БиХ (Murati, 1992; Kuyunjicy et al, 1998). У региону Барда~е 
нађена само на дрвету шљиве у воћњацима у близини 
Стублаје и потока Брзаја, и у близини основне школе. 
 

 

Генери~ки састав лишајске флоре плавног региона Барда~а  
 

Локалитет Супстрат Врста 

1 
кора канадске тополе Populus euramericaNa и 
врбе Salix alba; на бетону 

Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citriNa (Hoffm.) Th. Fr. 

2 
кора врбе  Salix alba; пањ непознате врсте 
дрвета; на камену;на бетону 

Parmelia sulcata (Taylor) 
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citriNa (Hoffm.)Th. Fr. 
Physcia aipolia (Ehrh: Humb.) Furnr. 

3 кора врбе Salix alba; на бетону 

Parmelia sulcata (Taylor) 
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Lecanora muralis (Schreb.) Robenh. 
Lecanora calcarea (L.) Sommerf. 

4 кора врбе Salix alba  

Parmelia saxatilis (L.) Ach. 
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citriNa (Hoffm.) Th. Fr. 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 

5 
кора врбе Salix alba  
 

Parmelia sulcata (Taylor)  
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Collema cristatum (L.) Web. in Wig. 

6 на бетону 
Caloplaca citriNa (Hoffm.) Th. Fr. 
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Physcia stellaris (L.) Nyl. 

7 
кора канадске тополе Populus euramericana; 
кора врбе Salix alba;на бетону 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Parmelia sulcata (Taylor)  
Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Caloplaca citriNa (Hoffm.) Th. Fr. 

8 
кора врбе Salix alba;  грана шљиве Prunus 
domesticus; на бетону 

Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Evernia pruNastri (L.) Ach. 
Caloplaca citriNa (Hoffm.) Th. Fr. 

9 
кора канадске тополе Populus euramericana; 
кора врбе Salix alba; пањ јасена Fraxinus ornus 

Xanthoria parietiNa  (L.) Th. Fr. 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl 
Parmelia sulcata (Taylor) 
Parmelia caperata (L.) Ach. 

10 на бетону; кора врбе Salix alba 

Xanthoria parietiNa (L.) Th. Fr. 
Lepraria incaNa (L.) Ach. 
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin 
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade 
Parmelia sulcata (Taylor) 
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 Још давне 1912. године извршена је подела подру~ја градова на три  лако 
препознатљиве урбане зоне на основу присуства лишајске вегетације на кори 
дрвећа: 1) унутрашња или централна зона тзв. „лишајске пустиње“, без лишаје-
ва или барем без листастих или жбунастих врста; 2) прелазна „транзициона 
зона“ или зона гдје по~ињу да се појављују у малом броју врсте са кржљавим 
жбунастим или листастим талусом.  Та зона се додатно дијели на  унутрашњу  и 
спољашњу субзону. 3) спољашња „нормална зона“ гдје лишајска вегетација ни-
је сузбијена ваздушним загађењима.   
 Популација лишаја може бити под утицајем разли~итих гасовитих полута-
ната као што су: висока концентрација сумпор-диоксида, угљи~на једињења из 
дима, флуориди, издувни гасови возила (угљен-моноксид, оксиди азотних једи-
њења, оловна једињења, угљоводоници; као и прашина, фото-хемијски смог 
(озон, пероксиацетил-нитрат, оксиди азота, итд); затим тешки метали (гвожђе, 
олово, бакар) и радиоактивни изотопи метала (радионуклиди); као и хемикалије 
које се користе у пољопривреди (пестициди, наро~ито фунгициди, вјешта~ка 
ђубрива) (Hawksworth, 1971, Loppi and Corsini, 1995). 
 На основу резултата ових истраживања може се констатовати да се регион 
Барда~е карактерише сиромашном биолошком разноврсношћу лишајске флоре. 
Према нашим налазима, цијело подру~је би могло да се сврста у тзв. Прелазну 
или транзициону зону са врло малим бројем слабо развијених врста са жбуна-
стим талусом. 
 За поузданији увид у биолошку разноврсност лишајева на подру~ју Бар-
да~е неопходно је да се ураде системати~нија и детаљнија истраживања. Овдје 
саопштени резултати свједо~е о томе да је цио регион Барда~е доведен до ста-
туса релативно сиромашних еколошких услова, барем када су у питању захтје-
ви лишајева, групе организама који се због своје сензитивности на загађења 
ваздуха сматрају изванредним биоиндикаторима такве врсте загађења природ-
ног окружења. 
 
3.10.4. ЗАКЉУЧЦИ 
 
 Истраживања биолошке разноврсности лишајске флоре на подру~ју Бар-
да~е потврдила су релативно сиромаштво броја врста (само 15) ових организа-
ма, што је, по нашем мишљењу, посљедица кр~ења аутохтоних шума, али и 
посљедица загађења ваздуха. Детаљнија и системати~нија истраживања треба 
да провјере такве закљу~ке. 
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4. СТВОРЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

4.1. АРХЕОЛОГИЈА 
 
4.1.1. РЕЗИМЕ 
 

лавну препознатљивост једног народа представља културна баштина. 
На простору Барда~е, која је богата археолошким наслијеђем евиденти-
рано је неколико локалитета датираних од праисторије, антике до касног 

средњег вијека. Комбинација плодног земљишта, угодне климе и природних во-
дених токова били су погодно је поднебље за све познате културе које Балкан 
познаје од праисторијских времена. 

Археолошка налазишта су, према Закону о културним добрима Републике 
Српске (Службени гласник РС, бр. 11/95), дио културног наслијеђа и воде се као 
непокретна културна добра. 

Један од задатака радног тима за планирање и архитектуру у овом LIFE-
LICENSE пројекту било је проу~авање и упознавање јавности са археолошким 
локалитетима на територији општина Градишкe и Српца, са њиховом истраже-
ношћу и зна~ајем, како би могли да се уклопе у план развоја подру~ја.  

У овом извјештају приказани су археолошки локалитети на ширем подру~ју 
Барда~е (општине Градишке и Српца). 

Од свих локалитета према типовима најбројнија су насеља и земљана ут-
врђења. На територији ових општина нису вршена систематска археолошка ис-
траживања, локалитети су опредјељени током рекогносцирања, тако да је до 
сада регистровано: 

• 27 праисторијских; 

• 4 анти~ка и  
• 14 средњевјековних локалитета. 

Праисторијски локалитети су угрожени у много мањој мјери од анти~ких и 
средњевјековних, гдје се ради о утврђеним градинским насељима смјештеним 
на доминантним котама. То су мјеста која углавном нису била од економског 
интереса за локално становништво. Остаци тих насеља (одбрамбена архитек-
тура) нису била предмет разграђивања и уништавања, јер се ради о сухозидним 
и земљаним бедемима. 

У много горем положају су анти~ки локалитети. Локално становништво Гра-
дишке, Српца и околине, користило је деценијама камен (надгробних и епиграф-
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ских споменика) са локалитета за грађење својих кућа и штала, тако да данас 
на неким локалитетима нема ни трага објектима из римског времена.  

Средњевјековним локалитетима судбина такође није била наклоњена. Не-
крополе стећака некада далеко бројније, нестају са лица земље. 

Касно бронзано доба на овим просторима обиљежава долазак нових ста-
новника из панонских предјела који доносе културу “жарних поља” (сахрањи-
вање спаљених у урну). 

На основу анализе археолошке грађе из Доње Долине, З. Марић је устано-
вио поједине фазе и утврдио повезаност овог локалитета са западно-панонским 
културама (дијелови културе “поље са урнама”). 

Културни комплекс озна~ен некрополама у Доњој Долини сматра се панон-
ским и приписује се Панонцима. 

Према датирању локалитета, на овом подру~ју су се у праисторији налази-
ла насеља градинског типа касног бронзаног доба, старијег гвозденог, те насе-
ља млађег гвозденог доба. 

Римљани су по доласку у ова подру~ја, као и у другим освојеним крајевима 
по~етком I вијека, разорили утврђена градинска насеља која су представљала 
потенцијалну опасност за њих. Убрзо по заузимању овог краја, Римљани (највје-
роватније већ у I вијеку) подижу насеља од привредног зна~аја. Анти~ки лока-
литети су констатовани на основу остатака грађевинског материјала и налазима 
покретног археолошког материјала. 

По концентрацији локалитета (поготово насеља и некрополе) на овом про-
стору можемо закљу~ити да је привредни, културни и војни центар у римско 
вријеме настао на мјесту природног средишта ~итавог краја. 

Из периода средњег вијека посебно су зна~ајна појава мањих ранословен-
ских утврђених насеља. На равном земљишту налазило се кружно утврђење 
пре~ника 30 м, заштићено земљаним бедемом. Све те ~ињенице стварају обри-
се некадашње средњевјековне Врбаске жупе које су Словени по~ели насеља-
вати крајем VI и по~етком VII вијека. 

Од друге половине XIII вијека на територији Врбаске жупе, па тако и у овим 
крајевима, грађена су земљана кружна утврђења која су се састојала од цен-
тралног заравњеног платоа, утврђеног дрвеном палисадом, пре~ника 25 м и од 
једног земљаног бедема прстенастог облика.  

Систематским археолошким истраживањима, конзервацијом и презентаци-
јом, која подразумјева укљу~ивање истражених локалитета у просторне и друге 
планове развоја општина, наведени локалитети би се на најбољи могући на~ин 
заштитили од пропадања и реалне опасности да потпуно нестану. 

Систематски истражени, проу~ени и заштићени археолшки локалитети (и-
ли њихови најатрактивнији дијелови) нашли би мијесто у разли~итим видовима 
економског развоја општина са подру~ја Барда~е као што су туризам, култура, 
едукација и сли~но. 
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4.1.2. УВОД 
 

Један од задатака радног тима за планирање и архитектуру био је упозна-
ти јавност са археолошким локалитетима на ширем подру~ју Барда~е првенст-
вено на територији општина Градишкe и Српца, са њиховом истраженошћу и 
зна~ајем. Такође, извјештај има намјеру да скрене пажњу на до сада потпуно 
занемарену важност и зна~ај коју би требало да имају археолошки локалитети, 
као и приступи њиховом истраживању, заштити и на~ину презентације и укљу-
~ивање у економски развој подру~ја.  

Један од циљева рада је био истраживање, тума~ење и ~ување материјал-
них остатака, који су се временом таложили и тако постојали саставни дио 
сложених и слојевитих просторно-историјских цјелина. Једна од тих цјелина је и 
територија коју обухватају општине Градишке и Српца. Као закљу~ак рада, суге-
рише се разли~ит приступ према археолошким локалитетима. Неопходна је ко-
ординација рада археолога експерата који праве план регулационог и простор-
ног уређења општина Градишке и Српца. 

Показује се да би реализација препорука из овог елабората са систематск-
им и планираним истраживањима и конзервацијом дала своју пуну вриједност и 
зна~ење за даљи економски развој.  
 

4.1.3.  ГЕОГРАФСКЕ ОДРЕДНИЦЕ  
 

Општине Градишка и Србац налазе се у сјеверном дијелу Републике Срп-
ске на плодним равницама Лијев~е поља, испресјецана токовима ријеке Врбаса 
и њених притока, те на обронцима планина Козаре, Просаре и Мотајице. 

Ријеке Сава и Врбас су представљале добре комуникације и природне ве-
зе према југу, истоку и западу. Кроз овај крај Римљани су успоставили два пут-
на правца. Они су се сусретали код Градишке (Servitium). Ту је пролазио пут 
Salona - Servitium (Солин код Сплита - Градишка) излазио на пут Sirmium - Siscia 
(Сремска Митровица - Сисак).  

Средњевјековни путеви су пратили трасе анти~ких путева кроз ове крајеве. 
Путни правац коришћен у средњем вијеку од Босанске Градишке водио је преко 
Горњих Подградаца и послије пролазио тереном између Просаре и Козаре и у 
долини Уне укљу~ивао се у друге путне правце. 

 

4.1.4. ИСТОРИЈАТ АРХЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Систематска археолошка ископавања, нису рађена, али су локалитети оп-
редјељени током рекогносцирања тако, да  за сада, имамо једну општу слику 
ситуације на простору Градишке и Српца. 

Археолошка истраживања Доње Долине вршена су крајем XIX в. До 80-тих 
година XX в. са прекидима у више годишњих кампања, тако да се мањи дио ар-
хеолошког матријала налази у Музеју Републике Српске у Бањалуци, а  већи у 
Земаљском музеју у Сарајеву. 
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4.1.5. ПРАИСТОРИЈСКИ ПЕРИОД 
 

Старије насеље Доње Долине, отвореног типа, поти~е из бронзаног доба, 
~ији су оснива~и вјероватно дошли око 1200. године п.н.е. са првим бурним та-
ласом досељеника. Стамбени објекти грађени су у једном низу. Каректерише их 
велика коли~ина фрагмената кућног лијепа са траговима колаца, угљенисаног 
дрвета и ~етвроугаона основа кућа.1   

Керами~ки и метални предмети припадају комплексу културе жарних поља 
западно-панонског и исто~но-алпског простора. 

Становници овог насеља бавили су се земљорадњом, сто~арством, ловом 
и риболовом. Поред ових  дјелатности за прибављање основних  средстава за 
живот бавили су се и обрадом метала. 

Иако су увозили сировине, развили су металуршку производњу, о ~ему 
свједо~и већи број откривених калупа за изливање бронзаних сјекира, длијета, 
копаља и разног накита.2  

Крајем VIII и по~етком VII вијека, на прагу жељезног доба, становници стари-
јег насеља напуштају првобитну локацију, и низводно, крај саме обале Саве, и на 
једном узвишењу оснивају ново насеље сојени~ког типа. Површина узвишења пре-
сје~ена је низом паралелних одводних канала према Сави. Између канала нала-
зили су се редови кућа, са терасама међусобно повезаним мостићима. Куће, сас-
тављене од једне или двије просторије, грађене су од облица дрвета.3  

Напредак производње и развој трговине условили су социјалну диферен-
цијацију. Појединац се издваја, на шта указује гробни инвентар. Мушкарац има 
водећу друштвену улогу у гвоздено добној Доњој Долини. Прилози констато-
вани у женским гробовима свједо~е о томе да су неке од жена имале велики 
углед, оби~но супруге старјешина. У млађем насељу, осим спаљивања, практи-
ковано је и скелетно сахрањивање.4   

Продор Келта у ове области (370-360.г.п.н.е.) доноси у доњодолинско 
насеље нове елементе. Сматра се да у овом периоду, судећи према ситуа-
цијама у профилима, више није било грађевина на кољу. Нема никаквих инди-
ција о катастрофалном уништењу насеља и прекиду живота домаћег становни-
штва. Покојнике су на овој некрополи и даље сахрањивали на исти на~ин. Ар-
хеолошки материјал показује и даље постојање објеката ранијег насеља. Честе 
су симбиозе старијих и новодошлих, келтских елемената. 

Нагли прекид живота на насељу и престанак формирања културних сло-
јева по~етком I вијека н.е. наводи на претпоставку да су становници Доње Доли-
не,у~ествујући у далматинско-панонском устанку (6-9.г.н.е.), били побијеђени, а 
насеље разорено од Римљана.5 

 
                                                 
1 В. Николић, Зборник крајишких музеја, (1964) 203. 
2 Р.Бижић, ГЗМ (1952) 201-229.  З.Марић, ГЗМ(1964) 36. 
3 Ћ.Трухелка, ГЗМ(1903) 91-98. 
4 Р.Бижић, ГЗМ (1952) 201-229. З.Марић, ГЗМ (1964) 52. 
5 Исто, 43-51. 
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4.1.6. АНТИЧКИ ПЕРИОД 
 

Римљани су ове крајеве кона~но ставили под своју власт послије Бато-
новог устанка од 6. до 9. године наше ере. Од освојених крајева западног дије-
ла Балканског полуострва и дијелова Панонске низије Римљани су формирали 
двије провинције: Далмацију и Панонију. 

Панонија је подијељена на двије области назване Panonia superior (I) и 
Panonia inferior (II). Предјели на западној страни Врбаса припадали су Панонији 
I, а на десној обали Врбаса Панонији II. Данашња област ових крајева налазила 
се на самој граници двије провинције: Далмације и Паноније и на граници двије 
Паноније.6 

Домаће илирско становништво живјело је у утврђеним градинама, али и у 
насељима ван њих. Бавило се земљорадњом и сто~арством. Насеља су била 
повезана лошим путевима које ће Римљани прилагодити својим потребама и 
уврстити их у систем комуникације провинције. 

Кроз ово подру~је пролазио је један од главних путева од Јадранског мора 
до ријеке Саве и Паноније који је повезивао Салону (Солин код Сплита) и Ser-
vitium (Градишка), гдје се спајала са магистралним путем Siscia (Сисак)-Sirmium 
(Сремска Митровица). Ова цеста ишла је долином Врбаса од Бања Луке до Са-
ве и пролазила кроз насеља, трасом савременог пута, а даље према Сави 
ишла нешто западније од њега.7  

По заузимању ових крајева Римљани подижу војне логоре и граде објекте 
од привредног зна~аја. Насељавањем сталних војних посада запо~иње процес 
романизације и урбанизације провинције. Овај процес текао је брже у области-
ма ближе главним саобраћајницама, а знатно спорије у планинским предјелима. 

Трагови римске одбрамбене архитектуре са~увани су на градини Бријег 
(Миљеви~ка коса) Миљевићи, Градишка. Нађени су бројни остаци грађевинског 
камена, малтера и римске цигле. 

Трагови насеља и некрополе о ~ему свједо~е остаци римске архитектуре, 
надгробни споменик-стела откривени су на локалитету Њиве Горњи Подграци, 
Градишка. 

Да су у овим крајевима постојале јаке тргова~ке везе, показују налази нов-
ца који поти~у из Мокрица – Градишка.8  

Заштитна археолошка истраживања вршена су на локалитету Кладари, 
Србац. Локалитет се налази у селу Кладарима у плодној алувијалној равни Ли-
јев~е поље, окружен ријекама Саве и Врбаса, удаљен на запад од Србца 12 км, 
а неколико километара исто~но од главног пута Salonae-Servitium. 
 
 

                                                 
6 Група аутора, Културна историја Босне и Херцеговине, Сарајево, (1983) 374-422. 
7 Е. Пашалић, Античка насеља и комуникације у Босни  Херцеговини, Сарајево, (1960) 24-28. 
8 Л. И З.Жеравица, Археолошка налазишта у околини Босанске Градишке, ЗКМ VI, Бањалука, 
(1974) 215,233. 
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4.1.7. СРЕДЊЕВЈЕКОВНИ ПЕРИОД 
 

Анти~ки на~ин живота, не увијек истог интезитета,траје практи~но све до краја 
VI и по~етка VII вијека када се на овим просторима трајно насељавају Словени. 
Они се организују у оквиру мањих географских цјелина које се зову жупе. 

Ови крајеви су вјероватно били тада саставни дио жупе,~ије се име помиње 
касније први пут у  документима, прва половина XIII в.као Врбашка жупа. 

Oвим крајевима дала је пе~ат материјална култура у периоду између X и 
половине XIII вијека је јединствена бјелобрдска култура ~ији су носиоци били 
Словени и Мађари (добила је назив по локалитету Бијело Брдо код Вуковара) 
једна од особина ове културе била је производња накита од бронзе. 

Жупа и са њом ови крајеви због свог грани~ног положаја ове области би-
вају припојене босанској држави. Од XV в.Турци заузимају ове крајеве и Босну. 

Од друге половине XIII вијека на територији Врбашке жупе, а тако и у овим 
крајевима, грађена су земљана кружна утврђења која су се састојала од цен-
тралног равног платоа утврђеног земљаним бедемом пре~ника од 30м. 

На по~етку су служили вјероватно као станови да би од XV вијека ~инили 
одрамбени ланац турским продорима и као прибјежиште локалном становниш-
тву. Од половине XIV вијека у жупи се подиже и неколико зиданих утврђења 
(градови), од којих су се, колико нам је до сад познато, три налазила уовим кра-
јевима. То је средњевјековни град на Ђурића брду, Машићи, Градишка, средње-
вјековни град Кобаш, Кобаш, Србац из XIII вијека, остаци кула два објекта уну-
тар утврђења средњевјековни град Маријин Град, Горњи Подграци, Градишка.9 
На постојање касно-средњевјековних зиданих утврђења у овом крају указују ос-
таци зидова већих димензија. 

Најстарији глагољски писани споменик из ових крајева је натпис пронађен 
на Манастиришту у Кијевцима код Градишке на коме је уписано име Радену, да-
тује се X или XII вијек. Настао је под утицајем рада словенске Браће из Мо-
равске,Чешке и Паноније.   
 

4.1.8.  ПРЕГЛЕД ЛОКАЛИТЕТА  
 

4.1.8.1.  Праисторијски период 
 

1. Абајно поље, Козинци, Градишка. На дубини од 1м откривен је слој црне 
нагорјеле земље с уломцима грн~арије и костију. Касно бронзано доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974. 
 

