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ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА И АКТИВНОСТИ 

У складу са предвиђеним активностима реализација Пројекта траје три године и 
конципирана је по фазама, које се поклапају за приказивањем извршених активности и 
добијених резултата у периодичним и завршном извештају. 

Прва фаза Пројекта обухватиће следеће активности: 

• формирање стручног тима, подела задужења и обавеза, 

• израда методологије рада на пројекту по задацима, 

• прикупљање и анализа података о релевантним еколошким условима средине,  

• прикупљање и анализа података о изворима загађења реке,  

• прикупљање и анализа података о водном праву ЕУ и Србије, 

• прикупљање и анализа података о биолошким системима за пречишћавање 
отпадних вода и њихова анализа,  

• испитивање могућности производње биомасе из засада вишегодишњих зељастих 
биљака на биолошким системима и  

• израда и предаја првог периодичног извештаја најкасније до 01. новембра 2014. 
године. 

Друга фаза Пројекта обухватиће следеће активности: 

• израда идејног решења за конструкцију и постављање биолошких система, 

• израда извођачког решења за конструкцију и постављање биолошких система, 

• формирање биолошких система (без садње биљака), 

• постављање биолошких система (са формирањем супстрата и садњом биљака) и 

• израда и предаја другог периодичног извештаја најкасније до 01. јуна 2015. 
године. 

Трећа фаза Пројекта обухватиће следеће активности: 

• узимање и анализа узорака воде, 

• узимање и анализа узорака биљака, 

• узимање и анализа узорака супстрата,  

• уклањање биолошких система, 

• процена добијене биомасе,  

• обрада добијених резултата и 

• израда и предаја трећег периодичног извештаја најкасније до 01. новембра 2015. 
године. 
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Четврта фаза Пројекта обухватиће следеће активности: 

• анализа и синтеза података и резултата добијених током претходне две године и 

• израда и предаја четвртог периодичног извештаја најкасније до 01. јуна 2016. 
године. 

Завршна фаза Пројекта обухватиће следеће активности: 

• израда модела биолошких система, који би надаље могли да се користе за 
пречишћавање воде и на другим рекама, каналима, барама и језерима Београда, 

• утврђивање потенцијалних водених површина и токова у Београду погодних за 
постављање биолошких система и  

• израда и предаја завршног извештаја најкасније до 01. новембра 2016. године. 
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Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за 
пречишћавање загађених вода 

Резиме 

Код већих насеља, као што је град Београд, комуналне отпадне воде се често мешају са 
индустријским отпадним водама и када доспеју у реке наносе огромне штете акватичној 
флори и фауни, онемогућавају коришћење водених површине у рекреативне сврхе, 
нарушавају целокупни амбијент речне долине и друго. Препознавши тежње еколошки 
свесног друштва да уређење, газдовање и заштиту вода схвати као један од својих главних 
задатака, Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда је  2014. године на 
тендеру доделио израду пројекта „Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима 
за пречишћавање загађених вода“ Институту за шумарство из Београда. Основни циљ 
Пројеката је да се понуди еколошки прихватљиво, ефикасно и економски исплативо решење 
за третман и ревитализацију загађених урбаних речних токова. У складу са испуњењем овог 
циља на обали Топчидерске реке у оквиру расадника Јавног предузећа за газдовање шумама 
„Србијашуме“ Београд, ШГ „Београд“ Београд постављено је пилот постројење за 
пречишћавање загађених вода. Биолошки систем за ревитализацију Топчидерске реке има 
карактер привременог објекта и поставља се у сврху истраживања и мерења, а у циљу израде 
Модела биолошких система који би се у будућности користили за пречишћавање воде и на 
другим рекама, каналима, барама и језерима. Конструисан је као модификовани 
ризофилтрациони систем, који се састоји од пумпе за захватање воде из реке, сабирног 
затвореног резервоара, четири отворена правоугаона базена у које се смештају плутајућа 
острва са различитом вегетацијом, једног отвореног правоугаоног базена са алгама и пумпе 
за рециркулацију. Вегетацију плутајућих острва чине декоративна биљка Canna indica L. 
(кана) и декоративне макрофите Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (syn. Phragmites 
communis Trin., трска), Iris pseudacorus L. (барска перуника), Iris sibirica 'Perry's Blue' 
(сибирска перуника), Alisma plantago - aquatica L. (водена боквица), Lythrum salicaria L. 
(поточњак) и Menyanthes trifoliata L. (грчица). По завршетку периода уходавања биолошког 
система започети су експерименти са циљем да се одреди ефикасност самог система. Том 
приликом су узимани узорци воде, супстрата, биљака и алги. 

Резултати испитивања ефикасности биолошког система са плутајућим острвима за 
пречишћавање загађених вода су показали да је улив у биолошки систем на основу садржаја 
већине полутаната, који представљају параметре за оцену еколошког статуса вода, 
окарактерисан као вода лошег (класа V) и умереног (класа III) еколошког статуса, а да је по 
проласку воде кроз биолошки систем добијена вода одличног еколошког статуса (класа I). 
Током експерименталног периода закључено је да је биолошки систем добра средина за раст 
одабраних врста биљака и алги, као и да оне поред усвајања различитих елемената, у 
биолошком систему потпомажу друге физичке, хемијске и биолошке механизме за уклањање 
полутаната из загађених вода. Уз мање модификације биолошки систем са плутајућим 
острвима би могао да има још већу ефикасност.       

Резултати испитивања фиторемедијационог потенцијала биљке C. indica и одабраних 
декоративних макрофита у биолошком систему за пречишћавање загађених вода су показали 
да је свака врста могла да концентрише бар два или више различитих елемената, који су 
окарактерисани као полутанти, из загађене воде. Закључено је да постоје разлике у 
ефикасности фиторемедијације у зависности од врсте одабраних биљака, па сходно томе 
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вегетацију плутајућих острва треба да чини биљни склоп различитих врста. Све испитиване 
врсте, осим M. trifoliata су у биолошком систему расле брзо и при томе су стварале знатну 
количину подземне и надземне биомасе. При томе је врста C. indica остварила највећу 
продукцију биомасе у односу на све остале врсте, а врста L. salicaria је остварила највећу 
продукцију биомасе у односу на остале декоративне макрофите. Резултати ових 
истраживања су показали и да су све испитиване врсте отпорне на различите еколошке 
услове средине, штеточине и болести, а да врста C. indica има велику регенеративну 
способност. Све испитиване врсте су толерантне на широк спектар полутаната. Заснивање 
биљака, њихово пресађивање у биолошки систем и одржавање вегетације плутајућих острва 
је једноставно. На основу овога може да се закључи да су све одабране врсте у биолошком 
систему, осим врсте M. trifoliata, добри кандидати за биолошко пречишћавање загађених 
вода. Иако је врста M. trifoliata усвајала знатне количине метала од интереса, она у овим 
истраживањима није окарактерисана као биљка са добрим фиторемедијационим 
потенцијалом, јер је током вегетационог периода продуковала изузетно малу биомасу.   

Резултати истраживања су показали да је предложени Систем плутајућих острва технологија 
која, уз очување и одрживост природних ресурса омогућава достизање еколошког оптимума, 
а с обзиром да не изискује висока инвестициона улагања, у дужем временском периоду 
омогућава квантитативне и квалитативне економске, социјалне и друге ефекте, па је и 
економски прихватљива. Закључено је да имплементација ове технологије у пракси може да 
обезбеди пречишћавање отпадних и загађених вода на основу природних процеса без 
употребе различитих хемијских материја и додатних извора енергије. Предложени Систем 
плутајућих острва има већу прилагодљивост за различите случајеве коришћења у односу на 
друге алтернативне системе за третман загађених вода. За разлику од устаљене технологије 
пречишћавања вода Систем плутајућих острва на крају третмана ствара редукован садржај 
отпада, који може да послужи као сировина за друге технологије и да на тај начин омогући 
стварање додатног профита. Постављање Система плутајућих острва у оквиру река, језера и 
бара може да омогући рекламацију и поновно коришћење вода, хранљивих материја и 
различитих биолошких ресурса, као и обнављање некадашњег биодиверзитета. Током 
истраживања је примећено да је највећа препрека за имплементацију Система плутајућих 
острва, као алтернативних биолошких система за пречишћавање загађених и отпадних вода 
то што они нису препознати у законима и другим релевантним прописима Републике Србије. 

Град Београд на својој широј територији има доста потенцијалних површина за постављање 
Система плутајућих острва који могу да помогну да се поврати и одржи физички, хемијски и 
биолошки интегритет вода. Као локације за извођење првих пројеката свакако треба изабрати 
локације значајне за град и његове становнике. Кроз демонстрацију нових добрих примера из 
праксе и укључивање научне заједнице и јавности, на почетку реализације пројекaта могуће 
је омогућити овим интересним групама лако сагледавање свих предности Система и на тај 
начин ублажити њихов потенцијални отпор коришћењу биљака за пречишћавање загађених 
вода. 

На крају још може да се претпостави да како се државни буџети буду смањивали, цена воде 
расла, а савезни или државни нормативи постајали све строжији, једноставни, економски 
исплативи и ефикасни биолошки системи за третман отпадних вода и њихову рециклажу у 
пракси ће имати све већи значај. Кроз даље усавршавање ова технологија би у будућности 
могла да заузме водеће место у процесу пречишћавања отпадних вода и опоравка водених 
површина. 
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Revitalization of Topciderka river by biological systems for purification of 
polluted waters 

Abstract 

In larger settlements, such as the city of Belgrade, мunicipal wastewater is often mixed with 
industrial wastewater causing enormous damage to aquatic flora and fauna, preventing the use of 
surface water for recreational purposes, damaging the overall ambience of the river valley and 
more. Recognizing the aspirations of environmentally conscious society to perceived planning, 
management and protection of water as one of its main tasks, the Secretariat for Environmental 
Protection of the City of Belgrade granted at the tender Project "Revitalization of Topciderka river 
by biological systems for purification of polluted waters" to the Institute for Forestry from Belgrade 
in the year 2014. The main objective of the Project is to offer environmentally friendly, efficient 
and economically viable solution for the treatment and rehabilitation of polluted urban river flows. 
A pilot biological system for the treatment of polluted water was set up on the shore of the river 
Topciderka within the nursery of the State Enterprise for forest management "Srbijasume" 
Belgrade, FE "Belgrade" Belgrade in accordance with the fulfilment of the main objective. A 
biological system for the revitalization of Topciderka river has characteristics a temporary facility 
and it is set for the purpose of research in order to find suitable models of biological systems that 
would be used for water purification of other rivers, canals, ponds and lakes in the future. It is 
designed as a modified rhizofiltration system, which consists of a pump for the collecting of water 
from the river, an enclosed tank, four open rectangular cells in which floating islands with different 
vegetation are stored, an open rectangular cell with algae and recirculation pump. Decorative plant 
Canna indica L. (Indian shot) and decorative macrophytes - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud. (syn. Phragmites communis Trin., Common reed), Iris pseudacorus L. (Yellow iris), Iris 
sibirica 'Perry's Blue' (Siberian iris), Alisma plantago - aquatica L. (Common water-plantain), 
Lythrum salicaria L. (Purple loosestrife) and Menyanthes trifoliata L. (Bogbean) present the 
vegetation of floating islands. Upon start-up period experiments were carried out in order to 
determine the efficiency of the system itself. The sampling of water, substrate, plants and algae was 
done through all experiments. 

The results obtained by determining efficiency of biological system with floating islands in treating 
polluted water showed that effluent into the biological system was classified as water with poor 
(Class V) and moderate (Class III) ecological status and that tested water at the outlet of biological 
system was characterised as water with excellent ecological status (Class I) based on the content of 
most of pollutants, which are the parameters for assessing the ecological status of waters. During 
the experimental period, it was concluded that the biological system was a good environment for the 
growth of selected plant species and algae. Plants and algae support the other physical, chemical 
and biological mechanisms for removal of pollutants from contaminated water in addition to 
accumulate the different metals in a biological system. The biological system with floating islands 
could have even greater performance with minor modifications. 

The results obtained by determining phytoremediation potential of C. indica and selected decorative 
macrophytes in a biological system for the purification of polluted water showed that each species 
was able concentrate at least two or more different elements which are characterized as pollutants 
from contaminated water. It was concluded that there are differences in the efficiency of 
phytoremediation depending on the type of selected plants and that consequently vegetation of 
floating islands should comprise of mixed plantings of selected species. All studied species, except 
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M. trifoliata grew quickly in a biological system and thus created a considerable amount of below-
ground and above-ground biomass. Species C. indica achieved the highest biomass production as 
compared to other species, while L. salicaria achieving the highest biomass production as compared 
to other decorative macrophytes. The results of this study showed that all tested species were 
resistant to different environmental conditions, pests and diseases, and that C. indica had a great 
regenerative ability. All tested species were also tolerant to a wide range of pollutants. 
Establishment of plants, their transplanting to a biological system and maintenance of floating 
islands vegetation were easy. Based on all these results it can be concluded that all selected species 
in a biological system, except M. trifoliata, are good candidates for biological treatment of polluted 
water. Even though M. trifoliata accumulated substantial amounts of targeted metals, this species is 
not characterized as a plant with a good phytoremediation potential in these studies, because it 
generated very small biomass during the vegetation period.  

The results showed that the proposed System with floating islands is a technology that allows the 
achievement of ecological optimum with addition to the conservation and sustainability of natural 
resources. Since it does not require high investments, over a longer period of time proposed System 
with floating islands allows the quantitative and qualitative economic, social and other effects, so it 
is also economically acceptable. It was concluded that the implementation of this technology in 
practice can ensure treatment of polluted water based on natural processes without the use of 
various chemical substances and additional sources of energy. The proposed System with floating 
islands has greater flexibility for different cases in relation to other alternative systems for the 
treatment of polluted water. Unlike the conventional technology for water purification System with 
floating islands creates a reduced content of the waste at the end of treatment, which can serve as 
raw material for other technologies and thus facilitate the creation of additional profits. The 
implementation of the System with floating islands within the rivers, lakes and ponds may allow 
reclamation and reuse of water, nutrients and various biological resources, and restore the former 
biodiversity. During the research it was noted that the major obstacle to the implementation of the 
System with floating island, as well as other alternative biological system for the purification of 
polluted water is that they are not recognized by the laws and other relevant regulations of the 
Republic of Serbia. 

The City Belgrade has a lot of potential areas for the establishment of System with floating islands 
that can help to restore and maintain the physical, chemical and biological integrity of the water. 
Locations that are important for the city and its inhabitants should be chosen as areas for 
presentation of the first projects. Through the demonstration of new good practices and involvement 
of the scientific community and the public at the beginning of the project it is possible to enable 
these stakeholders easy overview of all the advantages of the System and thus mitigate their 
potential resistance to the use of plants to clean polluted water. 

Finally, it can be assumed that as the state budgets are being reduced, the price of water increased, 
federal or state norms became more stringent, simple, cost-effective and efficient systems for 
biological wastewater treatment and recycled in practice will have an increasing importance. 
Through the further development this technology could take a leading position in the process of 
wastewater treatment and revitalization of bodies of water in the future. 
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ИЗВРШЕНЕ ВРСТЕ УСЛУГА ПО УГОВОРУ БРОЈ V-01 401.1-83 ЗА ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈА 
ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ БИОЛОШКИМ СИСТЕМИМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ЗАГАЂЕНИХ ВОДА И 

ОДГОВАРАЈУЋА ПОГЛАВЉА ПРОЈЕКТА  

Р.бр. Врста услуге Одговарајућа поглавља у Пројекту 

1. 
Прикупљање и анализа података о 
релевантним еколошким условима 
средине  

4. Опис истраживаног подручја 
4.1. Површина истраживаног подручја  
4.2. Еколошки  услови средине 
4.2.1. Геолошке карактеристике 
4.2.2. Педолошке карактеристике 
4.2.3. Вегетација 
4.2.4. Климатске карактеристике подручја Београда 
4.3. Хидрографска мрежа 
4.4. Ерозија земљишта у сливу Топчидерске реке 
4.5. Структура коришћења земљишта у сливу Топчидерске реке 
6.1. 

2. 

Прикупљање и анализа података о релевантним еколошким условима средине 
  

Прикупљање и анализа података о 
изворима загађења реке  

6.2. Прикупљање и анализа података о изворима загађења Топчидерске реке, о водном 
праву ЕУ и Србије и биолошким системима за пречишћавање отпадних вода   
7. Проблем загађивања вода различитим категоријама полутаната 
7.1. Вода као природни ресурс 
7.2. Загађивање Топчидерске реке различитим категоријама полутаната 
7.2.1. Индустрија као извор загађења 
7.2.2. Пољопривреда и сточарство као извори загађења 
7.2.3. Комунално загађење 
8. Начини уклањања полутаната из отпадних и загађених вода 
8.1. Конвенцијална постројења за уклањање полутаната из отпадних и загађених вода 
8.2. Фиторемедијација 
8.2.1. Ризофилтрација 
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Р.бр. Врста услуге Одговарајућа поглавља у Пројекту 

3. Прикупљање и анализа података о 
водном праву ЕУ и Србије  

3. Водно правo ЕУ и Србије 
6.2. Прикупљање и анализа података о изворима загађења Топчидерске реке, о водном 
праву ЕУ и Србије и биолошким системима за пречишћавање отпадних вода   

4. 

Прикупљање и анализа података о 
биолошким системима за 
пречишћавање отпадних вода и њихова 
анализа 

6.2. Прикупљање и анализа података о изворима загађења Топчидерске реке, о водном 
праву ЕУ и Србије и биолошким системима за пречишћавање отпадних вода   
9. Биолошки системи за уклањање полутаната из загађених и отпадних вода 
9.1. Основне компоненте које учествују у уклањању полутаната 
9.2. Механизми уклањања полутаната 
9.3. Ефикасност биолошких система на примеру уклањања тешких метала 
9.4. Предности и ограничења биолошких система 

5. 
Израда идејног решења за 
конструкцију и постављање биолошких 
система 

Прилог 1. ИДР Идејно решење  

6. 
Израда извођачког решења за 
конструкцију и постављање биолошких 
система 

Прилог 2. ПЗИ Пројекат за извођење 

7. Формирање биолошких система (без 
садње биљака) 

6.3. Биљни материјал и услови гајења 
6.4. Формирање и постављање биолошког система за пречишћавање загађених вода 
Прилог 3. Фотодокументациона основа формирања и постављања биолошког система 
6.4.1. Основне компоненте биолошког система  
9.1.2.2. Одабране врсте биљака и алге у биолошком систему 

8. 

Постављање биолошких система (са 
формирањем супстрата и садњом 
биљака) и уклањање биолошких 
система 

6.4. Формирање и постављање биолошког система за пречишћавање загађених вода 
Прилог 3. Фотодокументациона основа формирања и постављања биолошког система 
6.4.2. Припремни радови 
6.4.3. Монтажа биолошког система 

Прилог 4. Фотодокументациона основа садње биљног материјала 
6.4.4. Садња биљног материјала 
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Р.бр. Врста услуге Одговарајућа поглавља у Пројекту 

9. 

6.5. Мониторинг и одржавање биолошког система за пречишћавање загађених вода 

Узимање и анализа узорака воде 

6.7. Узорковање загађене и пречишћене воде 
6.11. Анализа физичко-хемијских и микробиолошких особина загађене и пречишћене 
воде у биолошком систему 
6.11.1. Одређивање садржаја укупног азота, амонијака, нитрата и нитрита у загађеној и 
пречишћеној води 
6.11.2. Одређивање садржај укупног фосфора и ортофосфата у загађеној и пречишћеној 
води 
6.11.3. Одређивање садржај укупног органског угљеника у загађеној и пречишћеној 
води  
6.11.4. Одређивање биолошке потрошње кисеоника у загађеној и пречишћеној води
  
6.11.5. Одређивање хемијске потрошње кисеоника у загађеној и пречишћеној води  
6.11.6. Одређивање проводљивости, pH, раствореног кисеоника, степена засићености 
кисеоником и температуре загађене и пречишћене воде  
6.11.7. Одређивање бројности стрептокока фекланог порекла VDM 0213 (VDM - 
валидована документована метода) 
6.11.8. Одређивање бројности колиформних бактерија фекалног порекла и укупних 
колиформних бактерија (SRPS H.Z1.309:2010) 

10. 

6.11.9. Одређивање концентрације тешких метала и других елемената у загађеној и 
пречишћеној води 

Узимање и анализа узорака биљака 

6.8. Узорковање биљног материјала 
6.9. Узорковање алги 
6.12. Екстракција тешких метала и других елемената из биљних ткива и алги 

11. 

6.14. Одређивање концентрације тешких метала и других елемената у биљним ткивима, 
алгама и супстрату 

Узимање и анализа узорака супстрата 
6.10. Узорковање супстрата  
6.13. Екстракција тешких метала и других елемената из супстрата 
6.14. Одређивање концентрације тешких метала и других елемената у биљним ткивима, 
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Р.бр. Врста услуге Одговарајућа поглавља у Пројекту 

алгама и супстрату 

12. Процена добијене биомасе 6.15. Процена добијене биомасе 

13. 

11.3. Процена добијене биомасе биљака у биолошком систему 

Обрада добијених резултата  

11. Одређивање ефикасности биолошког система за пречишћавање загађене воде 
Топчидерске реке 

11.1. Испитивање физичко-хемијских и микробиолошких карактеристика загађене и 
пречишћене воде 

14. 

11.2. Испитивање концентрације тешких метала и других елемената у биљним ткивима, 
алгама и супстрату 

Анализа и синтеза података и резултата 
добијених током претходне две године 

11. Одређивање ефикасности биолошког система за пречишћавање загађене воде 
Топчидерске реке 

11.1. Испитивање физичко-хемијских и микробиолошких карактеристика загађене и 
пречишћене воде 

11.2. Испитивање концентрације тешких метала и других елемената у биљним ткивима, 
алгама и супстрату 
11.3. Процена добијене биомасе биљака у биолошком систему 

15. 

14. Закључак 

Израда модела биолошких система, 
који би надаље могли да се користе за 
пречишћавање воде и на другим 
рекама, каналима, барама и језерима 
Београда 

6.11. Технички и биотехнолошки параметри плутајућег острва 
12. Предложени модел плутајућих острва и систем плутајућих острва 
12.1. Технички и биотехнолошки параметри плутајућег острва 
12.2. Предности и ограничења модела плутајућих острва и система плутајућих острва  
Прилог 5. Пресек и основа носача плутајућег острва 

16. 
Испитивање могућности производње 
биомасе из засада вишегодишњих 
зељастих биљака на биолошким 

10. Могућности производње биомасе из засада вишегодишњих зељастих биљака на 
биолошким системима 
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Р.бр. Врста услуге Одговарајућа поглавља у Пројекту 

системима 10.1. Продукција биомасе 
10.2. Пожељне особине биљака погодних за фиторемедијацију и производњу биомасе 
10.3. Досадашња искуства у коришћењу вишегодишњих биљака за фиторемедијацију и 

производњу биомасе 

17. 

10.4. Биомаса - шансе, изазови и могућности 

Утврђивање потенцијалних водених 
површина и токова у Београду 
погодних за постављање биолошких 
система 

13. Утврђивање потенцијалних водених површина и токова у Београду погодних за 
постављање биолошких система 
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1. УВОД 

У савременим условима урбаног начина живота, индустријализације, демографске 
експлозије, модерне пољопривреде и пољопривредне технологије долази до коришћења 
све већих количина воде. Под девизом „вода све носи“ свакодневно се огромна количина 
отпадака избацује у реке и мора. Реке су данас постале колектори свих урбаних и 
индустријских отпадних вода. „Лакоћа“одстрањивања отпадака на овај начин довела је до 
тога да су неке реке у својим доњим токовима претворене у мртваје, а да је коришћење 
воде све скупље због високе цене пречишћавања (Nešić и Jovanović, 2006a).  

Један од примера загађених и високо угрожених урбаних водотокова је Топчидерска река 
и то целом дужином свога слива. Уместо да доприноси квалитету животне средине и да 
употпуњује слику околног пејзажа Топчидерска река се користи као колектор отпадних и 
кишних вода индустрије и насеља. Због тога се она углавном налази у границама V класе 
према хемијским, физичко-хемијским и микробиолошким параметрима вода (Група 
аутора, 2013). 

Извори антропогеног загађења вода Топчидерске реке су бројни и обухватају: 
индустријске изливе, индустријски отпад, експлоатацију минералних сировина, 
сагоревање фосилних горива, саобраћајна средства, издувне гасове, примену минералних 
и органских ђубрива и пестицида, спирање са градских улица и неуређених депонија, 
одлагање комуналног муља на непрописан начин, канализациони систем, септичке јаме и 
друго. Постојеће загађење Топчидерске реке не угрожава само квалитет саме акватичне 
средине и непосредну околину већ даље угрожава интегритет вода Чукаричког рукавца, па 
је квалитет вода рукавца у близини најзначајнијег рекреативног центра у Београду у већем 
делу године незадовољавајући (Група аутора, 2008). 

Вода је неисцрпан ресурс, али увек треба имати на уму да за преживљавање и опстанак 
није потребна само велика количина воде, него је неопходно да квалитет те воде буде 
такав да она може да се користи (Nešić и Jovanović, 2006a). Ако се зна да су резерве питке 
воде у природи ограничене на свега 1% од укупне слободне воде, проблем загађивања 
вода и снабдевања слатком водом постаје још озбиљнији, јер вода може да постане и 
лимитирајући фактор даљег опстанка и развоја људске цивилизације. 

С обзиром на претходне тврдње сасвим је јасно зашто су управо уређење, газдовање и 
заштита вода један од главних задатака, које је себи поставила Европска Унија (Nešić и 
Jovanović, 2006a). У развијеној Европи је очигледно у потпуности побуђена свест о 
огромном значају животне средине за будућност и опстанак цивилизације и она у том 
склопу воду посматра као најважнији природни ресурс 21. века (Petković, 2003). Уколико 
Србија жели да оствари свој основни стратешки циљ – улазак у Европску Унију – она ће 
бити принуђена да испуни све критеријуме, које Европа захтева од својих чланица и 
земаља које то желе да постану. Први задатак је свакако доношење нових закона и 
усаглашавање постојеће законске регулативе са бројним директивама, уредбама, одлукама 
и резолуцијама, које је Европска Унија донела  у циљу успостављања кохерентног 
легислативног оквира и усаглашеног приступа свих земаља Уније у решавању проблема у 
области заштите вода и животне средине (Petković, 2003.; Mihajlov, 2005). 
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Како би се достигао главни циљ у пречишћавању отпадних вода односно елиминисању 
или редуковању загађујућих материја до нивоа који неће изазвати негативне ефекте код 
човек и животне средине, постављен је низ комплексних третмана.  

Уобичајен метод уклањања тешких метала и других полутаната из отпадних вода је 
мешање ових вода са осталим отпадним водама у канализацији, а затим њихов 
конвенционални примарни, секундарни и терцијарни третман у водоводу. Међутим, 
секундарни и терцијарни процеси захтевају висок унос технологије, енергије и различитих 
хемијских једињења која додатно загађују животну средину, а при томе је уклањање 
тешких метала врло мало. Трошкови изградње и одржавања оваквих конвенционалних 
система са квалификованим особљем су такође високи. Због тога они представљају  
велико оптерећење за буџет градова. Ово је нарочито евидентно  у мањим насељима где 
трошкови рада и одржавања конвенционалних постројења далеко превазилазе вредности 
издвојених средстава за контролу отпадних вода. Конвенционална постројења данас више 
не могу да одговоре на све захтеве, који им поставља еколошки свесно друштво. Она нису 
у складу са принципима конзервације воде, не омогућавају рекламацију и поновно 
коришћење воде и хранљивих материја. Као нус продукт у њима се јављају велике 
количине токсичног муља, а за третман користе хемијске материје штетне за животну 
средину и човека. 

Као одговор на овакво стање било је потребно пронаћи нова решења за економичније, 
рационалније и еколошки прихватљиво пречишћавање отпадних и загађених вода. 
Полазећи од чињенице да се у природним акватичним срединама јављају различити 
процеси, који доводе до самопречишћавања загађених вода, научници су последњих 
неколико деценија конструисали велики број различитих вештачких акватичних 
екосистема, како би побољшали квалитет вода (Nešić и Jovanović, 2006b).  

Низ фасцинантних научних открића, у комбинацији са интердисциплинарним приступом 
истраживању довели су до развоја ове идеје у обећавајуће технологије заштите животне 
средине под називом фиторемедијација. Фиторемедијација се дефинише као коришћење 
зелених биљака за уклањање или имобилизацију полутаната из животне средине.  

Фиторемедијација је исплатива зелена технологија заснована на употреби посебно 
одабраних биљака које могу да акумулирају и уклањају различите категорије загађивача 
укључујући тешке метале и радионуклиде из земљишта и вода. Она користи предности 
чињенице да жива биљка може да се упореди са пумпом на соларни погон, која може да 
екстрахује и концентрише поједине елемената из животне средине у своја ткива. Ова 
метода постаје могућа захваљујући успешним основним и примењеним истраживањима. 

Различити биолошки системи се данас користе за пречишћавање отпадних вода 
концентрисаних и расутих извора загађења, укључујући отпадне воде из домаћинства, 
пољопривреде, индустрије као и отпадне воде која настаје спирањем честица услед 
атмосферских падавина. Они представљају или самосталне процесе пречишћавања или 
једну компоненту у низу различитих процеса пречишћавања.  

Посебно значајна метода у оквиру фиторемедијације вода је ризофилтрација. Ова метода 
се базира на коришћењу корења биљака за апсорпцију и адсорпцију полутаната, углавном 
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метала, из воде. Посебан тип in situ ризофилтрационог постројења представљају плутајућа 
острва. 

Третман отпадних вода помоћу ових алтернативних система је процес, који је далеко 
јефтинији од конвенционалног третмана отпадних вода. Уз минимално одржавање 
односно незнатан утрошак радне снаге и без утрошка електричне енергије у овим 
системима се добија вода друге категорије – техничка вода, која уз минималан додатни 
третман може да се користи као вода за пиће (Solano et al., 2004). 