2. Бајинци, Бајинци, Србац. Праисторијски гроб, римски поједина~ни налаз 
и новац. Приликом орања нађени праисторијски гроб: урна, поклопљена камен-
ом пло~ом (уништена) гвоздено копље, нож и колут, те бронзана игла с ~ашаст-
ом главицом, припада по~етку гвозденог доба (H, B3 VIII в.п.н.е.). Налази из ри-

                                                 
9 С.Ћирковић, Историја средњевјековнебосанске државе, Београд (1964). 
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мског доба су: бронзани прстен, стаклена перла, уломак стакла са спиралним 
украсом и 9 примјерака царских новаца, претежно антонинијана (235-305) при-
падају III-IV в. 

Лит: Г.Краљевић,1979 а,137. 
 

3. Барице, Ламинци, Градишка. Праисторијско насеље и некропола. Насе-
ље смјештено на уздигнутом земљишту на простору од око 2 ha с бројним oста-
цима грн~арије. Сјеверно од насеља налазе се два тумулуса димензија 20x19m 
и 35x25m дјелими~но уништена. У мањем тумулусу откривена два гроба са спа-
љеним покојником. Рано и средње бронзано доба. 

Лит: Б. Човић, 1983 е, 65-70. 
 

4. Борковићи, Ламинци, Градишка. Праисторијско насеље. Налази се непо-
средно уз пут Градишка – Ламинци. 

Налази: уломци грн~арије. Касно бронзано доба. 
 

5. Градишка, Градишка. Трагови праисторијског, анти~ког и средњевјеков-
ног насеља. На десној обали Саве, приликом рушења тврђаве Бербир и подиза-
ња нових објеката, наилазило се на уломке праисторијске грн~арије који би хро-
нолошки припадали старијем гвозденом добу. 

Од трагова из римског доба нађени су уломци грн~арије, те уломци подне 
и кровне цигле, касноанти~ка фибула и керами~ка свјетиљка. Са обала Саве је 
римски шљем-кацига с натписом: M.VERONI.). L. ATILI. COH. OCTA. 

На простору тврђаве Бербир нађено 58 римских царских новаца. Сви ови 
налази указују на постојање римског насеља (Servitium) у периоду I-IV в. 

Уломци грн~арије датирани у XIV-XV в.упућују на трагове средњевјековног 
насеља на простору тврђаве Бербир. 

Лит: Е.Пашалић, 1960, 27;Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974,215-218;      
Г.Краљевић, 1979 а,137; М:Ђурђевић, 1983,135-136. 

 

6. Цаган Град, Србац. Праисторијско и средњевјековно насеље. На њива-
ма близу ушћа Врбаса у Саву наилази се на уломке праисторијске грн~арије, 
док архитектура указује на остатке раносредњевјековног градишта. 
 

   4.1.8.2.   Касно гвоздено доба и средњи период  
 

7. Црквиште, Горњи Подграци, Градишка. Средњевјековна црква, гробље и 
трагови насеља. На лијевој обали ријеке Врбашке налазе трагови грађевинских 
остатака цркве, са јасно видљивим темељима и надгробним споменицима. На 
њивама Луке налази се доста уломака грн~арије и троске. 

Касни средњи вијек, XIV в. 
Лит: Н.Билогривић 1936,186; Л.Жеравица-З.Жеравица 1974,225-226. 

 

8. Чупића гај, Турјак-Трновац, Градишка. Праисторијско насеље. 
Приликом радова откривено неколико уломака керами~ких посуда. Касно 

бронзано доба. 
 

9. Доња Долина, Доња Долина, Градишка. Поједина~ни праисторијски на-
лази, насеље и некропола. Поједина~ни налази су: енолитска бакарна сјекира 
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пло~астог облика, бронзана сјекира и бодеж раног бронзаног доба, кратки брон-
зани ма~ с краја раног бронзаног доба. 

Старије насеље откривено прилком извођења земљаних радова 1908-1909. 
Смјештено на обали Саве између Горње и Доње Долине. Први сондажни 

радови изведени су 1963 године. У два стратиграфски одвојена слоја откривен 
је археолошки матријал,старији припада касном бронзаном добу, док млађи се 
не може прецизно одредити. Откривени су и калупи за лијевање оружја, оруђа и 
накита што указује на неку радионицу. 

Градина, насеље старијег и млађег жељезног доба, смјештено на обали 
Саве, Откривено 1896 године када је Ф.Фиала извршио пробно сондирање. 

Просје~на дебљина културног слоја креће се око 6 м, а поједина~ни налази 
нађени су на дубини од 9 м. Објекти из старијих фаза припадају грађевинама 
сојени~арског типа, док у млађим фазама припадају грађевинама надземног ти-
па. Млађе насеље припада једном од највећих насеља жељезног доба у  бив-
шој Југославији. 

   
Гробови укопани у културни слој старијег насеља и сви су обједињени на-

зивом Тимени~ка греда. То је некропла становника насеља на Градини. Aрхео-
лошким ископавањима 1899-1904.године откривена су 174 гроба од тога: 124 
скелетна; 48 спаљена; 2 недефинисана. 

Лит: Ћ.Трухелка 1901,227-287; Ћ.Трухелка 1902 а,129-144, 257-274, 519-539; 
Ћ.Трухелка  1903,143-152, 373-384, 529-558; Ћ.Трухелка 1906 д, 91-98, 225-235, 441-448; 
Ћ.Трухелка 1906 е, 99-106, 217-228, 343-348; Ружица Бижић 1952, 201-229; Б.Ћовић 1961; 

В.Николић 1964,201-204; З.Марић 1964, 5-128. 
     

10. Доњи Ламинци, Доњи Ламинци, Градишка. Праисторијска и римска не-
кропола. Припада типу некрополе равних гробова са спаљеним остацима у 
жарама  из времена средњег и касног латена и из римског периода. 

Најзанимљивије налазе представљају појасне споне-јези~ци с линеарним 
украсом у сегментастим орнаменталним пољима,затим фибуле средњелатен-
ске и каснолатенске као и римске провинцијалне фибуле, наруквице, кари~ице, 
игле, прстење бронзане и стаклене перле, уломак сребрене огрлице као и брон-
зана здјелица – цједило. Од оружја бројни су налази копља, ножева, оструга као 
и два умба римског штита.  Млађе гвоздено доба и римско доба. 

Лит: Ћ.Трухелка, 1901 а, 16-29. 
 

11. Дубраве, Дубраве, Градишка. Праисторијска некропола. 
Приликом вађења шљунка нађени су уломци урни. Урне су биле у облику 

лонца и здјеле са поклопцем. У њима су поред пепела били и остаци спаљених 



 117 

костију као и спирално увијене наруквице. Према типологији налази припадају 
култури жарних поља и могу се датирати у касно бронзано доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974, 22. 
 

12. Главица, Цимироти, Градишка. Праисторијска градина смјештена на 
елипсастом платоу на брежуљку који доминтан у овом предјелу. Према резул-
татима истраживања може се установити насеље већих димензија. Културни 
слој иде у дубину око 2м. Према прикупљеним остацима грн~арије могуће је 
одредити хронолошку границу: слој до 0,50 м припада старијем гвозденом добу, 
а слој до 2 м касном бронзаном добу. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974, 224. 
 

13. Градина (Јеринин Град), Берек, Градишка. Праисторијско насеље и сред-
њевјековно градиште. На равни~арском дијелу зв. Рит уздиже се земљано утврђење 
окружено једним насипом. Површински налази грубе грн~арије, кућног лијепа и 
троске датирани су у гвоздено доба и у рани средњи вијек. 
 

14. Градина, Горњи Кијевци, Градишка. Праисторијско насеље. Смјештено у 
равници уз ријеку Лубину, на земљишту званом Баре. То је у ствари тел, вели~ине 
30x20м, висине око 2м. На површини тела и на сусједном земљишту налажени су 
уломци праисторијске грн~арије. Касно бронзано и старије гвоздено доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974,223. 
 

15. Градина, Требовљани, Градишка. Праисторијска градина и раносред-
њевјековно градиште. Смјештена на истакнутом гребену Љутава брда над рје-
~ицом Љутавом. Димензије насеља су 35x40 м. Налазиште је датирано у крај 
старијег по~етак млађег гвозденог доба. Пронађено је и доста уломака грн~а-
рије раног средњег вијека. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица,1974, 227; М.Ђурђевић, 1983, 227. 
 

16. Каравида, Кладари, Србац. Праисторијска остава. По Трухелки, нађена 
у културном слоју. Састоји се од ~етри јези~асте бакрене сјекире (клина) и једне 
сјекире с отвором и крстасто постављеним сје~ивима. Налаз треба повезати с 
неком од старијих (предву~едолских) фаза енолита у овим крајевима, можда с 
продором ласињске културе у сјеверну Босну. 

Лит: Ћ.Трухелка,1907, 57-60. 
 

17. Коса, Турјак, Градишка. Праисторијска некропола. Приликом орања, на 
дубини 20-30 cm, откривене урне са пепелом и остацима спаљених костију. 
Касно бронзано доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974,223. 
 

18. Кућиште, Врбашка, Градишка. Остаци праисторијског насеља. Прона-
ђено неколико уломака грн~арије и керами~ких пршљенака, као и један кера-
ми~ки тег. Грн~арија припада касном бронзаном добу. 
 

19. Ламинци 1, Ламинци, Градишка. Праисторијски новац. Нађен један кел-
тски нов~ић из I в.п.н.е. 
 

20. Лиси~ији Бријег-Цинтор, Ламинци. Градишка. Праисторијско, римско и 
средњевјековно насеље. Налази се на елипсастом узвишењу дим. 150 x120 м. 
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На локалитету се налази обиље уломака грн~арије која припада млађем гвозде-
ном, римском добу и средњевјековном периоду. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица,1974, 220-221. 
 

21. Лукића Баре, Ламинци, Градишка. Праисторијско насеље На вертикал-
ним профилима по средини праисторијског насеља види се неколико слојева 
црвено пе~ене земље и остаци угљенисаног дрвета на дубини око 0,60 м. Дужи-
на насеља је око 80 м. Налази: бројни уломци грн~арије која припада касном 
бронзаном добу. 
 

22. Ма~ковац, Ма~ковац, Градишка. Праисторијска остава. Састоји се од 
бронзаних објеката који са~ињавају: сјекира с ушицом, ~етири шупље сјекире-
келта, пет наруквица, два српа и већи број уломака оружја и накита. Остава се 
може повезати са сјевернобосанском културом поља са урнама, а припада ста-
ријој фази касног бронзаног доба. 

Лит: F.Fiala, 1897, 676. 
 

23. Манастириште, Горњи Кијевци, Градишка. Праисторијско насеље, остаци 
анти~ке и средњевјековне архитектуре и гробља. Међу површинским налазима 
ван објекта налазе се остаци грн~арије датиране од млађег гвозденог доба до 
касног средњег вијека. Уз рушевине, вјероватно цркве, и на оближњим њивама, 
са~увано је неколико стећака у виду једноставних, неукрашених пло~а. На једном 
преосталом комаду камена са~уван је дио глагољског натписа, датиран у XII вијек. 

Лит: Е.Пашалић, 1960, 27; М.Вего, 1970, 94-95, бр. 277;                             
Б.Фу~ић, 1982, 212,сл. 344 

 

24. Мокреш, Ламинци-Дубраве, Градишка. Праисторијски тумулуси са спа-
љивањем. Са~увана три тумулуса разли~итих димензија. Средње и касно брон-
зано доба. 
 

25. Урије, Козинци, Градишка. Праисторијско насеље. У слоју дубине 0,20-
0,40 м, откривени уломци праисторијске грн~арије, међу којима је најкаректе-
ристи~нија једна плитка здјела. Касно бронзано доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица 1974, 218. 
 

26. Вис, Кијевци, Градишка. Праисторијска градина. Приликом вађења ка-
мена слу~ајно је откривен скелет са гвозденим копљем као прилогом. Касно 
бронзано доба и старије гвоздено доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица 1974,223. 
 

27. Вуковића куће. Ламинци, Градишка. Праисторијско насеље. На дубини 
0,60-0,80 м слу~ајно откривени остаци праисторијског насеља. Велики број 
уломака грн~арије и кременог оруђа и оружја датује овај локалитет у енолит. 
 

4.1.8.3. Римски период 
 

28. Бријег (Миљеви~ка коса), Миљевићи, Градишка. Остаци римске утврде. 
На благој падини брда Градина налазе се остаци грађевинског камена, малтера 
и римске цигле. Римско доба. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица, 1974, 222. 
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29. Мокрице, Мокрице, Градишка. Остава римског новца. Садржи око 2000 
бронзаних римских нов~ића, претежно царева Валенса и Valentianusa I. Римско 
доба, IV в. 

Лит: Г.Краљевић 1979 а, 137. 
 

30. Њиве, Горњи Подграци, Градишка. Римско насеље. Трагови римске на-
сеобине леже уз данашње насеље код Црног потока. Уломак надгробног споме-
ника – стеле, који се налазио на мјесном гробљу поти~е, вјероватно с овог лока-
литета, на коме су видљиви остаци зидова од тесаног камена везани ~врстим 
малтером. Римско доба,I-III в. 

Лит: C.Patsch 1924, 229-230; D.Sergejevski 1938 a, 100; 
                        Л.Жеравица-З.Жеравица 1974, 226-227. 

 
4.1.8.4. Средње доба 
 

31. Бабића Кула, Врбашка, Градишка. Остаци средњевјековног насеља. На 
узвишењу са правоугаоним платоом налазе се остаци грађевинског матријала. 
На њивама нађени су бројни уломци грн~арије. Касни средњи вијек. 

Лит: Л.Жеравица-З.Жеравица 1974, 227. 
 

32. Берек, Рогољи, Градишка. Средњевјековно градиште. На равном зем-
љишту налзи се кружно утврђење пре~ника 30 м, затштићено земљаним беде-
мом. Рани средњи вијек. 

Лит: М.Ђурђевић 1983,228. 
 

33. Црквиште, Горњи Подграци, Градишка. Средњевјековна црква. Трагови 
насеља. На лијевој обали ријеке Врбашке налазе се грађевински остаци Цркве 
са темељима и надгробним споменицима. На околним њивама налази се Доста 
уломака грн~арије. Касни средњи вијек, XIV в. 

Лит: Н.Билогривић 1936,186; Л.Жеравица-З.Жеравица 1974, 225-226. 
 

34. Драгељи, Драгељи, Градишка. Поједина~ни средњевјековни налаз. Гла-
гољски натпис на камену. 

Лит: А.Ловрић 1937, 31. 
 

35. Ђурића брдо, Машићи, Градишка. Средњевјековни град. На бреду се 
виде остаци зидова већих димензија. Датирају се у касни средњи вијек. 
 

36. Градић,Турјак-Самарџије, Градишка. Раносредњевјековно утврђење. 
На брежуљку се налази елипсасти плато димензија 35x40x6м заштићен земља-
ним бедемом. Датира се у рани средњи вијек према уломцима грн~арије. 

Лит: М.Ђурђевић, 1983, 227. 

37. Градина, Бистрица, Градишка. Раносредњевјековно градиште. На дес-
ној обали Саве налази се кружно земљано утврђење. Према уломцима грн~ари-
је локалитет се може датовати у рани средњи вијек. 

Лит: М.Ђурђевић 1983, 227. 
 

38. Градина, Јабланица-Котуреви, Градишка. Раносредњевјековно градиш-
те. Земљано кружно утврђење налази се на брежуљку. Централни плато окру-
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жен је земљаним заштитним бедемом који је од централног платоа удаљен  око 
3,5 м. Налази: уломци грн~арије. Рани средњи вијек. 

Лит: М.Ђурђевић 1983, 226. 
 

39. Градина, Сеферовци, Градишка. Раносредњевјековно градиште. Нала-
зи се у равници земљано утврђење већих размјера. Рани средњи вијек. 

Лит: L.Žeravica 1983, 61-110. 
 

40. Градина, Совјак, Градишка. Раносредњевјековно градиште. Кружно 
земљано утврђење већих размјера. Датира се у рани средњи вијек. 

Лит: М.Ђурђевић,1983, 226. 
 

41. Градина, Турјак-Шмитрани, Градишка. Раносредњевјековно градиште. 
На брежуљку налази се овални плато,заштићен земљаним бедемом. Локалитет 
се може датирати према уломцима грн~арије у рани средњи вијек. 

Лит: М.Ђурђевић,1983, 227-228. 
 

42. Градина, Вакуф, Градишка. Средњевјековно утврђење. Земљано узви-
шење, заштићен земљаним бедемом и јарком. На околним њивама налазе се 
уломци керами~ког посуђа. Касни средњи вијек. 

Лит: Е. Пашалић 1957,65. 
 

43. Каце, Горња Јурковица, Градишка. На врху брежуљка средњевјековно 
утврђење са кружним платоом. Налази: уломци грн~арије остаци зидова, мал-
тера и лијепа. Касни средњи вијек. 
 

44. Кобаш, Босански Кобаш, Србац. Средњевјековни град и насеље са бе-
недиктанским самостаном. Налазио се на територији данашњег села Гилетићи. 
Сматра се према писаним изворима да је у граду постојала Бенедиктинска оп-
атија (XII и XIII в.). 

Лит: Х.Крешевљаковић 1953, 39. 
 

45. Краљев сто, Горња Лепеница, Србац. Средњевјековно гробље. Налази: 
2 стећка у облику сандука. Касни средњи вијек. 

Лит: Ш.Бешлагић 1971,101. 
 

46. Ламинци 2, Ламинци, Градишка. Остава средњевјековног новца. Касни 
средњи вијек, XV в. 

Лит: Ј.Петровић, 1955, 167. 
 

47. Маријин Град, Горњи Подграци, Градишка. Средњевјековни град. Нала-
зи се на брду Паветњак. Виде се остаци куле, два објекта унутар утврђења. 
Уломци грн~арије рађене на витлу. Касни средњи вијек. 

Лит: W.Tomaschek 1880, 512; Н.Билогривић 1936, 186;                           
Л.Жеравица-З.Жеравица 1974, 224; М. Ђурђевић,1982,146-148. 

 

48. Мотајица (планина), Србац. Поједина~ни средњевјековни налаз. Пушка 
фитиља~а. Касни средњи вијек, XIV-XV в. 

Лит: В.Ћур~ић 1944,169. 
 

49.  Нагони, Петрово Село, Градишка. Средњевјековно градиште и некро-
пола. Кружно земљано утврђење опасано заштитним бедемом. У његовој око-
лини приликом копања шљунка откривени су скелети.  
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Налази: уломци грн~арије. Рани средњи вијек. 
Лит: М.Ђурђевић 1983, 229. 

 

50. Паланка, Врбашка, Градишка. Раносредњевјековно градиште. На њи-
вама Луке налази се елипсасто утврђење окружено земљаним бедемом. 

Налази: уломци грн~арије.Рани средњи вијек. 
Лит: М.Ђурђевић 1983, 223. 

 

51. Ражљеви, Доњи Подграци, Градишка. Средњевјековно насеље. На де-
сној обали ријеке Врбашке откривени су: уломци керами~ких посуда и лијепа. 
Касни средњи вијек. 
 

52. Романовци, Романовци, Градишка. Средњевјековни поједина~ни налаз. 
Пушка фитиља~а.Касни средњи вијек, XIV-XV в. 

Лит: В.Ћур~ић, 1944, 169. 
 

 

53. Ту~ић, Ко~ићево (Јунузовци), Градишка. Средњевјековна некропола. Из 
оштећених гробова откривени су налази: торквес, наруквица, наушнице, прив-
јесци, прстени, прапорци и лунула. То је накит бјелобрдске групе. Датирани у X 
и XI в. Касније је набављено жељезно копље ранокаролиншког облика IX-X в. 
Рани средњи вијек. 

Лит: П.Корошец-Вра~ко 1943,271-280; Н.Милетић, 1963,160. 
 

 

54. Варошанка, Цимироти, Градишка. Раносредњевјековно градиште. На 
десној обали ријеке Лубине на природном узвишењу налазе се бројни Уломци 
грн~арије. Рани средњи вијек. 

Лит: М.Ђурђевић 1983,227. 
 

55. Жупски разбој, Жупски Разбој, Србац. Средњевјековна некропола. Са-
~увано је 12 стећака у облику сандука. Касни средњи вијек.   

Лит: Ш.Бешлагић 1971, 101. 
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5. ТРЕНУТНО СТАЊЕ 
 
5.1.  KVALITET VODE  MO^VARNO-BARSKOG REGIONA BARDA^A 

 
5.1.2. ВОДА ИЗВОР И УСЛОВ ЖИВОТА 
 

oda je prirodni resurs koji se danas ~esto nekontrolisano koristi. ^ov-

jek, koji je postao jedan od najmo}nijih ekolo{kih faktora, svojom djelat-

no{}u uti~e na promjene `ivotnih uslova u mnogim, pa i u vodenim bioto-

pima, naj~e{}e pogor{avaju}i uslove `ivota u wima. Sre}om, sve vi{e postaje 

svjestan ograni~enosti vodnih resursa i ~iwenice da bez dovoqne koli~ine 

vode odgovaraju}eg kvaliteta nije mogu} uravnote`en i odr`iv razvoj brojnih 

socioekonomskih aktivnosti. Interes cjelokupnog ~ovje~anstva je da se upotre-

bqive zalihe vode na planeti o~uvaju u {to ~istijem stawu. To je razlog da se u 

centru koncepcije o odr`ivom razvoju qudskog dru{tva upravo nalazi za{tita 

i o~uvawe funkcionalnog integriteta akvati~nih ekosistema. 

Mo~varna podru~ja, poznata prije svega kao stani{ta ptica mo~varica, su 

akvati~ni ekosistemi kojima se iz vi{e razloga poklawa sve ve}a pa`wa. Ovi 

ekosistemi mogu se smatrati me|unarodnim bogatstvom, s obzirom da ptice mo~-

varice za vrijeme sezonskih migracija prelaze granice. Mo~vare predstavqaju 

izvor i velike ekonomske, kulturne, nau~ne i rekreacione vrijednosti, ~iji bi 

gubitak bio nenadoknadiv. Izme|u ostalog, smatra se da omogu}uju dobru i jef-

tinu opciju u tretirawu gradskog, industrijskog i poqoprivrednog efluenta. 

Poznato je ve} na hiqade takvih konstruisanih mo~varnih sistema. Na`alost, 

postoje konstatacije da je prirodnih mo~vara – sve mawe, a sve su potrebnije, jer 

se iz dana u dan suo~avamo sa nedostatkom vode za pi}e, katastrofalnim pop–

lavama, i{~ezavawem biqnih i `ivotiwskih vrsta. Mo~vare pre~i{}avaju i 

odr`avaju vodene tokove, svojevrsni su “filteri” na{e planete, najproduktiv-

niji eko-sistemi za proizvodwu biomase po jedinici povr{ine, regulatori od-

brane od poplava. I pored takvih saznawa o wihovom raznovrsnom i velikom 

zna~aju za o~uvawe `ivotne sredine, mo~vara je sve mawe jer se isu{uju, pre-

gra|uju, zaga|uju. Ovi vodeni ekosistemi bez kojih nam nema opstanka su i pod 

posebnim uticajem poqoprivrede, {umarstva, ribarstva, industrije. 

Jedan od takvih prirodnih ekosistema je i – MO~VARNO-BARSKI REGION BAR-

DA~A – va`no svrati{te ptica selica, ali i jedan od najva`nijih ekosistema u 

regionu i va`no ekonomsko dobro Republike Srpske. I pored velikog pritiska 
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antropogenog i drugih uticaja, jo{ uvijek nisu izgubqene {anse da se ovo mo~-

varno podru~je sa~uva i pove}a wegova vrijednost, i da se prostor oko wega raz-

vije na odr`iv na~in. U tim okvirima veoma je zna~ajno pored klimatskih i dru-

gih op{tih ekolo{kih karakteristika, u ciqu za{tite i revitalizacije ovog 

ekosistema, odr`ivog ekonomskog razvoja i poboq{awa kvaliteta `ivota lo-

kalnog stanovni{tva, sagledati vodno bogatstvo ovog hidrografskog podru~ja 

na ~ijim prostorima se nalazi i ciprinidni ribwak Barda~a kod Srpca, na oko 

30 km sjeverno od Bawaлuke. 

U mnogim zemqama ribarstvo, posebno gajewa ri-

ba akvakultura, predstavqa veoma zna~ajnu, a u ne-

kima, i vode}u poqoprivrednu granu. Pri gajewu riba 

nije bitna samo koli~ina vode potrebne za napajawe 

ribwaka, ve} je veoma zna~ajan i kvalitet te vode. Za 

ribe voda nije samo prostor koji nastawuju, ve} su od we potpuno zavisne. Voda 

koja se planira za snabdijevawe ribwaka treba da bude I ili II klase kvaliteta. 

I ne samo za ribwake, ve} uop{teno gledaju}i, KVALITET VODE je ne{to ~emu se 

te`i, {to se zahtijeva i podrazumijeva u tako vitalnim stvarima kao {to je u 

naj{irem smislu i kvalitet `ivqewa uop{te.  

Kvalitet vode, podrazumijeva wene fizi~ko-hemijske i biolo{ke osobine 

i svojstva, koje zajedno ~ine funkcionalnu cjelinu u kojoj  vladaju odnosi inter-

akcije sredine i organizama u wima. S obzirom da `ivi organizmi uop{te, pa i u 

vodenim ekosistemima, reaguju na svoje okru`ewe, mo`emo i samo na osnovu tih 

odnosa suditi o stawu i kvalitetu vode.  

Istra`ivawa u hidromikrobiologiji kre}u se upravo u tom pravcu – ve} sa-

mo postojawe (prisustvo) odre|enih vrsta, kao i sastav i struktura wihovih 

zajednica, jasno ukazuju na fazu razvitka akvati~nog sistema. Odre|eni orga-

nizmi kao indikatori (biolo{ki indikatori) veoma dobro reflektuju dugotraj-

nije stawe vode, odnosno ukazuju na stepen trofije (trofi~nost – ishrawenost 

sistema), kao i na stepen wegove degradacije (zaga|enost – saprobnost). U okvi-

rima {irih biolo{kih istra`ivawa kvaliteta vode, hidromikrobiolo{ka is-

pitivawa su, jedan od pouzdanih na~ina za utvr|ivawe postoje}eg, kao i pro-

gnozu budu}eg stawa nekog vodenog ekosistema. Koje }e akvati~ne zajednice 

(plankton, perifiton, makrofiton, fauna dna, ribe, vodozemci,vodeni reptili, 

ptice, sisari) biti ispitivane i koje tehnike }e biti primjewivane, zavisi prije 

svega od prirode problema i konkretne ispitivane vode. 

U ciqu procjene kvaliteta voda mo~varno-barskog kompleksa Barda~a, 

kori{}eni su sqede}i hidromikrobiolo{ki parametri:  

•••• mikrobiolo{ki ( bakterioplankton, enzimska aktivnost, hlorofil “a”) 

•••• hidrobiolo{ki (fitoplankton, zooplankton, fauna dna). 
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Bakterioplankton – obuhvata kvantitativni i kvalitativni sastav auto-

htonih i alohtonih bakterija svih metaboli~kih tipova. Odre|uju se organotro-

fne, oligotrofne i mnoge druge fiziolo{ke grupe bakterija (lipolitske, 

saharolitske, proteolitske i druge). Na osnovu organotrofnih bakterija  

vr{imo podjelu voda na klase od I-IV  (Kohl, 1975). Oligotrofi i wihov odnos sa 

organotrofima, ukazuju na mogu}nosti samopre~i{}avawa, a fiziolo{ke grupe 

bakterija na vrstu organskog zaga|ewa vode. 

Enzimska (fosfatazna) aktivnost – ispitivawa metaboli~kih procesa 

mikroorganizama, me|u kojima je enzimska aktivnost veoma zna~ajna, omogu}avaju 

nam boqe i potpunije razumijevawe slo`ene prirode akvati~nih ekosistema. 

Fosfatazna aktivnost vode, precizna i relativno brza metoda, odra`ava nivo 

optere}enosti vode organskim biodegradabilnim materijama i pru`a mogu}nost 

kategorisawa vode u klase od IA (maksimalno ~iste) do IVB (maksimalno prqa-

ve) –  Matavuq, 1988. 

Hlorofil “a”  – koncentracija fotosintetskih pigmenata koristi se kao 

indikator biomase fitoplanktona, pri ~emu hlorofil “a” ~ini 1-2% suve mase 

planktonskih alga. Odre|ivawe koncentracije hlorofila “a” pru`a mogu}nost 

procjene nivoa trofi~nosti sistema  (od ultraoligotrofnih i oligotrofnih do 

eutrofnih i hipertrofnih – Felfoldi, 1980). Stepen trofije (produktivnosti) si-

stema i klasifikacija voda na bazi koncentracije hlorofila “a” mo`e se vr{i-

ti i po OECD sistemu (Organization for Economic Cooperation and Development).     

Fito i zooplankton – na osnovu kvantitativne i kvalitativne zastupqe-

nosti bioindikatorskih organizama algi i protozoa, mo`e se procjeniti stupaw 

saprobnosti vodenog ekosistema. Saprobitet vode (zaga|enost) ukazuje na kva-

litet vode pod uticajem direktnog ili indirektnog antropogenog zaga|ewa. 

Posebno kod miruju}ih voda, planktonski organizmi su najpouzdaniji bioindika-

tori kvaliteta vode, pri ~emu se kvalitet mo`e kretati u rasponu od oligo- do 

poli saprobnih, odnosno, malo do veoma  zaga|enih sistema. 

Fauna dna – ovu zajednicu ~ine `ivotiwski organizmi (pqosnati i prste-

nasti crvi, meku{ci, rakovi, insekti) naseqeni u ili na sedimentu, ili na bilo 

kojim dostupnim supstratima na dnu povr{inskih voda. Populacija, gustina 

individua i sastav vrsta su uniformni u stabilnim sredinama i zato promjene u 

wihovim zajednicama koje “pamte” sve u svojoj sredini, pouzdan su pokazateq or-

ganskog optere}ewa i toksi~no-hemijskog zaga|ewa. 

I pored velikih mogu}nosti koje hidromikrobiolo{ka ispitivawa pru`aju 

u svrhu procjene kvaliteta voda, moramo ista}i da ne postoji univerzalni met-

od za interpretaciju rezultata biolo{kih ispitivawa. I pored toga, biolo{ke 

metode ~esto su jedini pouzdan odgovor na neka pitawa. 
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Mo~varno-barski ekosistem Barda~a predstavqa idealnu sredinu za `i-

vot mnogih organizama. Me|u wima se nalaze i naj~e{}e “nevidqivi, ali po ovaj 

ekosistem izuzetno zna~ajni si}u{ni organizmi – mikroorganizmi.  

Mikroorganizmi pripadaju kosmopolitskim organizmima – nalaze se svuda, 

na svakom mjestu zemqine kugle. Ovu  heterogenu grupu (bakterije, alge, gqive, 

protozoe)  karakteri{u prije svega mikroskopske razmjere, koje ih u najve}em 

broju slu~ajeva ~ine “nevidqivim stanovnicima” odre|enih sredina. Wihove 

zna~ajne osobine su brzi metabolizam, brzo razmno`avawe, raznolikost enzima 

i biohemijskih procesa. Mikroorganizmi su jedini organizmi planete Zemqe koji 

omogu}avaju kru`ewe materije i protok energije u ekosistemu.  Zbog toga u pri-

rodi, pa i u mo~varno-barskom ekosistemu Barda~e,  zauzimaju zna~ajno mjesto po 

brojnosti, raznolikosti i ulozi.  

Biolo{ki procesi koji se odigravaju u vodenim ekosistemima u su{tini se 

zasnivaju na metaboli~koj aktivnosti mikroorganizama, pri ~emu poseban interes 

pripada bakterijama kao primarnim ~iniocima degradacije organskog zaga|ewa. 

Polienzimatska priroda, metaboli~ka raznovrsnost i adaptibilnost, omogu}uju 

bakterijama da uspje{no opstanu u najrazli~itijim ekolo{kim uslovima i izvr{e 

postepeno razgradwu i mineralizaciju razli~itih organskih i drugih materija. 

Formirawe kvaliteta vode u zna~ajnoj mjeri zavisi od procesa bakterijske 

razgradwe organskih materija, pri ~emu je brzina i veli~ina transformacije 

organskih jediwewa uslovqena ne samo kvantitativnim i kvalitativnim sasta-

vom bakterijskog naseqa, ve} i wegovom biohemijskom aktivno{}u. Bakterije se 

javqaju kao jedan od osnovnih agenasa transformacije organskih materija koje 

se obrazuju u vodi kao rezultat primarne produkcije (fotosinteza algi) ili do-

spjevaju u vodu iz okolne sredine (antropogeni uticaj). Prisustvo i kvantitativ-

na zastupqenost fiziolo{kih grupa bakterija u vodenoj sredini ukazuje na op-

tere}enost vode specifi~nim materijama kao i na mogu}nost wihove razgradwe. 

Od prirode mikrobiolo{kih procesa, odnosno aktivnosti bakterijske destruk-

cije, umnogome zavisi odnos izme|u produkcije i destrukcije organskih materija, 

koji u kona~nom bilansu odre|uje formirawe kvaliteta voda.  

Potrebno je ukazati i na uzajamnu vezu mikroorganizama sa drugim grupama 

hidrobionata. U tom smislu posebno se isti~u obostrani uticaji koji postoje iz-

me|u makrofitske vegetacije voda i mikroorganizama, naro~ito u zoni koreno-

vog sistema, gdje rizosferna mikroflora ima zna~aja u mineralizaciji organ-

skih materija i stvarawu biqnih asimilativa. 

Kvantitativno-kvalitativni sastav specifi~nih grupa mikroorganizama i 

wihove metaboli~ke, enzimske aktivnosti, ukazuju na prirodu i intenzitet za-

ga|ewa vode, na stepen saprobnosti i eutrofizacije, kao i na potencijalnu mo} 

samopre~i{}avawa. Sa tog aspekta mikroorganizmima pripada nezamjenqiva 

uloga u proceni kvaliteta voda. 
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Mikrobiolo{ka ispitivawa voda sa mo~varno-barskog podru~ja Barda~a 

ukazala su upravo na biodiverzitet autohtone bakterioplanktonske zajednice, 

na prisustvo bakterija razli~itih fiziolo{kih grupa (proteolitske, amilolit-

ske, saharolitske, lipolitske) sa biohemijskim potencijalom za degradaciju 

razli~itog organskog zaga|ewa. Pored ekolo{kog, prisustvo odre|enih grupa ba-

kterija ukazuje nam i na sanitarni aspekt. U zavisnosti od vode koja je ispiti-

vana–razlike u zastupqenosti koliformne grupe bakterija u vodi su evidentne. 

 
5.1.3. ХИДРОМИКРОБИОЛОШКИ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ БАРДАЧЕ 
 

U ciqu dobijawa podataka za formirawe politike upravqawa vodama i 

odr`avawe kvaliteta vode ovog hidrografskog podru~ja primjewen je biolo{ki 

monitoring vode. Prve analize izvr{ene na podru~ju Barda~e bile su oktobra 

2002. godine na nekoliko lokacija (Stublaja, Stara Stublaja, Necik, Ribwak, 

kanal i bunar u blizini). Na osnovu te probne analize, s obzirom da je u pitawu 

bilo samo jedno uzorkovawe, mogli smo razmatrati samo relativne vrednosti 

kvaliteta vode. U mikrobiolo{kim ispitivawima jedno jedino uzorkovawe mo-

`e dati samo sliku trenutne situacije koja je dominantna u periodu uzimawa uz-

oraka. Za nas su i ovi preliminarni nalazi bili od velikog zna~aja jer su uka-

zali na daqe pravce djelovawa i na razlike koje postoje u kvalitetu pojedinih 

tipova voda na ovom mo~varnom podru~ju. U  kompleksnom ekosistemu kao {to je 

region ribwaka Barda~a i {ira okolina, uputno je bilo izvr{iti skrining po-



 127 

stoje}eg kvaliteta voda cijelog regiona, odnosno izvr{iti ispitivawe kvali-

teta voda: 

- produkcionih jezera (ribwaka) 

- re~nih voda (Matura, Stublaja, Brzaja) 

- voda kanala 

- podzemnih voda (bunara) 

na vi{e reprezentativnih ta~aka radi sagledavawa postoje}eg stawa i uo~ava-

wa najugro`enijih dijelova. Takav skrining omogu}io bi i prognozu daqeg odr-

`ivog razvoja s  obzirom na ekonomski razvoj regiona. 

 U maju 2003. godine takvim ispitivawem je obuhva}eno vi{e razli~itih 

tipova voda: (ribwaci – produkciona jezera; rije~ne vode – Matura, Brzaja, St-

ublaja, Qev~anica, Vrbas; kanali; podzemne vode-bunari). U tabeli je dat pri-

kaz op{teg kvaliteta voda ovog kompleksnog podru~ja, odnosno skrining posto-

je}e situacije u regionu ribwaka Barda~a. Rezultati se odnose samo na bak-

teriolo{ki, biohemijski i produkcioni aspekt i to u proqe}wem periodu, a 

kompletna slika kvaliteta vode svakog lokaliteta podrazumijeva svakako i 

druge elemente (saprobiolo{ki kvalitet, biodiverzitet, hemizam vode itd.)  i 

to u jednom  du`em vremenskom periodu osmatrawa.  

Rezultati skrininga su uglavnom pokazali izvanredan kvalitet podzemnih 

voda, kako sa usko sanitarnog, tako i {ireg ekolo{kog aspekta. Aerobne mezo-

filne bakterije su konstatovane u veoma niskom broju, dok koliformne bakte-

rije nisu ni  detektovane, tako da voda prakti~no odgovara prema propisima 

Pravilnika, vodi za pi}e.  

Nasuprot ovim stoje vode kanala, posebno onih pored doma}instava, ~iji 

kvalitet pokazuje o~igledan uticaj antropogenih ~inilaca. Takvi uticaji ~ine 

da se ove vode u zavisnosti od parametra koji se posmatra klasifikuju kao: IV 

klasa (Kohl) –  zbog visoke brojnosti organotrofa, maksimalno zaga|ene vode 

(Lecianova) – prema zastupqenosti miksobakterija, a prema enzimskoj aktivno-

sti – IV A grupa – veoma prqave vode. Prema trofi~nosti – na osnovu koncentra-

cije hlorofila “a” – svrstavaju se u mezoeutrofi~ne sisteme. Sasvim druga~iju 

sliku  daju kanalske vode koje dolaze sa planinskog regiona Kozare  (~iste, do 

umjereno zaga|ene, oligotrofi~ne vode).  

Kvalitet rije~nih voda je uglavnom zadovoqavaju}i sobzirom da ve}ina 

pripada I-II ili II-goj klasi prema zastupqenosti organotrofa. Prema zastup-

qenosti miksobakterija to su ~iste ili malo zaga|ene vode, a prema fosfataz-

noj aktivnosti naj~e{}e umjereno zaga|ene vode (II-III kategorija). Prema hloro-

filu “a” to su uglavnom vode na nivou oligo- ili oligo-mezotrofi~nih sistema.  
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Vode produkcionih jezera (ribwaka), u proqe}wem periodu su prema ve-

}ini ispitivanih parametara tako|e zadovoqavaju}eg kvaliteta sa izuzetkom 

lokacije Dugo Poqe. U periodu uzorkovawa Dugo Poqe je bilo u stawu velike 

su{e tako da su ovakvi dobijeni rezultati apsolutno realna slika zate~ene 

situacije koja govori o III-IV klasi voda, odnosno prema drugim parametrima o 

jako zaga|enoj, maksimalno prqavoj vodi, na nivou eu-politrofi~nog sistema. U 

Neciku je u periodu maja meseca bilo mogu}e izvr{iti samo analize muqa, tako 

da ovo produkciono jezero nije ni komentarisano.  

Detaqniji rezultati ispitivawa su pokazali izuzetno visoku zastupqe-

nost bakterioflore razli~itih fiziolo{kih mogu}nosti (u pitawu su fiziolo-

{ke grupe bakterija kao {to su proteolitske, saharolitske, lipolitske i dru-

ge. To ukazuje na intenzitet mikrobiolo{kih procesa transformacije organskih 

materija u sedimentu i vodenoj masi bazena. 

Kao op{te zapa`awe mo`emo ista}i da dobijeni rezultati potvr|uju na{u 

raniju pretpostavku (na bazi prvobitnih analiza) o razlikama koje postoje u 

kvalitetu voda pojedinih tipova i lokacija na mo~varnom podru~ju Barda~e. 

Smatramo da je za sagledavawe kako postoje}e situacije cjelokupnog podru~ja, 

tako i predvi|awe mogu}nosti daqeg odr`ivog ekonomskog razvoja regiona  Bar-

da~e, neophodno raspolagati ovakvim podacima vodnog balansa. 

Maja 2003. godine, pored ostalih ispitivawa, analiziran je i kvalitativ-

no-kvantitativni sastav fito i zooplanktona, kao i fauna dna na istim loka-

litetima: Vrbas, Stublaja-ulaz, Stublaja-izlaz, Brzaja, Matura, Dugo Poqe, 

Lug, Qev~anica, Kanal (voda sa Kozare), Kanal (pored ku}e Jak{i}a), Prevlaka, 

Rakitovac.  

Rezultati su pokazali da prema fitoplanktonskoj zajednici ve}ina ispi-

tivanih voda ima indeks saprobnosti u granicama S = 1,87-2,27, odnosno da voda 

pripada II klasi ili betamezosaprobnom tipu. Tako u rijeci Vrbas u kvalitativ-

nom i kvantitativnom sastavu fitoplanktona dominiraju vrste Diatoma vulgare 

i Synedra ulna – betamezosaprobni indikatori, a izra~unati indeks saprobnos-

ti (S=1.97) ukazuje na II klasu kvaliteta voda. Me|utim, u vodi Kanala (pored 

ku}e Jak{i}a) indeks saprobnosti S=2,27 upu}uje na eutrofnu sredinu i zabi-

qe`en je masovni razvoj  Euglenophyta i zelenih algi. U vodi produkcionog jeze-

ra Prevlaka u ispitivanom periodu dominirale su alge iz razdjela Cyanobacte-

ria, Chlorophyta i Euglenophyta. 