Иако је ово технологија, која се налази на свом почетку и која се још увек развија, 
захваљујући опширним и бројним истраживањима као и њеним коришћењем у пракси 
дошло се до података о параметрима конструкције, начину функционисања и одржавања 
ових система као и њиховим достигнућима (Nešić и Jovanović, 2006a). Наравно остало је 
још много питања, нарочито оних који су везани за оптималне димензије и трајност 
алтернативних постројења. Она могу да буду одличан и високо ефектан начин 
пречишћавања, али само уколико су пажљиво конципирана, изграђена и одржавана, а 
њихов рад праћен, како би се на време уклонили евентуални недостаци и како би се дошло 
до нових корисних сазнања.    

Кроз даље усавршавање ова технологија би у будућности могла да заузме водеће место у 
процесу пречишћавања отпадних вода и опоравка водених површина. Она такође 
представља и добру основу за достизање стандарда, које захтева Европска Унија (Nešić и 
Jovanović, 2006a). 

У складу са испуњењем постављеног основног циља Пројекта, да се понуди еколошки 
прихватљиво, ефикасно и економски исплативо решење за третман и ревитализацију 
загађених урбаних речних токова, дефинисано је место за постављање пилот постројења 
за пречишћавање загађених вода на обали Топчидерске реке у оквиру расадника Јавног 
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, ШГ „Београд“ Београд (КП 1/1 
КО Стара Раковица). Вода се захвата из корита реке (КП 20658/1 КО Савски венац) 
пумпом одговарајућег капацитета. 

Биолошки систем за пречишћавање загађених вода Топчидерске реке има карактер 
привременог објекта и поставља се у сврху истраживања и мерења, а у циљу израде 
Модела биолошких система који би се у будућности користили за пречишћавање воде и 
на другим рекама, каналима, барама и језерима Београда. 
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2. ПОВОД ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 

Данашњи трендови и брзина развоја индустрије, урбанизације и пољопривреде доводе до 
све већег загађења површинских и подземних вода, а нарочито река. Извори загађења 
површинских вода су бројни и уопштено говорећи накупљање различитих категорија 
полутаната у животној средини може да буде последица природних процеса, као што су 
литогени и педогени процеси, пешчане олује, шумски пожари изазвани громом и друго 
или може да буде резултат загађења услед антропогеног дејства (Sekulić et al., 2003; Prasad 
и Freitas, 2003; Zenk, 1996). 

Озбиљнији и далеко распрострањенији тип загађења је свакако антропогено загађење. 
Загађење тешким металима се оштро повећало од 1900. године и ствара озбиљне проблеме 
и за човека и животну средину у целом свету (Ensley, 2000). На пример, концентрација 
метала у води и седиментима река се повећала неколико хиљада пута због ефлуената из 
индустрије и рударства (Prasad и Freitas, 2003). Извори антропогеног загађења вода 
обухватају: индустријске изливе, индустријски отпад, рударске активности, топљење 
металних руда, производњу енергије и горива, сагоревање фосилних горива, саобраћајна 
средства, издувне гасове, примену минералних и органских ђубрива и пестицида, спирање 
са градских улица и депонија, одлагање комуналног муља на непрописан начин и друго 
(Sekulić et al., 2003; Blaylock и Huang, 2000; Cunningham et al., 1997; Raskin et al., 1994).  

Комуналне отпадне воде представљају озбиљан извор загађивања површинских водених 
токова, јер се најчешће путем канализације испуштају директно у реке, језера или мора. 
Значај овог проблема се додатно повећава уколико се зна да су управо реке главни извор 
снабдевања градова водом за пиће. Код већих насеља, као што је град Београд, ове 
отпадне воде се често мешају са индустријским отпадним водама и када доспеју у реке 
наносе огромне штете акватичној флори и фауни, онемогућавају коришћење водених 
површине у рекреативне сврхе, нарушавају целокупни амбијент речне долине и друго. У 
случајевима када су канализациони систем и систем за одвођење кишнице спојени у један 
заједнички систем, загађеност комуналних отпадних вода се додатно повећава, јер 
атмосферске падавине са собом носе и различите загађујуће честице из ваздуха.  

Србија спада у једну од сиромашнијих земаља у Европи у погледу воде. Укупно 
расположиве количине воде на територији Србије износе 178.662 ∙ 106 m3, од чега су 91% 
транзитне, а свега 9% сопствене воде (Velašević и Đorović, 1998). Ове количине сопствене 
воде би по предвиђањима наведених аутора могле да задовоље потребе становништва до 
2000. године, а надаље би морале да се користе подземне или транзитне воде, које су често 
неквалитетне, а на њихов квалитет се не може локално утицати. На основу изнетих 
података евидентно је да за једну релативно малу државу каква је Србија, располагање 
водним ресурсима има вишеструки значај. Питање заштите и унапређења вода мора да 
буде једно од основних задатака државе и надлежних институција. 

Према сазнањима којима располаже Секретаријат за заштиту животне средине, на основу 
резултата обављених теренских и лабораторијских испитивања реализованих у складу са 
„Програмом контроле квалитета површинских вода на територији Београда“, као и 
поређења са квалитетом вода у претходних десетак година, најлошије стање по квалитету 
вода је на малим водотоцима Београд. Једна од значајнијих мањих водотока Београда је 
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Топчидерска река, о чијем степену загађења нема прецизних информација, али је 
евидентно да се стање из године у годину погоршава.  

И управо су све наведене чињенице послужиле као повод за израду овог Пројекта, чијом 
ће се имплементацијом, створити предуслови за квалитетну ревитализацију водотока 
Топчидерске реке. Значај пречишћавања Топчидерске реке је вишеструк. Поред директног 
смањења загађења реке, индиректни позитивни ефекти односе се на квалитет воде и нанос 
Чукаричког рукавца. 
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3. ВОДНО ПРАВO ЕУ И СРБИЈЕ  

У сектору заштите животне средине, односно у области заштите вода, основни захтеви 
које поставља ЕУ својим потенцијалним чланицама између осталог укључују: 

• побољшање и проширење мреже водоснабдевања, да би се обезбедила потребна 
количина питке воде свим насељеним просторима земље, 

• побољшање и проширење мреже канализације, као и изградња постројење за 
третман отпадних вода, 

• чишћење контаминираног земљишта и загађених река где је квалитет вода 
незадовољавајући, 

• заштита (акватичних) екосистема, станишта и заштићених врста од економског и 
еколошког притиска, 

• спречавање даљег загађења како површинских тако и подземних вода и др. 
(Stevanović-Čarapina, 2005). 

Како би то постигле, земље кандидати за улазак у ЕУ (укључујући и Србију) морају да 
ускладе своје прописе са оним што обухвата легислатива ЕУ у овој области. Списак ових 
прописа обухвата, по свом карактеру, различите изворе права. То су: 

• директиве (eng. direktives), 

• уредбе (eng. regulations), 

• одлуке (eng. decisions) и 

• резолуције (eng. resolutions).  

У оквиру групе прописа ЕУ који се односе на област животне средине има још прописа 
који могу бити на различите начине врло релевантни за поједина питања заштите вода и 
управљања водама (Todić и Isoski, 2005). То су, пре свега, сви они прописи који се односе 
на интегрисано спречавање и контролу загађења (IPPC), затим прописи који регулишу 
област процене утицаја на животну средину (EIA), стратешке процене утицаја на животну 
средину (SEA), прописи који регулишу област доступности информација које се тичу 
животне средине, учешћа јавности у одлучивању у вези са питањима заштите животне 
средине, као и бројни прописи који регулишу заштиту других медија животне средине 
(земљиште, ваздух, биодиверзитет), затим поступање са отпадом и друго (Todić и Isoski, 
2005). 

Област заштите вода и управљање водама регулише 17 директива. За тематику овог 
пројекта важни су: Директива 2000/60/EC Европског парламента и Савета од 23. октобра 
2000. године, Директива 98/83/EC Савета од 3. новембра 1998. године о квалитету воде 
намењене за људску употребу, Упутство 91/271/EEC Савета од 21. маја 1991. године које 
се односи на третман урбаних отпадних вода и неколико других Директива Савета о 
граничним вредностима и циљевима квалитета за испуштање различитих токсичних 
материја у воде.  

Директива 2000/60/ЕC Европског парламента и Савета од 23. октобра 2000. године има 
за циљ да успостави оквир за заштиту копнених површинских вода, мешовитих вода, 
обалних морских вода и подземних вода, чиме се:  



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

7 

• спречава даље погоршавање и заштићује и побољшава статус акватичких 
екосистема, као и сувоземних и мочварних екосистема који су директно зависни 
од акватичких система;  

• промовише одрживо коришћење воде засновано на дугорочној заштити 
расположивих водних ресурса;  

• усмерава и унапређује заштита и побољшава акватична средина у целини, кроз 
специфичне мере за прогресивно умањење испуштања, емисија и губитака 
приоритетних супстанци и прекид или постепено фазно укидање испуштања, 
емисија и губитака приоритетно опасних супстанци;  

• осигурава прогресивно умањење загађења подземне воде и спречава њено даље 
загађивање и доприноси ублажавању ефеката поплава и суша;  

и тиме доприноси:  

• обезбеђењу одговарајуће квалитетне површинске и подземне воде за потребе 
одрживог, избалансираног и правичног коришћења воде;  

• значајном смањењу загађивања подземних вода;  

• заштити копнених и морских вода и  

• обезбеђењу циљева важних међународних споразума“ (члан 1).  

Директива комисије 2009/90/EC

Као највеће користи од имплементације ЕУ законске регулативе у области вода наводе се: 

 од 31. јула 2009. године утврђује, према Директиви 
2000/60/ЕC (члан 8) Европског Парламента и Савета, техничке спецификације за хемијске 
анализе и мониторинг статуса воде. Ова Директива успоставља минималне критеријуме 
њиховог извођења које ће примењивати државе чланице при мониторингу статуса воде, 
седимента и биоте, као и правила којима се доказује квалитет аналитичких резултата.     

• побољшање здравља становништва које је изложено смањеном загађењу околине;   

• смањење ризика нарушавања квалитета природних ресурса (површинске и 
подземне воде); 

• боља заштита природних (акватичних) екосистема, угрожених врста, а нарочито 
птица мочварица и риба;  

• редукција ризика преношења болести због прљавих вода, и побољшање укуса 
вода као резултат захтева за бољим квалитетом питких вода и вода за купање; 

• повећање економске ефикасности и веће продуктивности као резултат примене 
модерне технологије, што повећава конкурентност индустрије;  

• нижа цена производње и одржавања кроз доступност чистој води; 

• редуковање потреба за предтретманима вода за снабдевање; 

• нижа потрошња примарних сировина као резултат примене ефикасног система 
поновне употребе и рециклаже;  

• подршка развоју компанија и њихова добит кроз подизање свести о ризику по 
животну средину, приступ минимализацији ризика и одговору на настали ризик;  
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• промоција туризма као резултат чисте животне средине (шуме, вода за купање, 
природни резервати) и 

• социјална корист кроз боље учење, подизање свести, укључивање и одговорност 
имајући у виду заштиту животне средине (Stevanović-Čarapina, 2005). 

Последњих година Република Србија је углавном усагласила регулативу са Оквирном 
директивом о водама ЕУ и пратећим прописима. Неопходно је наставити процес 
повезивања мултилатералне и билатералне сарадње у складу са препорукама Европске 
директиве у области политике вода EU WFD/2000/60, Директиве 2007/60 EC о процени и 
управљању ризицима од поплава и другим директивама Европске уније у области вода. 

Неки од најважнијих важећих прописа Републике Србије који уређују област вода су: 

• Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године (Службени гласник 
РС, бр. 88/10); 

• Национална стратегија одрживог развоја (Службени гласник РС, бр. 57/2008); 

• Национални програм заштите животне средине, (Службени гласник РС, бр. 
12/2010); 

• Национална стратегија одрживог коришћења природних ресурса и добара 
(Службени гласник РС, бр. 33/2012); 

• Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Службени гласник РС, 
бр. 135/2004 и 88/2010); 

• Закон о заштити природе (Службени гласник РС, бр. 36/2009); 

• Закон о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 72/2009, 81/09–
исправка, 64/10- исправка и 24/11);  

• Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС, бр. 72/2009);  

• Закон о водама (Сл. гласник РС, бр. 30/10 и 93/12); 

• Водопривредна основа Србије (Службени гласник РС бр. 11/2002) 

• Одлука о утврђивању Пописа вода I реда (Сл. гласник РС, бр. 83/10); 

• Правилник о утврђивању водних тела површинских и подземних вода (Сл. 
гласник РС, бр. 96/10); 

• Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Сл. 
гласник РС, бр. 35/11); 

• Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода (Сл. гласник 
РС, бр. 74/11); 

• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 
подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, 
50/12). 

Закон о водама, дефинише обавезу припреме, доношења и иновирања планских 
докумената којима се остварују дугорочни правци управљања водама на подручју 
Републике Србије (Стратегија управљања водама), планска документа за водна подручја 
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(Планови управљања водама) као и планови којима се уређује заштита од штетног дејства  
вода (План заштите вода).  

Водопривредна основа Србије

У Извештају Европске Комисије (Брисел, 08.10.2014, стр. 56), поглавље 27 – Животна 
средина и климатске промене, закључено је да у законодавном смислу није постигнут 
довољан напредак. Када је у питању квалитет вода истакнуто је следеће: 

 и даље је на снази и представља дугорочни план за 
одржавање и развој водног режима на територији Републике Србије и као таква садржи 
комплексно решење коришћења водних ресурса и бави се питањима која су од пресудног 
значаја за све интересне групе на сливном подручју. 

• Констатоване су и похваљене законске измене које се односе на Уредбу о 
граничним вредностима приоритетних и хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање, (Сл. гласник РС бр. 24/2014), 
извршеним у фебруару 2014. Допуњена уредба повећава број приоритетних 
супстанци које треба пратити у складу са захтевима Оквирне директиве о водама.  

• Неопходно је значајније инвестирање за модернизацију капацитета за прераду 
воде за пиће у свим типовима насеља.  

• Стратешко планирање инвестирања у програме и пројекте који се односе на 
смањење степена загађења воде и даље је отежано због недостатка Националне 
стратегије заштите вода. 

• Недостатак постројења за пречишћавање отпадних вода у Београду ограничава 
обим улагања у пречишћавање отпадних вода узводно од ширег градског 
подручја.  

• Констатована је проширена мониторинг мрежа. 

• Потребно је значајно унапређење Дирекције за воде у циљу спровођење великог 
броја прописа Закона о водама ЕУ. Екстремне поплаве који су се десиле у мају 
упозоравају на неопходност побољшања водопривредних система и 
инфраструктуре у превенцији од поплава.  

• Приоритетни инфраструктурни пројекти за управљање отпадним водама 
разрађени су у мају месецу. 

Када се анализирају поменути закони, ЕУ директиве и Извештај из Брисела из октобра 
2014. године, може се укратко закључити следеће: 

• Досадашњи начин контроле испуштања отпадних вода у нашој земљи није у 
потпуности сагласан са европском праксом, поготово ако се зна да готово 95% од 
укупне количине отпадних вода (комуналних, пољопривредних и индустријских) 
завршава у рекама без предтретмана; 

• Недостатак Националне стратегије заштите вода; 

• Велики помак направљен је доношењем Уредбе о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седиментима и рок за 
њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07, 65/08 и 
16/11) и Уредбе о граничним вредностима приоритетних и хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, (Сл. гласник РС 
бр. 24/2014), као и Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса 
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површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних 
вода, (Сл. гласник РС бр. 74/2011); 

• Важећа законска регулатива оставља довољно места за увођење биолошких 
система за третман отпадних вода у Србији или као самосталног процеса у неким 
подручјима или као допуне конвенционалним системима за пречишћавање (нпр. 
важећи Закон о заштити животне средине – члан 51, члан 23, важећи Закон о 
водама – члан 40, члан 56, члан 62). Ови алтернативни системи би допринели 
опоравку деградираних вода и акватичних екосистема, смањили би концентрације 
загађујућих материја у отпадним водама из различитих извора и додатно би 
промовисали важност очувања животне средине и конзервације вода, кроз 
стварање погодних места за едукацију, рекреацију и одмор становништва; 

Пројекат „Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање 
загађених вода“ у потпуности је усаглашен са наведеним законима, прописима и 
уредбама. 
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4. ОПИС ИСТРАЖИВАНОГ ПОДРУЧЈА 

4.1. Површина истраживаног подручја 

Површина истраживаног подручја за слив Топчидерске реке, који је највећи речни слив на 
административном подручју Београда износи око 150 km2

Место за постављање биолошког система за пречишћавање воде Топчидерске реке је део 
ове реке у оквиру расадника Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ 
Београд, ШГ „Београд“, Београд. 

. Топчидерска река је дугачка 23 
km, има преко 35 притока, протиче кроз четири општине и у свом горњем делу је изразито 
бујична, а у доњем делу је изложена различитим загађењима.  

4.2. Еколошки  услови средине 

Топчидерска река (поток) или Топчидерка, је десна притока реке Саве, у коју се улива у 
централној зони града Београда. Цео слив Топчидерске реке налази се на ужем и ширем 
подручју града Београда, на територији општина Вождовац, Раковица, Савски венац и 
Чукарица. Формира се у непосредној близини Парцанског виса спајањем 3 потока: 
Дубоки, Ковионски и Шупиловац. 

Првобитно, тече ка североистоку, док не стигне до Београда (предграђа Рипањ), у 
општини Вождовац. Одатле, река углавном тече на север ка реци Сави и Београду. 
Највећа насеља тог дела слива Рипањ, Пиносава, Ресник и Раковица, лоцирана су махом уз 
железничку пругу Београд-Ниш, која води долином Топчидерске реке. Након Раковице, 
река улази у територију општине Савски венац, протиче кроз Топчидер, пролази поред 
Конака кнеза Милоша и београдског Хиподрома и у зони Аде Циганлије, улива се у 
Чукарички залив реке Саве. 

Дужина слива је око 27 km, издуженог је облика и има површину од 146,6 km². Средња 
надморска висина слива је 213,05 m, највише алтитуде су 512 m, а ушће је на 78 m 
(Milovanović et al., 2010). Падови терена варирају у широком дијапазону, од веома стрмих 
до изразито благих.  

Горњи део слива почиње на надморској висини од око 320 m и карактерише га мала 
густина насељености, пољопривредна производња, шумарство и изражен бујични 
карактер водотока, док је доњи део слива (који се завршава на обали Саве кота 75 m нв) у 
потпуности урбанизован и изложен последицама интензивне индустријализације и 
загађивања.  

Град Београд и урбана насеља заузимају 18,47% површине слива, а 4,54% површине 
заузимају деградиране и еродиране повшине. Шуме заузимају 29,06%, ливаде и травни 
покривач 7,61%, а обрадиве површине 40,28% површине слива (Група аутора, 2008).   

Сам слив насељава приближно око 160.000 становника, од којих 70.000 живи у 8 градских 
насеља, 50.000 у приградским условима, а преосталих 40.000 у сеоским насељима. У 
сливу Топчидерске реке постоји и низ неплански урбанизованих насеља. 

Кроз сливно подручје Топчидерске реке пролазе најзначајнији правци у железничком 
саобраћају који повезују северни и јужни део Србије. То су железничка пруга Београд – 
Ниш, Београд – Ужице – Бар и железничка пруга Батајница – Нови Београд – Пожаревац. 
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Слив Топчидерске реке карактерише разноликост природних услова и појава, као и 
објеката који престављају резултат урбанизације. Посебно се издвајају: геотермални 
извори на локацији Паригуз, остаци рудника сребра из римског доба у горњем делу слива, 
специфичне геолошке формације на контакту кречњачких и магматских стена, мале 
акумулације Бела Река и Ресник, као и изражено индустријско загађење слива у доњем 
делу, којe je условило категоризацију Топчидерске реке у IV, најнижу категорију 
водотока, затим честа изливања на локацијама Патин мајдан и железничка станица у 
Рипњу и друго.  

За потребе анализе геолошких и педолошких карактеристика истраживаног подручја, 
коришћени су резултати Студије интегралног уређења слива Топчидерске реке у функцији 
одрживог управљања природним ресурсима (Група аутора, 2008). 

4.2.1. Геолошке карактеристике 

Према подацима Завода за заштиту природе Србије (1986), Топчидерска река се налази на 
геолошкој подлози седиментног постанка, магматског порекла. Седименти су углавном 
кречњаци доње креде.  

Најстарије стене подручја су јурске старости (Ј), а заступљене су у југозападном делу 
подручја, у атарима Рипља и Рушња и у долини Топчидерске реке и њених притока. Из 
групе ових стена, пешчари, лапорци и глинци представљају најстарију формацију јуре и 
највише су заступљени на територији Београда, управо у долини Топчидерске реке. Стене, 
сличне претходним, које припадају дијабаз-рожњачкој формацији налазе се на подручју 
Рипња. Карбонатне фације, слојевити и банковити кречњаци ограниченог су 
распростирања и јављају се у долини Топчидерске реке, на Стражевици, Везировом брду, 
Пиносави, Реснику, Рушњу и на ободу Макиша. Јурско кредни седименти, који изграђују 
леву страну Топчидерске реке, имају флишолики карактер са физичко-механичким 
својствима која резултирају дебелим слојем распаднутог материјала на површини терена и 
клижењима на падинама. 

Стене кредне старости (К) највише су заступљене од свих мезозојских творевина. Урогена 
фација кречњака изграђује доњи ток Топчидерске реке, затим уже подручје Београда, 
Топчидер, Дедиње и Баново Брдо. Дацити и кварцлатити у виду жица пробијају седименте 
око Топчидерске реке и код Пиносаве. У сливу Топчидерске реке и на Чукарици 
заступљени су такође и седименти турон-сенона, али без флишних карактеристика. 

Од терцијарних седиментних творевина заступљени су само неогени – миоценски (М) и 
плисценски (Пл) седименти, а еруптивни датирају од палеогена (Пг). Од магматских стена 
миоценске старости јужно од Саве и Дунава су дацитски и туфски прослојци на потезу 
Беле воде – Кнежевац. Сарматски седименти у виду природних изданака пружају се по 
ободу Топчидерског брда, Бањичког виса и са обе стране Топчидерске реке, на 
Миљаковцу, Канаревом брду, у Кошутњаку, Раковици и на Стражевици. У доњим 
деловима ових седимената простиру се глине, песковите глине и лапорци, а у горњем делу 
су кречњаци-доломитични и органогени. 

Речни наноси су холоценске старости и припадају квартару. Њих има у свим речним 
терасама Дунава, Саве, Колубаре и њихових притока и различитог су састава. Моћност 
појединих наслага је различита, а укупна дубина свих слојева и неколико десетина метара. 
Позитивно је то што се шљунак налази на различитој дубини и што је преко њега увек 
нанет слој иловасто или песковито иловастог састава. Састав појединих наноса је 
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различит и зависи посебно од дужине реке, удаљености од обале, сливног подручја кроз 
који протиче река, као и брзине њеног тока. Посебан утицај сливног подручја запажа се у 
долинама река које имају релативно узану долину и спорог су тока.  

4.2.2. Педолошке карактеристике 

У сливу Топчидерске реке заступљено је више типова земљишта: гајњача, гајњача у 
лесивирању, гајњача лесивирана, смоница, чернозем еродирани у огајњачавању, 
делувијални нанос, еродирано земљиште на различитим супстратима и алувијални наноси. 

Гајњача (еутрични камбисол) - На подручју слива Топчидерске реке доминантна су 
земљишта са карактеристикама гајњаче. То су углавном шумска земљишта, која су дуго су 
била под шумском вегетацијом, а касније су под утицајем антропогеног развоја 
претварана у пољопривредна, при чему су мењани режими у начину коришћења и 
микроклимату. Превођењем у обрадиво, овај тип земљишта доживљава деструктивне 
процесе који представљају значајну подлогу за настанак и развој интензивних процес 
ерозије, посебно на теренима под већим нагибом. 

 

Слика 1. Геолошка карта подручја слива Топчидерске реке (Група аутора, 2008) 
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У сливу Топчидерске реке заступљени су следећи варијатети гајњаче: 

• гајњача обична; 

• гајњача у лесивирању и 

• гајњача лесивирана.  

Гајњача је лабилан тип земљишта и лако подлеже испирању јона из адсорптивног 
комплекса уласком Н јона и закисељавању средине, а истовремено долази до испирања 
органских и минералних колоида. Гајњача је распрострањена практично по целом сливу 
Топчидерске реке. На левој падини слива углавном преовладава гајњача у лесивирању и 
гајњача лесивирана, док се на осталим деловима слива јавља гајњача у изворном облику. 

Гајњача у лесивирању и гајњача лесивирана су више подложне деструктивним процесима 
ерозије, па се о томе мора водити рачуна код планирања начина коришћења земљишта.  

Смоница (верисол) - Захвата малу површину у врху слива, али је значајна по својој 
еродибилности. Наиме, смоница је тешко глиновито земљиште, које се расплињава у 
влажном и веома стврдњава у сувом стању те се због тога сврстава у веома еродибилна 
земљишта. Она упија воду али је споро испушта, јер је држи великим силама, па је биљке 
тешко могу користити. Кретање воде у смоници је веома отежано. Смоница има има 
дубок профил који понекад може да буде и 1,5 m.  

Чернозем - Појава чернозема јужно од Саве и Дунава је природни наставак војвођанских 
чернозема, од кога се у погледу простирања разликује по дисконтинуелности, јер је у 
северној Србији испрекидан речним долинама, брдовитим и планинским подручјима, а 
местимично, између већих партија чернозема, налази се гајњача (еутрични камбисол). Има 
више варијатета чернозема , а у сливу Топчидерске реке јавља се чернозем иловасти 
еродирани, који се морфолошки разликује од нееродираног. Његов изглед зависи од 
нагиба терена, дубине и локалних услова. На појединим местима ради се о земљишту које 
је веома плитко, тако да му хумусни хоризонт износи двадесетак сантиметара, док се на 
другим местима запажају светле и скоро беле површине што указује да је однет цео 
хунусно-акумулативни хоризонт. У тим случајевима избија прелазни хоризонт на 
површину. Механички састав је измењен у односу на обични чернозем, па је он песковито 
глиновито иловастог састава. Удео хумуса је знатно смањен и креће се до 2%. Овај тип 
земљишта је такође подложан ерозији. 

Делувијални (колувијални) нанос - Захвата мале површине на падинама слива где је 
висинска разлика између врхова и подножја довољна да вода која падне на земљиште 
може својом снагом понети материјал и наталожити га у подножје падине. Зато се овај 
материјал може срести свуда у подножју сваког нагиба, а зависно од степена нагиба и 
климатских услова може бити врло плитак или врло дубок. Колувијални наноси 
сврставају се у класу неразвијених земљишта типа (А)-С, у реду аутоморфних земљишта. 
Немају изражену структуру. На развијеним рељефним облицима, девастацијом, створени 
су повољни услови за ерозионе процесе који стварају и проширују површине под 
коливијалним наносима. На површинама које нису заштићене шумском вегетацијом 
јављају се интензивни процеси водне ерозије. 

Алувијални нанос - Јавља се поред главног тока Топчидерске реке као и поред притока. 
Раније исталожени нанос поред већих водотока (Сава и Топчидерска река) у сливу има све 
особине ритске и ливадске црнице. Касније, уништавањем шума и појачаном ерозијом у 
сливу Топчидерске реке, као и бочном ерозијом у коритима водотока дошло је до 
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местимичног затрпавања хидрогених земљишта, плићим или дубљим свежим наносом, 
стварајући на тај начин двослојна земљишта. Ипак, највећим делом доминирају хидрогена 
земљишта. На основу текстуре земљишта, дубине активног слоја, количине креча и 
процесима који се одвијају, издвајају се две групе алувијалних наноса: алувијални наноси 
на песку и алувијални наноси на ритској црници. У сливу Топчидерске реке заступљен је 
алувијални нанос иловасти. 

На стрмим падинама  слива које нису под вегетационим покривачем, а пре свега под 
шумом, на свим типовима земљишта јављају се процеси водне ерозије, који поред осталих 
штета утичу и на смањење плодности земљишта.  

4.2.3. Вегетација 

Шуме слива Топчидерске реке карактерише средње густа приземна флора и средње густ 
коров. Надморска висина на којој се простиру шуме је од 110 до 430 m. Највећим делом су 
изданачког порекла и то претежно друге генерације, а мањи део чине вештачки подигнуте 
састојине храста лужњака и осталих лишћарских и четинарских врста.  

Уз саму Топчидерску реку налазе се заједнице Populetum nigro-albaе, Salicetum albae fra-
gilis, Salici-Populetum, а непосредно уз реку налази се и комплекс Топчидер-Кошутњак, 
где су од примарних фитоценоза констатоване заједнице Quercetum roboris, Querceto-
Carpinetum, Quercetum frainetto-cerris, Quercetum pubescentis, као и шуме секундарног 
порекла у којима доминирају шуме липе и културе црног бора, белог бора и багрема. У 
близини се налази и расадник Ј.П. „Србијашуме“ (Obratov-Petković et al., 2009). 

4.2.4. Климатске карактеристике подручја Београда  

По свом географском положају, подручје града Београда а самим тим и слив Топчидерске 
реке, налази се у зони умерено-континенталне климе. Међутим, због саме локације града 
Београда, који је смештен више у северо-источном правцу, реон је под утицајем 
Средоземног мора и Атланског океана, а подреон је под утицајем хладног континенталног 
ваздуха из северних и североисточних делова Европе. Климу Београда карактеришу сва 
четири годишња доба. Зима није тако оштра, и у просеку има 21 дан са температуром 
испод нуле. Пролеће је кратко и кишовито, а лето нагло долази. Јесен је дужа од пролећа, 
са дужим сунчаним и топлим периодима (тзв. михољско лето).  

Слив Топчидерске реке лежи јужно од Саве и Дунава и представља брежуљкасту област 
са врховима појединих планина до 525 m (Космај), односно 510 m (Авала). Област је 
изложена струјању ваздуха из свих праваца, а представља значајну орографску препреку 
нарочито за ваздушна струјању из правца северозапада, преко севера до североистока, што 
условљава већу количину падавина у односу на пределе северно од ове области.  