U kvalitativnom sastavu zooplanktona bile su prisutne grupe Protozoa, 

Rotatoria, Cladocera i Copepoda a zastupqenost je bila razli~ita na pojedinim lo-

kalitetima. Sa aspekta biodiverziteta mo`emo samo naglasiti da su u ispi-

tivanom periodu dominirale vrste Keratella cochlearis var. tecta, Trichocerca rattus, 

vrste iz roda Brachionus i Polyarthra, uglavnom beta-mezosaprobni indikatori. 
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Rezultati analize makrozoobentosa pokazali su da su na lokalitetima 

Barda~e zastupqeni predstavnici tri grupe makrozoobentosnih organizama : 

Oligochaeta, Diptera i Chironomidae, a broj individua po uzorku je varirao od 1 do 

119. Indeks saprobnosti po Pantle-Bucku je varirao od 2,27 – 3,25, {to ispitiva-

ne vode svrstava u kategoriju organski optere}enih voda.  

 
5.1.4. КВАЛИТЕТ ВОДЕ МОЧВАРНО-БАРСКОГ ЕКОСИСТЕМА БАРДАЧА  
          (СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВА)  
 
 Mo~varno-barski ekosistem Barda~a karakteri{u vode razli~itog biolo-

{kog kvaliteta – od jo{ uvijek veoma kvalitetnih podzemnih voda, preko zado-

voqavaju}eg kvaliteta vode u vodotocima i produkcionim jezerima, do kanal-

skih voda koje su o~igledno pod najve}im negativnim uticajem ~ovjeka. 

 Svakako treba naglasiti i to da kvalitet vode nije stalan, da prirodno 

varira u vremenu i prostoru, da postoje dnevne, mjese~ne kao i godi{we fluk-

tuacije vrijednosti pojedinih parametara kvaliteta vode. I pored takvih va-

rirawa koja su normalna i uobi~ajena, mo`emo govoriti o nekim op{tim karakte-

ristikama i trendu kvaliteta vode u vodotocima i produkcionim jezerima pod-

ru~ja Barda~e.  

 
Tab. 1 - Klase kvaliteta voda na podru~ju Barda~e u prole}nom periodu  (maj, 2003. godine) 

 

UZORAK 

VODE 

lokacija – 

objekat 

organotrofi 

Kateg. po Kohlu, 

klase 

vode od 

I-IV 

miksobakt. 
Kategoriz. 

po 
Lecianovoj 

IFA – fosf. Akt. 

klase vode po 
Matavuqu 

konc. hlorof. “a” 
trofi~nost 

vode 

po Felfoldy 

op{ta 
ocjena 

kvaliteta 
vode 

BUNAR M I ~ista II-III ne radi se 
OODDLLII^̂AANN  

BUNAR J M I ~ista II-III ne radi se 

KANAL – ku}e IV maksimalno 
zaga|ena 

IV A mezo- eutrfi~an VVEEOOMMAA  

LLOO[[��  

VVEEOOMMAA  

DDOOBBAARR  
KANAL – 
Kozara 

II ~ista II-III oligotrofi~an 

STUBLAJA – 
ulaz 

II malo 
zaga|ena 

III-IV eutrofi~an   

DDOOBBAARR  

  

  

  

  

  

VVEEOOMMAA  

DDOOBBAARR  

STUBLAJA – 
izlaz 

II malo 
zaga|ena 

II-III oligo-mezo-
trofi~an 

MATURA II-III sredwe 
zaga|ena 

II-III oligotrofi~an 

BRZAJA I-II ~ista II-III oligotrofi~an 

QEV^A NICA II malo 
zaga|ena 

II-III oligo-mezo-
trofi~an 

VRBAS II ~ista II-III oligo-trofi~an 

DUGO POЉE III-IV jako 
zaga|ena 

VAN KLASE eu-poli-trofi~an 
  

VVEEOOMMAA  

LLOO[[  

  

DDOOBBAARR  

SIЊAK I malo 
zaga|ena 

III B mezo-eutrofi~an 

RAKITOVAC II ~ista III A oligo-mezo-
trofi~an 

PREVLAKA II ~ista III A mezo-trofi~an 

LUG II jako 
zaga|ena 

III A oligo-mezo- 
trofi~an 
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5.2.  РИБАРСТВО  
 
5.2.1. САЖЕТАК 
 

Ribwak Barda~a – Srbac pripada tipu punosistemskih toplovodnih ribwa-

ka (temp. vode raste i do 30˚C) sa uzgojem tipi~no toplovodnih vrsta riba: {a-

ran, amur, tolstolobik, smu|, som... koje podnose vi{u temperaturu vode i mawu 

koli~inu rastvorenog O2 u vodi. 

Ukupna povr{ina ribwaka iznosi 720 ha, od ~ega je proizvodna povr{ina 

oko 657 ha. 

Bazeni ribwaka: Necik (40 ha), Brzajski (10 ha), Siwak (60 ha), Rakitovac (80 

ha), Veliki Dajkovac (20 ha), Mali Dajkovac (15 ha), Dugopoqski lug (60 ha), Dugo 

Poqe 1 (100 ha), Dugo Poqe 2 (110 ha), Qetwi bazen (10 ha) i Prevlaka (160 ha). 

Dubina vode kre}e se od 0,8-2,5 m (prosje~no 1,43 m {to je i karaketisti~no 

za {aranske ribwake) a  uslovqeno je konfiguracijom terena. 

Ribwak se nalazi u neposrednoj blizini rijeka Save i Vrbasa, ve}im dije-

lom na dijelu vodoodr`ivog terena, a djelomi~no na aluvijalnim nanosima, {to 

uzrokuje gubitke vode oticawem u dubqe slojeve zemqi{ta. 

Proizvodwa po jedinici povr{ine prije izbijawa ratnih sukoba bila je re-

lativno niska, oko 750 kg po ha, {to je uslovqeno zastarjelom tehnologijom i 

sredstvima za rad. 

Modernizacijom ribwaka i osavremewavawem tehnologije mogli bi se 

posti}i znatno boqi rezultati koji bi i{li u pravcu produkcije 1500 kg po ha. 

Pored uzgajali{ta Prevlaka, prioritetno u funkciji prizvodwe trebala 

bi biti jo{ dva uzgajali{ta – Dajkovac i Rakitovac. 

Treba naglasiti da je u okviru ribwaka mogu}e uzgajawe i drugih `ivotiw-

skih grupa kao {to su rakovi i `abe. 

Interesanta je ~iwenica da se niz vodenih biqaka mo`e uzgajati isko-

ristiti u qudskoj ishrani kao npr. Vodeni spana} (Iptoma reptans), krstavnik 

(Nasturtium officiNale), keka (Sagittaria), divqi pirina~ (Zizania aquatica) i tifa 

(Typha latifolia, Typha angustifolia). 

Ribwaci Barda~e su oskudni sa vodom za proizvodwu riba. Trenutno je u 

funkciji 377 ha vodene povr{ine, {to je nedovoqno za proizvodwu riba. Pred-

lo`eno je da se vodeni bazeni ribwaka Barda~a mogu  snabdijevati  vodom iz 

Qev~anice koja se ulijeva u Vrbas i da se voda zadr`ava radi napajawa vode-
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nih bazena, a mo`e i pumpom da se prebacuje voda iz Vrbasa ili da se staro 

korito od Vrbasa koje je i ranije napajalo ribwake pro~isti i uredi. Na taj na~in 

}e uz pravilnu pripremu bazena i pravilan nasad, uz stalnu kontrolu vode u 

ribwacima do}i do poboq{awa proizvodwe riba u vodenim bazenima ribwaka 

Barda~a. 

5.2.2. UVOD 

 
U ribwaku Barda~a, sa nedovoqnim kori{}ewem hrane i nekvalitetnom 

hranom koja se koristi pri ishrani riba ne mo`emo o~ekivati poboq{awe pro-

izvodwe riba. Tako da se proizvodwa riba kojoj pada tr`i{na vrijednost ~iji pro-

izvod se uglavnom plasira i koristi za lokalno tr`i{te i ishranu stanovni{tva.  

Na Barda~i se primjewuju ekstenzivni i poluintenzivni sistemi u kojima se 

za produkciju riba koristi organska produkcija same vode u kojoj se riba gaji, a 

dodatna ishrana dnevno je prete`no sa lokalno prizvedenim hrawivima (je~am, 

kukuruz i sl.). 

Sakupqeni su neki podaci o produkciji ribwaka. Npr. u 2002. g. produkcija 

mla|i bila je 70 t za sve bazene osim za Dugo Poqe I, Dugo Poqe II, Dugopoqski jug 

i Qetwi bazen. U 2003. g. produkcija mla|i bila je 180 t za sve bazene osim za 

Dugo Poqe I, Dugo Poqe II, Dugopoqski lug i Qetwi bazen. U 2004. g. produkcija 

riba bila je 480 t i to za {arana 180 t, za tolstolobika 70 t, za amura 30 t i ribqe 

mla|i 180 t  – ovo su podaci za sve bazene osim za Necik. 

Bioprodukcija u vodenim ekosistemima Barda~e ima veliki uticaj na 

proizvodwu i prirast ribe. Kao glavna prirodna hrana riba javqaju se predsta-

vnici odre|enih grupa fitoplanktona (Chlorophyta, Euglenophyta), zooplankto-

na (Protozoa, Rotatoria, Cladocera, Copepoda) i zoobentosa (Chironomidae, Oligo-

chaetae, neki redovi Insecta, Mollusca). 

Za {aranske ribweke zna~ajan je i bujan razvoj makrofita, koje se radi 

plitke vode razvijaju gotovo na ~itavoj povr{ini dna, a zastupqene su sa sve tri 

biolo{kr grupe: nadvodne biqke, biqke koje plivaju na povr{ini i podvodne 

biqke. 

Me|unarodni promet sa ovog podru~ja proizvodwe riba ne donosi profit, 

jer su proizvedene koli~ine ribe relativno male i ne mogu da pokriju potrebe ni 

{ireg regiona, a kamoli za izvoz.  

Na to su uticali mnogi uslovi od kojih su karakteristi~ni: na~ini poslo-

vawa ribwaka za proizvodwu, snabdijevawe ribwaka vodom, nabavka ribqe 

mla|i, specifi~ni uslovi ~uvawa ribe, prisustvo omnivorih i herbivorih vrsta 

koje koriste i ribu kao izvor hrane, na~in izlova, vrijeme izlova i izvor tr`i-

{ta i siva ekonomija.  
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Mo`e se zakqu~iti da se, bez opasnosti po biolo{ku ravnote`u, a po{tu-

ju}i pri tom principe afirmativnog razvoja, doma}i ulov ribe mo`e pove}ati. 

Dakle, sve ve}i dio stanovni{tva uo~ava da je ishrana ribom nu`na, i ona 

je sve ~e{}e u jelovniku. Konzumirawe mesa ribe u ovim krajevima nije uzrok 

nijedne zoonoze, mada je optere}eno sa razli~itim aditivima koji se koriste u 

savremenoj prizvodwi. Povoqan sadr`aj proteina, minerala, vitamina i esen-

cijalnih masnih kiselina pogoduje odr`avawu prevencije kardiovaskularnih 

oboqewa. 

 
5.2.3. ИДИОЕКОЛОГИЈА НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ УЗГОЈНИХ ВРСТА 
 

[aran (Cyprinus Carpio) – je najzna~ajnija riba na{ih ravni~arskih rijeka, 

kako sa sportskog, tako i sa privrednog aspekta. Hrani se samo u toku tople 

sezone (prirodna hrana zooplankton i fauna dna), a kada temperatura padne 

ispod 8˚C prelazi u potpuno mirovawe. Naraste do 1,2 m i mo`e te`iti do 40 kg. 

Mrijesti se na temperaturi vode od 18 do 20˚C. Kombiniranim uzgojem konzumnog 

{arana sa ostalim ribama, u {aranskom ribwaku posti`emo boqe iskori{}a-

vawe prirodne hrane i pove}avamo prirodni prirast riba do 40%. 

Tolstolobik (Hypophthalmichthys molitrix) – naraste do 1 m i dosti`e masu 

do oko 40 kg. Gaji se u ribwacima i u zatvorenim vodama se mrijesti jedino vje-

{ta~ki. Hrani se fito i zooplanktonom, a u ribwacima se navikava i na zrnastu 

hranu i gliste. 

Amur (Ctenopharyngodon idella) – nastawuje prete`no velike tople rijeke 

sa blagim tokom, jezera i kanale obrasle travom i podvodnim biqem. Hrani se 

podvodnim biqkama i insektima koji lete blizu povr{ine vode. Glavni zadatak 

mu je da elimini{e podvodnu vegetaciju u kanalima i bazenima. Naraste do 1 m i 

dosti`e te`inu do 25 kg.  

Som (Silurus glanis) – predstavqa jednu od na{ih najve}ih rije~nih riba, a 

naseqava rijeke, mrtvaje i ve}e bazene sa mekim dnom. Najve}i ikad ulovqen 

som u na{oj zemqi te`io je 208 kg, a dimenzije mu se mogu kretati i do 5 m. Pri-

rodno se mrijesti u drugoj polovini maja kada se temperatura vode podigne na 

20˚C, a `enka soma zrela za mrije{}ewe odla`e na 1 kg vlastite mase oko 30 

hiqada  komada ikre. 

Smu| (Stizostedion lucioperca) – naraste do 1,3 m du`ine i te`i do 15 kg. 

@ivi u omawim jatima u najdubqim dijelovima rijeka u wihovom dowem toku. 

Mo`e `ivjeti i u braki~nim vodama i vje{ta~kim jezerima. @enke smu|a daju po 

1 kg mase 150.000 do 200.000 komada ikre, a mrijeste se krajem marta kada 

teperatura vode dostigne 14˚C. 
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[tuka (Esox lucius) – je kod nas riba nizijskih voda, rijeka jezera i bara. 

Naraste do 1,5  pa i 2 m i mo`e te`iti i do 35 kg. Hrana su joj sva `iva bi}a ma-

wa od we koja se mogu na}i u vodi do dubine od 2 m ili na vodi.  

 
5.2.4. KARAKTERISTI^NA IHTIOFAUNA [IREG HIDROGRAFSKOG  

             PODRU^JA  BARDA^E 

 
1. Esox lucius ({tuka) 14. Pseudorasbora parva (amurski ~eba~ok)  
2. Rutilus rutilus (bodorka) 15. Carassius auratus (srebrni kara{) 
3. Rutilus pigus (plotica) 16. Cyprinus carpio ({aran)  
4. Leuciscus cephalus (klen) 17.Hypophthalmichthys molitrix  (sivi tolstolobik) 
5. Leuciscus idus (jez)  18. Ctenopharyngodon idella (amur) 
6. Tinca tinca (liwak)  19. Silurus glanis (som)  
7. Chondrostoma nasus ({kobaq)  20. Perca fluviatilis (grge~) 
8. Barbus barbus (mrena)  21. Stizostedion lucioperca (smu|)  
9. Alburnus alburnus (zela)  22. Aspro streber (mali vretenar) 
10. Blicca bjoerkna (krupatica)  23. Acerina chraetser ({areni balavac)  
11. Abramis brama (deverika)  24. Acerina cernua (obi~i balavac) 
12. Chalcalburnus chacoides (bucov) 25. Lepomis gibosus (sun~anica)  
13. Vimba vimba ({qivar) 26. Ictalurus nebulosus (ameri~ki somi}) 
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5.3. ШУМАРСТВО 
 
5.3.1. REZIME 
 

U ovom radu obra|ena je problematika {uma i {umskih zemqi{ta, kao i 

{umarstva kao prisutne privredne grane. Ova problematika je dovedena u vezu 

sa zahtjevima za odr`ivim gazdovawem i za{titom ovog prostora. 

Kartirawe, odnosno izdvajawe {umskih povr{ina dato je na osnovu digi-

talizacije ortofoto snimaka u razmjeri 1:5000. 

Na osnovu terenskih prospekcija i dostupne dokumentacije izvr{ena je an-

aliza ekolo{kih uslova za razvoj {umske vegetacije i dat je pregled najzastu-

pqenijih {umskih zajednica.  

 U radu je tako|e dat osvrt na dosada{we gazdovawe {umama, kao i okvirne 

prijedlog� gazdinskih mjera. 

[umski kompleksi aluvijalno – higrofilnih kompleksa tipova {uma pred-

stavqaju izuzetno slo`ene prirodne tvorevine, ~iji raspored i sindimamika se 

mijewaju na veoma malim rastojawima,u zavisnosti od visine podzemnih voda, 

trajawa plavqewa, kao i same nadmorske visine. Istra`ivawa ovih tipova 

{uma sa aspekta {umarske tipologije, odnosno {umarske na teritoriji BiH bila 

su nedovoqnog obima, prvenstveno iz razloga {to ne postoje ve}i komplesi ovih 

tipova u dr`avnoj svojini, pa zbog nemogu}nosti intenzivne {umarske proizvo-

dwe nisu vr{ena detaqna tiplo{ka istra`ivawa ve} samo fitocenolo{ka. 

Raspored biqnih zajednica u higrofilnim zonama zavisi od mikroreqefa, 

du`ine plavqewa i visine podzemnih voda. U tom smislu kao najvla`nije vari-

jante {uma na podru~ju obuhvata pojavquju se {ume crne johe (Alnetum glutinosae) 

i {ume lu~kog jasena i drijemovca (Leucojo-Fraxinetum), dok je najsuvqa {umska 

zajednica {uma hrasta lu`waka i graba (Carpino betuli – Quercetum roboris). 

[ume bijele vrbe i {ume topola vezane su za teku}e vode, odnosno zone 

plavqewa, uglavnom u inundacionom pojasu. U podru~ju obuhvata povr{ina pod 

{umama iznosi 409 ha. 

Degradacija {uma na posmatranom podru~ju po~iwe jo{ u neolitu s obzirom 

na prona|ene tragove organizovanog `ivota qudi jo{ iz ovog perioda. Smawi-

vawe povr{ina pod {umama najprije je bilo posqedica pretvarawa u poqopri-

vredno zemqi{te, dok je danas aktuelan proces pretvarawa {umskog zemqi{ta 

u gra|evinsko. Tako|e, izgradwom vodoprivrednih objekata do{lo je do promje-

ne vodnog re`ima {to je izazvalo regresivnih sukcesija vegetacije. 

U posqedwe vrijeme prisutan je trend sje~a visokovrijednih stabala jase-

na, bez vidne kontrole. 
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Kao urgentne gazdinske mjere potrebno je izvr{iti potpunu konverziju 

bagremovih sastojina sa autohtonom vegetacijom ovog regiona (izbor vrste pri-

lagoditi preciznim tipolo{kim isra`ivawima). 

Niske {ume je potrebno postepeno, adekvatnim zahvatima konverzije i re-

konstrukcije prevesti u vi{i uzgojni oblik, sa forsirawem atohtonih vrsta, 

prije svega hrasta lu`waka i poqskog jasena. 

Imaju}i u vidu da je podru~je Barda~e rezervat prirode, kao jedna od smjer-

nica je izrada {umskoprivredne osnove za {ume u podru~ju obuhvata, ~ime bi se 

gazdovawe ovim {umama uvelo u nau~no fundiran okvir. 

 
5.3.2. UVOD  
 

[umski kompleksi aluvijalno-higrofilnih kompleksa tipova {uma pred-

stavqaju izuzetno slo`ene prirodne tvorevine, ~iji raspored i sindimamika se 

mijewaju na veoma malim rastojawima,u zavisnosti od visine podzemnih voda, 

trajawa plavqewa, kao i same nadmorske visine. 

Istra`ivawa ovih tipova {uma sa aspekta {umarske tipologije, odnosno 

{umarske na teritoriji BiH bila su nedovoqnog obima, prvenstveno iz razloga 

{to ne postoje ve}i komplesi ovih tipova u dr`avnoj svojini, pa zbog nemo-

gu}nosti intenzivne {umarske proizvodwe nisu vr{ena detaqna tiplo{ka is-

tra`ivawa ve} samo fitocenolo{ka (za razliku od susjednih zemaqa gdje se 

ovoj problematici posvetila mnogo ve}a pa`wa). 

 
5.3.3.  [UME I [UMSKA ZEMQI[TA 

 
5.3.3.1 Еколошки услови 
 

Prema ekolo{ko-vegetacijskoj rejonizaciji BiH podru~je Barda~e se nalazi 

u pripanonskoj oblasti odnosno sjeverno bosanskom podru~ju. Klima ima izrazi-

tije umjeren karakter (55% padavina otpada na vegetacioni period). Vegetaci-

oni period traje od 185 do 200 dana. 

[umska zemqi{ta su hidromorfnog karaktera i predstavqena se u recen-

tnim fluvisolima u inundacionim podru~jima (forlandima), zatim  mo~varno -  

glejna i semiglejna zemqi{ta u zonama sa stagnacijom vode, kao i pseudoglejna 

zemqi{ta u ne{to vi{im podru~jima, koja se nalaze van uticaja poplavnih voda. 

Na osnovu preliminarne terenske prospekcije i literarnih podataka o sli-

~nim ekosistemima u bli`em okru`ewu dat je preliminarni spisak {umskih fi-

tocenoza, prema klasifikacionim principima Braun - Blanquet-a. 
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[umske fitocenoze , prema klasifikaciji Braun - Blanquet-a 

Razred Red Sveza Asocijacije 

Querco - Fagetea Br. - Bl. 

Fagetalia silvaticae Pawl. Carpinion betuli  H. Carpino betuli - Quercetum roboris Ani} 

Populetalia albae Br. - Bl. 

Salicion albae Soo 

Salicetum albae Issler 

Salicetum albae - fragilis Soo 

Populetum albo nigrae 

Alno - Quercion roboris H. 
Querco - Fraxinetum Jov. et Tom. 

Genisto elatae - Quercetum roboris Horvat

Salicetea purpureae Moor Salicetalia purpureae MoorSalicion triandrae Mull. - Gors
Salicetum purpureae Zel. 

Salicetum albo - amygdalino - purpureae 

Alnetea glutinosae Br. - Bl.Alnetalia glutinosae R.Tx. 

Salicion cinereae Mull. - Gors Salicetum cinereae Jov. 

Alnion glutinosae M.Dress Alnetum glutinosae Dress 

  Leucoio - Fraxinetum Glav. 

 
U zonama koje se nalaze pod uticajem poplavnih voda javqaju se sastojine 

sa bijelom vrbom koja gradi monodominantne i mje{ovite sastojine, dok bijela 

topola koja se vertikalno nadovezuje na predhodni tip uglavnom gradi ~iste 

(monodominantne) sastojine. Kao pionirske zajednice na ovakvim terenima 

pojavquju se `bunaste zajednice vrba (Salicetm cinereae). 

[ume crne johe (Alnetum glutinosae) su vezana za glejna zemqi{ta i uvijek 

su vezane za slabiju propustqivost i stagnaciju vode u gorwim slojevima. [ume 

poqskog jasena sa kasnim drijemovcem se nalaze na ekolo{kom prelazu izme|u 

{uma lu`waka sa velikom `utilovkom (Genisto elatae - Quercetum roboris) i {u-

ma crne johe (Alnetum glutinosae). 

^iste {uma lu`waka nastawuju komplekse terena koji su periodi~no plav-

qeni ili su izvan poplavno podru~ja, ali su dovoqno vla`ni. Karakteristi~ni 

tipovi zemqi{ta su pseudoglej i mo~varno glejno zemqi{te. 

[ume lu`waka i graba (Carpino betuli - Quercetum roboris) predstavqaju 

najsuvqu asocijaciju na posmatranom podru~ju, a sa aspekta produkcije drvne 

mase najvrijedniji tip. 

Kao negativan trend konstatovano je zna~ajno {irewe bagrema (Robinia pse-

udoacacia), naro~ito u sjeveru obuhvata. Ova alohtona vrsta, koja pokazuje koro-

vsko pona{awe, kao agresivnija mo`e da potisne autohtone fitocenoze, tako 

da je potrebno preduzimawe mjera suzbijawa bagrema i forsirawe autohtonih 

li{}ara. 
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5.4. ПОЉОПРИВРЕДА 
 
5.4.1. SKRA]ENI PRIKAZ IZVJE[TAJA 

 
U izvje{taju su obra|ene pojedine grane poqoprivrede i  date su smjernice 

za wen daqi razvoj.  

Analizirana su tipovi  zemqi{ta, struktura poqoprivrednih povr{ina i 

uticaj degradacije na zemqi{te. 

Dominantna ratarska proizvodwa na podru~ju Barda~e je proizvodwa kuku-

ruza i strnih `ita, i to prije svega p{enice. Osnovna karakteristika ove proiz-

vodwe je to da je ona zasnovana na malim, usitwenim parcelama, zbog ~ega je ona 

najve}im dijelom naturalna, odnosno namijewena ishrani stanovni{tva i stoke 

u okviru porodi~nih gazdinstava.  

Dominantna povrtarska proizvodwa na podru~ju Barda~e je proizvodwa 

krompira, paradajza, paprike, luka i kupuwa~a, i to prije svega kupusa. Osim 

ovih glavnih povrtarskih biqaka na ovom podru~ju se na mawim povr{inama gaji 

i pasuq, boranija, bijeli luk, krastavac, patlixan, lubenica, diwa, salata, 

{pinat, mrkva i per{un. Osnovna karakteristika i ove proizvodwe je to da je 

ona zasnovana na malim, usitwenim parcelama , zbog ~ega je ona najve}im dijelom 

naturalna, odnosno namijewena ishrani stanovni{tva u okviru porodi~nih 

gazdinstava, dok se na tr`i{te iznosi samo mali dio ovih proizvoda.  

Vo}arska proizvodwa na podru~ju mo~vare Barda~a je dominantno eksten-

zivna, i uglavnom je skoncentrisana na gajewe maweg broja vo}nih vrsta na oku}-

nicama, na kojima se najvi{e gaji jabuka, kru{ka, {qiva, vi{wa, tre{wa i orah. 

Ovaj vid gajewa vo}aka je namijewen iskqu~ivo za zadovoqewe potreba doma-

}instava za vo}em 

Po{to na podru~ju mo~varnog kompleksa Barda~a ratarska, povrtarska i 

vo}arska proizvodwa nije izrazito intenzivna, ve} je ve}inom zasnovana na ma-

wim, usitwenim parcelama, wu karakteri{u brojni problemi iz oblasti za{-

tite biqa, odnosno usjevi i zasadi na ovom podru~ju su ~esto napadnuti razli-

~itim prouzrokova~ima bolesti, {teto~inama i korovima. 

Sto~arska proizvodwa na podru~ju mo~vare Barda~a prete`no je eksten-

zivna i uglavnom je skoncentrisana na gajewe maweg broja razli~itih vrsta sto-

ke, od kojih se najvi{e na tradicionalan na~in uzgajaju razne kategorije goveda , 

sviwa  i ovaca . 

Poqoprivredna mehanizacija na podru~ju mo~vare Barda~a prete`no je ma-

lobrojna, zastarjela i devastirana i zbog ekonomske oslabqenosti najve}eg 

broja ovda{wih doma}instava veoma je malo obnovqena poslije rata, zbog ~ega 

ona uglavnom predstavqa "usko grlo" za razvoj intenzivnije i savremenije poqo-

privredne proizvodwe. 
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5.4.2. UVOD  

 

Kao {to je to i u Republici Srpskoj generalno razni aspekti poqoprivred-

ne proizvodwe su osnovni izvori prihoda i za ve}inu stanovni{tva Barda~e. 

Ukoliko bi se `eqela dati op{ta ocjena za trenutno stawe poqopri-

vredne proizvodwe na ovom podru~ju onda bi se ono u pojedinim segmentima 

moglo ocijeniti kao ekstenzivno do sredwe intezivno, sa dosta solidnim pri-

rodnim potencijalima i wihovim relativno slabim iskori{tewem na terenu, uz 

rijetke izuzetke kao {to je savremen planta`ni vo}wak u Bajincima. 

Razloga za takvo stawe poqoprivrede u ovom podru~ju ima vi{e ali je pre-

ma na{em mi{qewu dominantan nedostatak finansijskih sredstava usqed te{-

ke ekonomske situacije prouzrokovane poznatim doga|awima u BiH tokom pos-

qedwih desetak godina. Kao rezultat toga tehnologija poqoprivredne proizvo-

dwe koja se uop{teno koristi na ovom podru~ju je zastarjela i umnogome zaostaje 

za poqoprivredno razvijenijim podru~jima Republike Srpske, dok je u odnosu na 

poqoprivredno razvijene zemqe EU upotpunosti ekstenzivna. 

U daqem radu bi}e opisane karakteristike pojedinih segmenata poqopri-

vrede na teritoriji mo~varnog kompleksa Barda~a. 

Degradacija zemqi{ta, u {irem smislu, ogleda se u o{te}ewu wegovih fi-

zi~kih (sabijawe zemqi{ta, kvarewe strukture, stvarawe pokorice), hemijskih 

(gubitak hrawiva, acidifikacija, zaslawivawe, irigaciona erozija), biolo{-

kih (poreme}aji u mikrobilo{koj aktivnosti zemqi{ta), a time i wegovih 

proizvodnih svojstava, zatim zaga|ewu – kontaminaciji zemqi{ta (te{kim me-

talima, pesticidima, mineralnim |ubrivima, ~vrstim i te~nim stajwakom, oso-

kom, radionuklidima i drugim {tetnim materijama), pa sve do wegovog potpunog 

trajnog gubitka – potpunog iskqu~ewa iz poqoprivredne proizvodwe, usqed iz-

gradwe objekata, infrastrukture, deponija raznog otpada, erozije, i sl. Prema 

tome, danas, osnovni problem postaje za{tita najkvalitetnijih, najplodnijih ze-

mqi{ta i wihovo o~uvawe za proizvodwu zdravstveno bezbjedne hrane i siro-

vina za stanovni{tvo. 

Skoro svi pomenuti vidovi degradacije zemqi{ta prisutni su i u okoline 

Barda~e. Osnovni razlozi za takvo stawe su mala nadmorska visina tog pod-

ru~ja, blizina podzemne vode i vodotokova, odvijawe intenzivne poqoprivred-

ne proizvodwe, uz neznala~ku i nekontrolisanu primjenu organskih i mineral-

nih |ubriva i pesticida, prisustvo velikog broja sto~arskih farmi, odlagawe 

otpada, itd. 

Kako je Barda~a progla{ena za{ti}enim podru~jem (Ramsarsko podru~je), 

neophodno je ovdje sprovesti sve mjere za{tite `ivotne sredine. 

Na taj na~in Barda~a, registrovana na listu za{ti}enih podru~ja Evrope bi 

trebala postati mjesto novih ruralnih strategija, spajaju}i o~uvawe prirode 
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(prirodni biodiverzitet) sa obnovom tradicionalne seoske privrede, ukqu~uju}i 

poqoprivrednu, seoski turizam – ekoturizam i prostorno planirawe i zonirawe.  

Nakon progla{ewa Barda~e za{ti}enim podru~jem, sqede}i zadaci, na 

ovom podru~ju, moraju biti planirawe i upravqawe takvim podru~jem, uz o~uva-

we `ivotne sredine.  

 

5.4.3.  BIQNA PROIZVODWA NA PODRU^JU BARDA^E  

 
5.4.3.1. Ратарска производwа  
 

Dominantna ratarska proizvodwa na podru~ju Barda~e je proizvodwa ku-

kuruza i strnih `ita, i to prije svega p{enice. Osnovna karakteristika ove pro-

izvodwe je to da je ona zasnovana na malim, usitwenim parcelama, zbog ~ega je 

ona najve}im dijelom naturalna, odnosno namijewena ishrani stanovni{tva i 

stoke u okviru porodi~nih gazdinstava.  

Pri proizvodwi kukuruza koristi se hibridno sjeme, a najzastupqeniji hib-

ridi su NS 444, ZP 42a, ZP 343 i NS 604. Za proizvodwu se koristi standardna 

tehnologija uz upotrebu mawih koli~ina mineralnih |ubriva i ne{to pove}anih 

koli~ina herbicida (dominantan je atrazin). Kukuruz se ne navodwava zbog ~ega 

se u su{nim godinama dobijaju veoma niski prinosi. Gotovo cjelokupne koli~ine 

proizvedenog kukuruza se koriste za ishranu stoke koja se potom prodaje, {to je 

jedan od osnovnih izvora prihoda stanovni{tva, dok su samo male koli~ine 

namijewene tr`i{tu. 

Pri proizvodwi p{enice jo{ uvijek se u potpunosti ne koristi kvalitetno, 

certifikovano sjeme, nego se ono koristi na oko 50% sjetvenih povr{ina na ovom 

podru~ju, dok se za ostalih 50% koristi doma}e netretirano i ne certifi-

kovano sjeme ("sa tavana"). Najzastupqenije sorte p{enice na ovom podru~ju su 

NS rana 5, Evropa, Pobeda, Granada i Bosanka. I pri proizvodwi p{enice se 

koristi standardna tehnologija uz upotrebu mawih koli~ina mineralnih 

|ubriva, dok se svake godine sve povr{ine ne tretiraju herbicidima 

(dominantan je 2,4-D). Gotovo cjelokupne koli~ine proizvedene p{enice se kori-

ste za ishranu stanovni{tva, dok su samo male koli~ine namijewene tr`i{tu. 

Veoma va`an nusproizvod pri proizvodwi p{enice je slama koja se obavezno 

prikupqa i koristi kao prostirka za stoku. 

Od ostalih ratarskih biqaka na ovom podru~ju siju se mawe povr{ine 

je~ma i zobi, a u posledwe vrijeme tek se zapo~iwe i sa sjetvom soje. I ove 

ratarske biqke su dominantno namjewene za kori{}ewe u okviru doma}instava, 

i to prije svega za ishranu stoke. 
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5.4.3.2. Повртларска производwа  
 

Dominantna povrtarska proizvodwa na podru~ju Barda~e je proizvodwa 

krompira, paradajza, paprike, luka i kupuwa~a, i to prije svega kupusa. Osim 

ovih glavnih povrtarskih biqaka na ovom podru~ju se na mawim povr{inama gaji 

i pasuq, boranija, bijeli luk, krastavac, patlixan, lubenica, diwa, salata, 

{pinat, mrkva i per{un. Osnovna karakteristika i ove proizvodwe je to da je 

ona zasnovana na malim, usitwenim parcelama zbog ~ega je ona najve}im dijelom 

naturalna, odnosno namijewena ishrani stanovni{tva u okviru porodi~nih gaz-

dinstava, dok se na tr`i{te iznosi samo mali dio ovih proizvoda.  

Me}utim, postoji realan potencijal da se ova proizvodwa modernizuje i da 

se na ovom podru~ju proizvedu zna~ajni tr`i{ni vi{kovi povr}a. Pri proizvo-

dwi krompira na ovom podru~ju jo{ uvijek se u potpunosti ne koristi kvalitetan, 

certifikovan sjemenski krompir, nego se on koristi na oko 40% sjetvenih 

povr{ina, dok se za ostalih 60% koristi doma}i ne certifikovan sjemenski 

krompir ili farmeri kupuju malu kli~inu elitnog sjemenskog krompira, pa od 

wega samostalno proizvode original i prvu sortnu reprodukciju. Me|utim, 

farmeri naj~e{}e ne poznaju tehnologiju proizvodwe sjemenskog krompira zbog 

~ega proizvode nekvalitetan sjemenski krompir, koji je obi~no jako zara`en 

virusima. I pri proizvodwi krompira farmeri koriste standardnu tehnologiju 

uz upotrebu ne{to pove}anih koli~ina mineralnih |ubriva i obaveznu upotrebu 

herbicida, insekticida i fungicida. Za suzbijawe korova dominantno se 

koriste herbicidi sencor, stomp 330-E i prometrin, dok se za suzbijawe krompi-

rove zlatice dominantno koriste insekticidi actara 25-WG, regent, mospilan 

20-SP, confidor i bancol 50-WP, a za suzbijawe prouzrokova~a bolesti najvi{e se 

koriste fungicidi bordovska ~orba, bakarni kre~, dithan M-45, ridomil gold MZ 

68-WP i acrobat.  

Od ostalih povrtarskih biqaka na ovom podru~ju siju se mawe povr{ine pa-

radajza, paprike, patlixana, kupusa, karfiola, pasuqa, boranije, crnog i bije-

log luka, krastavca, lubenice, diwe, salate, {pinata, mrkve i per{una. I ove 

povrtarske biqke su dominantno namjewene za kori{}ewe u okviru doma-

}instava, dok se na tr`i{te iznosi samo mali dio ovih proizvoda. Me}utim, jo{ 

jednom da istaknemo da postoji realan potencijal da se ova proizvodwa 

modernizuje i da se na ovom podru~ju proizvedu zna~ajni tr`i{ni vi{kovi 

povr}a. 

 

5.4.3.3. Во}арска производwа  
 

Vo}arska proizvodwa na podru~ju mo~vare Barda~a je dominantno eksten-

zivna, i uglavnom je skoncentrisana na gajewe maweg broja vo}nih vrsta na oku}-

nicama, na kojima se najvi{e gaji jabuka, kru{ka, {qiva, vi{wa, tre{wa i orah. 

Ovaj vid gajewa vo}aka je namijewen iskqu~ivo za zadovoqewe potreba doma-
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}instava za vo}em, ali su vo}ke naj~e{}e dosta stare i zapu{tene, jer se na 

wima skoro po pravilu veoma malo koriste, ili se uop{te ne primjewuju razne 

pomotehni~ke mjere, kao ni mjere za{tite, tako da ovakva stabla ~esto uop{te 

ne donose ili donose malo plodova. 

Me|utim, u posledewe vrijeme na ovom podruju podignuta je jedan inten-

zivni zasad jabuke i kru{ke, koji ostvaruju veoma dobre proizvodne i ekonomske 

rezultate, {to ukazuje da na ovom podru~ju postoji realan prirodni potencijal 

da se i ova proizvodwa modernizuje i intenzivira i da se proizvedu tr`i{ni 

vi{kovi vo}a. 

 

5.4.4. ZA[TITA BIQA  

 

Po{to na podru~ju mo~varnog kompleksa Barda~a ratarska, povrtarska i 

vo}arska proizvodwa nije izrazito intenzivna, ve} je ve}inom zasnovana na 

mawim, usitwenim parcelama, wu karakteri{u brojni problemi iz oblasti 

za{tite biqa, odnosno usjevi i zasadi na ovom podru~ju su ~esto napadnuti 

razli~itim prouzrokova~ima bolesti, {teto~inama i korovima. 

Kada su bolesti u pitawu onda treba iztaknuti da prema rezultatima 

na{eg prou~avawa specifi~ni mo~varni mikroklimat ovog podru~ja sa pove}a-

nim prisustvom vode pogoduje razvoju mnogih bolesti, zbog ~ega se one na gajenim 

biqkama u ovom podru~ju ~esto ispoqavaju u ja~em intezitetu. Kao primjer mo`e-

mo navesti plamewa~u krompira i paradajza koja je 2002. godine prouzrokovala 

katastrofalne {tete na usjevu krompira i paradajza na ovom podru~ju Osim 

prouzrokova~a plamewa~a raznih biqnih vrsta na ovom podru~ju su zna~ajne 

pojave i razli~itih prouzrokova~a lisnih pjegavosti, antraknoza i r|a, te sive i 

bakteriozne trule`i, kao i raznih tipova viroza mnogih biqnih vrsta.  

Kada su u pitawu {teto~ine onda mo`emo konstatovati da se na ovom 

podru~ju pojavquje veliki broj {tetnih organizama na mnogim vrstama gajenih 

biqaka me|u kojima bi prema u~estalosti pojave i ekonomskom zna~aju posebno 

istakli krompirovu zlaticu, biqne va{i, `itnu pijavicu, kukuruzni plamenac, 

te jabukin i {qivin savija~. U posledwe tri godine na ovom podru~ju utvr|eno je 

prisustvo i nove karantinske {teto~ine – kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera 

virgifera), koja bi, s obzirom na zna~aj kukuruza na ovom podru~ju, u budu}nosti 

mogla predstavqati veliki problem. 

Kada su u pitawu korovi onda treba ista}i da je na ovom podru~ju wihovo 

prisustvo u mnogim usjevima i zasadima gajenih biqaka jako zna~ajno i da oni 

zbog ~estog izostanka integralnog pristupa u wihovom suzbijawu predstavqaju 

veliki problem. Me|u korovskim vrstama prema u~estalosti pojave i ekonom-

skom zna~aju posebno se isti~u priqepa~a (Galium aparine), poponac (Convolvulus 

arvensis), {tir (Chenopodium album), divqi sirak (Sorghum helapense) i naro~i-
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to ambrozija (Ambrosia artemisifolia). Me|utim, na osnovu rezultata na{eg istra-

`ivawa, na podru~ju mo~varnog kompleksa Barda~a utvrdili smo i neke veoma 

opasne nove korovske vrste koje se u posledwe vrijeme {ire na ovom podru~ju, 

me|u kojima su posebno zna~ajne Xanthium italicum i Abutilon theophrasti. Prema 

na{em mi{qewu ove korovske vrste su na ovo podru~je prene{ene sjemenom od 

strane raznih vrsta migratornih ptica koje su, kao {to je poznato, veoma brojne 

na ovom podru~ju. Na `alost, ukoliko se ne preduzmu nikakve mjere suzbijawa, 

realno je o~ekivati da se ove korovske vrste pro{ire na poqoprivredne 

povr{ine gdje }e pri~iwavati zna~ajne ekonomske {tete jer se dosta te{ko 

suzbijaju. Interesantno je napomenuti da smo na vrsti Xanthium italicum utvrdili 

veoma jak napad fitopatogene gqive Puccinia xanthii, koja je izazvla su{ewe ove 

biqne vrste tokom 2003. godine. Ovo je veoma interesantan primjer odgovora 

sredine protiv nove korovske vrste i mogao bi biti predmet ozbiqnog 

prou~avawa kao zna~ajan metod biolo{ke borbe protiv ovog korova.  