Трајање сијања Сунца - Светска метеоролошка организација дефинише трајање сијање 
Сунца као период у којем је интензитет сунчевог зрачења већи од 120 W/m2

Просечна годишња вредност трајања сунчевог сјаја за подручје Србије (период 1949-2010. 
година) износи 2.019 часова, док просечна годишња вредност трајања сунчевог сјаја за 
подручје Београда (за исти период) износи 2.079,9 часова, при чему је најдуже трајање 
сунчевог сјаја у месецу јулу, када су дани дуги и облачност најмања, а најкраће у 
децембру, када су дани кратки и облачност највећа (Табела 1.) (Брашанац-Босанац, 2013). 

. Мери се и 
приказује у часовима.  
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У табели 2 приказано је просечно сезонско и трајање сунчевог сјаја  у вегетационом 
периоду у Београду (1949-2010). Сезонски посматрано, лето је период са највише 
(просечно 864,8 h), а зима са најмање сунчаних сати (просечно 228 h). На подручју 
Београда, у вегетационом периоду (01. април – 30. септембар), забележено је 71,8% 
просечног годишњег трајања сунчевог сјаја, односно 1.491,9 часова, што је веома је 
повољно за физиолошке процесе биљака (Брашанац-Босанац, 2013). 

Табела 1. Просечно месечно и годишње трајање сунчевог сјаја у Београду (1949-2010) 

Н.В. 
(m) 

Трајање сијања Сунца (h) у Београду 
Месеци 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 
132 72,8 96,7 149,3 184,6 232,6 255,8 288,6 270,7 207,2 166,0 91,7 63,9 2.079,9 

Табела 2. Просечно сезонско и трајање сунчевог сјаја  у вегетационом периоду у Београду 
(1949-2010) 

Н.В. 
(m) 

Сезонскo сијање Сунца (h) В.П. В.П./Г 
Пролеће Лето Јесен Зима (h) (%) 

132 552,9 864,8 432,0 228,0 1.491,9 71,8 
 

Температура ваздуха, односно њен годишњи ток, првенствено је условљена сунчевом 
радијацијом, положајем и рељефом. Климатолошки подаци, укључујући и податке о 
температури ваздуха, обухватају мерења и осматрања у терминима 07, 14 и 21 h по 
локалном времену, а најкраћи израз за приказ топлотног стања неког места представља 
средња годишња температура ваздуха. У табели 3, приказане су средње месечне и 
годишње температуре ваздуха у Србији и амплитуда средње годишње температуре 
ваздуха (А), за период 1949-2010. година (Брашанац-Босанац, 2013). 

Средња годишња температура ваздуха у Београду износи 12,2°C. Најхладнији месец је 
јануар, са просечном температуром 0,9°C, а најтоплији месец је јул, са просечном 
температуром од 22,4°C. Просечно годишње колебање температуре (разлика између 
најхладијег и најтоплијег месеца) у Београду износи око 21,6°C.  

Ради проучавање променљивости средње месечне температуре и анализе одступања 
средњих месечних температура од просека, израчунате су и вредности стандардне 
девијације средњих месечних температура (Брашанац-Босанац, 2013). 

Табела 3. Средње месечне и годишње температуре ваздуха у Београду (°C) (1949-2010) 

Јан. Феб. Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. А 
0,9 2,8 7,1 12,5 17,5 20,6 22,4 22,1 17,8 12,6 7,2 2,7 12,2 21,6 

Табела 4. Стандардна девијација месечних и годишњих температура ваздуха у Београду 
(1949-2010) 

Јан. Феб. Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. 
2,7 3,2 2,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,7 1,2 1,3 2,0 2,0 0,8 
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Температура ваздуха у вегетационом периоду - Поред значаја који има за физичко-
хемијске процесе у биљним организмима, температура ваздуха  представља и један од 
најважнијих фактора који утичу на распоред вегетације. У табели 5 приказане су средње 
температуре ваздуха у Београду по годишњим добима и у вегетационом периоду 
(Брашанац-Босанац, 2013).  

Табела 5. Средње температуре ваздуха у Београду по годишњим добима и у вегетационом 
периоду (1949-2010) 

МС Сезонске температуре ваздуха (°C) В.П.  
(°C) Пролеће Лето Јесен Зима 

Београд 12,4 21,7 12,6 2,1 18,8 

Средње температуре ваздуха у Београду варирају током годишњих доба. Најниже су у 
зимском периоду и крећу се око 2,1°C. Најтоплија су лета, а средња летња температура 
износи око 21,7°C. У вегетационом периоду, средња температура износи 18,8°C.  

За биљни свет јако су важни и дани са екстремним вредностима температуре ваздуха. 
Минимална и максимална температура ваздуха очитава се у 21h и бележи за тај дан. 
Апсолутни максимум је показатељ о највишим температурама, а апсолутни минимум 
показатељ о најнижим температурама које су се јавиле у одређеном дану неке године 
(Брашанац-Босанац, 2013). 

Табела 6. Апсолутни екстреми температуре ваздуха у Београду (1949-2010) 

Минимална 
температура (°C) 

Месец и 
година са мин. t 

Максимална 
температура (°C) 

Месец и година са 
макс. t 

-21,0 јануар 1963. 43,6 јул 2007. 

У табели 7 приказан је просечан број дана са мразем у Београду по годишњим добима и у 
вегетационом периоду (Брашанац-Босанац, 2013). Када је у питању појава мраза у 
вегетационом периоду, мора се нагласити да је за вегетацију посебно штетно да након 
више топлих дана у марту (чиме је изазвано кретање вегетације) у месецу априлу дође до 
појаве мраза, услед чега долази до измрзавања нових избојака, тек развијених 
асимилационих, а код неких врста и генеративних органа (Дражић, 2000).   

Табела 7. Просечан број дана са мразем у Београду по годишњим добима и у 
вегетационом периоду (1949-2010) 

Број дана са мразем по годишњим добима В.П. В.П./Г Пролеће Лето Јесен Зима 
7 0 5 48 0 1 

Падавине - Заједно са температурно-енергетским условима падавине представљају 
неопходан услов за несметан развој и раст биљака и прираст биљне масе. Уколико било 
који од основна три климатска фактора (инсолација, температура и падавине) није бар у 
потребном минимуму, биљка неће успети да опстане, што је посебно изражено у 
вегетационом периоду. 

У табели 8 приказане су средње месечне и годишње висине падавина за метеоролошке 
станице које су меродавне за слив Топчидерске реке. Мерење падавина на климатолошкој 
станици Београд започето је 01.08.1987. године и вршено са краћим прекидима у оквиру 
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систематских метеоролошких мерења и осматрања код Опсерваторије, a касније су почела 
мерења на осталим (Група аутора, 2008). 

Табела 8. Средње месечне и годишње висине падавина на подручју Београда и у широј 
околини 

Број 
стан. 

Метеоролошка 
станица 

Месец 
Сума I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

246 Умка  49,2 42,3 47,3 54,3 69,6 94,4 63,1 53,5 46,8 48,5 56,1 57,5 682,5 
247 Степојевац  49,4 45,1 47,7 53,3 75,3 92,0 67,0 52,2 47,4 49,0 59,2 58,1 695,8 
248 Остружница  49,5 41,8 46,8 51,2 69,7 87,6 60,7 53,5 45,7 45,7 54,4 56,5 663,0 

250 Београд - 
Макиш  

46,9 40,3 44,3 49,2 67,3 90,5 61,6 51,0 44,1 43,6 51,2 54,2 644,5 

251 Вранић  51,1 46,8 51,4 58,5 80,2 93,1 66,6 58,7 50,3 49,0 59,7 61,3 726,5 
252 Земун-Чуковац  47,4 42,5 47,5 53,2 66,1 88,2 66,5 51,9 45,5 42,2 56,6 56,6 664,1 

253 Жарково - Беле 
Воде  

48,5 41,6 46,2 51,5 68,1 89,8 60,1 50,1 43,7 45,9 55,0 56,0 656,6 

254 Бождаревац  49,0 44,9 49,3 53,6 75,5 90,0 64,5 57,4 48,3 46,4 55,6 58,9 693,6 

265 Београд - Бот. 
башта  

47,5 42,9 49,2 55,7 70,6 93,1 69,6 52,1 46,1 46,1 59,4 59,4 689,6 

266 Јајинци  48,5 43,4 48,2 55,9 72,4 102 67,7 50,1 46,1 46,0 55,9 57,2 693,5 

269 Авала - Ш. 
управа  

51,0 47,1 52,5 56,9 74,2 91,2 65,0 54,4 48,7 48,2 61,7 58,0 708,9 

272 Велики Мокри 
Луг  

53,6 48,9 49,9 58,3 73,2 105 69,6 51,1 46,3 49,4 58,6 61,7 725,9 

274 Раља  49,5 42,2 49,3 56,6 72,4 90,1 65,0 52,3 45,9 48,1 56,0 56,6 684,0 
275 Радмиловац  44,7 42,0 44,0 54,0 69,5 86,9 66,3 47,7 42,9 44,6 55,3 52,2 650,1 
277 Сопот  51,5 46,8 51,5 55,6 78,2 85,2 60,6 53,3 44,2 46,9 58,9 57,0 689,8 
278 Велика Иванча  46,6 44,1 51,5 57,4 71,0 85,3 63,2 50,2 43,6 49,0 51,7 52,5 666,2 
 

Средња годишња висина падавина на истраживаном подручју креће се у интервалу од 
644,5 mm (Београд – Макиш) до 725,9 mm (Велики Мокри Луг). Количина падавина у току 
вегетационог периода већа је од 50% у односу на укупну годишњу количину падавина, 
што је веома повољно за развој биљака. Најчешћи атмосферски талози током године су у 
виду кише, а затим у виду снега. У прелазним периодима од јесени ка зими и од зиме ка 
пролећу пада влажан снег, који негативно утиче на зимзелене представнике дендрофлоре. 
Најкишовитије сезоне на свим станицама, су пролеће и лето, када падне око 60% 
годишњег талога. Подаци о максималним дневним падавинама, у недостатку плувиографа 
и података о интензитетима падавина (mm/min) могу бити значајни код дефинисања 
плувиографског режима на истраживаном подручју. На подручју слива Топчидерске реке 
максималне дневне падавине износиле су 92,4 mm (Група аутора, 2008). 

Број дана са снежним покривачем - Као дан са снежним покривачем сматра се онај када 
је у било ком делу дана бар половина тла покривена снегом. Висина снежног покривача 
мери се сваког дана док снежни покривач постоји и изражава се у центиметрима. 
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Табела 9. Просечан б

МС 

рој дана са снежним покривачем у Београду за период 1949-2010. 
година 

 Сезонскo сијање Сунца (h) В.П. В.П./Г Годишње Проле-ће Лето Јесен Зима 
Београд 36 3 0 2 31 0 0 

Влажност ваздуха се сматра најважнијом хигричном карактеристиком ваздушних маса, 
јер повезује енергетско-температурне карактеристике ваздуха са процесом сублимације и 
кондензације водене паре у атмосфери. Има велики значај за биљке, а посебно је значајна 
релативна влажност (степен засићености ваздуха воденом паром), која заједно са 
температуром условљава испарења и потребу земљишта за водом. Релативна влага 
обрнуто је пропорционална температури ваздуха, што значи да са порастом температуре 
брже долази до засићења ваздуха паром, а затим и до кондензације. Када би ваздух 
достигао потпуно засићење воденом паром (100%), у атмосфери би отпочела 
кондензација, а процес транспирације би престао. Са друге стране када је влажност 
ваздуха минимална, процес транспирације се појачава. Уколико су и температуре ваздуха 
и земљишта високе, биљка често не може да поврати изгубљену воду што доводи до 
увенућа (Дражић, 2002). 

У вегетационом периоду у Београду (за истраживани период) нису регистровани дани са 
снежним покривачем. 

Просечне годишње вредности релативне влажности ваздуха у Србији крећу се у интервалу 
од 68,7% у Београду и Нишу, до 79,9% на Копаонику. Минималну релативну влажност 
ваздуха у току године у Србији има Београд (61,4% у априлу) (Брашанац-Босанац, 2013). 

Табела 10. Месечне и годишње вредности релативне влажности ваздуха у Београду (%)  у 
периоду 1949-2010. година (Брашанац-Босанац, 2013). 

Релативна влажност ваздуха (%) 
Јан. Феб. Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. А 
80,9 77,5 72,2 67,3 67,1 65,5 62,0 63,5 69,1 76,6 81,5 82,9 72,2 20,9 
 

Табела 11. Релативна влажност ваздуха у Београду (%) по годишњим добима и у 
вегетационом периоду (1949-2010. година) 

Сезонскa влажност ваздуха (%) В.П. 
(%) Пролеће Лето Јесен Зима 

63,1 63,1 71,5 77,3 63,5 

Релативна влажност ваздуха обрнуто је пропорционална температури ваздуха, па је 
разумљиво што зимски месеци имају највећу, а летњи најмању релативну влажност 
ваздуха. Просечна влажност ваздуха у Београду у вегетационом периоду износи 63,5%, 
што представља задовољавајућу количину релативне влаге која обезбеђује нормалан раст 
и развој вегетације. 

Облачност - Спада у ред веома променљивих метеоролошких елемената, а основни 
чиниоци који утичу на појаву облака и степен покривености неба су општа циркулација 
атмосфере изазвана разним циклонским поремећајима, оријентација високих облика 
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рељефа на правац струјања влажних ветрова и влажност тла. Представља покривеност 
видљивог небеског свода облацима, а изражава се у десетинама (1/10). 

Из података приказаних у Табели 12.  може се закључити да годишњи ток облачности у 
Београду, показује одређене правилности. Средња месечна облачност опада од децембра 
до августа. У августу постиже свој минимум, а у наредним месецима се постепено 
повећава (Брашанац-Босанац, 2013).  

Табела 12. Средње месечне и годишње вредности облачности у Београду (1/10) у периоду 
1949-2010. година  

Средња месечна и годишња облачност (1/10) 
Јан. Феб. Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Год. А 
6,9 6,4 5,9 5,8 5,4 4,9 4,0 3,7 4,3 4,9 6,5 7,1 5,5 3,4 

 

Када је у питању сезонска прерасподеле облачности, најведрије годишње доба у Београду 
је лето, затим јесен, па пролеће и зима, која је најоблачнија (Брашанац-Босанац, 2013). 

Табела 13. Средње месечне и годишње вредности облачности по годишњим добима и у 
вегетационом периоду у Београду (1/10) (1949-2010) 

Сезонска облачност В.П. Пролеће Лето Јесен Зима 
5,7 4,2 5,2 6,8 4,7 

Ветар - као климатски фактор има велики утицај и значај. Својим деловањем утиче на 
изглед, састав и распрострањење биљака на одређеном простору. Најчешћи правци ветра 
на отвореним теренима поклапају се са доминантним стањима поља ваздушног притиска. 
У осталим случајевима струјање ваздуха се прилагођава различитим облицима терена, 
тако да се ваздушне масе сливају у правцу најповољнијих пролаза.  

 
Метеоролошка станица Н. В. Г. Ш. Г. Д. 
Београд (1951-2010) 132 m 44° 48′ 20° 28′ 

Слика 2. Ружа ветрова за МС Београд (годишњи просек 1951-2010) (извор: Брашанац-
Босанац, 2013) 
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Честине и брзине ветрова, као и правац њиховог дувања значајни су за појаву еолске 
ерозије. У сливу Топчидерске реке еолска ерозија није изражена, али ветрови утичу на 
брзо исушивање земљишта и појачавају ефекат суше у периодима са мало или без 
падавина. Доминантан ветар у Београду је југоисточни, популарно назван кошава. Највећи 
број појаве дувања кошаве је у првом тромесечју године (јануар – март), а најмањи у 
периоду јун-јул. Други по значају је западни ветар, који је најчешћи у јулу и по правилу 
доноси обилне и интензивне кише, са честим појавама бујичних поплава на сливу. На 
слици 2. приказана је ружа ветрова за МС Београд (годишњи просек 1951-2010). 

4.3. Хидрографска мрежа 

Слив се одликује добро развијеном хидрографском мрежом, састављеном од преко 35 
водотока. Главни ток Топчидерске реке, дужине око 28 km, улива се у Чукарички залив 
реке Саве, уносећи око 13,5 милиона m3 воде, просечно у једној години (Qср.год. = 0,43 m3

Према општим хидролошким карактеристикама, све притоке, као и сам главни ток, имају 
типично бујични режим отицања воде и проноса наноса. Урбанизовано подручје у сливу 
Топчидерске реке у прошлости је често било изложено поплавама, па су у циљу смањења 
негативних последица плављења, регулисани низводни део водотока и изграђени 
заштитни објекти железнике пруге. 

/s 
(Група аутора, 2008). У свом доњем току Топчидерска река прима углавном десне притоке 
и то: Каљави поток, Раковички поток, Паригуз, Пречица и Смрдански поток. Леве притоке 
се уливају углавном у средњем и горњем току, а по величини слива и протоку воде 
значајније су од деснообалних притока. Значајније леве притоке су: Кијевски поток, 
Кладинац поток, Сикијевац поток, Радушње поток, Бела река, Паланка, Шутиловачки 
поток и Дубоки поток. 

Регулисана деоница урађена је од бетона, трапезног попречног пресека, у дужини од око 
12 km и са пропусном моћи од око 90 m3

На притокама Топчидерске реке изграђене су и две акумулације са бранама укупне 
корисне запремине око 300.000 m

/s. Узводно од ове деонице вршена је локална 
заштита обала на неколико места, а урађено је и неколико локалних регулација на Белој 
реци и Паланци, али без целовитог сагледавања проблема заштите ових притока.  

3 

Ови изведени радови нису били довољни да промене бујични карактер Топчидерске реке, 
која и даље угрожава насеља, саобраћајнице, инфраструктурне објекте, производне 
објекте и пољопривредне површине на делу главног тока и притока. Скоро сваке године у 
сливу Топчидерске реке јављају се поплаве које наносе огромне штете. То је разлог за 
израду бројних техничких документација за наставак радова и потребе за изналажењем 
нових техничких решења за уређење слива и корита Топчидерске реке. 

(Група аутора, 2008). То су акумулација „Ресник“ на 
потоку Паригуз и акумулација „Бела река“ на истоименој левој притоци Топчидерске 
реке. 
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Слика 3. Карта слива Топчидерске реке 

4.4. Ерозија земљишта у сливу Топчидерске реке 

Из предходних описа природних предиспозиција и вештачки створених услова 
(антропогени утицаји) може се закључити да у сливу Топчидерске реке постоје бројни 
фактори који условљавају или омогућавају настанак и развој ерозионих процеса. 

Површинска ерозија јавља се свуда на нагнутим падинама након јаких киша или наглог 
топљења снега, када долази до равномерног одношења површинског слоја земљишта. 
Мање бразде које се појављују на површини земљишта заравњавају се већ првом обрадом, 
те се због тога овај вид ерозије тешко уочава, посебно на обрадивим површинама, а због 
велике распрострањености сматра се веома опасним. У сливу Топчидерске реке јавља се 
на локалитетима Јајинаца, Ресника, Раковице и Пиносаве. 

Браздаста ерозија јавља се у Раковици, Белом Потоку, Реснику, Кијеву, Рипњу, Пиносави, 
Раљи, Парцанима и Зуцу. 

Јаружаста ерозија јавља се у атарима села Кнежевац, Кијево, Парцани и на падинама 
Хајдучког потока. Овакви терени карактеришу се са доста вододерина и то не само на 
ораницама и лошим пашњацима, већ и у деградираним шумама. 

Клизишта су најтежи облик дубинске ерозије. То су валовити терени са дубоко усеченим 
потоцима, јаругама, а често и путевима, где је земљиште изгубило ослонац. На таквим 
теренима често нема ни заштитне вегетације, што омогућује клизање преко расквашене 
геолошке подлоге, најчешће  непропустљиве глине. Овакви терени регистровани су у 
околини Белог Потока, Зуца и Рипња. 
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Из прегледа заступљености различитих категорија разорности, односно интензитета 
ерозије (према класификацији С. Гавриловића), види се да је целокупна површина сливног 
подручја Топчидерске реке угрожена ерозионим процесима II-V категорије разорности 
(јака, средња, слаба и врло слаба), а средњи коефицијент ерозије за цео слив је  Z = 0,38 
(слаба ерозија). 

Јака ерозија (II категорија разорности) јавља се углавно у горњим деловима слива, на 
стрмим падинама, где нема шумског покривача и захвата 7,78% површине слива. Јавља се 
у облики браздасте, јаружасте и површинске ерозије, а у појединим деловима слива 
јављају се и клизишта. 

Ерозија средњег интензитета (III категорија), захвата 28,80% од површине слива. Јавља се 
углавном у облику површинске ерозије, али је такође присутна и браздаста и јаружаста 
ерозија. Распрострањена је практично по целом сливу на ораницама, као и на осталим 
површинама на стрмијим падинама. 

Слаба ерозија (IV категорија разорности) јавља се на обрадивим површинама (оранице, 
воћњаци, ливаде) са благим нагибом падина, као и на површинама под шумом. Захвата 
највећи део површина слива 43,75%. 

Врло слаба ерозија се јавља на површинама под шумским покривачем доброг склопа. 
Захвата 19,67% од површине слива. 

Табела 14. Степен интензитета ерозије у сливу Топчидерске реке (Група аутора, 2008) 

Категорије 
ерозије 

Сливно подручје Топчидерске реке 
km % 2 

I - - 
II 11,40 7,78 
III 42,22 28,80 
IV 64,14 43,75 
V 28,84 19,67 
Укупно 146,60 100,00 
 

На Слици 4. приказана је карта ерозије у сливу Топчидерске реке (Раткнић и сар., 2009; 
модификовано). На карти је приказана површина слива која се налази у зони јаче ерозије, 
која обухвата категорије средње јаке и јаке ерозије. 
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Слика 4. Карта ерозије у сливу Топчидерске реке  

4.5. Структура коришћења земљишта у сливу Топчидерске реке  

Према Студији интегралног уређења слива Топчидерске реке у функцији одрживог 
управљања природним ресурсима, сливно подручје Топчидерске реке припада урбаним и 
руралним деловима градске територије, при чему се урбане зоне простиру на приближно 
20% градског подручја, док је рурални део доминантнији и обухвата око 80% територије 
града. У Табели 15.  (Група аутора, 2008) и на Слици 5. (Раткнић et al., 2009; 
модификовано) приказана је структура коришћења земљишта у сливу Топчидерске реке.  

Табела 15. Начин коришћења земљишта у сливу Топчидерске реке  

Начин коришћења земљишта Топчидерска река 
km % 2 

Шуме 42,60 29,06 
Ливаде 11,15 7,61 
Обрадиве површине 59,05 40,28 
Деградирано 6,65 4,54 
Насеље 26,68 18,20 
Фабрички круг 0,40 0,27 
Акумулације 0,07 0,05 
Укупно 146,60 100 
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Слика 5. Карта структуре коришћења земљишта у сливу Топчидерске реке 
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5. ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА 

Основни циљ овог Пројекта је да понуди еколошки прихватљиво, ефикасно и економски 
исплативо решење за третман и ревитализацију загађених урбаних речних токова. 

Полазећи од чињенице да се у природним акватичним срединама јављају различити 
процеси, који доводе до самопречишћавања загађених вода, предложена је конструкција 
вештачких акватичних екосистема у виду плутајућих острва и њихово постављање на 
Топчидерској реци у нивоу расадника Јавног предузећа за газдовање шумама 
„Србијашуме“ Београд, ШГ „Београд“, Београд. 

Постављањем ових биолошких система омогућиће се остваривање главних циљева 
Пројекта као што су: 

• почетни радови на ревитализацији Топчидерске реке,  

• поштовање основних принципа конзервације вода, 

• промовисање рекламације и поновног коришћења воде и хранљивих материја, 

• промовисање рекламације и коришћења добијене биомасе у различите сврхе,   

• ревитализација речног тока без коришћења хемијских материја, које могу да угрозе 
човека и животну средину, 

• изостанак нус продукта, који се ствара при конвенционалним начинима 
пречишћавања, 

• стварање погодних станишта за различити биљни и животињски свет, 

• уклапање „постројења“ у околни пејзаж и повећање његове декоративности, 

• стварање изложбеног и огледног простора за заинтересоване из индустрије, 
привреде и локалних заједница, 

• стварање погодних места за едукацију људи о важности очувања интегритета вода 
и животне средине, 

• промоција алтернативних система за пречишћавање отпадних вода и 

• унапређење постојећих алтернативних технологија за пречишћавање отпадних 
вода. 

Главни резултат овог Пројекта је један или више модела плутајућих острва, који би 
надаље могли да се користе за пречишћавање воде и на другим рекама, каналима, барама 
и језерима Београда.  

Поред саме ревитализације водених површина и токова ови биолошки системи у Београду 
могу да имају велики значај у рубним и руралним подручјима, неплански грађеним и 
нехигијенским насељима. Постављањем оваквих система отклонили би се пропусти 
настали непланском градњом, као што је недостатак водоводног и канализационог 
система. Допринело би се побољшању санитарно – хигијенских услова чиме би се 
спречиле појаве различитих болести, које изазивају патогени организми присутни у 
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отпадним водама. Истовремено то би био и допринос у побољшању естетских вредности 
ових насеља. 

Такође, применом биолошких система за пречишћавање и ревитализацију вода могу се 
много брже достићи стандарди у заштити вода и њеном квалитету, које захтева Европска 
Унија од својих чланица и земаља које то желе да постану. 
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6. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД 

За потребе израде Пројекта истраживања су обављена на терену и у лабораторији. 

Теренска истраживања су обухватила: 

• формирање биљног материјала за биолошки систем за пречишћавање загађених 
вода,  

• постављање биолошког система за пречишћавање загађених вода, 

• формирање и постављање супстрата за раст биљака, 

• садњу биљака у биолошки систем за пречишћавање загађених вода, 

• постављање и извођење експеримената у биолошком систему за пречишћавање 
загађених вода, 

• узимање узорака воде из реке и биолошког система за пречишћавање загађених 
вода, 

• анализу појединих физичко-хемијских особина загађене и пречишћене воде  

• узимање узорака биљака и алги из биолошког система за пречишћавање загађених 
вода и контроле, 

• узимање узорака супстрата из биолошког система за пречишћавање загађених вода 
и контроле и  

• мониторинг и одржавање биолошког система за пречишћавање загађених вода. 

Лабораторијска истраживања су обухватила:  

• прикупљање и анализу података о еколошким условима средине, 

• прикупљање и анализу података о изворима загађења Топчидерске реке, 

• прикупљање и анализу података о водном праву ЕУ и Србије, 

• прикупљање и анализу података о биолошким системима за пречишћавање 
отпадних вода, 

• анализу физичко-хемијских и микробиолошких особина загађене и пречишћене 
воде, 

• анализу садржаја укупног азота, амонијака, нитрата, нитрита, укупног фосфора, 
ортофосфата, укупног органског угљеника у загађеној и пречишћеној води, 

• одређивање биолошке потрошње кисеоника и хемијске потрошње кисеоника у 
загађеној и пречишћеној води,   

• одређивање концентрације тешких метала и других елемената (Al, As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, K, Ca, Fe, Mg, Na, S, Hg) у загађеној и 
пречишћеној води помоћу ICP-OES спектрометра,  
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• екстракцију тешких метала и других елемената из биљних ткива и алги методом 
микроталасне дигестије, 

• екстракцију тешких метала и других елемената из супстрата у царској води,  

• одређивање концентрације тешких метала и других елемената (Al, As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, K, Ca, Fe, Mg, Na, S, Hg) у биљним ткивима и 
алгама помоћу ICP-OES спектрометра, 

• одређивање концентрације тешких метала и других елемената (Al, As, Ba, Cd, Co, 
Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, K, Ca, Fe, Mg, Na, S, Hg) у супстрату помоћу ICP-
OES спектрометра и 

• процену добијене биомасе биљака. 

Добијени подаци су статистички обрађени у одговарајућем програмском пакету. 

6.1. Прикупљање и анализа података о релевантним еколошким 
условима средине 

За потребе оцене еколошких услова средине коришћене су следеће методе: прикупљање 
података, метод вредновања (на основу параметара и индикатора који се користе за 
дијагностицирање стања и које је обухватало једноставне, изведене и сложене 
показатеље), компаративна анализа и индуктивно-дедуктивна метода (узимајући у обзир 
постојећа теоријско-методолошка сазнања, међународне декларације, законску регулативу 
и прописе у Европској Унији и  у Србији).  

За потребе анализе климатских карактеристика и промене климе у Србији коришћени су 
климатолошки подаци Републичког хидрометеоролошког завода Србије за метеоролошку 
станицу Београд за период 1949-2010. година. Поред литературних података, коришћени 
су и резултати бројних истраживања, пројеката и студија. 

6.2. Прикупљање и анализа података о изворима загађења Топчидерске 
реке, о водном праву ЕУ и Србије и биолошким системима за 
пречишћавање отпадних вода 

Подаци о изворима загађења Топчидерске реке су прикупљени из различитих 
литературних извора, који су обухватили резултате бројних истраживања, пројеката и 
студија.  

Анализа података о водном праву ЕУ и Србије је извршена на основу компарације 
различитих међународних декларација, законска регулатива и прописа у Европској Унији 
и  у Србији у области вода и заштите животне средине. 

Анализа података о биолошким системима за пречишћавање загађених и отпадних вода је 
извршена на основу прикупљених литературних података и претходних сазнања 
истраживача на овом Пројекту.  
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6.3. Биљни материјал и услови гајења 

Одабране врсте у биолошком систему су: Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (syn. 

При одабиру врста вођено је рачуна да оне не представљају инвазивне врсте и врсте које 
на било који други начин могу да угрозе вегетацију како у околини реке тако и у оквиру 
расадника. 