 
5.4.5.  PRIMJENA PESTICIDA  

 

Kada je u pitawu primjena pesticida na ovom podru~ju, onda kao i u drugim 

djelovima Republike Srpske, su prisutni brojni problemi me|u kojima bismo 

posebno istakli: 

• Neusagla{ena zakonska regulativa o pesticidima sa zakonskom regula-

tivom EU; 

• Neusagla{ena lista pesticida koja ima dozvolu za primjenu sa listom EU;  

• U poqoprivrednim apotekama u Republici Srpskoj se mogu nabaviti pet 

insekticida sa liste od 32 hemikalije koje su zabrawene ili im je ograni~ena 

upotreba Roterdamskom konvencijom; 

• Fungicidi na bazi `ive iako su u R. Srpskoj zabraweni od 1. januara 

2000. godine jo{ uvijek se ponegdje mogu na}i u poqoprivrednim apotekama; 

• Nepostojawe pravilnika o odlagawu prazne ambala`e u kojoj su bili pa-

kovani pesticidi (veoma ~esto ambala`a se baca u vodotoke, smetqi{ta i na 

druga mjesta); 

• Ponekad je prisutan problem pesticida sa isteklim rokom i wihovim 

uni{tavawem; 

• Zbog elementarnih neznawa farmera ponekad su prisutne pojave ispira-

wa prskalica u vodotocima (primjeri trovawa riba i rakova u potocima); 

• ^esto su registrovane pojave upotrebe ve}ih doza pesticida od propi-

sanih (primjeri: 1) kod farmera postoji izreka: "ka{ika vi{e za svaki slu~aj", 2) 

prona|eni su farmeri koji koriste i po 15 l herbicida na bazi atrazina po 

hektaru, a dozvoqeno je 2-3 l; 
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• Nepostojawe adekvatne opreme za odvagivawe ili odmjeravawe pestici-

da (insekticid regent za suzbijawe krompirove zlatice se koristi 25 g na hek-

tar – problem malih povr{ina; 

• Ozbiqan problem je veoma lo{a edukacija farmera koji koriste pesticide; 

• Nema permanentne edukacije o pesticidima i wihovom kori{}ewu; 

• Nema popularne literature iz ove oblasti dostupne farmerima (bro{u-

re, leci i sl.); 

• Veoma ~esto farmeri ne po{tuju karencu (npr. krastavac korni{on, pa-

radajz, jagoda); 

• Problem je i zastarjela mehanizacija za tretirawe (npr. neispravne 

dizne, regulatori pritiska i sl.); 

• Farmeri veoma malo koriste za{titnu opremu pri radu sa pesticidima; 

• Farmeri imaju malo znawa o neophodnosti po{tovawa vodoza{titnih 

zona prilikom primjene pesticida, te o spre~avawu kontaminacije vodotoka, 

radnoj karenci i dr. 
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5.5. СТОЧАРСКА PROIZVODWA  
 
 

Sto~arska proizvodwa na podru~ju mo~vare Barda~a prete`no je eksten-

zivna i uglavnom je skoncentrisana na gajewe maweg broja razli~itih vrsta sto-

ke, od kojih se najvi{e na tradicionalan na~in uzgajaju razne kategorije goveda, 

sviwa i ovaca. 

 Osim ovih vrsta stoke na ovom podru~ju se uzgajaju i kowi i {to je posebno 

zna~ajno, usqed mo~varnog ambijenta kojeg karakteri{e prisustvo vode u ovom 

podru~ju se odr`ala i tradicija gajewa plovne `ivine – pataka i gusaka  

Navedene doma}e `ivotiwe se gaje radi rada u doma}instvu (kowi) ili 

dobijawa osnovnih proizvoda (meso, mlijeko i jaja) koji slu`e za zadovoqavawe 

potreba u doma}instvu, ali ~esto i radi tr`i{ta, jer se prodajom raznih 

kategorija ovih vrsta doma}ih `ivotiwa za mnoga doma}instva u ovom podru~ju 

ostvaruju jedni od glavnih prihoda. Osim toga, u posqedwe vrijeme prisutna je 

tendencija izgradwe farmi za tov pili}a i koka nosiqa ~iji su proizvodi 

(pili}i i jaja) gotovo iskqu~ivo namijeweni za tr`i{te.  

Isto tako, va`no je ista}i da na ovom podru~ju postoje zna~ajne prirodne 

pretpostavke za razvoj intenzivnog sto~arstva – oranice za proizvodwu kvali-

tetne krme za ishranu stoke, te zna~ajne povr{ine pod pa{wacima koji su snab-

dijeveni i vodom za napajawe stoke, {to bi u budu}nosti trebalo racionalnije 

koristiti, kako bi se realan prirodni potencijal ovog podru~ja {to boqe 

iskoristio.  

5.5.1. ЗАКЉУЧАК 
 

Da bi se postigao ve}i stepen sto~arstva  neophodno je kroz kvalitetne 

projekte modernizovati i intenzivirati sto~arsku proizvodwu u ovom podru~ju 

kao bi se proizveli zna~ajni tr`i{ni vi{kovi visokokvalitetnih osnovnih 

sto~arskih proizvoda (mesa, mlijeka i jaja). Da bi se ovo ostvarilo neophodno je 

{to prije pristupiti organizovanom rije{avawu sada{wih brojnih problema u 

sto~arstvu ovog kraja, me|u kojima su posebno va`na: poboq{awe rasnog sas-

tava najzna~ajnijih vrsta doma}ih `ivotiwa koje se gaje na ovom podru~ju, pro-

izvodwa kvalitetne sto~ne hrane na oranicama, zalivawe i poboq{awe kvali-

teta postoje}ih pa{waka, izgradwa kvalitetnih objekata za dr`awe stoke, rje-

{avawe postoje}ih problema sa odlagawem stajwaka i osoke izgradwom mo-

derno rje{enih |ubri{ta i oso~ih jama, itd. 
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5.6. POQOPRIVREDNA MEHANIZACIJA  

 
Poqoprivredna mehanizacija na podru~ju mo~vare Barda~a prete`no je 

malobrojna, zastarjela i devastirana i zbog ekonomske oslabqenosti najve}eg 
broja ovda{wih doma}instava veoma je malo obnovqena poslije rata, zbog ~ega 
ona uglavnom predstavqa "usko grlo" za razvoj intenzivnije i savremenije poqo-

privredne proizvodwe. Tako se na ovom podru~ju za obradu zemqi{ta najvi{e 
koriste mawi traktori sa osnovnim prikqu~cima, a nije rijetko da neka siro-
ma{nija doma}instva jo{ uvijek koriste i neke muzejske primjerke pojedinih pri-
kqu~nih ma{ina. 

 
5.6.1. ЗАКЉУЧАК 
 

Zbog svega toga, nabavka savremenije poqoprivredne mehanizacije kroz 

projekte pra}ene povoqnim kreditima, sa razumnom kamatom i rokom otpla}iva-

wa, bi prema na{em mi{qewu bila jedna od prvih i osnovnih mjera ukoliko bi se 

imala ozbiqnija ambicija da se postignu bilo kakvi pozitivni rezultati u smi-

slu modernizacije i osavremewavawa poqoprivrene proizvodwe kao jednog od 

osnovnih izvora prihoda najve}eg dijela stanovni{tva na ovom podru~ju, za {ta 

u ovom kraju svakako posroje veoma povoqni prirodni preduslovi.10 

                                                 
10 Списак аутора LIFE LICENCE пројекта: Далибор Бјелица (координатор), Чедо Максимовић (технички координатор), 

Инострани сарадиници: David Butler, Christos Makropoulos, Antonis Matsouris, Aimillia Pistrika, Radu Rauitu, Howard Wheater 
и Steve Smith; РТ инжењери: Зоран Лукач (вођа), Душко Ђурић, Борис Јандрић, Ристо Стјепановић, Петар Беговић, 
Борис Марковић, Михајло Марковић, Војислав Тркуља, Душан Мијовић и Милка Мијатовић; РТ планирање: Миленко 
Станковић (вођа), Борис Баџа, Драгица Хрнић, Озрен Лаганин, Милка Радоја, Љиља Звонар и Марија Дејановић 
Вилхелм; РТ биологија: Бранислав Недовић (вођа), Милан Матавуљ, Олга Петровић, Миленко Радевић, Драгојла 
Вуковић, Стојко Видовић, Здравко Марјанац и Предраг Лакушић; РТ информатика: Драган Тодоровић (вођа), Милош 
Мишковић, Славица Паштар, Гордан Милинковић, Златко Ковачевић и Маја Босанчић; РТ метеорологија: Славко 
Максимовић (вођа), Небојша Куштриновић, Рајко Поповић и Даница Спасова, РТ право: Сенка Лакић (вођа), Миленко 
Станковић и Петар Јанковић. 
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6. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 
 

6.1. УВОД 
 

radicionalni nedostatak i neusagla{enost ukupne zakonske regulative, lo{a 

primjewivost zakona, slabi finansijski instrumenti, izostanak sinhronizova-
nog i preventivnog djelovawa, bez u~e{}a javnosti u dono{ewu odluka, samo su 

gruba slika nasle|enog stawa iz pro{losti u oblasti prostornog ure|ewa i za{tite 

sredine. Doda li se tome, nedostatak edukacije stanovni{tva, nepostojawe pravnih 

okvira za rad nevladinih organizacija (NVO), slaba aktivnost strukovnih udru`ewa u 

pomenutim sektorima, dodatno uslo`wava stawe u oblastima, prije po~etka Projekta. 

Zakonodavstvo ograni~ava izvjesna prava zaga|iva~a, da bi obezbjedilo prava svih 

qudi na zdravu i skladnu sredinu, odnosno sprije~ilo nezakonite aktivnosti u 

prostoru. Uo~eno stawe zahtijevalo je kompleksnu sanaciju, kao i jasnu strategiju 

integralnog sagledavawa, ure|ewa i upravqawa prostorom na partnerskim princi-
pima. Specifi~no institucionalno ure|ewe na nivou BiH, ne smije biti ko~nica, ali ni 

opravdawe za usporeni razvoj, ve} stimulans za iznala`ewe mogu}eg principa – kultu-

rnog obrasca. Osobenost, specifi~nost, slo`enost organizacije dr`ave nastojali smo 

iskoristiti, ne komlikuju}i, politizuju}i.., ne sputavaju}i razvoj. Vode}i pricip bio je 

po{tovawe i uva`avawe razli~itosti, uz izbjegavawe sukoba, sa decentralizacijom 

funkcija, kako bi se obezbjedila puna kulturna autonomija... sa naglaskom na nauci, 

kulturi, umjetnosti, kwi`evnosti, vjeri, moralu.., obi~ajima. Kvalitetan ekonomski 

razvoj ka jasnijoj i izvjesnijoj budu}nosti zahtjevao je usmjeravawe na{ih speci-

fi~nosti, osobenosti u pozitivnom smjeru.., na me|usobno  usagla{avawe razvoja u svim 

oblastima `ivota i rada. Unutar projekta LICENSE ura|ena je pilot studija pomirewa 

konflikta u prirodno o~uvanom ambijentu mo~vare Barda~a. Analizom stawa ~ovjekove 

sredine na ekolo{ki osjetqivom prostoru, ciqanim aktivnostima stvarali smo 

neophodne preduslove za br`e, skladnije, kvalitetnije o~uvawe svih komponenti 

prirodne sredine, kao mogu}i model za sli~ne prostore u Republici Srpskoj. Planski, 

korak po korak, unutar ovog kompleksa uspostavqali smo harmoniju u prostoru, 

obezbje|ivali trajan, prostorno odr`iv razvoj. Istovremeno smo davali smjernice za 

planove vi{eg reda, kako se ne bi ugrozio kompleks iz vana. Projekat unutar mo~varno-

barskog kompleksa Barda~a testirao je novi model integralnog planirawa specijalnog 

rezervata prirode. Oblikovawe jedinstvene politike ure|ewa prostora ("spatial 

planning") je relativno nov proces u Evropi. ^lanstvo BiH u razli~itim evropskim 

tijelima i organizacijama je obavezuju}e, u smislu provo|ewa procesa integracije, koji 

je u toku.1 "Vode}i principi"2 nagla{avaju teritorijalnu dimenziju qudskih prava i 

                                                 
1 Radi boqeg razumjevawa, vidi vi{e u kwizi Tihomira Gligori}a, Zajedni~ke institucije BiH 
(od norme do stvarnosti), Narodna biblioteka Doboj, 2002. godine. Paper, koju je izdalo Mini-
starstvo vawskih poslova BiH, Sarajevo 2000. g. a potpomogao Program za razvoj Ujediwenih 
nacija (UNDP), sa naglaskom na dva glavna instrumenta, Evropskim sporazumima i izgra|enim 
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demokratije. Primjenom principa zahtijevali smo tijesnu saradwu izme|u prostornog 

planirawa i sektorskih politika koje, kroz svoje zakonske mjere, uti~u na prostorne 

strukture (politiku prostornog razvoja). Primjenom Vode}ih principa na  partnertskim 

osnovama, aktivnom u~e{}a javnosti u toku cjelog procesa planirawa, testirali smo 

ovaj model. Pravovremenim uvo|ewem javnosti u procesu pripreme, izrade i dono{ewa 

prostorno-planske dokumentacije, studija uticaja, ekolo{kih akcionih planova, 

odnosno realizaciji svih aktivnosti u prostoru.., ciqana je aktivnost kako bi se 

sprije~ili i izbjegla rastu}a urbanisti~ka i ekolo{ku korupcija. Lokalna zajednica 

pristupa izradi, dono{ewu i provedbi Lokalnih agendi 21. Provedena analiza daje 

preporuke za: ispravniji, kvalitetniji, sadr`ajniji, uravnote`eniji... zdraviji `ivot 

"prirodnog ~ovjeka" u prostoru. Izradom LEAP za Barda~u, edukovali smo lokalnu 

vlast i sve aktere u prostoru. Usagla{avali smo i donosili odluke unutar argumento-

vane rasprave, po principu "svi za isti pregovara~ki sto." Pomjerili smo tradicional-

ne granice u planirawa i ostvarili boqu prisnost, pobudili ve}i interes neposrednih 

korisnika prostora. Izradom seta Zakona iz oblasti za{tite sredine, Izmjenama i 

dopunama Zakona o ure|ewu prostora.., stvareni su zakonski i pravne okvire. Projekat 

"Institucionalnog ja~awa ministarstva i izrade zakonske regulative"3 realizovan je 

uz pomo} Evropske komisije. Zakoni su usagla{eni sa direktivama EU. Zakonski okviri 

doprinose ekonomskom razvoju koji zadovoqava princip odr`ivosti, omogu}uju rje{a-

vawe teku}ih potreba, bez ugro`avawa zahtjeva budu}ih generacija, kako bi za{titili 

sve komponente ~ovjekove sredine. Skup zakona iz oblasti za{tite sredine obuhvata:  

• Zakon o za{titi `ivotne sredine,4  

• Zakon o za{titi voda, 5 

• Zakon o upravqawu otpadom, 6 

• Zakon o za{titi prirode,7   

• Zakon o za{titi vazduha, 8 

• Zakon o fondu za za{titu `ivotne sredine,9 

• Закон о културним добрима10 

kojima se integralno, zakonodavno-pravno reguli{e ova oblast u Republici. Neusagla-

{enost Zakona o vodama i Zakona o za{titi voda blokira adekvatno upravqawe vod-

nim resursom, odnosno ugra`ava normalno funkcionisawe integralnog sektora za{-

tite. Nedostatak podzakonskih akata onemogu}ava prakti~nu primjenu Zakona iz ob-

lasti za{tite sredine. U saradwi sa resornim ministarstvima nastojali smo stvoriti 

{to kvalitetnije zakonodavno-pravni okvir koji bi bio efikasno primjewiv uslovima 

na terenu. Stvorena je mogu}nost efikasne i pravovremene primjene za{tite sredine u 

                                                                                                                                                         
odnosima izme|u pridru`enih zemaqa i institucija EU, te predvi|a posebne napore za 
pristupawe EU ukqu~uju}i odredbe koje se ti~u uskla|ivawa legislative 
2 "Vode}i principi" zasnovani su na "Evropskoj poveqi za Regionalno/prostorno planirawe," 
koju je usvojio Savjet Evrope, na Evropskoj konferenciji za regionalno planirawe (CEMAT) dana 
20.05.1983. godine, Torremolis, Španija,  
3 Projekat  Institucionalnog ja~awa ministarstva i izrada zakonske regulative, finansirala 
je Evrpska Komisija, implementing partner je Austrijska agencija za za{titu `ivotne sredine, 
projekt je realizovan u periodu  
4 Zakon za{titi `ivotne sredine "Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 53/02" 
5 Zakon o za{titi voda, "Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 53/02" 
6 Zakon o upravqawu otpadom,  "Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 53/02" 
7 Zakon o za{titi prirode,  "Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 50/02" 
8 Zakon o za{titi vazduha,  "Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 53/02" 
9 Zakon o fondu za za{titu `ivotne sredine,"Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 51/02" 
10 Zakon o културним добрима,  "Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 11/95" 
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praksi. Trenutno je u toku izrada odgovaraju}ih Pravilnika.11 Zajedni~ko je opredjeqe-

we: da se skup ekolo{kih zakona mora hitno implementirati i harmonizovati sa osta-

lim zakonima, kako bi se daqna degradacija ~ovjekove sredine (svih wenih komponenti) 

~im prije zaustavila.  

Zakonodavstvo je najvi{i izraz dru{tvene voqe. Stvaraju}i efikasan zakonski 

okvir, `eqeli smo da ta voqa nosi razvoj ekolo{ki osjetqivih podru~ja sa snagom, a 

ne da ga slijedi s naporom. Stvaraju}i efikasan zakonski okvir za funkcionisawe 

kompleksa Barda~e dali smo ogledni primjer za rje{avawe svih ekolo{ki osjetqivih 

prodru~ja u BiH, koji }e svojom odr`ivosti biti stimulans razvoja Lijev~a poqa i 

Bawalu~ke regije. "Priru~nik prostorno odr`iv razvoj i LEAP,"12 je kreiran unutar Pro-

jekta, wegovu aktuelnost i zna~aj ocjenio je i prihvatio Koordinacioni odbor za 

za{titu `ivotne sredine u BiH.13 [tampa se pod pokroviteqstvom REK,14 koji imple-

mentira projekte u BiH, a poslu`i}e svim optinama u BiH, ~ime se u praksi nastavqa 

odr`ivost Projekta na Barda~i. 

 

 

 

                                                 
11 trenutno je objavqen Pravilnik o uslovima za obavqawe djelatnosti lica iz oblasti za-
{tite `ivotne sredine," Slu`beni glasnik Republike Srpske, broj 2/03" 
12 Autor, docent dr Milenko Stankovi} dipl.in`.arh, Recenziju Priru~nika uradili univerzi-
tetski profesori: Tarik Kupusovi}, Borislav Jak{i} i ^edo Maksimovi} 
13 Memorandumom o razumjevawu, formiran je Koordinacioni odbor za `ivotnu sredinu BiH, 
potpisnici su resorni ministri, u ime  entitetskih Vlada, dana 11.07.1998.godine u Sent Andreji, 
Ma|arska, do sada je odr`ao 49. sjednica, na kojima su sve odluke donesene konsenzusom, bez 
preglasavawa. Zadatak Koordinacionog odbora je da harmonizuje legislativu standarde, moni-
toring, informacioni sistem.., u oblasti za{tite sredine, usaglasi planove u slu~aju opasno-
sti, uspostavi aktivan odnos sa me|unarodnom zajednicom. 
14 The Regional Envirnomental Center for Central and Estern Europe Cantri Office BiH 
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6.2. ПРЕГЛЕД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРОПИСА  

 
Закон о за{тити `ивотне средине ''Сл.гл.РС'' 53/02. 

• Овим законом уре|ује се о~уваwе, за{тита, обнова и побоq{аwе еколо{ког квалитета и капа-
цитета `ивотне средине, као и квалитетa `ивота; мјере и услови за управqаwе, о~уваwе и рационално 
кори{}еwе природних ресурса; oквир правних мјера и институција за о~уваwе, за{титу и побоq{аwе 
за{тите `ивотне средине; финансираwе активности везаних за `ивотну средину и послови и задаци 
органа управе предви|ени законом и подзаконским актима, те обавезе органа јавне управе. 

Закон о за{тити природе ''Сл.гл.РС'' 50/02. 

• Овим законом уре|ује се обнова, за{тита, о~уваwе и одр`иви развој пејза`а, природних под-
ру~ја, биqака, `ивотиwа и wихових стани{та, земqи{та, минерала и фосила и других компоненти приро-
де које ~ине дио `ивотне средине. 

Закон о за{тити вода ''Сл.гл.РС'' 53/02. 

• Овим законом уре|ује се за{тита вода од зага|иваwа и нерационалног и неразумног кори{-

}еwа, а {то обухвата о~уваwе и регулисаwе потребних коли~ина вода доброг стаwа, одр`аваwа обале  и 
водног земqи{та и доно{еwе одлука о постизаwу рационално-одр`ивог кори{}еwа. Оп{те одредбе 
Закона односе се на: циqеве за{тите вода, на~ела за{тите вода (на~ела из европске оквирне директиве ) 
која су иденти~на и за Закон о за{тити `ивотне средине и за све комплементарне законе, надле`ности у 
за{тити вода, планираwе и спрово|еwе за{тите вода и накнаде  за оптере}еwе вода. 

Закон о уре|еwу простора – Пре~и{}ени текст ''Сл.гл.РС'' 84/02. 

• Овај закон третира уре|еwе простора као скуп мјера и активности у склопу градитеqских про-
цеса, просторног и урбанисти~ког планираwа, урбанисти~ког, архитектонског и гра|евинског пројектоваwа 
и гра|еwа, у циqу ускла|иваwа потреба становни{тва за становаwем, радом и рекреацијом у здравој и 
за{ти}еној `ивотној средини, ствараwа услова и претпоставки за равномјеран и складан развој Репу-
блике Српске и свих wених дијелова уз ускла|еност оп{тих и посебних интереса свих корисника простора. 

Закон о водама ''Сл.гл.РС'' 10/98. и 51/01. 

• Овим законом третира се за{тита вода, за{тита од {тетног дејства вода, кори{}еwе и управ-
qаwе водама као добрима од оп{тег интереса, услови и на~ин обавqаwа водопривредне дјелатности, орга-
низоваwе и финансираwе водопривредне дјелатности и надзор над спрово|еwем одредаба овог закона. 
Одредбе овог закона односе се на изворске, стаја}е, теку}е, подземне, захва}ене атмосферске, пија}е, тер-
малне, минералне и термоминералне воде, као и на грани~не и др`авном границом пресје~ене водотоке.  

Закон о управqаwу отпадом ''Сл.гл.РС'' 53/02. 

• Овим законом уре|ују се све категорије отпада, све врсте дјелатности, операција и постројеwа у 
управqаwу отпадом.  Одредбе овог закона примјеwују се и на: отпад настао истра`иваwем, екстракцијом, трет-
маном и склади{теwем минералних ресурса и радом каменолома; те~ни отпад; `ивотиwски отпад и други нео-
пасни материјал природног поријекла који се мо`е користити у поqопривредне сврхе; одло`ени експлозив. Од-
редбе овог закона не примјеwују се на радиоактивни отпад, гасове испу{тене у атмосферу и отпадне воде. 

Закон о унутра{wој пловидби ''Сл.гл.РС'' 58/01. 

• Овим законом уре|ују се основни односи у вези са унутра{wим водама Републике Српске у ди-
јелу који се односи на кори{}еwе унутра{wих вода и обала унутра{wих вода РС за пловидбу; безбједн-
ост пловидбе; припадност,идентификација и упис пловила; основи својинско-правних односа у вези са 
пловилима; поступак уписа и брисаwа бродова;бродар;облигациони односи и др. 

Закон о метеорологији у Републици Српској ''Сл.гл.РС'' 13/02. 

• Законом о метеорологији у Републици Српској прописује се систем законске метеорологије у РС 
који осигурава исправна, усагла{ена и следива мјереwа у РС и БиХ, оствариваwе, ~уваwе и употребу 
еталона и референтних материјала; употребу, оцјеwиваwе усагла{ености и верификацију мјерила и 
метеороло{ки надзор над мјерилима; примјену законске метеорологије у РС; у~е{}е РС у ме|уентитетској 
и ме|удр`авној сарадwи и нау~но-истра`ива~ком и стру~ном раду у подру~ју метеорологије у оквиру 
јединственог метеороло{ког система у БиХ. 
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Закон о комуналним  дјелатностима ''Сл.гл.РС'' 11/95. 

• Овим законом утвр|ују се комуналне дјелатности од посебног дру{твеног интереса и на~ин обе-
збје|иваwа посебног дру{твеног интереса, организација обавqаwа комуналних дјелатности коју обезбје-
|ује оп{тина  и на~ин wиховог финансираwа. Као дјелатности од посебног дру{твеног интереса, у смислу 
овог закона, сматрају се изме|у осталих и: 

1. производwа и испорука воде, која обухвата сакупqаwе, пре~и{}аваwе и испоруку воде кори-
сницима за пи}е и друге потребе, водоводном мре`ом до мјерног инструмента корисника укqу~ују}и и 
мјерни инструмент; 

2. пре~и{}аваwе и одво|еwе отпадних вода, које обухвата сакупqаwе искори{}ених вода од при-
кqу~ка корисника на заједни~ку канализациону мре`у, одво|еwе канализационом мре`ом, пре~и{}аваwе 
и испу{таwе из мре`е, као и ~и{}еwе септи~ких јама; 
........... 
         12.  одво|еwе атмосферских вода и других падавина са јавних повр{ина. 

Закон о културним добрима ''Сл.гл.РС'' 11/95. 

• Овим законом уре|ује се систем за{тите и кори{}еwа културних добара и утвр|ују услови за 
обавqаwе дјелатности за{тите добара. 

Закон о министарствима ''Сл.гл.РС'' 3/97. 

• Овим законом оснивају се министарства као републи~ки органи управе, други републи~ки органи 
управе, и републи~ке управне организације, уре|ује wихпва организација, права и обавезе министара, 
руководиоца републи~ких управа и управних организација, и утвр|ује wихов дјелокруг рада. 

Закон о {умама ''Сл.гл.РС'' 66/03. 

• Овим законом уре|ује се за{тита, унапре|еwе и кор{}еwе {ума и {умског земqи{та и других 
потенцијала {ума и {умског земqи{та (газдоваwе {умама). 

Закон о спрово|еwу одлука Комисије за за{титу националних споменика 
установqене у складу са Анексом 8 Оп{тег оквирног споразума за мир у 
БиХ  

 
''Сл.гл.РС'' 9/02. 

• Овај закон уре|ује спрово|еwе одлука Комисије за за{титу споменика, успоставqене у складу 
са Анексом 8 Оп{тег споразума за мир у БиХ. 
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6.3. КАТЕГОРИЈА ЗАШТИТЕ (ПРИЈЕДЛОГ) 
 
 

Закон о за{тити природе категорије за{ти}ених подру~ја усагласио је са 
IUCN категоријама. По том закону за{ти}ена подру~ја су: 
 

1. Природна за{ти}ена подру~ја 
 

- строги природни резервати 
- посебни природни резервати (пору~ја дивqине) 

 

2. Национални паркови 
3. Споменици природе 
4. За{ти}ена стани{та 
5. За{ти}ени предјели 

 

- за{ти}ени природни предјели 
- за{ти}ени културни предјели 
- паркови природе 
- парк {уме 
- шумски за{титни појасеви и природни простори око културних добара 

 

6. За{ти}ена подру~ја за управqаwе ресурсима  
 

- вје{та~ки формирани простори 
- поједина~на стабла, скупине стабала, или `иве природwа~ке збирке 
успоставqене у сврху о~уваwа генофонда 

Интегрално сагледаваwе {ирег простора опредјелило нас је да ПОСЕБНИ 
РЕЗЕРВАТ ПРИРОДЕ БАРДАЧА изузетних природних вриједности и АРХЕО-
ЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ДОЊА ДОЛИНА који свједо~и о трајаwу `ивота ~овјека 
кроз разне историјске епохе, предло`имо за за{ти}ено подру~је у категорији – 
ЗАШТИЋЕНИ КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ БАРДАЧА – ДОЊА ДОЛИНА15. 

Такав савремени концепт за{тите }е обезбједити за{титу, унапре|еwе и 
~уваwе природних и створених вриједности за добробит буду}их генерација. 
 

 
 
 
 
 

                                                 
15 Допуњеним Законом о заштити природе -  пречишћени текст, заштићени културни пејзаж се 
уводи као нова категорија. 
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7. ГРАНИЦЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА И ЗОНЕ ЗАШТИТЕ  
    БАРДАЧЕ И ДОЊЕ ДОЛИНЕ 
 

7.1. ГРАНИЦЕ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА  БАРДАЧЕ И ДОЊЕ ДОЛИНЕ 
 
 

а{ти}ено подру~је Барда~е се састојати из два дијела и то: природни ре-

зерват Барда~а и археоло{ки локалитет Доwа Долина. У складу са тим су 

описане границе за{ти}еног. 

Границе природног резервата Барда~е мо`емо дефинисати на два на~ина: 

- административним границама                                                                                                   

- природним границама 

Административне границе природног резервата Барда~а обухватају: ката-

старску оп{тину Барда~а, катастарску оп{тину Бајинци, катастарску оп{тину 

Дуго Поqе, катастарску оп{тину Гај и дио катастарске оп{тине Гламо~ани. 

Природне границе резервата Барда~е са сјеверне стране кре}у од у{}а 

ријеке Матуре у Саву и иде коритом ријеке Саве све до у{}а ријеке Врбас у 

ријеку Саву. Затим са запада иде коритом ријеке Врбас све до мјеста Горwани 

до коте 94,5 гдје се одваја и од ријеке Врбас и иде границом катастарске оп{ти-

не Бајинци до канала Осорна – Борна – Љев~аница који има правац протезаwа 

запад-исток. Граница затим иде ју`ним каналом Осорна – Борна – Љев~аница 

у правцу запада пролазе}и са сјеверне стране поред брда Шарка (кота 93,1) 

преко коте 94 са ју`не стране од топонима Гали}евка и Бараји све до у{}а са 

ријеком Матуром. Западна граница природног резервата Барда~е је корито 

ријеке Матуре од у{}а са ју`ним каналом Осорна – Борна – Љев~аница па све 

до у{}а са ријеком Савом. 

Границе археоло{ког локалитета Доwа Долина мо`емо дефинисати на 

два на~ина: 

- административним границама                                                                                                   
- природним границама. 

Административне границе археоло{ког локалитета Доwа Долина обухва-
тају катастарску оп{тину Доwа Долина са катастарским ~естицама: к.~. од 315 
до 523; к.~.  од 611 до 618; к.~.  од 630 до 827; к.~.  од 1027до 1066;. 
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Природне границе археоло{ког локалитета Доwа Долина по~иwу са западне 

стране на ~вори{ту пута Горwа Долина – Барда~а са ријеком Матуром и проте`е 

се ду` тог пута све до раскрснице за Горwу Долину. Са ју`не стране пута  обу-

хвата простор у {ирини од 200 метара а са сјеверне стране све до ријеке Саве. 
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7.2. ЗОНЕ ЗАШТИТЕ ЗАШТИЋЕНОГ КУЛТУРНОГ ПЕЈЗАЖА БАРДАЧА – 
ДОЊЕА ДОЛИНА 
 

Подру~је за{ти}еног културног пејзажа Барда~а - Доwа Долина има 

тростепени ре`им за{тите са прописним одговарају}им мјерама и ре`имима 

за{тите по степенима за{тите. 

Зона ре`има за{тите I степена  обухвата следе}е повр{ине: 

1. Ада Ракитовац (комплет) и приобални појас трске у {ирини од давдесет 
метара око wе 

2. Језеро Дуго Поqе II 
3. Пет острва на Нецику  
4. Десна обала ријеке Матуре и  ју`на обала Дугог Поqа II ( граница по-

~иwе 200 метара ју`но од мјеста гдје се рије~ица А`аба улива у Матуру па иде 

средином ријеке Матуре све до моста код језера Превлака. Онда даqе иде 

насипом према југу поред језера Превлака, Сиwак, Луг, Дуго Поqе I и II па 

насипом са ју`не стране језера Дуго Поqе II све до Љев~анице. Грница даqе 

иде каналом до моста а онда наставqа сеоским путем према истоку све до 

ријеке Матуре 

5. Подру~је Доwе Долине уз ријеку Саву (од к.~. 318 до к.~. 378; од к.~. 611 
до к.~. 618; од к.~.630 до к.~. 827) 

Зона ре`има за{тите II степена  обухвата следе}е повр{ине: 

1. Нецик – језерски дио 
2. Ток ријеке Стублаје у за{ти}еном подру~ју (од границе за{ти}еног 

подру~ја до језера Луг) и обала ријеке Стублаје у {ирини од 10 метара 
3. Поплавне ливаде Крwад 
4. Шума Ивина 
5. Тименац (од к.~. 379 до к.~. 523; од к.~. 630 до к.~. 827) 

Зона ре`има за{тите III степена  обухвата следе}е повр{ине: 

1. Остала језера (Бразајски, Велики и Мали Дајковац, Ракитовац, Прев-
лака, Сиwак, Луг и Дуго Поqе I) 

2. Остале продуктивне и непродуктивне повр{ине које се налазе у гра-
ницама за{ти}еног подру~ја. 
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8. РЕЖИМИ И МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ, РАЗВОЈА,  
    УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА 
 
8.1. ПРОПИСАНИ РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ 
 

за{ти}еном културном пејзажу «Барда~а – Доwа Долина» утвр|ује се ре-

`им за{тите I, II и III степена. 

Под ре`имом за{тите I степена налази се: 

- Ада Ракитовац и појас трске око wе у {ирини од 20 метара 
- Дуго Поqе II 
- Десна обала ријеке Матуре и ју`на обала Дугог Поqа II  
- Пет oстрва на Нецику 
- Археоло{ки локалитет Доwа Долина уз ријеку Саву 

Ре`им за{тите I степена подразумјева забрану кори{}еwа природних бо-

гатстава и све видове кори{}еwа простора и активности, осим пра}еwа стаwа, 

нау~них истра`иваwа, контролисане едукације, конзервације, и презентације 

археоло{ког локалитета.  

Под ре`имом за{тите II степена налази се: 

       -   Нецик-језерски дио 
       -   Ток ријеке Стублаје у за{ти}еном подру~ју са приобалним дијелом у       
            {ирини 10 метара 
       -    Поплавне ливаде Крwад 
       -    Шума Ивина 
       -    Археоло{ки локалитет Тименац 

У оквиру просторне цјелине Барда~а у зони ре`има за{тите II степена на-

лазе се стани{та природних ријеткости биqних и `ивотиwских врста на којима 

се ограни~авају qудске активности, а активне мјере за{тите усмјеравају на уна-

пре|иваwе стани{та и пове}аваwе биоло{ке разноврсности. 

Под ре`имом за{тите III степена налази се остали дио просторне цје-

лине за{ти}еног културног предјела «Барда~а – Доwа Долина», у најве}ој мјери 

измјеwен qудским активностима: 
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- Остала језера (Бразајски, Велики и Мали Дајковац, Ракитовац, Прев-

лака,Сиwак, Луг и Дуго Поqе I) 

- Oстале продуктивне и непродуктивне повр{ине које се налазе у 

границама за{ти}еног подру~ја. 

У оквиру зоне ре`има III степена за{тите прописане мјере за{тите усмје-

рене су прије свега на спрје~аваwе зага|иваwа и измјене намјене повр{ина, те 

одр`аваwе и унапре|иваwе водног ре`има, као и повезиваwе дијелова за{ти-

}еног подру~ја који имају стро`ије степене за{тите. У оквиру те зоне могу}е је 

уре|иваwе и контролисано  кори{}еwе у туризму и рекреацији. 
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8.2. МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ, УНАПРЕЂИВАЊА, УРЕЂИВАЊА И КОРИШЋЕЊА  
      
 Културни пејзаж Барда~а – Доwа Долина представqа комплекс високих 

природних  и културно – историјских вриједности, које подразумјевају разли~ите 

принципе за{тите и унапре|иваwа па }е и управqаwе да захтијева комплексан 

приступ цијелом простору. 

Да би резерват Барда~а задр`ао своје основне карактеристике мо~варног 

подру~ја потребно је да са~ува своју основну функцију као привредни објекат, 

јер би се у противном у најкра}ем року тај простор поново претворио у оно {то 

је био прије изградwе рибwа~ких објеката: редовно плавqене водоплавне {у-

ме, ливаде и тр{}аци без трајних отворених водених повр{ина. Потпуно пре-

пу{таwе простора рибwака природним токовима би довело до пораста броја 

јединки врста којима погодују такви еколо{ки услови, али и до пада разновр-

сности `ивог свијета на Барда~и, јер би и{~езле врсте које захтијевају при-

суство ве}их отворених водених повр{ина, флотантне, субмерзне вегетације и 

сл. преко цијеле године. С друге стране, то би озбиqно угрозило или ~ак оне-

могу}ило одр`иви развој цијелог краја, а дугоро~но би вјероватно довело и до 

одласка становни{тва.  
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Ти разлози су опредјелили зонираwе и мјере за{тите на на~ин да се зад-

р`и зна~ајан дио рибwака у wеговој оригиналној привредно-економској фун-

кцији, а маwе и слабије искористиве дијелове рибwака, као и оне који су се ток-

ом истра`иваwа показали као изузетно ва`ни за размно`аваwе и опстанак 

`ивих врста оставе да се врате у секундарно настало «дивqе» стаwе какво је 

било 60-их и 70-их година про{лога вијека. »Задивqаваwу» се препу{та базен 

Дуго Поqе2, који је због слабе вододр`qивости и онако слабо искористив, а и 

најудаqенији од qудских утицаја. Препу{таwем зарастаwу просје~еног канала 

и обновом некада врло богате дендрофлоре аде Ракитовац вратиле би се нека-

да{wе гwездарице које су ријеткост у европским размјерама, а засигурно би 

биле привла~не и за стране туристе. 

По{то су птице један од екол{ки најзна~ајнијих дијелова екосистема на 

Барда~и, а тако|е и најзанимqивији објекат за екотуризам, и на осталим дије-

ловима рибwака би се циклус привредних активности требао временски ускла-

дити са природним циклусима репродукције птица. То не би битно утицало на 

рад и профит рибwака, али би донијело ви{еструке користи у еколо{ком, па и у 

економском смислу. 

Насеqе Доwа Долина је комплекс археоло{ког налази{та које ~ине ста-

рије насеqе касног бронзаног доба, Градина – насеqе гвозденог доба и некро-

пола гвозденог доба. 

Тај велики археоло{ки локалитет је откривен крајем деветнаестог вијека 

захваqују}и слу~ајном налазу. Од тада трају археоло{ка истра`иваwа, али не 

тако ~есто ни толиког интензитета како заслу`ује. Због тога  у буду}ности треба 

да се дугоро~ним и краткоро~ним плановима дефини{у активности истра`ива-

wа, конзервације и презентације тог изузетно вриједног подру~ја не само ло-

калног него и европског зна~аја.  

На цијелом подру~ју за{ти}еног подру~ја обезбје|ује се унапре|ива-

wе квалитета `ивотне средине и о~уваwе врста, популација и стани{та 

природних ријеткости, о~уваwе, конзервација и презентација културно-

историјских вриједности. У том циqу посебно се 

Обезбје|ује: 
� Ревитализација стани{та природних ријеткости (по посебном програму); 

� Управqаwе популацијама природних ријеткости; 

� Едукација и нау~но истра`ива~ки рад; 

� Успоставqаwе мониторинга хидрогеоло{ких и природних вриједности; 

� Презентација и популаризација за{ти}еног подру~ја 
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� Успоставqаwе центра за информисаwе и едукацију (на подру~ју зоне 
ре`има за{тите III степена). 