Phragmites communis Trin.) - трска, Canna indica L. - кана, Iris pseudacorus L. - барска 
перуника, Iris sibirica 'Perry's Blue' - сибирска перуника, Alisma plantago - aquatica L. - 
водена боквица, Lythrum salicaria L. - поточњак и Menyanthes trifoliata L. - грчица. Оне у 
потпуности испуњавају основне услове, које једна биљка која се користи за 
фиторемедијацију мора да поседује. Оне могу да уклањају велике количине тешких 
метала, органских и неорганских полутаната и штетних микроорганизама из загађених 
вода. С обзиром да добро подносе високи степен загађења добро расту и у 
контаминираним срединама и при томе стварају велику количину биомасе, која може да 
се користи у различите сврхе, па и како извор за добијање биогорива. 

Биљни материјал за формирање биолошког система је набављен из расадника Украсно 
вртларство „Тортели“, Темерин и Миковић, Суботица. Како би се добио биљни материјал, 
који може одмах да се користи у биолошком систему ризоми врсте P. australis 

 

 су у 
бусеновима смештени у импровизовани базен, а ризоми врста C. indica, I. pseudacorus, I. 
sibirica 'Perry's Blue', A. plantago - aquatica, L. salicaria и M. trifoliata су посађени у 
сфагнумски тресет (произвођач AB Rekyva, Литванија).  

Слика 6. Трска у импровизованом базену (фото: Н. Чуле) 
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До садње све биљке су се налазиле у расаднику Института за шумарство, Београд. Биљке 
које су коришћене за контролу су гајене до краја експеримената у пластичним посудама са 
водом без додавања нутријената. 

 
Слика 7. Саднице кане у расаднику Института за шумарство, Београд (фото: Н. Чуле) 

    
Слика 8. Саднице барске (лево) и сибирске (десно) перунике непосредно пре пресађивања 

у биолошки систем (фото: Н. Чуле) 
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У биолошки систем су унете алге које се већ налазе у речном кориту. Детерминација алги 
је извршена на Катедри за алгологију, микологију и лихенологију, Биолошког факултета, 
Универзитета у Београду. 

6.4. Формирање и постављање биолошког система за пречишћавање 
загађених вода 

Биолошки систем за пречишћавање загађених вода Топчидерске реке има карактер 
привременог објекта и постављен је у сврху истраживања и мерења, а у циљу израде 
Модела биолошких система који би се у будућности користили за пречишћавање воде и 
на другим рекама, каналима, барама и језерима Београда.  

Налази се на обали Топчидерске реке у оквиру расадника Јавног предузећа за газдовање 
шумама „Србијашуме“ Београд, ШГ „Београд“ Београд (КП 1/1 КО Стара Раковица), а 
вода се захвата из корита реке (КП 20658/1 КО Савски венац) пумпом одговарајућег 
капацитета. 

6.4.1. Основне компоненте биолошког система 

Биолошки систем представља модификован ризофилтрациони систем и састоји се од: 

• пумпе за захватање воде из реке, 

• сабирног затвореног резервоар запремине 5 m3

• четири отворена правоугаона базена појединачне запремине 3 m

, 
3

• плутајућих острва са супстратом и биљкама,  

 у које се смештају 
плутајућа острва са различитом вегетацијом, 

• једног отвореног правоугаоног базена запремине 1,5 m3

• пумпе за рециркулацију. 

 са алгама и 

На локацији нема прикључка електричне енергије, тако да је за захват воде из реке 
изабрана самоусисна бензинска пумпа SA 45 TL произвођача Oleo-Mac, а за 
рециркулацију воде и симулацију хидролошких услова реке у биолошком систему 
самоусисна бензинска пумпа WP 300 euro 2 истог произвођача (генерални дистрибутер 
фирма Форма ВС д.о.о. из Београда) (Табела 16., Слика 9.).  

Табела 16. Карактеристике изабраних пумпи  

Технички подаци Пумпа SA 45 TL Пумпа WP 300 euro 2 
Номинална снага електро-мотора (kW) 2,5 1,0 
Запремина резервоара (L) 2,7 0,83 
Проток (L/min) 580 150 
Висина дизања за наведени проток (m) 40 36 
Усисни отвор/усисна висина (“/m) 2/7,5 1/7 
Тежина (kg) 14,2 5,5 
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Слика 9. Пумпа за захватање воде из реке (лево) и пумпа за рециркулацију воде у 
биолошком систему (десно) (фото: Н. Чуле) 

Сви резервоари (базени) су направљени од пластичних маса и постављени су на 
планирано земљиште. Дно сваког резервоара се целом површином ослања на равну круту 
подлогу. 

Као сабирни резервоар изабран је типски вертикални резервоар корисне запремине 5 m3

 

, 
унутрашњих димензија Ø1600x2500 mm. 

Слика 10. Сабирни резервоар 

Из сабирног резервоар вода се гравитационо разводи у четири отворена резервоара 
(правоугаона базена) унутрашњих димензија l x b x h = 3000 x 1000 x 1000 mm, са 
спољашњим металним ојачањима. У оквиру ових базена се одвија прва фаза 
пречишћавања загађене воде. На свакој доводној грани смештен је водомер и затварач DN 
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25, са припадајућим фазонским комадима. На одводним гранама смештени су затварачи и 
славине за узорковање, све PE OD 32 са припадајућим фазонским комадима. 

   

Слика 11. Отворени резервоари (базени) за постављање плутајућих острва (лево) и њихова 
унутрашњост (десно) (фото: Н. Чуле) 

У базенима се налазе по три плутајућа острва, која се састоје од покретних решеткастих 
платформи димензија 1 x 1 m, са рукохватима, супстрата за садњу биљака (камена вуна, 
произвођача Knauf d.o.o.) и самих биљака. 

   
Слика 12. Покретне решеткасте платформе (лево) и камена вуна у њима као супстрат за 

садњу биљака (десно) (фото: Н. Чуле) 

Одабране врсте биљака у биолошком систему су  P. australis

Након завршене прве фазе пречишћавања, даљи пут воде је гравитацијом ка отвореном 
резервоару (правоугаоном базену) унутрашњих димензија l x b x h =  3000 x 1000 x 500 
mm, са алгама. 

 - трска, C. indica - кана, I. 
pseudacorus - барска перуника, I. sibirica 'Perry's Blue' - сибирска перуника, A. plantago - 
aquatica L. - водена боквица, L. salicaria L. - поточњак и M. trifoliata L. - грчица. Различити 
састав вегетације плутајућих острва омогућава испитивање ефикасности циљаних врста 
биљака у уклањању полутаната, али и њихове ефикасности када расту у чистом или 
мешовитом засаду.  
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Слика 13. Отворени резервоар (базен) у оквиру кога су се налазиле алге (фото: Н. Чуле) 

Гравитациони ток воде у систему је обезбеђен захваљујући конструкцији улива и излива 
сабирног резервоара и базена на одговарајућим висинама. Излив сабирног резервоара се 
налазио на висини од 10,5 cm од дна. Денивелацијом терена за 20 cm омогућено је 
постављање улива четири базена на висинама од 30,5 cm и излива на 11 cm од дна базена. 
Вода се у пети базен са алгама уливала одозго, тако да се улив налазио на горњој ивици 
базена односно на 50 cm изнад површине земље. Излив последњег базена је постављен на 
висини од 10 cm од дна базена.  

 
Слика 14. Изглед биолошког система (фото: Н. Чуле) 

Сабирни резервоар, отворени правоугаони резервоари и пратећи елементи неопходни за 
правилно функционисање система су добављени од Предузећа за производњу, услуге и 
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промет ДАЛ д.о.о. са  седиштем у Осечини. Произвођач је обезбедио и транспорт и 
монтажу набављене опреме. 

У оквиру поглавља Прилози налази се детаљан приказ основе и пресека биолошког 
система (Прилог 2). 

6.4.2. Припремни радови 

У оквиру припремних радова за постављање биолошког система извршено је: 

• геодетско обележавање објекта, са постављањем привремених геодетских 
репера за праћење извођења радова, 

• чишћење терена од ситног растиња, скидање хумуса и  

• денивелација и планирање платоа за постављање биолошког система са 
тачношћу ± 1 cm. 

 
Слика 15. Чишћење терена од ситног растиња 

  
Слика 16. Планирање платоа за постављање биолошког система 
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6.4.3. Монтажа биолошког система 

Монтажа и провера правилног рада биолошког система и његових компоненти је 
извршена 11. маја 2015. године. У оквиру поглавља Прилози налази се детаљна 
фотодокументација формирања и постављања биолошког система. 

6.4.4. Садња биљног материјала 

Садња биљака је извршена сукцесивно од 13. маја до 11. јуна 2015. године и зависила је од 
стадијума развијености биљака. У оквиру поглавља Прилози налази се детаљна 
фотодокументација садње биљног материјала. 

Током прве садње посађене су декоративне макрофите у четврти базен. На сваком 
плутајућем острву налазило се укупно 30 биљака и то:  

• 8 ком. I. pseudacorus - барске перунике, 

• 6 ком. I. sibirica 'Perry's Blue' - сибирске перунике,  

• 5 ком. A. plantago - aquatica - водене боквице,  

• 5 ком. L. salicaria - поточњака и  

• 6 ком. Menyanthes trifoliata - грчице.  

Током друге садње посађене су P. australis - трска и C. indica - кана у прва три базена. У 
првом базену на сваком плутајућем острву се налазило по 25 садница трске. На сваком 
плутајућем острву другог базена посађено је по 25 садница кане. У трећем базену су на 
плутајућим острвима засађене су трска и кана при чему се на сваком носачу налази по 25 
биљака.  

Овакав начин садње биљака је омогућио једнаке микроклиматске услове за сваку врсту у 
биолошком систему и њихово несметано поређење при анализи добијених резултата. 

У току овог периода унесене су и алге из реке у пети базен.  

   
Слика 17. Декоративне макрофите у четвртом базену (лево) и трска у првом базену 

(десно) по садњи биљака (фото: Н. Чуле) 
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Слика 18. Кана у другом базену (лево) и алге у петом базену (десно) (фото: Н. Чуле) 

6.5. Мониторинг и одржавање биолошког систем за пречишћавање 
загађених вода 

До 28. августа 2015. године је трајао период уходавања биолошког система. Током овог 
периода вода је у базенима мењана два пута недељно и том приликом је упумпавана вода 
из реке. 

Мониторинг биолошког постројењa се вршио неколико пута недељно и током периода 
уходавања и касније током рада. На овај начин се контролисало здравствено стање биљака 
и њихов раст, појава нежељене вегетације, ниво воде у постројењу и равномерност њеног 
тока.  

На врсти P. australis

      

 (трска) су се појавиле биљне ваши (Homoptera: Aphididae) у два 
наврата. Прва појава је примећена 30. јуна 2015. године, а друга 30. септембра 2015. 
године. С обзиром да је процењено да биљке не пате и не заостају у расту због поменутих 
штеточина, као и појаве већег броја бубамара (Coccinelidae spp.), које представљају 
природне непријатеље ових инсеката мере борбе нису примењене. 

Слика 19. Биљне ваши (лево) и бубамаре (десно) на трсци (фото: Н. Чуле) 
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Коров односно нежељена вегетација се јавила углавном у ободним деловима четвртог 
базена и благовремено је механички уклањана.  

 

Слика 20. Коровске биљке у делу где расте врста M. trifoliata L. - грчица (фото: Н. Чуле) 

Током експеримената од 28. августа до 19. октобра 2015. године вршен је мониторин 
излива на крају биолошког система, као и излива свих појединачних базена како би се 
одредило да ли њихов састав одговара прописаним стандардима. Мониторинг ових 
параметара се врши узорковањем воде на станицама (славинама), које су смештене на 
уливу и изливу сваког базена. 

6.6. Поставка и извођење експеримената 

Први експеримент у биолошком систему је спроведен у периоду од 28. августа до 17. 
септембра 2015. године и састојао се од три идентична циклуса пречишћавања у трајању 
од по 12 дана. Циклус пречишћавања је започињао довођењем загађене воде из реке 
пумпом у сабирни затворени резервоар. Вода се даље гравитационо разводила 
истовремено до четири базена са биљкама и у њима се задржавала 6 дана. Након овог 
периода вода се из свих базена са биљкама истовремено гравитацијом пребацивала у пети 
базен са алгама у коме се такође задржавала 6 дана. По истеку овог периода један циклус 
је завршен. Циклуси су се међусобно преклапали. Циљ првог експеримента је била 
квантификација потенцијала коришћених биљних врста да усвајају полутанте из загађене 
воде и да се одреди потенцијал биљака за фиторемедијацију.  

Други експеримент у биолошком систему је изведен 30. септембра 2015. године. 
Обухватао је пет циклуса рециркулације воде у сваком од базена са биљкама понаособ. 
Загађена вода је из реке најпре убачена у први базен и рециркулационом пумпом је у њега 
поново враћана наредних сат времена. У току овог периода она је обишла пет пуних 
кругова. Нова загађена вода је затим упумпана у други базен и поступак је поновљен. 
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Идентичне методе су спроведене и у трећем и четвртом базену. Циљ другог експеримента 
је да се одреди ефикасност биолошког система када се у њему симулирају хидролошких 
параметри реке. 

Трећи експеримент је спроведен од 09. октобра до 19. октобра 2015. године по истој 
методологији као први експеримент с тим што је обухватио само један циклус. Овај 
експеримент је изведен како би се извршиле додатне анализе загађене и пречишћене воде. 

6.7. Узорковање загађене и пречишћене воде  

Узорци загађене воде, која улази у биолошки систем су узети на почетку сваког циклуса 
првог експеримента. На крају сваког циклуса узети су узорци пречишћене воде. У оквиру 
другог експеримента на почетку сваког првог циклуса узиман је узорак загађене воде, која 
улази у систем, а на крају сваког петог циклуса узимани се узорци пречишћене воде.  

Узорак воде за одређивање концентрације тешких метала и других елемената у загађеној и 
пречишћеној води помоћу ICP-OES спектрометра (Varian Vista-PRO, CCD Simultaneous 
ICP-OES) је представљао 1 литар збирног узорка узетог са 5 места у сваком базену 
посебно (сваки угао и средина), али тако да је флаша до стављања чепа уроњена у воду. 
Узорци су стабилизовани азотном киселином и  до анализе су чувани у фрижидеру. 

 
Слика 21.  Узорци воде у фрижидеру (фото: Н. Чуле) 

За анализу су укупно узета 32 узорка загађене и пречишћене воде. 

6.8. Узорковање биљног материјала 

Узорци биљака су узети непосредно пре почетка првог експеримента, а затим на крају 
сваког циклуса пречишћавања током првог и трећег експеримента. Биљке су донете у 
лабораторију и подељене на надземни и подземни део. У току првог експеримента 
подземни део биљке је представљао искључиво корен. На крају трећег експеримента, када 
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су све биљке уклоњене, узорковани су и ризоми код биљака које су имале овај 
вегетативни део. Биљни материјал је испран 3 пута у дестилованој води. Формирани су 
збирни узорци, при чему је један збирни узорак представљао један вегетативни део једне 
биљне врсте на једном острву у оквиру једног базена. Биљни делови су затим пребачени у 
папирне кесе и стављени на сушење 24h на 80o

За анализу је узето укупно 318 збирних узорака вегетативних делова биљака у биолошком 
систему и у контроли. 

C (Campbell и Plank, 1998). После сушења, 
узорци биљака су самлевени у прах и просејани кроз сито са величином отвора 0,8 мм. 

 
Слика 22. Биљни материјал донет са терена (лево), узорци припремљен за сушење 

(средина) и узорци спремни за анализе (десно) (фото: Н. Чуле) 

6.9. Узорковање алги 

Алге су из петог базена узоркаване пре почетка првог експеримента, током првог 
експеримента (на крају сваког циклуса) и на самом крају свих експеримената односно на 
крају рада система. Узорак алги се добијао као збирни узорак узет са 5 места у базену 
(сваки угао и средина). Узорци алги су припремљени и чувани до анализа на исти начин 
као и биљке.  

Укупно је узето 5 узорака алги из биолошког система за анализу. 
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Слика 23. Узорак алги донесених са терена (фото: Н. Чуле) 

6.10. Узорковање супстрата 

Камена вуна (супстрат) је узоркавана пре почетка првог експеримента, током првог 
експеримента и на самом крају свих експеримената односно на крају рада система. Узорак 
супстрата се узима као збирни узорак узет са 5 места са сваког острва (сваки угао и 
средина). Укупно је узето за анализу 65 узорака супстрата из биолошког система и из 
контроле. 

 

Слика 24. Узети узорци супстрата на сушењу у лабораторији (фото: Н. Чуле) 

6.11. Анализа физичко-хемијских и микробиолошких особина загађене и 
пречишћене воде у биолошком систему 

Анализа узорака површинских вода (загађене и пречишћене воде) за параметре 
концентрације амонијака, нитрата, нитрита, укупног фосфора и ортофосфата,  биолошке 
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потрошње кисеоника и хемијске потрошње кисеоника извршена је у лабораторији 
Градског завода за јавно здравље Београд. Микробиолошке особине загађене и 
пречишћене воде су одређене у поменутој лабораторији. Све методе које су коришћене 
овом приликом су акредитоване према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Анализа узорака површинских вода (загађене и пречишћене воде) за параметре 
проводљивост, pH, растворени кисеоник, сатурација кисеоником и температура је 
извршена директним мерењима на терену. 

6.11.1. Одређивање садржаја укупног азота, амонијака, нитрата и 
нитрита у загађеној и пречишћеној води 

6.11.1.1. Концентрација укупног азота (SRPS EN 12260:2008) 

Концентрација укупног азота је добијена оксидацијом узорка у којем се одређује 
концентрација азота каталитичким сагоревањем у кисеоничкој атмосфери на температури 
већој од 700 °C до азотних оксида. Квантификација добијених азотних оксида је извршена 
детекцијом хемијске луминисценције након реакције са озоном. Добијени резултати су 
изражени у mg/L.  

6.11.1.2. Концентрација амонијака 

Концентрација амонијака је одређена методом за одређивање концентрације амонијака из 
приручника „Вода за пиће, стандардне методе за испитивање хигијенске исправности“ 
(1990) у којој је извршена модификација припреме Nessler реагенса тако да се његова 
припрема врши према приручнику „Standard methods for Examination of Water and 
Wastewater“ (1961). Модификација методе извршена је у циљу добијања веће стабилности 
и бољег одговора Nessler реагенса. Метода се заснива на хемијској реакцији амонијака и 
Nessler реагенса када се формира талог NH2HgJ3 

6.11.1.3. Концентрација нитрата (SMEWW 19th m 4500-NO) 

жутомрке до црвенкастомрке боје у 
зависности од концентрације талога. Апсорбанца добијеног раствора је мерена UV/VIS 
спектрофотометром (Jenway 6305) на таласној дужини од 425 nm, а реагенси који су се 
користили задовољавају карактеристике реагенаса аналитичке чистоће. Добијени 
резултати су изражени као N у mg/l. 

Концентрација нитрата је одређена методом 4500-NO3

6.11.1.4. Концентрација нитрита (SRPS EN ISO 26777:2009) 

 B из приручника, „Standard methods 
for Examination of Water and Wastewater“ (1995). Метода је заснована на мерењу 
апсорпције UV/VIS спектрофотометром (Jenway 6305) на  таласној дужини од 220 nm 
карактеристичној за нитрате и таласној дужини од 275 nm, која је карактеристична за 
органске материје које могу да праве сметње на таласној дужини од 220 nm. Добијени 
резултати су изражени у mg/L. 

Концентрација нитрита је одређена методом SRPS EN ISO 26777:2009 Квалитет воде - 
Одређивање садржаја нитрита - Метода молекуларноапсорпционе спектрометрије. Метода 
је заснована на реакцији нитрита са 4-аминобензенсулфонамидом у присуству 
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ортофосфорне киселине при pH 1,9 када се формира диазонијум со, која даје ружичасту 
боју са N-(1-нафтил)-1,2-диаминоетан-дихидрохлоридом. Апсорбанција добијеног 
раствора је мерена UV/VIS спектрофотометром (Jenway 6305) на таласној дужини од 540 
nm. Добијени резултати су изражени у mg/L. 

6.11.2. Одређивање садржај укупног фосфора и ортофосфата у загађеној и 
пречишћеној води 

6.11.2.1. Концентрација укупног фосфора (SRPS EN ISO 6878:2008) 

Концентрација укупног фосфора је одређена методом SRPS EN ISO 6878:2008 Квалитет 
воде - Одређивање фосфора - Спектрофотометријска метода са амонијум-молибдатом. 
Метода је заснована на претходној минерализацији једињења фосфора до ортофосфата 
пероксидсулфатом или комбинацијом азотне и сумпорне киселине. Концентрација 
ортофосфата је добијена мерењем апсорпције растрова комплекса молибден плаво UV/VIS 
спектрофотометром (Jenway 6305) на таласној дужини од 880 nm. Комплекс молибден 
плаво се добија у два корака. Први корак је реакција јона ортофосфата, молибдата и 
антимона у киселој средини и формирању комплекса антимон-фосфо-молибдата, док се у 
другом кораку редукцијом овог комплекса уз помоћ аскорбинске киселине добија 
комплекс молибден плаво. Добијени резултат се прерачунава у концентрацију фосфора. 
Добијени резултати су изражени у mg/L. 

6.11.2.2. Концентрација ортофосфата (SRPS EN ISO 6878:2008) 

Концентрација ортофосфата је одређена методом SRPS EN ISO 6878:2008 Квалитет воде - 
Одређивање фосфора - Спектрофотометријска метода са амонијум-молибдатом. Метода је 
заснована на мерењу апсорпције раствора комплекса молибден плаво UV/VIS 
спектрофотометром (Jenway 6305) на таласној дужини од 880 nm.  

6.11.3. Одређивање садржај укупног органског угљеника у загађеној и 
пречишћеној води 

Концентрација укупног органског угљеника је одређена методом SRPS ISO 8245:2007 
Квалитет воде - Смернице за одређивање укупног органског угљеника (TOC) и 
раствореног органског угљеника (DOC). Принцип добијања концентрације укупног 
органског угљеника у води се заснива на каталитичкој конверзији органског угљеника у 
CO2 комбинацијом UV зрачења и персулфатне киселине. Количина добијеног CO2

6.11.4. Одређивање биолошке потрошње кисеоника у загађеној и 
пречишћеној води 

 је 
затим директно мерена користећи инфра-црвени детектор на LABTOC апарату 
произвођача Scientific Analysis Laboratories Limited. Добијени резултати су изражени у 
mg/L. 

Анализа биохемијске потрошње кисеоника (BPK5) је извршена методом SRPS EN 1899-1: 
2009, која подразумева претходну обраду узорка и разблаживање различитим количинама 
воде за разблаживање обогаћене кисеоником, која садржи засејане аеробне 
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микроорганизме са заустављањем нитрификације. Узорак за испитивање је загрејан до 
температуре од 20 ± 2°C и по потреби је промућкан у посуди напуњеној до половине, тако 
да се спречи презасићење кисеоником. Одговарајућа запремина узорка је пренесена у 
посуду за разблаживање, додато је 2 mL раствора алилтиоуре по литру разблаженог 
узорка и посуда је допуњена до градуисане црте засејаном водом за разблаживање. У 
случајевима када је фактор разблажења који ће се употребити био већи од 100, обављено 
је серијско разблаживање у два или три степена. Затим је мерена нулта концентрација 
кисеоника методом SRPS EN 25814:2009, а узорци су инкубирани у мраку на 20 ± 2°C 5 
дана ± 4 сата. Након инкубације одређена је концентрација кисеоника истом методом и из 
добијених вредности израчуната BPK5

6.11.5. Одређивање хемијске потрошње кисеоника у загађеној и 
пречишћеној води 

. Добијени резултати су изражени у mg/L. 

Анализа хемијске потрошње кисеоника (HPK) је извршена методом заснованој на 
упутствима за употребу COD реактора ET 108 (Lovibond), термореактора RD 125 
(Lovibond) и фотометра COD Vario (Lovibond). Метода се заснива на оксидацији 
супстанци присутних у води познатом количином K2Cr2O7 у присуству жива (II) - 
сулфата и соли сребра као катализатора у јакој сумпорној киселини на 150 °C у току 2 
сата. Кивете су охлађене до собне температуре и зависно од очекиваног опсега за HPK на 
фотометру је измерена концентрација преосталог жутог Cr2O7

2- на таласној дужини од 430 
nm или зеленог јона Cr3+ на таласној дужино од 605 nm. Добијене вредности на фотометру 
су HPK у mg О2

6.11.6. Одређивање проводљивости, pH, раствореног кисеоника, степена 
засићености кисеоником и температуре загађене и пречишћене 
воде 

/L. 

Анализа физичко-хемијских особина као што су проводљивост, pH, растворени кисеоник, 
сатурација кисеоником и температура загађене и пречишћене воде су извршене портабл 
мерним инструментом HACH HQ 40d Digital Multi-Parameter Meter са аутоматском 
калибрацијом температуре (HACH) методом заснованој на упутствима за употребу овог 
инструмента. 

6.11.6.1. Растворени кисеоник и степен засићености кисеоником (SRPS 
EN 25814:2009) 

Мерење концентрације раствореног кисеоника (DO) је извршено јон селективном 
електродом у оквиру које се налазе две електроде обавијене селективном мембраном и 
испуњене електролитом. Мембрана је практично непропустљива за воду и јонске 
растворене супстанце, али је пропустљива за кисеоник и известан број других гасова и 
лиофилних супстанција. Принцип мерења концентрације кисеоника је заснован на 
разлици потенцијала између електрода у ћелији, до које долази услед продирања молекула 
кисеоника у електролит. Степен засићености кисеоником (SO) се добија из односа 
добијене вредности концентрације кисеоника и очекиване максимлане концентрације 
кисеоника у води на тој температури. Добијени резултати за растворени кисеоник су 
изражени у мг/л, а за степен засићености кисеоником у %. 
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6.11.6.2. pH (ISO 10523:2013) 

Принцип мерења вредности pH у води према методи ISO 10523:2013 је заснован на 
мерењу разлике између напона раствора који се испитује и познатог напона електролита 
којим је испуњена pH сонда и израчунавања вредности pH на основу добијених вредности. 

6.11.6.3. Електропроводљивост 

Принцип мерења електропроводљивости (EC) водених раствора се заснива на директном 
мерењу њене вредности апаратом са одговарајућом сондом. Електропроводљивост је мера 
тренутне проводљивости присутних јона у води („феномен проводника друге врсте“) и 
зависи од концентрације јона, природе јона, температуре раствора и његовог вискозитета. 
Добијени резултати су изражени у µS/cm. 

6.11.7. Одређивање бројности стрептокока фекланог порекла VDM 0213 
(VDM - валидована документована метода) 

Метода за одређивање бројности стрептокока фекалног порекла је формирана на основу 
упутства за коришћење брзих тестова Enterolert произвођача Idexx. Принцип рада је 
заснован на промени боје супстрата 4-methyl-umbelliferyl β-D-glucoside приликом 
хидролизе под утицајем ензимске активности β-D- glucozidaze, која је присутна код 
представника ове групе бактерија. 

6.11.8. Одређивање бројности колиформних бактерија фекалног порекла и 
укупних колиформних бактерија (SRPS H.Z1.309:2010) 

Ова метода је заснована на комерцијалним брзим тестовима базираним на ензимској 
активности β-D-галактозидазе. Узорци за испитивање су засејани на већ припремљене 
подлоге. Присуство укупних колиформних односно колиформних бактерија фекланог 
порекла је доводило до промене боје супстрата у случају присуства укупних колиформних 
бактерија односно до флуоресцирања у случају присуства колиформних бактерија 
фекланог порекла. Највероватнији број бактерија, односно MPN, у датом узорку је добијен 
на основу броја бунарчића код којих је забележена промена боје односно флуоресцирање. 

6.11.9. Одређивање концентрације тешких метала и других елемената у 
загађеној и пречишћеној води  

Мерење концентрације тешких метала и других елемената у загађеној и пречишћеној води 
је извршено помоћу ICP-OES спектрометра (Varian Vista-PRO, CCD Simultaneous ICP-
OES) стандардном методологијом (U.S. EPA, 1994). 

Анализом ј одређена концентрација 23 елемента (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, 
K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sr, Zn) у  загађеној и пречишћеној води. Добијени 
резултати су изражени у mg/L.  

У Табели 2. приказане су таласне дужине мерења и лимити детекције испитиваних 
елемената. 
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Табела 17. Таласне дужине и лимити детекције (ЛД) испитиваних елемената  

Испитивани 
елементи 

Таласне 
дужине (nm) 

ЛД у води 
(mg/L) 

ЛД у биљном материјалу 
и алгама (mg/kg) 

ЛД у супстрату 
(mg/kg) 

Al 237,312 0,03 2,50 3,00 
As 188,980 0,01 0,83 1,00 
B 249,772 0,01 0,83 1,00 
Ba 233,527 0,01 0,83 1,00 
Ca 370,602 0,02 1,78 2,00 
Cd 228,802 0,01 0,83 1,00 
Co 228,615 0,01 0,83 1,00 
Cr 205,560 0,01 0,83 1,00 
Cu 324,754 0,01 0,83 1,00 
Fe 261,187 0,01 0,83 1,00 
Hg 184,887 0,01 0,83 1,00 
K 769,897 0,01 0,83 1,00 

Mg 279,078 0,01 0,83 1,00 
Mn 261,020 0,01 0,83 1,00 
Mo 203,846 0,01 0,83 1,00 
Na 589,592 0,01 0,83 1,00 
Ni 221,648 0,01 0,83 1,00 
P 177,434 0,01 5,54 7,00 

Pb 220,353 0,01 0,83 1,00 
S 180,669 0,01 0,83 1,00 
Se 196,026 0,02 1,31 2,00 
Sr 421,552 0,01 0,83 1,00 
Zn 206,200 0,01 0,83 1,00 

 

6.12. Екстракција тешких метала и других елемената из биљних ткива и 
алги  

Екстракција тешких метала и других елемената из биљних ткива и алги је вршена методом 
микроталасне дигестије (Senila et al., 2011). Коришћен је микроталасни дигестор 
Speedwave MWS-3+

Како би се избегла контаминација узорака извршена је дезинфекција тефлонских судова 
10% HNO

 (Berghof). Један узорак је представљао 250-300 mg хомогенизованог 
сувог биљног материјала корена, ризома (уколико га биљка има) или надземног дела 
биљака P. australis, C. indica, I. pseudacorus, I. sibirica 'Perry's Blue', A. plantago - aquatica, 
L. salicaria или M. trifoliata. Један узорак алги је представљао 250-300 mg хомогенизованог 
сувог ткива алги.  