� Одр`аваwе квалитета воде 

� Спре~аваwе инфилтрације воде из септи~ких јама 

� О~уваwе рибqег фонда аутохтоних врста у ријекама и потоцима (не у 
језерима намјеwеним привредним дјелатностима – рибwацима) 

� Перманентно смаwиваwе бројности алохтоних врста риба у ријекама и 
потоцима 

� Смаwиваwе уноса непо`еqних алохтоних врста риба у рибwацима 

� За{тита приобалне вегетације 

� Стимулисаwе производwе здраве хране на обрадивим повр{инама 

� Истра`иваwе, тума~еwе и ~уваwе материјалних остатака qудског траја-
wа, који су се временом тало`или и тако постајали саставни дио 
сло`ених и слојевитих просторно-историјских цјелина 

� Економски ефекти кроз презентацију културно-историјских и природних 
вриједности за{ти}еног подру~ја  

 

 

Забраwује се: 

� Нару{аваwе геоморфоло{ких и хидроло{ких одлика (моделираwе 
терена); 

� Дубqи земqани радови у седиментима; 
� Отвараwе позајми{та песка; 
� Преораваwе и по{умqаваwе ливада и па{wака; 
� Изградwа сем за потребе за{тите природе; 
� Отвараwе депонија и одлагаwе било каквог отпада; 
� Употреба хемијских средстава у поqопривреди; 
� Уно{еwе алохтоних врста 
� Сакупqаwе дивqих биqних и `ивотиwских врста (пијавице, пу`еви, 

`абе, лековито биqе)  
� Све друге радwе које на било који на~ин могу угрозити за{ти}ено 
природно добро и wегове одлике 

� Упу{таwе непре~и{}ених отпадних вода 
� Изазиваwе наглих промјена нивоа воде 
� Захватаwе воде из језера за заливаwе и друге потребе 
� Уно{еwе алохтоних врста рибе у ријеке и потоке 
� Лов 
� Узнемираваwе птица и нару{аваwе других врста природних ријеткости 
� Нару{аваwе интегритета и природне динамике везаних и плове}их острва 
� Отвараwе дивqих пла`а 
� Паqеwе трске  ( на подру~ју зоне ре`има за{тите I и II степена ) 
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� Све радwе које би могле угрозити археоло{ки локалитет 

Уз мјере наведене за цјелокупни простор ове цјелине, на подру~ју ре`и-

ма за{тите III степена обезбје|ује се: 

� Успоставqаwе и уре|иваwе мјеста за одмор и рекреацију (по посебном 
програму); 

� Изградwа ограни~еног броја типских, да{~аних молова и платформи за 
осматраwе птица (по посебном програму); 

� Повезиваwе природних и културно-историјских вриједности у једну цјелину  

Дозвоqава се: 

� Спортски риболов са обале. 
� Лов ( по ловној основи) 
� Привредни риболов (рибwаци) 
� Испа{а (овце, говеда, коwи) или ко{еwе траве 
� Чи{}еwе извора и одр`аваwе прото~ности корита Матуре, Стублаје и 
Брзаје 

� Ревитализација обра|ених повр{ина 
� Стимулисаwе производwе здраве хране 
� Радови по посебним програмима (ускла|ени са плановима за{ти}еног 
подру~ја) 

У оквиру зоне режима заштите II степена, поред мјера наведених за         

природно добро у цјелини и цјелокупну просторну цјелину, обезбјеђује се: 

� Мир у резервату потребан за гње`|еwе и зимоваwе птица 
� По потреби спре~аваwе {иреwа трске и `буwа 
� Одр`аваwе пловности/приступ ~уварске слу`бе свим дјеловима резервата. 
� Испа{а (овце, говеда, коwи) 
� Традиционално уре|еwе простора (по посебном програму) 
� Привредни риболов – рибwаци 
� Истра`иваwе, конзервација и презентација археоло{ког локалитета 

Дозвоqава се: 

� Наизмјени~но сје~еwе трске уз обалу (по посебном програму). 
� Кори{}еwе простора на традиционалан на~ин (одр`аваwе ва{ара, ...) 
� Обрада поqопривредног земqи{та 
� Истра`иваwе, конзервација и презентација археоло{ког локалитета 

Забраwује се: 

� Кретаwе пловила у периоду ле`еwа птица и исхране wихових младуна-
ца сем за потребе за{тите и ~уваwа, нау~но-истра`ива~ки рад и контро-
лисану едукацију; 

� Спортски риболов; 
� Скидаwе травног покрива~а; 
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� Поставqаwе ба~ија и торова од отпадног материјала, метала и пластике; 
� Било какава дјелатност која подразумијева ископ земqе дубqе од 30 цм 
на археоло{ком локалитету; 

� Било какава дјелатност која мо`е довести до уни{таваwа археоло{ког 
локалитета (кр~еwе и паqеwе, ва|еwе паwева, наводwаваwе...). 

У оквиру ре`има за{тите I степена забраwено је кори{}еwе природних 

богатстава и сви видови кори{}еwа простора и активности, осим пра}еwа стаwа, 

нау~них истра`иваwа и контролисане едукације, а обезбје|ује се о~уваwе и уна-

пре|иваwе популација природних ријеткости. Дозвоqена су  истра`иваwа, кон-

зервација и презентација археоло{коло{ког локалитета (по посебном програму).  

 

 
 
 
 
 
 
 
8.3. СУКОБ ИНТЕРЕСА 
 

С обзиром да буду}е за{ти}ено подру~је  треба да оствари разли~ите 

функције – о~уваwе високо вриједних природних стани{та и вриједног архео-

ло{ког локалитета и ону другу привредно-економску, јавqају се и конфликти 

које буду}и управqа~ треба да рије{и.То се прије свега односи на:  

- присуство корморана и друге крупне ихтиофагне фауне која наноси вели-

ке {тете у рибwацима. За сада се проблем рје{ава употребом тзв. «топова» ко-

јима се корморани пла{е, али то рје{еwе није одр`иво, јер бука исто тако пла-

{и и све остале врсте птица, од којих је ве}ина по`еqна на рибwаку.  

- присуство видри које су за разлику од корморана врло ријетке и неопходна 

им је дјелотворна за{тита. Тренутно их тајно лове и уни{тавају на рибwаку свје-

сно кр{е}и закон. Једино рје{еwе је надокнада при~иwене {тете од стране управ-

qа~а и пресеqаваwе ви{ка на друга мјеста гдје }е имати маwе {тетан утицај.  
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8.4. СМЈЕРНИЦЕ 
 
8.4.1. СМЈЕРНИЦЕ УПРАВЉАЊА ВОДАМА 
 

Интеграција трајног кори{}еwа, за{тита вода и управqаwе 
      

У склопу пројекта LIFE LICENSE ура|ено је неколико приједлога за рје-
{аваwе уре|еwа отпадних вода која су наро~ито примјеwива за дома}инства и 
угоститеqске објекте. Оригинални назив предло`еног система за пре~и{}ава-
wе отпадних комуналних и метеорских вода је «Constructed Wetland» {то у 
преводу зна~и пре~и{}аваwе отпадних вода на бази аквати~них биqака или 
биqни пре~иста~и. Предло`ени систем је јефтин за изградwу и одр`аваwе, а 
{то је најва`није, компатибилан је са мо~варним екосистемом у погледу 
заштите `ивотне средине. Естетски су много погоднији за мо~варно подру~је у 
поре|еwу са конвенционалним уре|ајима за пре~и{}аваwем отпадних вода.  

Оствариваwе трајног кори{}еwа за{ти}еног подручја Барда~а, прије свега 
ускла|ено{}у за{тите природе и дозвоqеним привредним активностима мо`е 
да се изведе уколико се: 

Приоритети 

- Успоставити функционалан хидротехни~ки систем за водоснабдијеваwе 
рибwака и одбрану од вода и рје{аваwе конфликата 
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- Изградwа заједни~ких и индивидуалних пре~иста~а отпадних вода из 
дома}инстава, угоститеqских објеката и фарми. 

- Успоставqаwе мониторинг мре`е за контролору и мјереwе квалитета и 
квантитета повр{инских и подземних вода 

- Ја~аwе свијести локалног становни{тва и оп{тинских органа о рацио-
налном кори{}еwу природних ресурса и за{тити вода од зага|еwа.  
      -   Испитваwе могу}ности поновног оспособqаваwа канала за водоснабдије-
ваwе Косјерево – Барда~а ради појефтиwеwа одр`аваwа 
 
8.4.2. СМЈЕРНИЦЕ УПРАВЉАЊА ХИДРОГЕОЛОШКОМ СРЕДИНОМ 
 

Управqаwе хидрогеоло{ком средином у функцији развоја еколо{ки осјет-

qивог подру~ја Барда~а, у оквиру Лијев~е поqа ~ији саставни дио представqа 

систем који треба да обезбједи рационално кори{}еwе, за{титу и за{титу од 

ресурса, односно подземних вода. Дио управqаwа су и: 

- мониторинг подземних вода 
- за{тита `ивотне средине 
- за{тита хидрогеоло{ког насqе|а 
Развој подру~ја Барда~а треба посматрати у склопу Лијев~е поqа јер у 

природном смислу представqа неодвојиву средину која има своје специфи~-

ности које су угро`ене антропогеним факторима.Спроведеним хидрогеоло{ким 

истра`иваwима приказана је ситуација на терену али и дате препоруке за 

могу}ност ревитализације у оквиру развијеног система управqаwа простором 

кроз планска документа. 

Тако схва}ен Пројекат мо`е се спровести уколико се: 

- формира катастар хидрогеоло{ких појава у ГИС-у 
- уради биланс резерви подземних вода у циqу правилнијег газдоваwа 
подземним водама и рационалнијег водоснабдијеваwа 

- уради студија мониторинга, јединствено на нивоу Лијев~е поqа 
- за{тите, обиqе`е и промови{у објекти хидрогеоло{ког насqе|а 

 
8.4.3. СМЈЕРНИЦЕ УПРАВЉАЊА И УНАПРИЈЕЂЕЊА СТАНИШТА  
           ПРИРОДНИХ РИЈЕТКОСТИ 
 
     Управqаwе за{ти}еним природним добром има за циq о~уваwе постоје}их 

природних вриједности и унаприје|еwе стани{та природних ријеткости. Оства-

реwе постављеног циqа подразумијева приоритетне активности и предузима-

wе мјера дугоро~ног карактера. То су: 

- комплексна инвентаризација вегетације флоре и фауне 
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- картираwе аутохтоне вегетације 
- утвр|иваwе и пра}еwе бројности орнитофауне и других `ивотиwских група 
- правилна производwа рибе 
- сприје~аваwе ненамјенског нару{аваwа услова на појединим дијелови-
ма рибwака како не би до{ло до нару{аваwа одре|ених биотопа као 
незамјеwивих простора за гније`|еwе и зимоваwе птица 

 
8.4.4. СМЈЕРНИЦЕ УПРАВЉАЊА ШУМАМА 
 
     Да би се израдио план газдоваwа {умама потребно је: 

- извр{ити таксацију – премјер дендрометријских и других параметара 
- извр{ити потпуну конверзију багремових састојина аутохтоним врстама 
на основу типоло{ких истра`иваwа 

- ниске {уме преводити у ви{и узгојни облик са форсираwем аутохтоних 
врста, посебно храста лу`wака и поqског јасена 

- у састојинама гдје је склоп потпуно прекинут потребо је подсијавати `ир, 
односно садити саднице лу~ког јасена 

- на подру~ју ре`има за{тите I степена предви|а се потпуна за{тита 
{умског фонда (сем мјера унаприје|еwа) 

- на подру~ју ре`има за{тите II степена {уме треба да се уреде као парк                              
{уме или као дио барског пејса`а 

- на подру~ју ре`има за{тите III степена за{тите {умама треба да се газ-
дује по принципу одр`ивости тј трајности прираста, приноса и прихода, 
односно wиховог пове}аwа, уз по{товаwе намјене цјелокупног простора 

- посебна па`wа треба да се посвети контроли кори{}еwа {ума у при-
ватној својини 

- израда {умско-привредне основе за {уме у обухвату природног резер-
вата Барда~а, ~име би се газдоваwе тим {умама увело у нау~но постав-
qен оквир. 

          
8.4.5. СМЈЕРНИЦЕ МУДРОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА  
 
        Функционисаwе за{ти}еног природног добра подразумијева и мудро 
кори{}еwе ресурса, засновано на потреби о~уваwа услова опстанка природних 
вриједности. У том циqу потребно је: 

- о~уваwе и пра}еwе стаwа хидроло{ких одлика 
- израда програма алтернативних видова кори{}еwа поqопривредног 
земqи{та 

- уре|еwе простора за туризам и рекреацију и подстицаwе развоја тури-
сти~ких садр`аја којима се обезбје|ује кори{}еwе за{ти}еног подру~ја 
уз ефикасну за{титу културно-историјских и природних вриједности 

- обезбје|иваwе приоритета локалном становни{тву у кори{}еwу приро-
дних ресурса за{ти}еног подру~ја 
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- обезбје|иваwе сарадwе свих корисника за{ти}еног подру~ја 
- развијаwе свијести код локалног становни{тва о природној и културо-
ло{кој вриједности, али и раwивости подру~ја, хидроло{ких и биоцено-
ло{ких карактеристика. 

 
8.5. ПРОГРАМИ И ПЛАНОВИ ЗАШТИТЕ, РАЗВОЈА, УНАПРИЈЕЂЕЊА       
          И УПРАВЉАЊА     

ЗАШТИЋЕНИ КУЛТУРНИ ПЕЈЗАЖ «БАРДАЧА – ДОЊА ДОЛИНА»  
проглашава Министарство за просторно уре|еwе, гра|евинарство и екологију 
подзаконским актом уз претходно прибављено мишљење Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде и Републичке управе за геодетске и 
имовинско правне послове (~лан 36. Закона о за{тити природе). План 
управqаwа за{ти}еним подру~јем доноси Влада (~лан 40. Закона о за{тити 
природе). Постоје}и Нацрт просторног плана посебне намјене треба да се 
усагласи са  мјерама и зонама за{тите из Стру~не основе за 
успоставqаwе за{ти}еног културног пејзажа«Барда~а – Доwа Долина» а 
онда проведе законска процедура усвајаwа. 

План управqаwа треба да садр`и мјере и активности којима се обезбје-
|ује о~уваwе, за{тита и унаприје|еwе за{ти}еног подру~ја, као и уре|иваwе и 
управqаwе добром. На основу ви{егоди{wег, доноси}е се годи{wи програм 
за{тите. План за{тите и развоја обухвата наро~ито: 

- организацију управqаwа и газдоваwа 
- мјере за{тите, о~уваwа и унаприје|еwа природних и културно-историј-
ских вриједности 

- мјере за{тите и мудрог кори{}еwа ресурса 
- презентацију добра и васпитно-образовне активности 
- програм нау~но-истра`ива~ког рада и мониторинга 
- план динамике реализације 
- план финансијске реализације 

 
8.5.1 УПРАВЉАЊЕ – СТАРАЊЕ О ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ 

 
8.5.1.1. Приједлог управљача – стараоца 
 

Спрово|еwе мјера и активности за{тите у за{ти}еном подру~ју – За-
{ти}ени културни предио «Барда~а – Доwа Долина» сматрамо да треба да се 
повјери Jавној установи „ АРХЕОЛОШКО ПРИРОДНИ ПАРК  ДОЊА ДОЛИНА – 
БАРДАЧА“  која }е на најбоqи на~ин да заступа оп{те интересе за{ти}еног 
подру~ја. 

Основне претпоставке за успје{но спрово|еwе за{тите су: 

- обезбје|иваwе стру~ног кадра, 
- обезбје|иваwе обу~ене ~уварске слу`бе 
- обезбје|иваwе инвестиција за опремаwе и уре|еwе подру~ја 
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- доно{еwе прописаних програмских и планских докумената, wихова 
стру~на и дру{твена потврда 

- разрада система финансираwа 
 
8.5.1.2. Међусобни односи стараоца, ималаца и корисника 
     

Ме|усобне обавезе и односи стараоца, ималаца и корисника за{ти}еног 
подру~ја треба да се регули{у посебним правним актом. 

Из ~иwенице да имаоци – скуп{тине оп{тина Гради{ка и Србац повјера-
вају за{ти}ено добро на стараwе, происти~е и обавеза стараоца (јавна уста-
нова) да обавqа послове за{тите на добру и ускла|ује за{титу и wегово 
кори{}еwе. Стараоцу треба да се пренесу одре|ена јавно правна овла{}еwа, 
те да он има право активне легитимације у погледу оствариваwа прописаних 
ре`има за{тите и покретаwа криви~них и прекр{ајних поступака. 

Старалац за повјерено добро доноси програме и друга акта са условима 
за{тите, кори{}еwа и развоја добра у складу са Законом и Актом о за{тити. 

Уколико старалац за{ти}еног подру~ја немарно ~ува или не одр`ава 
добро, због ~ега постоји опасност wеговог о{те}еwа или уни{теwа, орган који 
је донио одлуку о за{тити мо`е повјерити одр`аваwе за{ти}еног подру~ја 
другом предузе}у или организацији, с тим {то ранији стараоц сноси дио тро-
{кова које би имао да је редовно одр`авао за{ти}ено подру~је, а ду`ан је да 
новом стараоцу преда акта која се односе на за{ти}ено подру~је. 

Сви корисници добра су обавезни да се придр`авају ре`има и мјера про-
писаних актом о за{тити за{ти}еног подру~ја као и осталим актима у функцији 
за{тите и развоја. 

Старалац је ду`ан да:  

- обезбје|ује спрово|еwе прописаних ре`има и мјера у циqу за{тите, 
о~уваwе и унаприје|еwа за{ти}еног подру~ја 

- вр{и обиqе`аваwе за{ти}еног подру~ја 
- доноси средwоро~не и годи{wе програме за{тите и равоја 
- доноси акт о унутра{wем реду на за{ти}еном добру 
- обезбје|ује ~уварску слу`бу 
- у слу~ају насталих промјена које за{ти}ено подру~је могу уни{тити или     
нару{ити wегова битна својства обавијести надле`не органе 

- обезбје|ује услове за спрово|еwе нау~но истра`ива~ких, образовних, 
културних, информативно-пропагандних и других активности у складу са 
Законом. 

- обезбје|ује финансијска средства из сопствених прихода и из накнада 
за кори{}еwе за{ти}еног подру~ја 

- обра}а се надле`ним органима ради обезбје|иваwа средстава из 
буџета и других извора прихода 
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- пријавqује пројекте за{тите и унаприје|еwа за{ти}еног подру~ја на 
дома}е и ме|ународне конкурсе  

 
 
 
8.6. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА 
 

Права и обавезе надле`них органа у циqу утвр|иваwа и оствариваwа 
мјера о~уваwа, за{тите и развоја за{ти}еног подру~ја по~ивају на стаwу и зна-
~ају природних и културно-историјских вриједности, као и могу}ности wиховог 
мудрог кори{}еwа у сагласности са законским одредбама. 

Права и обавезе надле`них органа и организација у погледу оствариваwа 
мјера о~уваwа, за{тите и развоја односе се на Владу Републике Српске, као 
органа надле`ног за доно{еwе акта о за{тити, Министарство за просторно 
уре|еwе, гра|евинарство и екологију које је надле`но за за{титу природе, Ми-
нистарство просвјете и културе које је је надле`но за за{титу културно-ис-
торијског насqе|а, Скуп{тине оп{тина Србац и Гради{ка као имаоци, Републи-
~ки завод за за{титу културно-историјског и природног насqе|а РС као уста-
нова која ради послове за{тите културно-историјског и природног насqе|а од 
интереса за Републику. 

Влада Републике Српске: 

- доно{еwем одговарају}их дугоро~них просторно-планских програма и 
развојних докумената и одговарају}им мјерама економске политике 
обезбје|ује уравноте`ен привредни развој и за{титу културно-исто-
ријских и природних добара 

- у оквиру средwоро~ног програма за{тите и унаприје|еwа `ивотне сре-
дине и стратегије развоја културе обезбје|ује средства за     пра}еwе 
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стаwа и квалитета за{ти}еног подру~ја, финансираwе програма 
за{тите и развоја, кредитираwе приоритетних инвестиција на за{ти}е-
ном подру~ју, финансираwе нау~но-истра`ива~ких пројеката апликатив-
ног карактера, студија, елабората и изво|а~ких пројеката, суфинанси-
раwе стру~ног оспособqаваwа кадрова и за друге програмске задатке 
од интереса за Републику. 

- разматра извје{таје о стаwу за{ти}еног подру~ја, утвр|ује мјере и обез-
бје|ује претпоставке за wегову за{титу, уре|иваwе и развој. 

     Министарство за просторно уре|еwе гра|евинарство и екологију и Мини-
старство просвјете и културе: 

- доносе годи{wе програме за извр{еwе средwоро~них програма Владе, 
у оквиру којих дефини{е приоритете за објекте од интереса за Републи-
ку {то зна~и и за ово за{ти}ено подру~је 

- дају сагласност на програмску, планску, пројектну и другу документацију      
којом се предви|ају мјере за{тите и кори{}еwа за{ти}еног подру~ја 

- усмјерава и контроли{е стараоца и предузима одговарају}е мјере 
- координишу рад Републи~ког завода за за{титу културно-историјског и 
природног насqе|а на пословима за{тите у за{ти}еном подру~ју 

- утвр|ују приоритет у финансираwу Програма за{тите и развоја за{ти-
}еног подру~ја. 

Оп{тински органи управе Србац и Гради{ка 

- планове уре|еwа простора усагла{авају са програмима за{тите и раз-
воја за{ти}еног подру~ја 

- суфинансирају са Владом и другим институцијама програме за{тите и 
развоја, нау~но-истра`ива~ке пројекте, студије, елаборате и друге прог-
рамске активности од интереса за оп{тину на за{ти}еном подру~ју 

- кредитирају приоритетне инвестиције од интереса за оп{тину. 

      Републи~ки завод за за{титу културно-историјског и природног насqе|а: 

- прати и истра`ује стаwе угро`ености за{ти}еног подру~ја и предла`е       
одговарајуће мјере 

- вр{и стру~ни надзор над спрово|еwем мјера које су утвр|ене Програ-
мом за{тите и развоја 

- истра`ује, проу~ава и прати стаwе за{ти}еног подру~ја ради дефини-
саwа мјера савремене за{тите и кори{}еwа 

- пру`а стру~ну помо} стараоцу 
- представqа и популари{е природне и културно-историјске вриједности 
за{ти}еног подру~ја. 

Поред наведеног, обавезе које слиједе, а треба да обезбједе реализа-
цију основног циqа – за{титу сврстане су у три основне активности: 

∗ Мјере активне за{тите које обезбје|ују могу}ност кори{}еwа природних 
ресурса, трајно и без појава нару{аваwа wихових основних вриједности, а у 
складу са концепцијом одр`ивог развоја. 

∗ Управqаwе популацијама ријетких врста у циqу wиховог о~уваwа «in 
situ» условима и евентуалног унаприје|иваwа просторног распореда, бројности 
и густине популације, те дово|еwе археоло{ког локалитета Доwа Градина у 
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стаwе потпуне истра`ености и конзервације ради kвалитетне презентације јед-
ног од најзна~ајнијих праисторијских локалитета југо-исто~не Европе, који је тра-
јао око 1000 година у континуитету. 

∗ Перманенти мониторинг, презентација и популаризација културно-исто-
ријских и природних вриједности.                      
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