3 у трајању од 48h (Senila et al., 2011). Одмерена количина биљног материјала 
или алги је стављена у специјалне тефлонске судове уз додавање 5 ml 69% HNO3 и 2 ml 
30% H2O2 (Senila et al., 2011). Затворени судови су постављени у микроталасни дигестор. 
По завршетку програма судови су извађени и остављени да се хладе око 45 минута. По 
хлађењу њихов садржај је преручен у пластичне волуметријске бочице запремине 25 ml, 
које су затим напуњене дестилованом водом до градуисане црте (Aksoy и Sahin, 1998; 
Minganti et al., 2004). Садржај је затим преко филтер папира преручен у затворене 
стерилне посуде и чуван у фрижидеру до анализе узорака. 
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6.13. Екстракција тешких метала и других елемената из супстрата 

Екстракција тешких метала и других елемената из супстрата је вршена у царској води 
методом ISO 11466 (Cools и De Vos, 2010). 

Један узорак је представљао 300 mg ваздушно суве камене вуне. Одмерен и уситњен 
узорак је пребачен у посуде од 250 mL у које је затим додато 28 mL царске воде 
(3HCl:1HNO3), кап по кап. Затим је обављено повезивање кондензатора (са апсорпционим 
судовима) и реакционих посуда и узорак је стајао на собној температури 16 h. Потом је 
садржај полако загреван до кључања и разарање на решоу  је трајало 2h. По слегању 
нерастворених остатака из суспензије спојен је садржај апсорпционог суда са садржајем 
реакционог суда спирањем судова и кондензатора са 10 mL HNO3

6.14. Одређивање концентрације тешких метала и других елемената у 
биљним ткивима, алгама и супстрату  

. Садржај судова се 
преко филтер папира сипао у волуметријске посуде запремине 100 mL. Када је сав 
декантиран ексракт прошао кроз филтер папир, талог се спирао из реакционог суда на 
филтер папир са минималним количинама азотне киселине, а волуметријске посуде су 
допуњаване до градуисане црте. Садржај је затим преручен у затворене стерилне посуде и 
чуван у фрижидеру до анализе узорака.      

Мерење концентрације тешких метала и других елемената у биљним ткивима, алгама и 
супстрату је извршено помоћу ICP-OES спектрометра (Varian Vista-PRO, CCD 
Simultaneous ICP-OES) стандардном методологијом (U.S. EPA, 2001).  

Анализом је одређена концентрација 23 елемента (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, 
K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sr, Zn) у  сувој маси корена, ризома (уколико га биљка 
има) и надземног дела биљака P. australis, C. indica, I. pseudacorus, I. sibirica 'Perry's Blue', 
A. plantago - aquatica, L. salicaria и M. trifoliata, у узорцима алги и супстрата.    

Резултати су очитани као mg/L, па су стога конвертовани у ppm (mg/kg) користећи 
следећу формулу: 

 

ppm =
(Cp − b) 1000 × V⁄

m
 × 1000 

 

gde je: Cp - концентрација елемента у биљном ткиву, алгама или супстрату (mg/l), b - 
слепа проба (mg/L), V - запремина узорка (mL) и m - маса узорка (g). 

Концентрација наведених елемената је изражена по јединицу суве масе биљака.   

У Табели 2. приказане су таласне дужине мерења и лимити детекcије испитиваних 
елемената. 
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6.15. Процена добијене биомасе 

Процена добијене биомасе у биолошком систему је извршена на основу упоређивања 
свеже масе биљака непосредно пред њихову садњу и добијене биомасе на крају 
вегетационе сезоне. Да би се одредила почетна свежа маса биљака, сав супстрат за њихово 
гајење је уклоњен са корена и целе биљке су измерене на аналитичкој ваги. На крају рада 
биолошког система, све биљке су уклоњене и донесене у лабораторију где је измерена 
њихова свежа маса, а после сушења и сува маса. Почетна сува маса биљака је добијена 
прорачуном на основу односа крајње свеже и суве масе биљака. Декоративне макрофите 
су у четвртом базену расле укупно 154 дана, док  су трска и кана расле укупно 126 дана у 
прва три базена. 

6.16. Технички и биотехнолошки параметри модела плутајућег острва  

На основу анализе добијених резултата, захваљујући којима је одређен 
фиторемедијациони потенцијал одабраних врста биљака и претходних сазнања, дат је 
модел плутајућих острва, која могу да се користе за пречишћавање текућих и стајаћих 
вода. 

Конструкција плутајућих острва је урађена у програму AutoCAD (AUTODESK). 
Тродимензионални модели су израђени у програму 3D Studio Max (AUTODESK) и 
Adobe® Photoshop®.    

6.17. Обрада података 

Подаци су сумирани методама дескриптивне статистике, оцењивањем основних 
статистичких параметара и тестирањем хипотеза. 

Једнофакторском анализом варијансе (ANOVA I) истражен је утицај циклуса на 
концентрације појединих елемената у различитим вегетативним деловима (надземна 
биомаса, ризом и корен) испитиваних врста у биолошком систему појединачно. Значајне 
разлике између група утврђене су накнадним поређењем помоћу Фишеровог LSD теста 
(p<0,05). 

Двофакторском анализом варијансе (ANOVA II) различитих група истражен је утицај 
циклуса и биљне врсте, као и могући утицај њихове интеракције на концентрације 
појединих елемената у вегетативним  деловима (надземна биомаса и корен) испитиваних 
врста у биолошком систему појединачно. Једнофакторском анализом варијансе (ANOVA 
I) различитих група истражен је утицај биљне врсте на концентрације појединих 
елемената у ризому испитиваних врста у биолошком систему појединачно. Значајне 
разлике између група утврђене су накнадним поређењем помоћу Фишеровог LSD теста 
(p<0,05).  

Једнофакторском анализом варијансе (ANOVA I) испитана је концентрација појединих 
елемената у супстрату плутајућих острва зависно од циклуса, док су значајне разлике 
између група утврђене накнадним поређењем помоћу Фишеровог LSD теста (p<0,05). 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

50 

Анализа главних компоненти (PCA) је урађена за садржај елемената у надземној биомаси 
и корену за 7 врста, односно у ризому за 6 врста, у трећем експерименту, како би се 
утврдио однос између усвојених елемената и врста. Метода је омогућила да се сагледа 
који су елементи у вези и како се групишу, као и како се гупишу испитиване врсте биљака 
у односу на усвајање тих елемената. 

Обрада података је извршена у програму Statgraphics Centurion XVI (Statpoint 
Technologies, Inc., Warrenton, VA, USA). 
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7. ПРОБЛЕМ ЗАГАЂИВАЊА ВОДА РАЗЛИЧИТИМ 
КАТЕГОРИЈАМА ПОЛУТАНАТА 

7.1. Вода као природни ресурс 

Према класификацији природних ресурса на основу дејства човека, вода се убраја у 
неисцрпне природне ресурсе (Velašević и Đorović, 1998). Међутим, евидентно је да често 
деструктивни антропогени утицај у појединим подручјима битно утиче на смањење залиха 
воде. Сматра се да је практично неисцрпна само вода светских океана, али и она мења 
своја својства услед константног загађивања нафтом и другим отпацима, што не доводи 
само до смањења потенцијалних залиха воде него и до погоршавања животних услова 
биљака и животиња, које их настањују. 

Од највећег значаја за опстанак људи су слатке воде, а оне су исцрпљиве. Како указују 
стални алармантни подаци залихе ове воде се непрестано смањују (WHO, 2007). 
Недостатак није изазван само повећањем светске популације односно порастом потреба за 
питком водом, него и смањивањем количине воде у рекама, исушивањем језера и мочвара, 
под утицајем шумских сеча и других видова привредне делатности и загађењем отпадним 
водама. 

Вода прекрива око 71% површине Земље. Од те количине 97% светских залиха воде је у 
океанима, док свега 3% чине слатке воде. Од укупне количине слатке воде 77% је вода 
„заробљена“ у ледницима и снегу. Преостали део воде је текући, а само 1% тог дела је 
површинска вода (реке, језера, баре, потоци...). У табели 18. приказани су извори и 
количина воде на Земљи (USGS, 2007).  

Табела 18. Извори и количина воде на Земљи   

Извори воде Количина од укупне воде на Земљи (%) 
Океани 97,24 
Ледене капе, глечери 2,14 
Подземна вода 0,61 
Језера 0,009 
Мора 0,008 
Земљишна влага 0,005 
Атмосферска влага 0,001 
Реке 0,0001 
Укупна количина воде 100,00 

 

Распоред слатких вода на Земљи указује на чињеницу да је само једна трећина подручја  
добро снабдевена водом (WHO, 2007). Данас свету прети велика несташица питке и 
биохемијски исправне воде. Према проценама због недостатка воде свакога дана у свету 
умре 25.000 људи, а због коришћења биохемијски неисправне односно загађене воде 
свакодневно оболева на стотине хиљада људи на Земљи (WHO, 2007). Такође постоји и 
податак да 1 милијарда људи још увек нема приступ питкој и биохемијски исправној води, 
а да 2 милијарде живи у срединама у којима је недостатак воде константан. Према 
предвиђањима уколико се не предузму драстичне мере до 2025. године овај број ће се 
повећати на 2,3 милијарде људи. 
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Према проценама Светске здравствене организације (WHO, 2007) дневна количина воде 
потребна за пиће, кување и одржавање хигијене по особи износи 20 l до 40 l. На 
годишњем нивоу потрошња по особи треба да буде значи око 11 m3 воде. Међутим ова 
вредност у свету у просеку износи око 52 m3. У Европи се годишње по особи потроши 
скоро дупло више односно 92 m3, док у Северној Америци просек износи око 167 m3. 
Према подацима ЈКП Београдски водовод и канализација (2007) сасвим довољна дневна 
количина воде по особи износи 200 l, што је на годишњем нивоу 73 m3

Посебан проблем представља и све веће коришћење воде за потребе индустрије нарочито 
у земљама у развоју. Смањење залиха воде као глобални феномен може само додатно да 
повећа притисак на локалне природне ресурсе од стране привреде.    

. Важно је још 
напоменути да се потрошња воде удвостручивала на сваких двадесет година, а да се у 
будућности очекује скраћење овог периода ако се садашњи тренд коришћења воде настави 
(USGS, 2007).  

На крају треба поменути и да је вода обновљив ресурс. Обнављање се врши природним 
путем и процесима којима управља човек. Главни задатак човека би требао да буде 
схватање односно признавање воде као основног људског права ради здравог опстанка 
цивилизације у 21. веку. Како би ово постигао човек треба да потпомаже и поспешује 
природне процесе, који доводе до обогаћивања природе великим количинама квалитетне 
воде. То може да се постигне контролисањем отицања, освежавањем површинских токова 
и акумулација, усклађивањем коришћења воде са количинама које природа пружа, али и 
увођењем нових технологија за пречишћавање отпадних вода, које неће додатно 
оптеретити животну средину новим, штетним хемијских материјама и нус продуктима 
третмана. 

7.2. Загађивање Топчидерске реке различитим категоријама полутаната 

Данашњи трендови и брзина развоја индустрије, урбанизације и пољопривреде доводе до 
све већег загађења површинских и подземних вода, а нарочито река (Nešić et al., 2004). 
Топчидерска река је управо пример једног водног тела, које је преоптерећено превасходно 
антропогеним утицајем и чији се квалитет вода из године у годину погоршава. 

Извори загађења површинских вода су бројни и уопштено говорећи накупљање 
различитих категорија полутаната у животној средини може да буде последица природних 
процеса, као што су литогени и педогени процеси, пешчане олује, шумски пожари 
изазвани громом и друго или може да буде резултат загађења услед антропогеног дејства 
(Sekulić et al., 2003; Prasad и Freitas, 2003; Zenk, 1996). 

Воде загађене тешким металима данас представљају главни еколошки проблем, који има 
изузетно негативан утицај на животну средину и човека. Тешки метали се дефинишу као 
група елемената, чије специфичне тежине прелазе вредност од 5 g/cm3

Велики број метала је у врло малим количинама потребан биљкама за њихов неометан 
раст и развој. Јони тешких метала као што су Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, Se и Co (Kamal et al., 
2004), а вероватно и Cr, Ni и V (Sekulić et al., 2003) су есенцијални микронутријенти за 
биљке. Међутим неки од ових биогених елемената, као што су бакар, селен и цинк, су 
токсични у вишим концентрацијама и могу да се нађу у неким типовима отпадних вода 
(DeBusk, 1999a).  

 (Zenk, 1996), 
односно чији је атомски број већи од 20 (Sekulić et al., 2003). Постоји око 40 елемената 
који спадају у ову категорију.  
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Други метали, као што су Cd, Hg, Pb, As, Tl и U могу такође да се детектују у 
индустријским и други отпадним водама, али за разлику од претходно поменутих метала 
немају биолошку вредност за живе организме, већ су изузетно токсични и у релативно 
малим концентрацијама (Kamal et al., 2004; Sekulić et al., 2003; DeBusk, 1999b).  Овакви 
метали су и врло опасни, јер лако путују кроз ланац исхране и могу да се нагомилавају 
дуги низ година у највишим карикама овог ланца. На овај начин могу да доведу до 
озбиљних здравствених проблема код виших организама, укључујући и човека. Због свега 
овога се тешки метали убрајају у веома опасне загађиваче животне средине, али и поред 
тога они представљају значајну сировину за бројне индустријске гране. 

У природи су тешки метали углавном локализовани у расутој форми у стенским 
формацијама (Zenk, 1996). Mеђутим кроз различите педогенетске процесе они могу да 
буду ослобођени из матичног супстрата под утицајем еколошких и других чинилаца и да 
се накупљају у различитим хоризонтима захваљујући транслокацији и акумулацији 
састојака земљишта који апсорбују метале, као што су глина, хидроксиди и органске 
материје (Sekulić et al., 2003). У горњем хоризонту земљишног профила накупљају се 
метали као што су Cd, Hg, Pb, Ag, As, Sb и Zn и то захваљујући томе што њих апсорбује 
органска материја земљишта и зато што се таложе из атмосфере (Sekulić et al., 2003). Ова 
чињеница је значајна због могућности лаке контаминације вода на пример услед спирања 
површинских честица земљишта, које садрже веће концентрације ових метала. Метали 
који су акумулирани у нижим хоризонтима земљишног профила (Fe, Al, Mg, Na, Ni, Sc, Ti 
и V који су апсорбовани од стране глине и хидроксида) се теже испирају у водене токове, 
али зато постоји могућност контаминације подземних вода. Међутим док су ови елементи 
свеприсутни у Земљиној кори, њихова концентрација и доступност у земљишту и води 
варира од хиљадитих делова милиона (ppm=mg/kg=mg/l) до неколико делова милијарде 
(ppb=μg/kg= μg/l) са изузетком Mn, који може да се нађе у земљишту у концентрацијама 
од 20 до 10.000 ppm (Gardea-Torresdey et al., 2005). Проблем је у суштини настао када су 
радње као што су рударство и производња енергије, као и пољопривредне активности 
повећале концентрацију ових елемената у некада чистим подручјима преко 
концентрационих лимита. Као последица тога нека места садрже довољну количину 
есенцијалних елемената као што су Cr, Cu и Zn да достигну токсичне нивое. 

Озбиљнији и далеко распрострањенији тип загађења је свакако антропогено загађење. 
Загађење тешким металима се оштро повећало од 1900. године и ствара озбиљне проблеме 
и за човека и животну средину у целом свету (Ensley, 2000). На пример, концентрација 
метала у води и седиментима река се повећала неколико хиљада пута због ефлуената из 
индустрије и рударства (Prasad и Freitas, 2003). UNEP (United Nations Environment 
Programme) даје процену да је укупно 1.150 милиона тона тешких метала (Cu, Hg, Pb, Co, 
Zn, Cd, Cr) ископао човек од Каменог доба, а да је годишња производња 14 милиона тона 
са годишњим степеном раста од 3,4% (Matagi et al., 1998). 

Уместо да доприноси квалитету животне средине и да употпуњује слику околног пејзажа 
Топчидерска река се углавном користи као колектор отпадних и кишних вода индустрије 
и насеља. Због тога се она углавном налази у границама V класе према хемијским, 
физичко-хемијским и микробиолошким параметрима вода (Група аутора, 2013). Важно је 
напоменути и да постојеће загађење Топчидерске реке даље угрожава интегритет вода 
Чукаричког рукавца, па је квалитет вода рукавца у близини најзначајнијег рекреативног 
центра у Београду у већем делу године незадовољавајући (Група аутора, 2008). 

Извори антропогеног загађења вода Топчидерске реке обухватају: индустријске изливе, 
индустријски отпад, експлоатацију минералних сировина, сагоревање фосилних горива, 
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саобраћајна средства, издувне гасове, примену минералних и органских ђубрива и 
пестицида, спирање са градских улица и неуређених депонија, одлагање комуналног муља 
на непрописан начин, канализациони систем, септичке јаме и друго. 

7.2.1. Индустрија као извор загађења 

Индустрија спада у групу концентрисаних извора загађења. Поред тога што користи 
огромне количине воде, она је и један од највећих извора контаминације вода тешким 
металима и другим полутантима. Индустрија са собом носи и друге ризике, који могу да 
подстакну додатно ослобађање полутаната, који су на пример исталожени или везани у 
седиментима. 

 

Слика 25. Загађивање вода као последица позиционирања индустријских објеката дуж 
река 

Изливање вода за хлађење постројења са знатно вишом температуром од вода реципијента 
или изливање отпадних вода из процеса производње, које могу да промене pH вредност 
реке или да доведу до стварања нових једињења са металима могу неповољно да утичу на 
процесе уклањања полутаната из акватичних средина. Тако на пример присуство тешких 
метала као што су хром, кадмијум или бакар у отпадним водама чак и у изузетно малим 
концентрацијама (0,1 mg/l) може да спречи позитивно деловање микроорганизама у 
пречишћавању вода (Groudeva et al., 2001).   

Надовезујући се на горе наведене чињенице важно је напоменути и да токсичност једног 
тешког метала, у смислу његовог потенцијала да проузрокује загађење, не зависи само од 
његове концентрације у води већ и од облика у коме је присутан. Добро је познато да су 
тешки метали, изузев живе, више токсични у својим јонским формама док су њихови 
преципитовани и координативни облици мање опасни (Matagi et al., 1998). Због тога сви 
услови који фаворизују стварање јона тешких метала (нпр. за многе метале то је ниска pH 
вредност) повећавају и ризик загађења воде. С друге стране мора се имати у виду и да 
преципитација тешких метала или њихова апсорпција на седиментима и суспендованим 
материјама представља дугорочан ризик с обзиром да јони тешких метала могу накнадно 
да се ослободе ако се створе повољни услови. 

Управо је ова чињеница једна од  главних опасности за деградацију Топчидерске реке, ако 
се посматра индустрија као извор загађења. Већина индустријских објеката у сливном 
подручју ове реке данас више не ради. Међутим, деценијско више мање неконтролисано 
испуштање штетних материја из процеса производње је довело до нагомилавања 
различитих полутаната у околно земљиште. У земљишту слива Топчидерске реке могу се 
наћи врло токсични тешки метали као што су арсен, бакар, цинк, кадмијум, жива, олово, 
хром, флуор, бор и други (Đurković и Đurić, 2013). С обзиром на бујични карактер реке, 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

55 

честе поплаве и ерозивне процесе присутне у сливу ови полутанти лако из земљишта 
доспевају у воду. 

    

Слика 26. Просторна дистрибуција концентрација арсена и кадмијума у земљишту 
(Đurković и Đurić, 2013) 

У табели 19. приказани су неки од главних привредних субјекта у оквиру општина које 
обухвата слив, а који представљају некадашње или садашње изворе загађења Топчидерске 
реке (Група аутора, 2008).  

Табела 19. Привредни субјекти као извори загађења Топчидерске реке (Група аутора, 
2008) 

Привредни субјекти Општина 
Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер Чукарица 
Део погона фабрике „Минел“ Вождовац 
Х.К. Двадесетпрви мај (ДМБ) Раковица 
MITECO Кнежевац д.о.о.  Раковица 
Предузеће Adige bitumi impresa Раковица 
Предузеће за експлоатацију минералних сировина КИЈЕВО д.о.о. Раковица 
Фабрика гумених производа „Рекорд“ Раковица 
Индустрија мотора Раковица а.д. (ИМР) Раковица 
Фабрика ацетилена и других техничких гасова „Техногас“ Раковица 
Matrix-tuning d.o.o Раковица 
Ауто центар Мијаљевић д.о.о Раковица 
Habitus sistem д.о.о. Раковица 
Дра-Див д.о.о. Раковица 
Фабрика „Југострој“ Раковица 
Interspeed ауто кућа д.о.о. Раковица 
Предузеће „Body car“ Раковица 
Рефит  д.о.о.  Раковица 
Промес д.о.о. Раковица 
Ферол-Р Раковица 
Компанија Укић Раковица 
La Fantana Раковица 
Визахем д.о.о. Раковица 
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Привредни субјекти Општина 
Столарија Петковић д.о.о.   Раковица 
NTIM Tehnology д.о.о.   Раковица 
Предузеће „ПИМИ“  Раковица 
Proing Pneumatika а.д. Београд Раковица 
МАК ТРАДЕ-ПРО д.о.о.   Раковица 
Veleimpex д.о.о. Раковица 
Woodline д.о.о. Раковица 

Анализирајући набројане објекте у табели 19. може се закључити да је индустријска зона 
Раковице најоптерећенија. 

На општини Раковица постоје 163 правна субјекта, од којих чак 35 представљају 
потенцијалне изворе загађења реке (Група аутора, 2008). 

Фабрика гумених производа „Рекорд“ је све до 1988. године била један од главних извора 
загађења реке. Отпаде воде су се уливале у Топчидерску реку по проласку кроз станицу за 
пречишћавање. Отпадне материје из процеса производње нису одлагане на депонију него 
су се поново користиле, тако да је стварање нус производа сведено на минимум. 

Још један велики загађивач је била Индустрија мотора Раковица а.д. (ИМР), која данас 
углавном не ради. Отпадне воде из процеса производње су директно улазиле у 
канализациони систем или у Топчидерску реку без претходног предтретмана. На овај 
начин у реку су годинама уношене загађујуће материје попут толуола, бутилацетата, 
ксилола, емулзија и сапуница (Група аутора, 2008). Део погона у оквиру кога се налазила 
калионица је испуштао и амонијак, акролеин, угљенмоноксид и угљендиоксид. 

Све до преласка на нову технологију, 1988. године Фабрика ацетилена и других техничких 
гасова „Техногас“ је испуштала већи део кречног муља из процеса производње директно у 
Каљави поток. Данас ова фабрика има затворени систем за пречишћавање отпадних вода 
које настају при производњи ацетилена (Група аутора, 2008).  

Деградација околног пејзажа, бука и прашина се јављају као последица отварања 
каменолома „Кијево“ д.о.о у непосредној близини реке. Негативни утицају овог извора 
загађења су донекле превазиђени 2002. године преласком на нову технологију 
експлоатације минералних сировина и заменом старе инфраструктуре каменолома новом.  

На општини Чукарица налази се само један озбиљан извор загађења, Завод за израду 
новчаница и кованог новца - Топчидер, који се налази у близини улива реке у Чукарички 
рукавац. У реку се испуштају токсичне материје из процеса производње, као што су 
различите боје и друго. 

Део погона фабрике „Минел“ на општини Вождовац тренутно не загађује слив 
Топчидерске реке, јер не ради. Налази се у близини акумулације на Белој реци. Проблем 
представљају акумулирани полутанти из ове некада велике металопрерађивачке и 
машинске индустрије. 
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Слика 27. Положај неких индустријских извора загађења Топчидерске реке 

7.2.2.   Пољопривреда и сточарство као извори загађења 

Пољопривреда и сточарство, такође користе огромне количине воде и представљају 
озбиљног загађивача вода, јер је загађење које потиче из ових извора расуто.  

Према подацима различитих аутора обрадиве површине захватају од 40% до 65% укупне 
површине слива Топчидерске реке (Група аутора, 2008; Đurković и Đurić, 2013). 

Са пољопривредних поља се свакодневно спира у реке, атмосферским падавинама или 
ерозијом, велика количина земљишта, пестицида и ђубрива (минералног и органског 
порекла), који могу да садрже тешке метале и друге штетне материје.  

Пестициди и ђубрива представљају озбиљне изворе загађења, јер директно угрожавају 
акватичну флору и фауну, било кроз хемијске материје, које се уносе у водене токове било 
кроз процес еутрофизације. 

У руралним деловима слива, који обухватају око 4/5 укупне површине слива, вода се 
често користи ненаменски (Група аутора, 2008). У току летњих месеци за заливање башти 
и других пољопривредних површина користи се вода из београдског водовода, што је 
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апсолутно недопустив луксуз на основу свих чињеница изнетих о води као природном 
ресурсу. 

 

Слика 28. Обрадиве површине у сливу Топчидерске реке у близини Ресника 

 

Слика 29. Стадо коза и оваца испод моста у Реснику (фото: Теча са Дунава) 

7.2.3. Комунално загађење 

Урбано или комунално загађење је концентрисани извор загађења, уколико се посматра 
нпр. изливање отпадних вода из домаћинства путем канализације директно у реке или 
отпадних вода из кишне канализације, које поред тешких метала и других загађујућих 
материја са собом носе и различити чврсти отпад.  

Међутим, ако се посматра нпр. спирање (изазвано атмосферским падавинама) уља и 
других отпадака, са градских улица или депонија у реке, онда урбано загађење представља 
расути извор загађења и теже га је контролисати.  

Становништво доњег и средишњег дела слива Топчидерске реке воду користи из 
београдског водоводног дистрибутивног система (Група аутора, 2008). Атмосферске и 
комуналне отпадне воде се прикупљају и одводе системом цеви и колектора београдског 
канализационог система, а Топчидерска река и њене притоке представљају реципијенте за 
ове отпадне воде. Иако је канализациони систем пројектован као сепарациони, због 
илегалних прикључака комуналних отпадних вода на систем за прикупљање и одвођење 
атмосферских вода, он тако не функционише (Група аутора, 2008). На овај начин 
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загађеност комуналних отпадних вода се додатно повећава, јер атмосферске падавине са 
собом носе и различите загађујуће честице из ваздуха. 

Горњи део слива је мање насељен и водоснабдевање је углавном обезбеђено из бунара 
локалног карактера и значаја (Група аутора, 2008). Отпадне воде из домаћинства се 
обично изливају или у септичке јаме или директно у Топчидерску реку и њене притоке. 
Подземне воде и околно земљиште су додатно угрожени због честог претварања бунара у 
септичке јаме. 

Може се закључити да комуналне отпадне воде у сливу Топчидерске реке представљају 
озбиљан извор загађивања површинских водених токова, јер се најчешће путем 
канализације испуштају директно у реку и њене притоке. Значај овог проблема се додатно 
повећава уколико се зна да су управо реке главни извор снабдевања града водом за пиће.   

 

Слика 30. Загађење Топчидерске реке комуналним отпадним водама које са собом носе и 
различити чврсти отпад 

Код већих насеља ове отпадне воде се често мешају са индустријским отпадним водама и 
када доспеју у реке наносе огромне штете акватичној флори и фауни, онемогућавају 
коришћење водених површина у рекреативне сврхе, нарушавају целокупни амбијент 
речне долине и друго.  

Комуналне отпадне воде садрже: 

• органске материје (биљног и животињског порекла, које потичу од хране), 

• неорганске материје (потичу од детерџената, сапуна, разних хемијских једињења 
која се користе у домаћинству, живе из топломера...), 

• физиолошке излучевине људи (са собом могу да носе различите бактерије и 
вирусе), 

• уличне нечистоће и 

• грађевински и други отпад. 

Органске материје, које путем отпадних вода доспевају у речне токове, првенствено утичу 
на смањење количине раствореног кисеоника у води. С једне стране оне ће бити превођене 
у трајнија једињења помоћу аеробних бактерија, које ће трошити кисеоник за свој рад. С 
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друге стране повећање садржаја органске материје у води повољно ће утицати на развој 
алги и других акватичних биљака, које такође за свој раст троше велике количине 
раствореног кисеоника. Недостатак кисеоника ће погубно деловати на популације риба и 
друге акватичне организме. Разлагање органске материје, настале одумирањем флоре и 
фауне водених површина, биће убрзано под утицајем анаеробних бактерија што ће 
довести и до еутрофизације.  

Различите неорганске материје и патогени организми могу да загаде речне токове и обале 
до те мере да не могу да се користе ни за рекреацију, а често ни за једноставно уживање у 
шетњи с обзиром да је мирис и изглед воде и приобаља јако непријатан. Понекад ни 
класичне методе пречишћавања оваквих вода не могу да обезбеде потребан квалитет, како 
би она могла касније да се користи за пиће. 

Отпадне воде из домаћинства са собом носе и велике количине нутријената, које могу да 
се искористе као ђубриво уколико се правилно одстране и рециклирају. Уколико се воде 
богате овим материјама испусте директно у водене површине довешће до наглог 
размножавања алги и као и отпадне воде са високом BPK изазваће мањак кисеоника у 
води. Највећи значај за загађење воде имају елементи азот и фосфор.  

У овим водама често се срећу и тешки метали и друге токсичне материје, које се 
акумулирају у акватичним организмима, сисарима, птицама, рептилима и људима. 
Присуство тешких метала као што су хром, кадмијум или бакар у отпадним водама чак и у 
изузетно малим концентрацијама може да спречи позитивно деловање микроорганизама у 
пречишћавању воде. Поред поменутих срећу се и метали као што су жива, олово, арсеник, 
антимон, сребро, калај и други. 

Изливање токсичних материја у природну средину је законом забрањено, али се оне ипак 
срећу у отпадним водама из домаћинства. Од великог броја ових једињења треба 
издвојити цијаниде, хидроксилна циклична једињења, па и различите антибиотике, који 
могу штетно да делују на развој микроорганизама. Концентрација сулфата у отпадним 
водама је чињеница која се често превиђа када се говори о загађењу вода. Уколико 
концентрација сулфата износи више од 50 mg/L његовом редукцијом (коју врше 
микроорганизми приликом анаеробне оксидације органских материја) долази до стварања 
сулфида (Wieder et al., 1988). Сулфиди у концентрацијама од 25 mg/L (Degrémont, 1976) 
даље могу да доведу до потпуног заустављања биолошких процеса у пречишћавању вода, 
а могу да доведу и до стварања сумпорводоника, који заједно са другим испарљивим 
органским једињењима сумпора, изазива појаву непријатних мириса.  

Комуналне отпадне воде са собом носе и различите патогене – паразите, вирусе и 
бактерије, који могу да изазову озбиљне болести код људи и животиња (хепатитис А, 
тифус, колера, дизентерија...). Уколико овакве воде као непречишћене доспеју у природу 
оне могу да изазову загађење и подземних и површинских вода, па ће ризик бити и 
коришћење воде из бунара, конзумирање риба, купање у реци и друго. 

На територији слива постоји велики број нелегалних депонија, које представљају изворе 
загађења околног земљишта, ваздуха, површинских и подземних вода.  
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Слика 31. Депонија у Реснику 

 

Слика 32. Спирање чврстог отпада са депоније у Пиносави 

Као што је већ напоменуто кроз сливно подручје Топчидерске реке пролазе најзначајнији 
правци у железничком и друмском саобраћају. Поред  железничких пруга Београд – Ниш, 
Београд – Ужице – Бар и Батајница – Нови Београд – Пожаревац, високо оптерећене су и 
саобраћајнице Авалски пут, Булевар Патријарха Павла, Улица Патријарха Димитрија, 
Радничка улица и мост на Ади.  

Са поменутих саобраћајница свакодневно се емитује загађење у виду издувних гасова, 
који садрже SO2, NO2, O3, алдехиде, органске киселине, олово, различите таложне и друге 
штетне материје (Đurković и Đurić, 2013). Поред ових штетних материја са саобраћајница 
атмосферске падавине у реку и околно земљиште уносе и различита уља и друге токсичне 
материје.
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8. НАЧИНИ УКЛАЊАЊА ПОЛУТАНАТА ИЗ ОТПАДНИХ И 
ЗАГАЂЕНИХ ВОДА 

Данас постоји много технологија за третман отпадних и загађених вода, које помажу да се 
поврати и одржи физички, хемијски и биолошки интегритет вода. Главни циљ свих метода 
пречишћавања је да се полутанти уклоне или редукују до нивоа, који неће имати штетне 
ефекте за човека и животну средину (Matagi et al., 1998).  

За потребе овога пројекта све ове технологије могу да се разврстају у две групе метода 
пречишћавања отпадних и загађених вода: 

• конвенционалне методе пречишћавања - које третман вода врше захваљујући 
физичким (механичким), хемијским и биолошким процесима 

• алтернативне методе пречишћавања – које третман вода врше имитацијом 
процеса самопречишћавања, који је присутан у природној средини (различите 
фиторемедијационе технике, конструисани акватични екосистеми, лагуне, 
плутајућа острва и друго). 

 

 
Слика 33. Постројење за конвенционални третман отпадних вода 

 

Слика 34. Конструисани акватични екосистеми и лагуне за третман отпадних и загађених 
вода 
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8.1. Конвенцијална постројења за уклањање полутаната из отпадних и 
загађених вода 

За уклањање полутаната из различитих категорија отпадних вода до сада су углавном 
коришћена стандардна постројења за пречишћавање отпадних вода. Ефуленти, који су 
садржали различите материје су се обично прво мешали са канализационим водама, а 
затим су се из њих уклањали захваљујући примарном, секундарном и терцијалном 
конвенционалном третману (Matagi et al., 1998).  

Пречишћавање комуналних отпадних вода у конвенционалним постројењима се најчешће 
врши кроз следеће поступке: 

• физичко пречишћавање 

• претходна прерада (процеђивање, одстрањивање песка...) и 

• примарна декантација (елиминишу се суспендоване материје, које су 
декантибилне, пливају или лебде у води),  

• биолошко пречишћавање (елиминишу се органски полутанти помоћу 
микроорганизама) и 

• прерада и сушење муља (и муља који се таложи у примарној таложници и вишка 
муља добијеног биолошком прерадом) (Degrémont, 1976). 

На слици 28. дат је шематски приказ рада једног конвенцијалног система за 
пречишћавање (Planning Studio, 2000а; модификовано).  

 

Слика 35. Шема конвенционалног система за пречишћавање отпадних вода (Planning 
Studio, 2000а; модификовано) 

Уколико је потребно обезбедити висок степен пречишћавања комуналних отпадних вода 
или елиминисање отпадних материја, које не могу да се одстране биолошком прерадом, 
спроводи се и терцијарна прерада, која обухвата: 

• завршну прераду BPK и суспендованих материја, 

• одстрањивање фосфата, 
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• одстрањивање азота, 

• елиминисање тензио – активних материја и 

• хлорисање (Degrémont, 1976). 

Уопштено говорећи конвенционалне методе, било да се ради о чишћењу загађених или 
отпадних вода, обично нису у складу са принципима одрживог развоја и конзервације 
вода, не омогућавају рекламацију и поновно коришћење воде и хранљивих материја, као 
нус продукт у њима се стварају велике количине токсичног муља, а за третман користе 
хемијске материје штетне за животну средину и човека (U.S. EPA, 2000).  

Као одговор на овакво стање научници су почели да траже нова решења за економичније, 
ефикасније, рационалније и еколошки прихватљиво пречишћавање отпадних вода (Nešić и 
Jovanović, 2006c).  

Велики број различитих биолошких ресурса је покренут у развијеним земљама и земљама 
у развоју како би се очистиле загађене средине (Salt et al., 1998). Дошло се до сазнања да и 
природни и вештачки, конструисани акватични екосистеми (такозване пасивне 
технологије) представљају добру алтернативу, којом би се превазишли поменути 
проблеми конвенционалних метода пречишћавања (Tam и Wong, 1994; Eger, 1994).  Ове 
нове технологије су нарочито добиле на значају последњих десетак година и тренутно се 
ради на њиховој комерцијализацији (Prasad и Freitas, 2003). 

8.2. Фиторемедијација 

Алтернативне методе, које користе биљке за уклањање полутаната из контаминираних 
вода, земљишта и ваздуха би једним именом могле да се назову фиторемедијација. Појам 
фиторемедијација је настао од грчке речи φυτο (fito) што значи биљка и латинске речи 
remedium што значи поновно успостављање равнотеже односно излечење (Prasad и Freitas, 
2003). Овај појам се односи на разноврсан комплекс технологија, које се базирају на 
употреби биљака, природних или генетски створених, ради уклањање полутаната из 
животне средине или ради њиховог претварања у нетоксичне облике, који неће 
представљати даљу опасност (Salt et al., 1998; Cunningham et al., 1997; Flathman и Lanza, 
1998).  

Иако је овај појам релативно нов, у пракси се овакав начин уклањања полутаната 
примењује одавно (Cunningham et al., 1997). Тако је на пример, примећено је да су неке 
биљке, које расту на земљиштима богатим металима, развиле способност да акумулирају 
огромне количине присутних метала у своја ткива без показивања симптома токсичности 
(Cunningham et al., 1997; Matagi et al., 1998; Entry et al., 1999; Prasad и Freitas, 2003). 
Chaney је 1983. године био један од првих који је предложио коришћење ових 
хиперакумулатора за ремедијацију места загађених тешким металима (Prasad и Freitas, 
2003). Овде је још важно напоменути и да су фиторемедијационе технике погодне за 
чишћење великих површина земљишта и великих количина вода, које су контаминиране 
ниским до умереним (средњим) концентрацијама полутаната (Cule et al., 2011). Подручја 
односно воде, које садрже високе концентрације не могу да буду очишћене кроз 
фиторемедијацију, јер сурови услови неће подржавати раст биљака. 

Фиторемедијација се састоји од четири различите технологије које користе биљке и свака 
има други механизам за ремедијацију земљишта, седимената и вода загађених тешким 
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металима и другим полутантима (Prasad и Freitas, 2003; Gardea-Torresdey et al., 2005; 
Raskin et al., 1997; Salt et al., 1998; Cunningham et al., 1997; Ensley, 2000). Ту се убрајају:  

• фитоекстракција - коришћење биљака, са великом биомасом и могућношћу да 
акумулирају метале и одговарајућих додатака земљишту како би се 
транспортовали и концентрисали метали из земљишта у надземне делове биљака, 
који ће потом бити уклоњени кроз уобичајене агротехничке мере, 

• фитостабилизација - коришћење биљака у циљу редуковања биодоступности 
полутаната у животној средини; у овом случају биљке пре стабилизују загађено 
земљиште него што га чисте, 

• ризофилтрација - коришћење корења биљака за апсорпцију и адсорпцију 
полутаната, углавном метала, из воде и 

• фитоволатилизација - коришћење биљака за екстракцију одређених, 
испарљивих, метала из земљишта, а затим њихово отпуштање преко листова у 
атмосферу.  

 

Слика 36. Фиторемедијационе технике 

Као сто се види на слици 29. неки аутори (Salt et al., 1998; ITRC, 1999; U.S. EPA, 1999) у 
фиторемедијацију убрајају и друге технике као што су на пример:  

• фитодеградација (фитотрансформација) - разградња полутаната захваљујући 
метаболитичким процесима биљака, које су их усвојиле или разградња полутаната 
у непосредној близини биљака захваљујући различитим материјама, које биљке 
производе нпр. ензимима, 
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• ризодеградација (фитостимулација) - разградња полутаната у земљишту 
захваљујући микроорганизмима, чија је активност повећана присуством 
ризосфере и 

• коришћење биљака за уклањање полутаната из ваздуха и друге. 

За тематику овог пројекта најзначајнија је ризофилтрација.  

8.2.1. Ризофилтрација  

Уклањање метала из индустријских отпадних вода и из подземних вода се обично врши 
кроз процесе преципитације или флокулације, које затим прате седиментација и одлагање 
добијеног муља (Ensley, 2000). Обећавајућа алтернатива овом конвенционалном методу је 
ризофилтрација, фиторемедијациона техника погодна за уклањање метала из акватичне 
средине.  

Ризофилтрација може да се користи за третман површинских и подземних вода, 
индустријских и комуналних излива, отпадних вода које настају као последица спирања 
честица са различитих површина (путеви, паркинзи, њиве …) услед атмосферских 
падавина, разблаженог муља и раствора контаминираних радионуклидима (Cule et al., 
2011). 

Процес укључује узгајање биљака у хидропоницима и њихово пресађивање у воде 
контаминиране полутантима где ће их оне апсорбовати и концентрисати у свом корењу и 
избојцима (Dushenkov et al., 1995; Salt et al., 1995; Flathman и Lanza, 1998; Zhu et al., 1999). 
Ексудати корена и промене pH у ризосфери могу да доведу и до преципитације нпр. 
метала на површини корена. Како постају засићени полутантима, коренови или целе 
биљке се косе и уклањају. (Flathman и Lanza, 1998; Zhu et al., 1999). Покошени биљни 
делови, богати акумулираним полутантима, се лако и безбедно суше, сагоревањем 
претварају у пепео или се компостирају. Неки метали могу да буду поново коришћени 
захваљујући процесу њихове екстракције из пепела што додатно смањује количину 
створеног опасног отпада и доводи до брже рециркулације прихода (Raskin et al., 1997). 

Биљке погодне за ризофилтрацију могу да уклањају тешке метале са великом 
ефикасношћу захваљујући брзом расту кореновог система. Поред акватичних биљака 
често се користе терестричне биљке, које могу да уклањају велике количине Cu2+, Cd2+, 
Cr6+, Ni2+, Pb2+ и Zn2+

Посебно је интересантно коришћење дрвенастих врста у ризофилтрационим системима, 
поготово ако се зна да ове биљке са собом носе и најмање трошкове одржавања, а при 
томе им је животни век изузетно дугачак. У ову сврху најчешће се користе врбе и тополе, 
које су врло толерантне на плављење и чији годишњи висински прираст може да буде од 
1,8 до 2,5 m. Различити клонови тополе који имају могућност продирања кореновог 
система и до дубине од 9m успешно се користе за ремедијацију подземних вода. Коренове 
жилице продиру у микропоре у земљишту и под оптималним условима са површине од 4 
m

 из водених раствора (Dushenkov et al., 1995). 

2

И управо ово продирање корена у микропоре земљишта представља велику предност 
фиторемедијације у односу на конвенцијалне методе пречишћавања загађених земљишта, 
код којих су полутанти апсорбовани или заробљени у овим најситнијим порама земљишта 
минимално доступни или недоступни за третман (Suthersan, 1999).     

 ови хибриди могу да усвоје и до 100 l подземне воде дневно (Stomp et al., 1993).  
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У току различитих истраживања са циљем побољшања ризофилтрације, примећено је да 
су млади клијанци гајени у аерисаној води (аквакултури) били ефикаснији у уклањању 
тешких метала из воде у односу на корење одраслих биљака (Raskin et al., 1997). Ова нова 
метода је добила име бластофилтрација и практично је представљала другу генерацију 
технологија за пречишћавање вода помоћу биљака. Успешност ове методе се заснива на 
чињеници изузетног повећања односа површине и запремине биљака, које се јавља после 
њиховог клијања и могућности тек исклијаних биљака да апсорбују и адсорбују велике 
количине металних јона.  Културе клијанаца, који се користе за бластофилтрацију могу да 
буду произведене и на светлости и у тами, а једине потребне компоненте за овај процес су 
семе, ваздух и вода.  

  

Слика 37. Изглед одрасле биљке (лево) и клијанаца (десно) врсте Brassica juncea (L.) 
Czern. 

После скрининга великог броја врста, клијанци биљке Brassica juncea (L.) Czern. су се 
показали како изузетно ефикасни у усвајању двовалентних катјона тешких метала (Salt et 
al.,1997). Клијанци ове врсте брзо расту у аерисаној води и већ за 4-5 дана развијају 
огромну биомасу са врло великом површином. Добијени резултати су чак указали да је 
бластофилтрација за неке метале много ефикаснија и економичнија у односу на 
ризофилтрацију (Raskin et al.,1997). 

Ризофилтрација је конкурентна технологија у погледу цене када се користи за третман 
површинских и подземних вода, које садрже ниске, али значајне концентрације тешких 
метала као што су Cr, Pb и Zn (Kumar et al.,1995; Ensley, 2000). Комерцијализација ове 
технологије има потпору и у економским и техничким предностима као што су 
применљивост за различите полутанте, могућност третмана великих количина воде, мања 
потреба за различитим токсичним хемикалијама, редукована количина секундарног 
отпада, могућност рециклаже и вероватноћа прихватања ове технологије од стране 
јавности и надлежних органа  (Dushenkov et al.,1995; Kumar et al.,1995).  

Као предност истиче се и коришћење терестричних и акватичних биљака. Иако 
терестричне биљке захтевају некакав ослонац, као нпр. плутајуће платформе, оне 
генерално уклањају веће количине полутаната од акватичних биљака. Ризофилтрациони 
систем може да буде in situ (плутајући сплавови – острва на језерима) или ex situ 
(конструисани акватични екосистем). Ex situ систем може да буде постављен било где зато 
што третман отпадне или загађене воде не мора да буде на самој локацији загађења 
(Dushenkov et al.,1995; Dushenkov et al., 1997). 
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Ризофилтрација има следећа ограничења:  

• pH вредност улива мора стално да се контролише и подешава, како би усвајање 
метала било оптимално, 

• хемијске реакције и интеракције свих врста полутанат, који могу да се нађу у 
отпадној води морају добро да се познају пре почетка третмана, 

• систем мора да буде правилно конструисан како би се одржавао константан доток 
отпадне воде, односно како би се контролисала њена концентрација и стопа 
улива, 

• биљке (а нарочито терестричне) најчешће морају да се заснивају и гаје на неком 
другом месту, а да се затим пресађују у ризофилтрациони систем, 

• потребно је периодично кошење биљака и одлагање откоса и 

• резултати лабораторијских експеримената или истраживања у стакленицима не 
морају увек да буду са успехом пренесени у поље. 

Коришћење ове технологије базиране на биљкама може да буде више изазовно и 
подложно неуспеху него друге  методе са сличном висином трошкова. Производња 
хидропонички гајених транспланата и одржавање система хидропоника у пољу ће 
захтевати вештину квалификоване радне снаге, а постројења и специјализована опрема 
која је потребна могу да увећају укупне трошкове. 
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9. БИОЛОШКИ СИСТЕМИ ЗА УКЛАЊАЊЕ ПОЛУТАНАТА ИЗ 
ЗАГАЂЕНИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

У последњих неколико деценија посебно интересовање је показано за потенцијално 
коришћење различитих природних (биолошких) система за пречишћавање отпадних и 
загађених вода. Користећи сазнања о могућности самопречишћавања водених површина, 
захваљујући биљкама и микроорганизмима који их настањују, конструисане су различите 
врсте ових постројења за пречишћавање отпадних вода путем акватичних и терестричних 
биљака (Nešić и Jovanović, 2006c). Као резултат истраживачких напора и практичне 
употребе ове технологије дубоко се проникло у начин пројектовања, изградње, рада и 
одржавања ових система. 

На слици 31. приказан је упрошћени изглед ex situ ризофилтрационог постројења 
(конструисани акватични екосистем) и принцип пречишћавања отпадних вода (Planning 
Studio, 2000b; модификовано).  

Постројења за пречишћавање отпадних вода путем акватичних биљака представљају 
вештачки створене, конструисане, акватичне екосистеме, који захваљујући симбиотичким 
односима између биљака, микроорганизама, алги, подлоге и воде, имају способност да 
уклањају органске и минералне материје, патогене микроорганизме, тешке метале и друге 
загађујуће материје из отпадних вода (Nešić et al., 2004).  

 

Слика 38. Ex situ ризофилтрационо постројење (Planning Studio, 2000b; модификовано) 

Биолошки системи за пречишћавање отпадних вода из домаћинства и пољопривреде у 
Азији се традиционално користе већ неколико стотина година (Shutes, 2001). Данас у 
свету функционише много оваквих постројења – у Немачкој (Seidel, 1978; Schwarz, 1993; 
Wissing, 2002) и Енглеској (Shutes, 2001) успешно ради више од 3.000 система, а у 
Америци преко 500 (Hammer, 1989). Ни остале земље као што су Канада (Goulet et al., 
2001), Мађарска (Czinki, 1985), Пољска (Obarska - Pempkowiak, 1991), Норвешка (Jenssen и 
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Vatn, 1991) и друге, не заостају за овим новим трендовима еколошког пречишћавања 
отпадних вода.  

Биолошки системи обезбеђују високо ефикасну и релативно јефтину алтернативу 
конвенционалним постројењима за пречишћавање отпадних вода (Nešić et al., 2005). Као 
основне предности ових алтернативних система истичу се следеће: 

• њихова релативно јефтина конструкција и експлоатација, 

• лако одржавање, 

• обезбеђивање ефектног и поузданог третмана отпадних вода, 

• могућност толерисања и великих и малих количина воде, као и различитих 
степена контаминације воде, 

• рекламација хранљивих материја, 

• могућност димензионисања за различите случајеве, 

• флексибилност и прилагодљивост различитим местима, 

• транспарентност у погледу квалитета пречишћене воде, 

• изостанак коришћења различитих хемијских материја у процесу пречишћавања, 

• децентрализованост локације постројења, 

• могућност едукације људи, 

• њихова естетска прихватљивост и 

• представљају станишта за различите врсте животиња и места за уживање људи. 

Пречишћавање отпадних вода помоћу биолошких система је још више у складу са 
животном средином ако се узму у обзир рекламација и поновно коришћење и вода и 
хранљивих материја (Nešić et al., 2005). 

Наравно ни ова алтернативна постројења нису без мана. Као највећи недостаци издвајају 
се следећи: 

• у зависности од конструкције, могу да заузму много већу површину, која је 
потребна за третман отпадних вода у односу на конвенционална постројења, 

• конструкциони и оперативни критеријуми још увек нису довољно прецизни и 
често се разликују од случаја до случаја, 

• биолошки и хидролошки процеси у њима још увек нису довољно схваћени и  

• могућа је појава комараца и различитих биљних штеточина и болести. 

9.1. Основне компоненте које учествују у уклањању полутаната 

Основне компоненте система за пречишћавање отпадних вода путем живих организама 
су: подлога (супстрат), биљке, микроорганизми, алге и отпадна вода. Свака од ових 
компонената има специфичну улогу у пречишћавању отпадних вода, а на основу њихове 
симбиотичке везе цео систем функционише (Stottmeister et al.,  2003). 
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9.1.1. Подлога 

Земљишта акватичних екосистема представљају добра места за складиштење уклоњених 
тешких метала и других полутаната због релативне непокретљивости метала у њима. 
Поред тога њихова основна улога је да обезбеде подлогу у којој ће се несметано развијати 
коренов систем биљака и микроорганизми (Cvejić et al., 1997).  

Велики број метала, укључујући Cd, Cu, Ni, Pb и Zn, стварају скоро нерастворна једињења 
са сулфатима под анаеробним условима у супстрату акватичних екосистема. Осим тога 
неки метали, као што су Cr, Cu, Pb и Zn могу да стварају и врло јаке хемијске комплексе 
(хемисорпција) са органском материјом у земљишту и води. Неки метали (нпр. Cr и Cu) 
могу такође да буду хемијски везани за глину и оксиде Mn, Al и Fe. Никл се такође везује 
за органску материју, Fe и Mn у земљишту, али може да буде ремобилисан под одређеним 
условима у акватичним екосистемима (DeBusk, 1999b). 

У зависности од врсте отпадне воде, која улази у третман, употребљавају се различити 
типови супстрата. Најчешће се користе шљунак, песак, глина, органски супстрат, камен 
(крупније и ситније фракције), а за побољшање дренаже подлоге може да се користи и 
ломљена цигла.  

9.1.2. Акватичне и терестричне биљке 

9.1.2.1. Улога биљака и биодиверзитет биљних врста за 
фиторемедијацију 

Различите акватичне биљке, пољопривредне и ратарске културе, украсне и дивље биљке 
хиперакумулатори метала су тестиране и у лабораторији и у пољу као потенцијални 
организми за чишћење загађених супстрата (Prasad и Freitas, 2003). У бројним радовима 
различитих аутора показано је да неке биљне врсте могу да се користе за фитоекстракцију 
тешких метала и дрyгих полутаната из контаминираног земљишта и воде (Rai et al., 1995; 
Salt et al., 1998; Sharuma и Gaur, 1995; Cheng et al., 2002a).  

Биљке играју важну улогу при уклањању полутаната, јер оне не усвајају само нутријенте 
из контаминираних земљишта и вода већ могу да апсорбују и акумулирају токсичне 
елементе (Nešić et al., 2005).  Тако на пример, постоје три обрасца за усвајање тешких 
метала од стране биљака: а) стварно искључивање при коме се металима не дозвољава 
улазак у биљке, (б) искључивање избојака при коме се метали нагомилавају у корену, а 
транслокација у избојке изостаје и (ц) акумулација  при којој се метали нагомилавају у 
биљним деловима (Kamal et al., 2004). При томе степен усвајања метала од стране биљака 
и њихова толерантност на метале је врло варијабилна од врсте до врсте (DeBusk, 1999b). 

С обзиром да је фиторемедијација технологија базирана на биљкама, њена ефикасност ће 
зависити и од неких особина биљака. Две најважније карактеристике, које биљка погодна 
за фиторемедијацију треба да поседује,  су могућност брзог стварање велике биомасе и 
могућност усвајања циљаног полутанта у избојцима у великим количинама  (Kumar et al., 
1995; Cunningham и Ow, 1996; Blaylock et al., 1997). Друге пожељне карактеристике 
биљака су толерантност на лоше услове земљишта (pH, заслањеност, структура, садржај 
воде...), стварање густог кореновог система, лакоћа заснивања и гајења и отпорност на 
штеточине и болести. 
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Акумулација и посебно хиперакумулација метала и других полутаната помоћу биљака су 
изазвале доста интересовања у последњих неколико година. Ebbs и његови сарадници су 
изнели да како би се постигла успешна фиторемедијација неопходно је применити 
комбиновану стратегију брзог скенирања биљних врста које поседују способност да 
толеришу и акумулирају циљане полутанте са агрономском праксом, која би повећала 
биомасу избојака и повећала доступност полутаната у оквиру ризосфере (Kamal et al., 
2004). Проналажење праве биљке и даље остаје главни циљ многих истраживача који се 
баве узгојем биљака и генетским инжењерингом. 

До данас је пријављено преко 400 биљних врста које могу да хиперакумулирају метале и 
друге полутанте (Cule et al., 2011). Фамилије са највише представника оваквих биљака су: 
Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Cyperaceae, Cunouniaceae, Fabaceae, 
Flacourtiaceae, Lamiaceae, Poaceae, Violaceae и Euphorbiaceae (Prasad и Freitas, 2003).  

 

Слика 39. Број биљних врста које могу да хиперакумулирају метале (модификовано Prasad 
и Freitas, 2003) 

Већина ових биљака може успешно да се користи и у нашим климатским условима. Као 
најзначајније издвајају се: трска (Phragmites communis Trin.), зука (Schoenoplectus lacustris 
(L.) Palla), рогоз (Typha latifolia L.), барска перуника (Iris pseudacorus L.), сита (Juncus 
effuses L.), сочивица (Lemna minor L.), водена метвица (Mentha aquatica L.) и водена 
боквица (Alisma plantago – aquatica L.).  

Поред напред описаних врста, према литературним подацима, у пречишћавању отпадних 
вода користе се и следеће биљке: Butomus umbellatus L., Carex hirta L., Menyanthes 
trifoliata L., Bidens tripartita L., Carex rostrata Stokes, Myosotis scorpioides L., Caltha 
palustris L., Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., Nasturtium officinale L., Canna indica L., 
Eupatorium cannabinum L., Phalaris arundinacea L., Carex vulpinoidea Michx., Euphorbia 
palustris L., Persicaria hydropiper (L.) Delabre, Carex vesucaria L., Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Polygonum bistorta L., Carex pseudocyperus L., Gladiolus palustris Gaudin., Rumex 
hydrolapathum Huds., Carex pendula Huds., Gratiola officinalis L., Sagittaria sagittifolia L., 
Carex acutiformis Ehrh., Humulus lupulus L., Scirpus palustris L., Carex elata All., Lychnis 
flos-cuculi L., Solanum dulcamara L., Carex gracilis R.Br., Lysimachia nummularia L., 
Symphytum officinale L., Carex disticha Huds., Lysimachia vulgaris L., Valeriana officinalis L., 
Carex riparia Curtis, Lythrum salicaria L., Veronica beccabunga L. и друге (Gawronski  и 
Gawronska, 2007, Matagi et al., 1998, Kamal et al., 2004, Prasad и Freitas, 2003, Kumar et al., 
1995). 
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Поред поменутих биљака у фиторемедијацији се користе и различите јестиве биљке, 
ратарске и повртарске културе, украсне и дрвенасте биљке (Cule et al., 2011). У употреби 
су и различити биофилтери.  

 

Слика 40. Биодиверзитет врста погодних за фиторемедијацију 

 

Слика 41. Изглед биљака Phragmites communis Trin., Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 
Typha latifolia L., Iris pseudacorus L., Juncus effuses L. и  Alisma plantago- aquatica L. 
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Слика 42. Изглед биљака Solanum dulcamara L., Lysimachia vulgaris L., Caltha palustris L., 
Lychnis flos-cuculi L., Carex gracilis Curt. и Butomus umbellatus L. 

9.1.2.2. Одабране врсте биљака и алге у биолошком систему  

Биљка Phragmites australis 

Regnum: 

(Cav.) Trin. ex Steud. 

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Monocotyledoneae 

Clade: 
Ordo: 

Commelinidae 
Poales Small 

Familia: Poaceae Barnhart. 
Genus: Phragmites 
Species: 

sp. 
Phragmites australis 

Species syn.: 
(Cav.) Trin. ex Steud. 

Домаћи назив: 
Phragmites communis Trin. 
Трска 

 

Трска (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., syn. Phragmites communis Trin.) је 
вишегодишња биљка, која може да достигне висину од 2 до 6 m. Има далеко пузећи ризом 
(3-4 m), често врло дебео, из кога избијају столоне. Стабло је усправно, круто, голо и 
чланковито, ширине до 2,5 cm. Листови дугачки 20-60 cm, широки 1-5 cm, са глатким 
рукавцем. На месту лигуле, које нема, налази се венац беличастих длачица. Цветови су 
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груписани у крупне метличасте цвасти. Класићи су ланцетасти, жуто-браон до љубичасте 
боје, са 3 до 7 цветова. Доња плева је двоструко дужа од горње, зашиљена, без осја. Цвета 
од јуна до септембра. Семе је ретко вијабилно, тако да се најчешће размножава 
вегетативним путем, дељењем ризома. 

 
Слика 43. Трска у оквиру плутајућих острва биолошког система за пречишћавање 

Топчидерске реке (фото: Н. Чуле) 

Расте на влажном земљишту и у води (до дубине 1m и више) и при томе може да се 
понаша и као емерзна и као флотантна макрофита (Brix, 1988). Формира екстензивне 
групе, које могу да буду велике до километар квадратни и више. Распрострањена је на 
читавој Земљи изузев Арктика (Haslam, 2010). У Србији је широко распрострањена. Расте 
у мочварама, на обалама река, бара и језера (Ye et al., 1998), где захваљујући добро 
развијеном кореновом систему и густом склопу популација које формира, штити обале 
река и језера од ерозије. Мочваре трске такође служе као уточиште дивљих животиња и 
обезбеђују исхрану за многе акватичне организме (Laing et al., 2003).  

У младом стању сматра се добром крмном биљком, јер садржи доста шећера и 
беланчевина. Користи се и као силажирана. Стабла служе као грађевински материјал и као 
сировина за целулозу и хартију (Köbbing et al., 2013). Познато је да инсекти не нападају 
стабљику трске, па самим тим ни производе од ње. Понекад се користи и као украсна 
биљка. 

Биљка P. austalis је један од најзначајнијих фиторемедијатора. У пречишћавању загађених 
и отпадних вода служи за елиминацију патогених спора, органских и неорганских 
загађивача, тешких метала и других полутаната. Најчешће је коришћена акватична биљка 
за пречишћавање воде, посебно за третман различитих типова индустријских и рудничких 
дренажних вода с обзиром да подноси екстремне услове средине, укључујући и присуство 
тешких метала као што су Zn, Pb и Cu (Ye et al., 1998). Сади се и у биолошким системима 
за пречишћавање отпадних вода из домаћинства (Laing et al., 2003, Köbbing et al., 2013).  
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Слика 44. Трска на језеру у близини Барошевца (фото: Н. Чуле)   

Трска усваја велике количине азота и  калијума по хектару (N 309,9 kg/ha, K 249,5 kg/ha),  
и веома је ефикасна у задржавању фосфора (44,5 kg/ha)  (Ennabili et al., 1998). Годишњом 
жетвом трске је могуће смањити укупну количину азота, која доспева у животну средину 
у виду загађења за 11,9% (Senzia et al., 2003). Ексудати корена трске имају смртоносне 
ефекте на индикаторе фекалија (Escherichia coli) и патогене бактерије (Salmonella sp.) 
(Zdragas et al., 2003). Корен трске усваја различите метале (Cd, Mn, Zn, Pb, Ni и друге) са 
великом ефикасношћу у ризофилтрационим системима (Fediuc и Erdei, 2002; Iannelli et al., 
2002; Peltier et al., 2003; Laing et al., 2003; Ye et al., 1998), без штетних утицаја на биљку 
или њену биомасу (Solano et al., 2004). Транслокација поменутих метала из корена у 
надземне делове је различита. Peltier et al. (2003) су констатовали веће концентрације Zn и 
Pb у корену него у надземним деловима биљке, док је Mn, који је неопходан за процес 
фотосинтезе, показао велику покретљивост. Садржај Cd, Cu, Fe, Mn и Pb је знатно већи у 
листовима него у стаблу (Laing et al., 2003). Супротан тренд је забележен код Cr и Zn 
(већи је у стаблу него у листовима), док је садржај Ni подједнак у оба дела биљке (Laing et 
al., 2003). И поред чињенице да не усвајају сви делови биљке једнаке количине метала и 
других елемената, врло је важно напоменути да способност трске да се лако регенерише, 
омогућава да се уклањањем биомасе врши истовремено и фиторемедијација загађених 
медијума. 

Поред тога што може да уклања велике количине полутаната из воде, ова биљка продукује 
и велику количину биомасе (Gawronski и Gawronska, 2007). Трска је једна од 
најпродуктивнијих биљка на средњим (умереним) надморским висинама (Ye et al., 1998; 
Ennabili et al., 1998; Yulan et al., 2008). Има изузетну изданачку способност и добар 
принос биомасе. Продуктивност надземне биомасе се креће од 3 до 30 t/ha годишње 
(Allirand и Gosse, 1995). Поређењем добијене количине суве масе надземног и подземног 
дела, Ennabili et al. (1998) су закључили да је подземна биомаса једнака или већа од 
половине укупне суве масе биљке.  

Уколико се добијена биомаса користи у енергетске сврхе жетва трске се врши у касном 
зимском периоду (март-април), јер је тада садржај влаге и пепела најмањи (Köbbing et al., 
2013). Слично је и са количином N и P у надземном делу, јер су они у овом периоду 
године лоцирани у корену у највећој мери (Komulainen et al., 2008). Иако се она тада 
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потпуно исече, већ следеће године достиже исту биомасу и висину, још бољег квалитета. 
Просечна енергетска вредност пелета или брикета добијених од треске, са садржајем влаге 
од 20%, је MJ/kg (Iital et al., 2012). Ове вредности су сасвим прихватљиве у поређењу са 
енергетском вредношћу пелета добијених од дрвета (Köbbing et al., 2013).  Биомаса трске 
може да се користи и за добијање биогаса и биогорива. 

Regnum: 

Биљка Canna indica L.  

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Monocotyledoneae 

Clade: 
Ordo: 

Commelinidae 
Zingiberales Griseb. 

Familia: Cannaceae Juss. 
Genus: Canna sp. 
Species: Canna indica L.  
Домаћи назив: Кана 
 

Кана (Canna indica L.) је вишегодишња тропска и суптропска биљка (перена) са 
подземним стаблом, која достиже висину од 0,5 до 2,5 m (Maas-van de Kamer и Maas, 
2008). Ризом је кратак, у пречнику 2,5 до 3,5 cm. Листови су уско овални до уско 
елиптични, 20-35 cm широки и 15-25 cm дуги, са тупом до уско клинастом базом и 
оштрим и кратко зашиљеним врхом. Лисни рукавац може да буде прекривен финим 
длачицама. Цветови су скупљени  у терминалне рацемозне цвасти састављене од 
асиметричних, хермафродитних цветова. Брактеје су објајасте. Чашиних листића три, као 
и круничних, који су 4 до 5 cm дуги, у доњем делу савијени у цев, а у горњем делу 
слободни и линеарни. Андрецеум је петалоидан (круницоликог изгледа) и чини цвет 
декоративним. Састоји се од три спирално постављена стаминодија (стерилиних 
прашника) и два која граде унутрашњи круг, као  и једног фертилног тучка. Цвет црвене 
боје. Време цветања је од јуна до октобра. Плод чаура са бројним тврдим, црним, 
округлим  семенима. Најбоље успева на осунчаним местима и влажном земљишту. 
Размножава се генеративним и вегетативним путем. 

Природни ареал ове биљке су Јужна Америка и Индија (State Master, 2010), али је 
распрострањена готово у свим градовима света где се користи, као декоративна цветна 
врста у различитим композицијама. Најчешће се сади на великим површинама, као што су 
тргови, површине дуж саобраћајница, паркови и партери репрезентативних зелених 
површина чиме се повећава њихов естетски ефекат. Кана има врло широку примену. 
Употребљава се у медицини, а ризом (богат скробом) се користи и у исхрани. Од влакана 
из листова и стабљика добија се папир. Семе се користи за прављење накита, а некада се 
употребљавало уместо пушчаних зрна. Љубичаста боја се добија из семена. Младо семе и 
млади избојци могу да се користе у исхрани. Влакна добијена од стабљике користе се као 
замена за јуту. Има велику продукцију биомасе и у неким земљама се користи за добијање 
топлотне енергије, као биогориво (State Master, 2010). 
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Слика 45. Кана у оквиру плутајућих острва биолошког система за пречишћавање 
Топчидерске реке (фото: Н. Чуле) 

С обзиром да је толерантна на присуство многих загађивача кана поседује изузетан 
потенцијал за фиторемедијацију земљишта, вода и ваздуха, односно за уклањање тешких 
метала, али и других полутаната из животне средине (Bose et al., 2008). Листови и 
стабљике имају танак слој воска на својој површини и то омогућава таложење и 
задржавање различитих гасовитих органских полутаната (диоксини, полициклични 
ароматични угљоводоници и полихлоровани бифенили) на њима. Кана је, као и друге 
биљке из фамилије Cannaceae, интересантна и због велике биомасе, коју развијаја на 
различитим земљиштима, а посебно у воденој средини (Cule et al., 2011). У последњих 
неколико година кана се све више гаји у различитим типовима биолошких система, како 
би се побољшао квалитет језера и река и како би се различити полутанти уклонили из 
отпадних вода (Zhang et al., 2008). Један од оваквих примера су и плутајућа острва, која се 
све више користе за пречишћавање еутрофних вода, првенствено због ниске цене и лаке 
конструкције. 

 

Слика 46. Биљка Canna indica L. на плутајућим острвима (Foo, 2002)  
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Биолошки системи типа плутајућих острва, могу да уклоне азот (N) из загађених вода у 
великој мери, посебно ако су у оквиру медијума за гајење додате денитрификационе 
бактерије и уколико се у систем за пречишћавање уведе аерација (Sun et al., 2009). У 
комбинованим плутајућим острвима после 5 дана експеримента уклањање укупног N је 
било 72,1%, оксидација амонијачног азота (NH4-N) је износила100%, нитратног азота 
(NO3-N) 75,8 %, нитритног азота (NO2-N) 95,9%, док је хемијска потрошња кисеоника 
редукована за 94,6% (Sun et al., 2009)

Bose et al. (2008) су доказали да C. indica добро усваја различите тешке метале (Cr, Fe, Cd, 
Cu, Ni, Zn, Mn i Pb) када се гаји на загађеним земљиштима уз додавање различитих 
количина индустријског муља. Низ усвајања метала у канама, након 90 дана од 
постављања експеримента, је био Fe>Cr>Mn>Zn>Ni>Cu>Cd>Pb, док је транслокација била 
скоро два пута већа у корену него у изданцима. Са повећањем процента муља у земљишту 
концентрација метала је расла у различитим деловима биљака. Дужина корена и изданака 
је такође зависила од количине муља у земљишту. У земљишту са 10% додатог муља 
биљке су расле добро, док се на 20% и 30% додатог муља у земљишту примећивало 
полако опадање пораста како корена тако и надземног дела, али без видљивијих знакова 
токсичности. Опадање пораста корена указује да се највећи део метала акумулирао у 
подземним деловима биљака. 

.  

Cheng et al. (2002a) су у свом раду приказали ефекте кадмијума (Cd) на раст биљке C. 
indica, као и на садржај хлорофила, фотохемијску ефикасност и фотосинтетски 
интензитет. Показано је да ова врста може да толерише концентрације Cd од 0,4 до 0,8 
mg/L, што указује на њен добар потенцијал за фиторемедијацију тешких метала. 

У оквиру почетних истраживања постављено је неколико огледа ради утврђивања 
способности кане да уклања тешке метала из отпадних вода и одређивања количине 
биомасе, коју ова биљка ствара у контаминираној води (Cule et al., 2011). 

У оквиру истраживачке површине Института за шумарство, Београд, на отвореном је 
постављен оглед ради праћења пораста кане у акватичној средини. Свака биљка је, крајем 
јула, пребачена у канте запремине 10 L, које су до половине напуњене обичном водом 
(Слике 47. и 48.). Средином септембра, после месец и по дана раста без прихрањивања, 
кане су оствариле значајну биомасу и надземног и подземног дела (Слике 49. и 50.). 
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Слика 47. Биљке на почетку експеримента крајем јула месеца (фото: Н. Чуле) 

     
Слика 48. Величина кореновог система (лево) и целих биљака (десно) на почетку 

експеримента крајем јула (фото: Н. Чуле) 
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Слика 49. Биљке средином септембра (фото: Н. Чуле) 

       
Слика 50. Величина биљака средином септембра (фото: Н. Чуле) 
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Ефикасност кане у уклањању тешких метала потврђена је експериментом у 
лабораторијским условима. Кане су гајене у Хогландовом раствору, а затим су пребачене 
у хранљиви раствор са три различите концентрације олова (10µM,  50µM и 150µM 
Pb(NO3)2 и Pb(CH3COO)2 x 3H2

        

O) (Cule et al., 2011). 

Слика 51. Део кана на почетку експеримента (лево) и изглед биљака средином 
експеримента (десно) (фото: Н. Чуле) 

Мерења садржаја Pb у раствору и биљкама вршена су на сваких 5 дана, а цео експеримент 
је трајао 20 дана. Највећа концентрација олова у биљном ткиву је била у корену, а најмања 
у листовима што указује на слабу транслокацију олова из подземних делова биљке у 
надземне делове (Cule et al., 2011). Ова чињеница указује на могућност коришћења 
надземне биомасе кане у различите сврхе, а не само за производњу биогорива. Кане су 
показале одличан пораст чак и у медијуму са највећом концентрацијом Pb (150µM 
Pb(NO3)2 и Pb(CH3COO)2 x 3H2

Поље истраживања кане као биљке за производњу биогорива је још увек релативно ново, 
али бројна истраживања су показала да она има велики потенцијал, због изузетно високе 
продукције скроба и могућности да се са подједнаким успехом гаји и у тропским и 
умереним климатским подручјима (State Master, 2010). 

O). 
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Regnum: 

Биљка Iris pseudacorus L. 

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Monocotyledoneae 

Ordo: Asparagales Link. 
Familia: Iridaceae Juss. 
Subfamilia: Iridoideae 
Tribus: Irideae 
Genus: Iris sp. 
Species: Iris pseudacorus L. 
Домаћи назив: Барска перуника 
 

Барска перуника (Iris pseudacorus L.) је перена, која расте у висину од 120 до 150 cm.  
Развија густу мрежу ризома. Стабљика је разграната, листови су широко линеарни, дуги 
до 90 cm и широки 3 cm, на врху благо повијени. Цветови су појединачни, на дугим 
дршкама, без мириса. Перигон је жуте боје. Спољашњи листићи перигона најчешће имају 
браон мрље (Austin, 2005). Унутрашњи листићи перигона су објајсти. Цвета од маја до 
јула. Плод је 4 до 7 cm дуга чаура са бројним светло браон семенима. На стаништима се 
брзо шири. Добро се размножава и вегетативно и генеративно.   

      
Слика 52. Барска перуника на природном станишту (фото: Hempel, J., лево) и у оквиру 

плутајућих острва биолошког система за пречишћавање Топчидерске реке (фото: Н. Чуле, 
десно) 

Настањује влажна и плавна места поред река и потока. Расте по јарковима, јаругама, 
барама и ритовима. Улази у састав мочварних и влажних долинских ливада. Користи се 
као декоративна биљка на влажним местима. Често се употребљава у природним 
системима за рециклажу вода. У третману отпадних вода редукује феноле и тешке метале. 
Истраживања су показала да врста I. pseudacorus усваја већу количину укупног N и P у 
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односу на врсте Typha orientalis и P. australis, које су често коришћене врсте  у 
конструисаним акватичним системима (Wu et al., 2011). Поред тога, Zhang et al. (2007a) су 
утврдили да ова врста има и изванредне способности у пречишћавању отпадних 
канализационих вода, јер успешно редукује укупни P, биолошку потрошњу кисеоника 
(BPK5), хемијску потрошњу кисеоника (HPK) и тешке метале као што су Cr, Pb, Cd и 
други. 

Regnum: 

Биљка Iris sibirica 'Perry's Blue' 

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Monocotyledoneae 

Ordo: Asparagales Link. 
Familia: Iridaceae Juss. 
Subfamilia: Iridoideae 
Tribus: Irideae 
Genus: Iris sp. 
Species: Iris sibirica  L. 
Kultivar: Iris sibirica 'Perry's Blue' 
Домаћи назив: Сибирска перуника 

 

Култивар сибирске перунике (Iris sibirica 'Perry's Blue') је вишегодишња клонална биљка, 
висине до 1 m, са бројним лисним розетама и цветним избојцима спојеним ризомима 
(Kostrakiewicz, 2011). Листови су без лисне дршке, линеарни, са израженом паралелном 
нерватуром. Цветни перигон је састављен од 6 листића, распоређених у 2 круга.  

         
Слика 53.  Култивар сибирске перунике (Iris sibirica 'Perry's Blue') у расаднику (лево) и у 

оквиру плутајућих острва биолошког система за пречишћавање Топчидерске реке (десно) 
(фото: Н. Чуле) 
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Цветови су плаве боје са израженим тамније плавим нервима. Спољашњи листићи 
перигона су по ободу беличасти, у доњој половини са зоном тамно златне боје, оивичене 
белом бојом. Унутрашњи листићи перигона су благо увијени и интензивније боје (Austin, 
2005). Цвета у мају и јуну. Плод је елипсоидна чаура. 

Врста I. sibirica  L. настањује влажне и мочварне ливаде, а њена природна станишта се 
налазе у умереним областима Европе и Централне Азије. Сибирска перуника и њени 
култивари (I. sibirica 'Perry's Blue') се често користе у биолошким системима како због 
своје декоративности тако и због доброг потенцијала за уклањање различитих полутаната. 
Врста I. sibirica презимљава у конструисаним акватичним екосистемима у којима редукује 
концентрацију N и P чак и током зимских месеци и на тај начин омогућава рад ових 
биолошких система током целе године (Gao et al., 2014). Поред тога, утврђено је да ова 
врста значајно редукује садржај Cd у отпадним водама (Gao et al., 2015). 

Regnum: 

Биљка Alisma plantago - aquatica L. 

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Monocotyledoneae 

Ordo: Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl 
Familia: Alismataceae Vent. 
Genus: Alisma sp. 
Species: Alisma plantago - aquatica L.  
Домаћи назив: Водена боквица 
 

Водена боквица (Alisma plantago - aquatica L.) је акватична или полу акватична 
вишегодишња врста, висине до 1 m. Елиптични, сиво-зелени листови са израженом 
лучном нерватуром су скупљени у розету у доњем делу сочног стабла. Бели цветови, 
састављени од 3 чашична и 3 крунична листића, су скупљени у метличасте цвасти. Цвета 
од јуна до септембра. Плод је орашица. 

Природна станишта ове врсте се јављају широм Европе и Азије. Расте у стајаћим водама и 
мочварама, дуж речних долина, бара, језера, рибњака, канала као и на мочварним 
ливадама.  

Листови розете су важни за процес редукције садржаја фенола у води и за разлагање 
цијанида. Добро уклања и тешке метале из отпадних вода, посебно Pb, Cd, Fe, Ni, Cr, Zn и 
Cu (Khan et al., 2009; Fritioff i Greger, 2003) као и укупни P (Fu, 2015). 
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Слика 54. Водена боквица у оквиру плутајућих острва биолошког система за 

пречишћавање Топчидерске реке (фото: Н. Чуле) 

Regnum: 

Биљка Lythrum salicaria L.  

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Eudicotyledoneae 

Ordo: Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl 
Familia: Lythraceae J.St.-Hil. 
Genus: Lythrum sp. 
Species: Lythrum salicaria L. 
Домаћи назив: Поточњак 
 

Поточњак (Lythrum salicaria L.) је вишегодишња зељаста биљка, четвороугаоног, маљавог 
стабла, висине 1-2 m. Листови варијабилни, ланцетасти, срцасте основе, седећи, најчешће 
наспрамни. Цветови многобројни, најчешће шесточлани скупљени у цвасти, црвено 
пурпурне боје. Цвета од јуна до септембра. Плод чаура са великим бројем семена које се 
расејава ветром и водом. 

Природна станишта врсте су Европа, Азија, северна Африка и Аустралија. Расте на 
влажним и мочварним местима као и на обалама река и језера. 
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Слика 55. Поточњак у оквиру плутајућих острва биолошког система за пречишћавање 

Топчидерске реке (фото: Н. Чуле) 

У различитим биолошким системима уклања тешке метале, атразин и друге полутанте. 
Sun et al. (2013) су утврдили да је врста L. salicaria толерантна на високе концентрације 
тешких метала и да акумулира велику количину ових елемената у свом ткиву, што је чини 
погодном врстом за фиторемедијацију отпадних вода. Teuchies et al. (2013) су такође 
закључили да поточњак може да усваја значајне количине Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn и 
As из загађене воде и да при томе ствара биомасу од 0,481 t/ha у оквиру испитиваног 
подручја.  

Regnum: 

Биљка Menyanthes trifoliata L. 

Plantae  
Clade: 
Clade: 

Angiospermae  
Eudicotyledoneae 

Ordo: Asterales Link. 
Familia: Menyanthaceae Dumort. 
Genus: Menyanthes sp. 
Species: Menyanthes trifoliata L. 
Домаћи назив: Грчица 
 

Грчица (Menyanthes trifoliata L.) је вишегодишња биљка са хоризонтално постављеним 
ризомима, ваљкастог стабла, висока 20 до 40 cm. Листови малобројни, трочлани, на 
дугачким лисним дршкама. Листићи голи, јајолико округласти, целог обода. Цветови 
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скупљени у усправну гроздасту цваст, бледоружичасте боје, петочлани, актиноморфни. 
Цвета од јуна до јула. Плод је чаура. 

 
Слика 56. Грчица у оквиру плутајућих острва биолошког система за пречишћавање 

Топчидерске реке (фото: Н. Чуле) 

Расте на трајно мочварном и тресетном земљишту уз обале потока, река и језера и на 
мочварним ливадама, Европе, Азије и Северне Америке. Има добар потенцијал за 
уклањање различитих полутаната из загађених и отпадних вода (Rai et al., 2015). Поред 
своје декоративности и брзог раста, ова врста поседује и способност акумулације тешких 
метала (Liu et al., 2015). У својим истраживањима Wojcik и Wojcik (2000) су потврдили 
ову чињеницу и показали да је концентрација Зн била највећа у лишћу грчице (180 mg/kg), 
да је корен усвојио 80 mg/kg Pb уз слабу транслокацију у надземне делове, а да су сви 
делови биљке (лист, ризом, корен) садржали једнаке концентрације Cd од1 mg/kg суве 
масе биљке. 

9.1.3. Алге 

Алге се често јављају у оваквим постројењима, било да су планиране као део система или 
су се случајно појавиле због велике количине хранљивих материја и влажности (Nešić et 
al., 2005). Оне су у литератури описане као „ждерачи“ отпадних материја (Cvejić et al., 
1997). Кроз процес фотосинтезе повећавају количину раствореног кисеоника у води што 
утиче на уклањање хранљивих материја и метала. Међутим због њиховог присуства може 
да дође и до нежељених појава, као што је еутрофизација (Cvejić et al., 1997). 

Иако је урађен мањи број истраживања у погледу коришћења алги за уклањање 
полутаната из загађених медијума, доказано је да оне могу да се користе као 
фиторемедијатори. Groudeva et al., (2001) предлажу неколико родова алги погодних за 
ризофилтрацију -  Pediastrum sp., Eudorina sp., Volvox sp., Melosira sp. и Scenedesmus sp. 
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Захваљујући својој блиској еволуционарној вези са биљкама, разумно је претпоставити да 
алге могу да користе исте механизме хиперакумулације метала као и биљке. У ствари, 
алге би могле да усвајају чак и више метала по јединици биомасе, јер земљишне честице 
везују катјоне за органска и неорганска једињења која се налазе у њима и стварају тешко 
или умерено растворљиве комплексе, чинећи тешке метале мање биодоступним у 
земљишту него у воденом медијуму (Kramer и Chardonnens, 2001)

 

.  

    

Слика 57. Алге из родова Pediastrum sp.и Scenedesmus sp. 

Crist et al., (1988) су показали да алге могу да уклањају метале на 2 начина:  брзим 
процесом адсорпције метала на негативно наелектрисана места (карбоксилни анјони 
пектина) на својој површини, а затим спорим процесом дифузије катјона у ћелије 
(транспорт у ћелијске зидове и цитоплазму). Алге такође могу да синтетизују 
металотионеине (протеини који могу да везују тешке метале) и фитохелатине (пептиди 
који могу да хелирају тешке метале), поред органских киселина.  

Како би се заштитиле од тровања тешким металима, ћелије биљака, маховина, папрати и 
алги су морале да развију механизме којима би се јон метала који улази у цитосол ћелије 
одмах комплексирао и инактивирао. На тај начин спречава се могућност метала да 
каталитички инактивира активне или структурне протеине (Zenk, 1996). Тако на пример 
алге рода Chlorella повећавају синтезу пролина како би се одбраниле од високих 
концентрација бакра (Crist et al.,  1988). 

Излагањем преко 200 врста различитих биљака и суспензија култура таксономских 
одељака Bryophyta (маховине), Pteridophyta (папрати) и Spermatophyta (семенице) 
кадмијум (Cd2+) као и другим тешким металима показано је да све тестиране врсте 
детоксификују ове тешке метале хелирањем у пептидима типа (NH3)+-γ-Glu-Cys- γ -Glu-
Cys- γ -Glu-Cys-Gly-COO-, али са променљивом дужином ланца као што је (γ -Glu-Cys)n-
Gly, n=2-11 (Grill и сар., 1989). Исти комплекси који везују тешке метале су изоловани и 
из 6 експериментално испитиваних класа од укупно 10 класа Phytophyta (алге) што је 
указало на чињеницу да и алге могу да изолују метале на исти начин као и више биљке 
(Zenk, 1996).  Због свега овога овој класи пептида је дато име фитохелатини (PCn

У оквиру биолошког система је створена монокултура трихалне, гранате, сифонокладалне 
алге Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing., која се развија у мирним и брзо текућим 
водама које могу бити оптерећене различитим полутантима. Ова макроскопска алга 
представља једног од најподеснијих биоиндикатора тешких метала у акватичној средини 
(Whitton et al., 1989). 

, где n 
представља број понављања јединица γ -Glu-Cys).  
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9.1.4. Микроорганизми 

Једна од најважнијих компоненти природних или конструисаних акватичних екосистема, 
задужених за самопречишћавање односно пречишћавање воде су бактерије (Nešić et al., 
2005). Поред бактерија у овим екосистемима се јављају и други микроорганизми, који 
својим метаболизмом из воде издвајају велике количине органског угљеника, тешких 
метала, нутријената и других материја. То су пре свега протозое, алге, гљиве и квасци 
(Davis, 2000). 

 

Слика 58. Корисни микроорганизми 

Кисеоник, који су биљке убациле у воду, користе бактерије, које живе у муљевитој 
подлози око кореновог система акватичних биљака. У зони кореновог система ове 
хетеротрофне бактерије стварају решетке, чији су ћелијски зидови копије биљног 
епидермиса, кроз који дифундује кисеоник. На овај начин ствара се ефекат ризосфере. 
Биљке из свог корена луче супстанце, које помажу бактеријама да се лепе, па се тако око 
кореновог система ових биљака може наћи и до десетине милијарди аеробних бактерија 
по граму суве материје (Prasad и Freitas, 2003). Важно је напоменути и да у зони ризосфере 
могу да опстану само оне бактерије које могу да остваре симбиотичке везе са кореновим 
системом акватичних биљака. 

Из отпадних вода, које на пример обилују органским материјама, оне уклањају ова 
угљеникова једињења разлажући их на угљен-диоксид и воду (Stottmeister et al., 2003). 
Поред тога оне врше трансформацију (минерализацију) и стабилизацију муљевите 
подлоге, која после исушивања може да се користи као ђубриво у пољопривреди. 

Groudeva et al. (2001) су испитивали могућност пречишћавања отпадних вода, које су 
садржале тешке метале и продукте прераде сирове нафте, а потицале су из спремишта за 
сирову нафту. После две године уходавања система односно формирања вегетације 
забележено је присуство богате микрофлоре, која се састојала од хетеротрофних и 
аутотрофних бактерија, које су разграђивале сирову нафту и уклањале тешке метале 
(табела 20). 
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На основу спроведених експеримената аутори су увидели да су кадмијум, бакар, олово и 
донекле гвожђе уклоњени из воде углавном захваљујући десимилаторној сулфатној 
редукцији помоћу микроорганизама у аноксичној средини конструисаног акватичног 
екосистема. До овог закључка Groudeva et al. (2001) су дошли због значајног смањења 
концентрације сулфатних јона у третираној води, порасту pH и алкалности ове воде, 
ниског степена редокс потенцијала на дну акватичног екосистема, присуства растворених 
биодеградибилних органских једињења, повећању густине сулфатно редукујућих 
бактерија и других метаболитички независних микроорганизама.  

Табела 20. Микроорганизми у конструисаном акватичном екосистему (Groudeva et al., 
2001)   

Групе микроорганизама 
Аеробне хетеротрофне бактерије Хетеротрофи који оксидују Fe
Микроорганизми који разлажу уља  

2+ 
Азотофиксатори 

Микроорганизми који разлажу целулозу Анаеробне хетеротрофне бактерије 

Олигокарбофили Бактерије које ферментишу шећере уз стварање 
гаса 

Нитрификационе бактерије Денитрификационе бактерије 
Стрептомицете Сулфатноредукујуће бактерије 
Гљиве Бактерије које производе метан 
Хемолитотрофи који оксидују Fe Бактерије које редукују Fe2+ 
Хемолитотрофи који оксидују S (на pH= 2) 

3+ 

Бактерије које редукују Mn
Хемолитотрофи који оксидују S

4+ 
2O3

2-    (на pH = 
7) 
 

Анаеробне сулфатно редукујуће бактерије су стварале водоник сулфид, користећи 
растворене органске супстанце као доноре електрона и јоне сулфата као акцепторе 
електрона. Водоник сулфид је преципитирао јоне метала при чему су се стварали 
релативно нерастворни сулфиди. Врсте сулфатно редукујућих бактерија, које су се 
налазиле у седиментима конструисаног акватичног екосистема су приказане у табели 21. 

Табела 21. Сулфатно редукујуће бактерије у седиментима конструисаног акватичног 
екосистема (Groudeva et al., 2001) 

Сулфатно редукујуће бактерије 
Desulfovibrio (D. vulgaris, D. desulfuricans, D. saprovorans) 
Desulfobulbus (D. elongatus, D. propionicus) 
Desulfobacter (D. multivorans) 
Desulfobacterium (D. autotrophicum, D. vacuolatum) 
Desulfococcus (D. posgatei) 
Desulfotomaculum (D. nigrificans, D. orientis) 
Desulfosarcina (D. variabilis) 
 
Уклањање мангана се дешавало захваљујући микробиолошкој оксидацији двовалентног 
Mn2+ у четворовалентни Mn4+, који је затим преципитован углавном као MnO4. Бактерије 
које су могле да оксидују Mn2+ су изоловане из површинских слојева воде која је била 
богата кисеоником. Већина ових бактерија је оксидовала и феро јоне (Fe2+) у фери (Fe3+), 
који су даље преципитовани као Fe(OH)3. Ови микроорганизми су припадали родовима 
Sphaerotilus sp., Metallogenium sp. и Crenothrix sp.  
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Одређена количина тешких метала је уклоњена и кроз њихово везивање (сорпцију) за 
биомасу микроорганизама.  

Prasad и Freitas (2003) дају списак микроорганизама који најчешће могу да се изолују из 
алтернативних система за уклањање тешких метала. 

Табела 22. Микроорганизми способни да уклањају тешке метале из загађених медијума 

Врсте микроорганизама 
Acinetobacter sp. Enterobacter colacae 
Agrobacterium sp. Leptospirillum sp. 
Alcaligenes eutrophus Pseudomonas aeruginosa 
Alcaligenes faecalis Pseudomonas putida 
Arthrobacter sp. Pseudomonas syringae var. tomato 
Bacillus sp. Photobacterium phosphoreum 
Citribacter freundii Ralstonia eutropha 
Comamonas sp. Ralstonia metallidurans 
Desulfobulbus sp. Salmonella typhimurium 
Desulfomicrobiumsp. Salmonella aureus 
Desulfovibrio sp. Thiobacillus ferrooxidans 
 

9.2. Механизми уклањања полутаната 

Као што је већ напоменуто и природни и вештачки акватични екосистеми имају 
способност да уклањају тешке метале и друге полутанте из отпадних вода, на основу 
природних процеса који се у њима одвијају (Matagi et al., 1998; Tam и Wong, 1994; Denny 
et al., 1995). Ови процеси су бројни и међусобно зависни тако да је цео процес 
пречишћавања отпадних вода врло комплексан (Nešić et al., 2005). Због тога је тешко 
илустровати шта се тачно дешава у акватичном екосистему или које су све то реакције 
које утичу на уклањање тешких метала из отпадних вода (Dunbabin и Bowmer, 1992).  

Када доспеју у воду тешки метали у акватичном екосистему пролазе кроз велики број 
динамичних трансформација (Leewaugh, 1990; Johnston, 1993; cit. Matagi et al., 1998). Они 
могу да буду транспортовани из једног одељка у други нпр. из воде у седименте или биоте 
или суспендоване материје или обрнуто и да при томе реагују са осталим полутантима у 
отпадној води. Због тога је за разумевање процеса уклањања тешких метала из отпадних 
вода потребно добро познавање свих механизама, који се дешавају у акватичном 
екосистему и који утичу на елиминисање свих категорија полутаната.  

Три главне групе процеса којима се уклањају полутанти из отпадних вода су физички, 
хемијски и биолошки процеси. Они се одвијају у четири главна одељка акватичних 
екосистема (и природних и конструисаних) – у води, биотама, супстрату и суспендованим 
материјама (Matagi et al., 1998).  

Биолошки системи обезбеђују ефикасно физичко уклањање полутаната, који се у води или 
отпадној води налазе у облику чврстих честица. Вода се кроз ове системе креће веома 
споро, захваљујући кореновом систему и надземним деловима акватичних макрофита, 
које успоравају ток воде. Овакви услови као и чињеница да је сам ток воде ретко кад 
турбулентан потпомажу физичке процесе елиминисања полутаната као што је на пример 
седиментација.  
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Слика 59. Механизми уклањања загађујућих материја из воде 

Седиментацијом се уклањају суспендоване честице, али и органске материје, нутријенти и 
тешки метали, који су везани за њих или се налазе слободни у воду у облику партикула. 
Суспендоване честице могу да се адсорбују на површини биљака, које у одређеној мери 
могу да послуже као клопке. Али, примарна улога биљака у уклањању суспендованих 
материја је да спрече или што више умање степен ресуспензије исталожених честица како 
не би дошло до смањења ефикасности третмана (DeBusk, 1999a). Из практичних разлога 
седиментација се посматра најчешће као неповратан процес, који доводи до акумулације 
чврстих честица и са њима здружених полутаната у седименте акватичних екосистема 
(House et al.,1999). Међутим до померања седимената и ресуспензије може да дође услед 
турбуленција воде изазваних ветром, животињама или подизањем гасова са дна, који 
настају у процесу фотосинтезе у води (кисеоник) или услед декомпозиције органске 
материје од стране микроорганизама (метан и угљендиоксид) (DeBusk, 1999a).  

Најважнији хемијски процес за уклањање полутаната из вода је сорпција, којом се 
обезбеђује краткотрајно задржавање и дуготрајна имобилизација неколико различитих 
категорија полутаната. Она представља процес трансфера јона из течне фазе (воде) у 
чврсту фазу (супстрат) и користи се као шири појам за дефинисање групе процеса као што 
су адсорпција, преципитација, размена катјона и размена ањона (DeBusk, 1999a). Појам 
адсорпције се односи у овом случај на везивање јона за честице земље или кроз размени 
катјона или кроз хемисорпцију. Кроз размену катјона позитивно наелектрисани јони се 
физички везују за површину честица глине или органске материје и при томе се стварају 
много слабије везе него када се катјони везују кроз хемисорпцију, тако да поменути јони 
не остају трајно имобилисани у земљишту. На овај начин, бар привремено се из акватичне 
средине уклањају различити полутанти који се јављају у облику катјона, укључујући NH4

+ 
и већину тешких метала (DeBusk, 1999a). Дуготрајнија имобилизација метала и 
различитих органских једињења се значи остварује кроз њихову хемисорпцију са глинама, 
оксидима Fe и Al и органском материјом у земљишту. На овај начин из отпадних вода 
може да се уклони и фосфор. Поред тога фосфор може да се уклони и кроз преципитацију 
са оксидима Fe и Al, при чему се стварају релативно постојана једињења Fe- и Al -фосфат, 
који дуго остају ускладиштени у седиментима (DeBusk, 1999a). Преципитацијом се 
уклањају бројни метали при чему се формирају сулфиди метала (U.S. EPA, 2000). Оваква 
једињења су јако нерастворљива и представљају ефикасан начин за имобилизацију 
токсичних метала у акватичним екосистемима.       
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Волатилизација растворених једињења из воде у атмосферу је такође значајна хемијска 
реакција за уклањање неких полутаната, али може да представља проблем ако се посматра 
као премештање загађења из једне средине у другу (из воде у атмосферу). Овај механизам 
је значајан за елиминисање азота, кроз волатилизацију амонијака, неких испарљивих 
органских једињења и метала као што су селен, жива и арсен. 

Биолошко уклањање је готово најзначајнији процес елиминисања полутаната у природним 
и конструисаним акватичним екосистемима. Када се говори о оваквом начину уклањања 
полутаната обично се мисли на усвајање нутријената (макро- и микро- елемената исхране) 
од стране биљака и алги и на метаболизам бактерија захваљујући коме се из отпадних 
вода елиминишу различите органске и неорганске материје (DeBusk, 1999a). Вегетација 
обезбеђује уклањање и складиштење значајних количина азота, амонијака, фосфора и 
тешких метала у акватичним екосистема. Степен уклањања полутаната зависи од брзине 
раста биљака и концентрације полутаната у њиховим ткивима, а дужина складиштења 
полутаната се поклапа са дужином живота биљке (DeBusk, 1999a). Тако да дрвенасте 
врсте задржавају акумулиране елементе дуже од зељастих врста, али зато акватичне 
макрофите усвајају много веће количине полутаната по јединици површине. Алге такође 
обезбеђују краткотрајно складиштење значајних количина нутријената, али су често врло 
осетљиве на токсичност метала.  

Проблеми настају када биљке почињу да се суше и одумиру, јер тада постоји могућност да 
се уклоњени полутанти поново врате у воду. Од изумрлих биљка на дну акватичног 
екосистема се формира детритус, богат уклоњеним нутријентима и тешким металима. 
Кроз процесе распадања и спирања елиминисани полутанти могу поново да доспеју у 
животну средину. Међутим због преовлађујућих анаеробних услова у акватичним 
екосистемима, декомпозиција детритуса је врло спора. Уколико током дужег временског 
периода степен декомпозиције органске материје остане изузетно низак односно нижи од 
степена распадања органске материје на супстрату (земљишту) у акватичном екосистему 
ће доћи до формирања тресета. С обзиром да тресет може да се акумулира у много веће 
дубине супстрата на овај начин је обезбеђено дуже складиштење полутаната, које су 
акватичне биљке уклониле из воде (DeBusk, 1999a). Наравно и тресет је подложан 
распадању и исушивању тако да се циклус кружења полутаната не завршава ни њиховим 
складиштењем у тресет.  

Микроорганизми, који настањују ризосферу кореновог система акватичних биљака, 
такође имају значајну улогу за третман отпадних вода. Њихов метаболизам је нарочито 
значајан за уклањање органских једињења. Декомпозери, а  најчешће земљишне бактерије, 
користе угљеник из органске материје као извор енергије и при томе је разлажу на гасове 
као што су угљендиоксид (CO2) и метан (CH4) (U.S. EPA, 2000). Кроз метаболизам 
микроорганизама елиминишу се и неорганске материје као што су нитрати и амонијак. 
Ово уклањање се одвија у два корака односно кроз процесе нитрификације и 
денитрификације. Нитрификационе бактерије (Nitrosomonas spp. и Nitrobacter spp.) у 
аеробној средини претварају амонијак до нитрате, који ће се кроз процес денитрификације 
(Pseudomonas spp.) трансформисати до гасовитог N и N2

 

O, који одлазе у атмосферу. 
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Механизми, који су значајни за процес уклањања тешких метала из акватичних средина 
обухватају: 

• Седиментацију 

• Флокулацију 

• Адсорпцију 

• Копреципитацију 

• Размену катјона и размену ањона 

• Комплексацију 

• Преципитацију 

• Оксидацију/редукцију 

• Микробиолошку активност 

• Усвајање помоћу биљка    

До ког степена ће се дешавати ове реакције односно у којој мери ће тешки метали бити 
уклоњени из отпадне воде првенствено зависи од састава седимената и то посебно од 
садржаја и врсте глине у њима, минералних материја, хидратисаних оксида, органске 
материје, pH вредности, редокс стања, природе загађења и генотипа биљке (Matagi et 
al.,1998). 

9.3. Ефикасност биолошких система на примеру уклањања тешких 
метала 

Захваљујући описаним процесима на потпуно природан начин, без употребе хемијских 
материја, у биолошким системима долази до уклањања широког спектра полутаната из 
отпадних вода као што су: органски полутанти (изражено кроз биолошку потрошњу 
кисеоника са ефикасношћу уклањања 52 - 96%), суспендоване материје (23 - 96%), азот (6 
- 99%), фосфор (7 - 95%), патогени (90 - 99%),  и друге токсичне материје (Hammer, 1989; 
Watson et al.,1988; Knight et al.,1993; Cvejić et al.,1997; Davis, 2000). 

У табели 23. приказане су вредности излива пречишћених комуналних отпадних вода из 
конвенционалних система, које захтева ЕУ од својих чланица (Directive 91/271/EEC, 1991) 
и просечне вредности излива из конструисаних акватичних екосистема за третман 
комуналних отпадних вода (Davis, 2000; Hammer, 1989; Knight et al.,1993).  

Као што се види из приложених вредности алтернативни системи у потпуности 
испуњавају прописане стандарде, па чак остварују и боље резултате од конвенционалних 
постројења. 

Табела 23. Стандардне вредности излива изражене кроз концентрацију и минимални 
проценат редукције полутаната 

Параметри 
Концентрација излива (mg/L) Минимални проценат редукције 

полутаната (%) 
конвенционална 

постројења 
констр. акватични 

екосистеми 
конвенционална 

постројења 
констр. акватични 

екосистеми 
BPK 25 5 5,8 - 22 70 - 90 52 - 96 
Укупне сусп. 
материје 

35 - 60 5,3 - 20 70 - 90 23 - 96 

Укупан фосфор 1 - 2 0,68 - 2,42 80 7 - 95 
Укупан азот 10 - 15 3,9 - 19 70 - 80 6 - 99 
 

Подаци о оствареним резултатима конструисаних акватичних екосистема у уклањању 
тешких метала су релативно штури. На основу постојећих података ефикасност уклањања 
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тешких метала је потенцијално врло велика, али и врло варијабилна од постројења до 
постројења. На пример, ефикасност уклањања се креће од 75-99% за Cd, 40-96% за Cu, 0-
86% за Pb, 49-88% за Ni и 33-96% за Zn (DeBusk, 1999b).  

Groudeva et al. (2001) су испитивали могућност пречишћавања отпадних вода, које су 
садржале тешке метале и продукте прераде сирове нафте, а потицале су из спремишта за 
сирову нафту у граду Туленово на североистоку Бугарске. За потребе третмана отпадне 
воде односно за уклањање Cd, Cu, Pb, Mn, Fe и других полутаната коришћен је 
конструисани акватични екосистем у виду дугог канала, површине 200 m2

У табели 24. приказан је састав отпадне воде пре и после третмана (Groudeva et al., 2001). 
Проток отпадне воде је био 0,1 – 0,5 l/s и у зависности од њега време задржавања воде се 
кретало од 10-50 h. 

 и дубине 35-40 
cm. По постављању непропусног слоја од глине и пуњења канала супстратом богатим 
органским материјама и компостом формирана је вегетација, која је типична за акватичне 
екосистеме. Најзаступљеније акватичне макрофите су биле Typha latifolia, T. angustifolia, 
Phragmites communis, Juncus spp. и Scirpus lacustris. У канал су унесене и алге. После две 
године уходавања система односно формирања вегетације забележено је присуство богате 
микрофлоре, која се састојала од хетеротрофних и аутотрофних бактерија које су 
разграђивале сирову нафту и гљива. У каналу су примећене и различите протозое, инсекти 
и други бескичмењаци и неки водоземци, који су постали стални чланови овог новог 
акватичног екосистема. После првих лабораторијских анализа Groudeva et al. (2001) су 
закључили да аутохтона микрофлора није била довољна за уклањање полутаната, који су у 
воду доспевали из прераде сирове нафте. Зато су у канал додате лабораторијски узгојене 
културе, које су садржале неколико врло активних микроорганизама, који разграђују 
сирову нафту (бактерије из родова Pseudomonas, Bacillus, Rhodococcus и Corynebacterium).  

Уклањање продуката сирове нафте (угљоводоници, парафини, нафтени, полициклични 
ароматични угљоводоници) је остварено њиховом деградацијом помоћу микроорганизама 
и било је врло ефикасно.  

Табела 24. Састав отпадне воде из спремишта сирове нафте пре и после третмана у 
конструисаном акватичном екосистему 

Параметри Пре третмана После третмана 
pH  5,3–6,8 6,8–7,1 
Укупне растворене честице, 
mg/l 

2.280–3.740 <1.500 

Чврсте честице, mg/l 59–132 32–71 
Оксидованост, mg/l 28–99 19–44 
ХПК, mg/l 64–170 46–104 
BPK, mg/l 12–32 8–21 
Уља, mg/l 2–10 <0,2 
Cd, mg/l 0,05–0,17 <0,01 
Cu, mg/l 0,14–0,82 <0,01 
Pb, mg/l 0,28–1,07 <0,01 
Mn, mg/l 0,64–3,74 <0,5 
Fe, mg/l 2,75–23 <1,0 
Сулфати, mg/l 770–1.850 280–710 
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Из Табеле 24. се такође уочава и да је уклањање тешких метала било врло ефикасно. Овај 
процес се дешавао углавном захваљујући десимилаторној сулфатној редукцији и 
оксидацији помоћу микроорганизама у конструисаном акватичном екосистему. Одређена 
количина тешких метала је уклоњена и кроз њихово везивање (сорпцију) за биомасу 
биљака и микроорганизама као и за минерале глине у подлози. 

Концентрација ових метала у биљкама које су расле у конструисаном акватичном 
екосистему су биле много веће од концентрација метала у биљкама, које су расле у 
незагађеној води. У табели 25. су приказани резултати, који потврђују ову чињеницу 
(Groudeva et al., 2001). 

Табела 25. Концентрације тешких метала у корену различитих биљака (mg/kg суве 
материје) 

Врста Cd Cu Pb Mn 
Биљке у конструисаном акватичном екосистему 
T. latifolia  4 – 15 41 – 99 21 – 77 70 – 154 
T. angustifolia  3 – 7 17 – 37 10 – 28 35 – 109 
P. communis  3 – 12 32 – 118 12 – 41 35 – 91 
Контролне биљке гајене у води незагађеној тешким металима 
T. latifolia  НД 6 – 12 3 – 7 7 – 17 
T. angustifolia  НД 2 – 5 1 – 4 3 – 12 
P. communis  НД 2 – 4 3 – 6 2 – 8 
НД - није детектовано 

Највеће концентрације полутаната су пронађене у корену акватичних биљака, док су 
концентрације метала биле ниже у стабљикама и листовима.   

Неке алге (углавном из родова Pediastrum, Eudorina, Volvox, Melosira и Scenedesmus) и 
микроорганизми (углавном из родова Aspergillus, Penicillium, Pseudomonas и Bacillus) су 
се показали као добри сорбенти тешких метала у овом алтернативном постројењу. 

Важно је напоменути и да је ефикасност третмана током зимских месеци  (од децембра до 
фебруара), када су температуре биле углавном испод 2-3о

Cheng и et al. (2002a) су поставили мало пилот постројење како би испитали потенцијално 
коришћење биљака Cyperus alternifolius и Villarsia exelata за фитоекстракцију тешких 
метала из отпадних вода, које не садрже сувише високе концентрације ових елемената. 
Конструисани акватични екосистем са вертикалним током воде се налазио у оквиру 
стаклене баште. Састојао се од две идентичне ћелије површине од по 1 m

C, била висока уз дуже 
задржавање воде у систему. 

2

После годину дана уходавања система, односно уливања обичне воде из водовода и 
формирања вегетације, у систем је пуштена третирана вода из таложника 
конвенционалног система за пречишћавање комуналне отпадне воде, како би се извршило 
инокулирање бактерија. После тога током два месеца у систем је улазила вештачка 
отпадна вода, која је садржала глукозу и различите соли (у концентрацијама: глукоза 22,5 

 и напуњене 
супстратом који се састојао из доњег дренажног слоја шљунка (дебљине 15 cm) и горњег 
слоја крупног песка (у првој ћелији дебљине 55cm, а у другој 45 cm). Прва ћелија са 
вертикалним током воде је била засађена биљком C. alternifolius, а друга са обрнуто 
вертикалним током биљком V. excelata.  
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mg/l, Na2CO3 2,1 mg/l, KCl 1,75 mg/l, NH4Cl 5,95 mg/l, NaCl 3,75 mg/l, KH2PO4 3,51 mg/l и 
MgSO4

Ефикасност уклањања тешких метала је била изузетна и ишла је скоро до 100%, 
константно током операционог периода од пет месеци. Изузетак је био само Mn, који је 
после 100% уклањања 79. дана третмана пао на 42,2 % 150. дана од почетка третмана. 
Концентрације Al, Cd, Cu, Pb и Zn у узорцима воде (дренажне и на изливу) су биле испод 
лимита детекције (за анализу водених узорака коришћена ICP-MS – апарат PE ELAN 6000, 
Perkin-Elmer, USA; са лимитима детекције од 0,04 mg/l за Al, 0,0001 mg/l за Cd, 0,02 mg/l 
за Cu, 0,001 mg/l за Mn, 0,0005 mg/l за Pb и 0,02 mg/l за Zn). 

 1,25 mg/l). У ову воду су затим додати и тешки метали у просечним 
концентрацијама од Al 0,79 mg/l, Cd 0,009 mg/l, Cu 1,04 mg/l, Mn 0,302 mg/l, Pb 0,0103 
mg/l и Zn 4,25 mg/l (Al и Mn су додати 36 дана после почетка уливања ове воде). До краја 
истраживања у систем је улазило на махове 40 l описане воде шест пута дневно сваки дан. 
После првих анализа установљено је да је за третман била неопходна само прва ћелија, 
тако да су се сва даља истраживања вршила у оквиру ње односно на биљци C. alternifolius.   

Анализе садржаја метала у биљкама су показале да је највећа количина  метала 
акумулирана у бочним кореновима, а нешто мање концентрације су нађене у главном 
корењу, затим ризомима и лишћу, док су најниже концентрације забележене у надземним 
изданцима. Изузетак је био Cd, који је највише акумулиран у главном корењу. Резултати 
ових анализа су приказани у табели 26. (Cheng и et al., 2002a). 

Количина Cu акумулирана у бочним кореновима је била 2000 пута већа него количина у 
лишћу и надземним изданцима. Слична дистрибуција се јављала и код других усвојених 
метала – количина Al у бочним кореновима је била 120 пута већа него у лишћу и 
надземним изданцима, Mn је било 70 пута више, Pb и Zn 60 пута више, а Cd 30 пута. На 
основу ових резултата Cheng et al. (2002a) су закључили да је степен транспорта усвојених 
тешких метала у биљци од корена ка надземним избојцима низак за Cd, али да се повећава 
почевши од Al ка Mn, Pb, Zn и Cd. 

Табела 26. Садржај метала у појединачним деловима биљке Cyperus alternifolius на крају 
апликативног периода 

Биљни део Al Cd Cu Mn Pb Zn 

Листови FW 7,2 (0,7) <0,1 (<0,1) l,9 (<0,1) 18,3 (0,2) 0,3 (0,1) 20,6 (0,1) 
DW 27,0 (2,6) 0,3 (<0,1) 7,1 (0,3) 68,9 (0,9) 1,2 (0,4) 77,3 (0,4) 

Надземни 
изданци 

FW 1,5 (<0,1) <0,1 (<0,1) 1,0  (<0,1) 3,7 (0,4) <0,1 (<0,1) 9,5 (0,1) 
DW 9,8 (0,2) <0,1 (<0,1) 7,6 (0,1) 62,7 (2,7) 0,7 (0,1) 35,5 (0,8) 

Ризоми FW 41,6 (0,4) 0,4 (<0,1) 66,9 (3,5) 7,7 (0,4) 0,7 (<0,1) 162 (6,6) 
DW 192 (2,0) 1,6 (0,1) 309 (16,3) 35,4 (1,6) 3,1 (0,3) 750 (30,4) 

Главно корење  FW 82,8 (0,7) 1,3 (0,1) 363 (52,9) 16,8 (0,7) 0,8 (<0,1) 347 (30,7) 
DW 596 (4,9) 9,2 (0,7) 2610 380,4) 12 (5,1) 6,2 (0,3) 2490 (221) 

Бочно корење  
FW 1000 22,4) 1,2 (<0,1) 4830 (73,6) 1500 (157) 22,9 (0,4) 1410 (4,0) 

DW 3240 (72,4) 8,4 (0,4) 15600 
(238) 4850 (506) 74,0 (1,3) 4570 (12,9) 

FW - свежа маса 
DW - сува маса 

Аутори су такође закључили да је главна акумулација метала била у ткивима подземних 
делова биљке, а нарочито у бочним кореновима, који су се налазили у горњем слоју 
супстрата богатим кисеоником. Значи елиминисање акумулираних тешких метала из 
система би могло да се остари кроз уклањање биљака заједно са горњим слојем супстрата.  
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Интересантни су и резултати који су добијени по упоређивању процента акумулираних 
тешких метала у биљкама са укупним уносом тешких метала у систем и укупном 
количином тешких метала у песку. У табели 27. су приказани резултати (Cheng et al., 
2002a).  

Биљка Cyperus alternifolius је акумулирала више од 30% укупног уноса Cu и Mn. Проценат 
акумулације других метала се кретао од 5-15%, што указује на важну улогу акватичних 
биљака при уклањању тешких метала из отпадних вода у конструисаним акватичним 
екосистемима. Ова биљка је акумилирала 75% Cu као и песак што указује на њену 
изузетан потенцијал за фитоекстракцију Cu из контаминираног земљишта. За друге метале 
фитоекстракција је имала вредности од 0,11-6,72%.  

Табела 27. Количина тешких метала у првој ћелији са вертикалним током 

Метал Укупан 
унос (mg)

Укупна 
количина у 
песку (mg)

a 
Метали акумулирани у C. 

alternifolius (mg) 
b 

Метали у биљци (%) 

у надзем. 
делу 

у подзем. 
делу 

укупно А B 

Al 21.600 2.710.000 130 2.790 2.920 13,5 0,11 
Cd 324 947 2,6 18,8 21,4 6,6 2,26 
Cu 37.400 16.100 40 12.040 12.080 32,3 75,0 
Mn 8.260 141.000 280 2.790 3.070 37,2 2,18 
Pb 371 7.170 4,1 50,1 54,2 14,6 0,76 
Zn 153.000 116.000 460 7.340 7.800 5,1 6,72 
a – израчунати на основу просечне концентрације 
b – израчунати на основу просечног садржаја у различитим слојевима 
А - у поређењу са укупним уносом 
B - у поређењу са укупном количином у песку 

Аутори су на крају закључили да C. alternifolius има изузетан значај за фиторемедијацију 
односно уклањање тешких метала (нарочито Cu, али и Mn и Zn) из воде и земљишта. 

9.4. Предности и ограничења биолошких система 

На предности фиторемедијационих техника у односу на конвенционалне методе 
пречишћавања загађених вода и земљишта указаће се кроз упоређивање биолошких 
система и конвенционалног начина пречишћавања отпадних вода.  

Guterstam (1996) као највеће недостатке конвенционалних система наводи стварање 
великих количина токсичног муља, затим коришћење хемијских материја штетних за 
животну средину ради таложења суспендованих материја, фосфора и хлора, неуспех у 
одстрањивању метала и синтетичких органских једињења и да су ово скупи системи у 
погледу финансијских улагања, енергије и радне снаге. 

Као недостаци ових система још се набрајају и непостојање алтернатива у случају 
хаварије, отежано прилагођавање на нове технологије и промене садржаја отпадних вода, 
да нису у складу са принципима конзервације воде и да рециклажа хранљивих материја и 
поновно коришћење вода нису оптимални (Davis, 2000, Solano et al., 2004). Као један од 
свакодневних проблема наводе се и сталне расправе о стварном квалитету пречишћене 
воде. 

Поред свих набројаних недостатака ови системи имају и одређене предности у односу на 
алтернативна постројења. Изградњи ових великих фабрика за третман отпадних вода у 
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развијеним земљама се даје предност с обзиром да су то системи за чију изградњу постоје 
готово тачни параметри и школован кадар. Конвенционална постројења смањују и 
површину по становнику, која је потребна за третман отпадне воде, што је врло значајно у 
урбаним подручјима где је цена земљишта висока. Период задржавања отпадних вода у 
ретенционим базенима је краћи, па ова постројења могу да пречисте веће количине 
отпадне воде у јединици времена (Niemczynowicz, 1996). 

Конструкција и изградња алтернативних система је врло једноставна (Davis, 2000; 
Hammer, 1989). То су постројења изграђена готово у потпуности од природних материјала 
(песак, шљунак, камен, органски супстрат...). Њихове основне делове чине живи 
организми (бактерије, алге, акватичне биљке, дрвеће, пужеви, мекушци, рибе...), који 
природним путем пречишћавају отпадне воде (Davis, 2000). За разлику од ових 
постројења, конвенционални системи, су компликовани за изградњу, материјали који се 
користе за њихову конструкцију су вештачки (челик, бетон и друго), а основни делови су 
машине (Nešić et al., 2005).  

Проблем, који може да се јави при конструкцији и једних и других постројења, је њихово 
правилно димензионисање у односу на количину отпадних вода, које се уливају у систем. 
Међутим и овде предност имају алтернативни системи. При одређивању капацитета 
конвенционалних система обично се планирају већи капацитети од потребних, јер се 
градови обично кроз време шире. Димензије конструисаних акватичних екосистема се 
одређују на основу тренутне потрошње воде, односно на основу количине отпадне воде 
која долази у постројење (Davis, 2000; Hammer, 1989). Због тога су капацитети оваквих 
система искоришћени максимално и не стварају се губици.  

Системи за пречишћавање отпадних вода путем акватичних биљака за свој рад троше 
сунчеву енергију, коју биљке користе за фотосинтезу (Stottmeister et al., 2003; Shutes, 
2001). Ови системи троше електричну енергију само ако имају пумпе за убацивање 
отпадних вода у постројење или пумпе за аерацију воде. Конвенционални метод захтева 
утрошак великих количина енергије у виду фосилних или нуклеарних горива и електричне 
енергије (Degrémont, 1976). Сваки од наведених извора енергије за собом оставља велику 
количину отпадних и загађујућих материја. 

Трошкови конструкције, рада и одржавања алтернативних система су много мањи, што 
углавном проистиче из лакоће њихове конструкције и скромних потреба за одржавањем 
(Solano et al.,  2004). При томе треба имати у виду да оперативни трошкови 
конвенционалног система зависе од количине дневног улива отпадне воде, тако да су на 
пример постројења мања од 400 m3

Поузданост система за пречишћавање отпадних вода је веома важна с обзиром да квалитет 
воде утиче на здравље људи. Поузданост конструисаних акватичних екосистема је велика 
(Davis, 2000; Hammer, 1989). Они уклањају велики број различитих полутаната из отпадне 
воде  укључујући и патогене микроорганизме. Наравно за добар квалитет воде неопходни 
су одржавање и контрола система, као и код конвенционалних метода, али су те операције 
мање интензивне с обзиром да се у овим системима вода пречишћава на основу устаљених 
природних процеса. Када се говори о поузданости алтернативних постројења обично се 
поставља питање њиховог рада током зиме. На основу експеримента Jenssen и Vatn (1991) 
и истраживања других аутора (Shutes, 2001; Hammer 1989; Czinki, 1985; Obarska-

 отпадне воде по дану врло скупа за градњу и 
одржавање (Degrémont, 1976; Solano et al., 2004). Трошкови одржавања биолошких 
система су врло ниски нарочито ако се мониторинг обавља редовно, па је евентуалне 
грешке или оштећења лако уклонити по њиховој појави (Hammer, 1989).  
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Pempkowiak, 1991; Cvejić et al., 1997) доказано је да ови системи са истим интензитетом 
пречишћавају воду независно од годишњег доба.  

Важна предност алтернативних система за пречишћавање отпадних вода је и њихов 
животни век. Један њихов животни циклус траје 20 - 25 година, после чега се нагомилани 
муљ једноставно вади, а постројење је поново спремно за рад (Davis, 2000; Hammer, 1989). 
Практично трајност ових постројења би могла да се мери вековима, а животни век 
конвенционалних постројења деценијама (Todd, 1991).  

Биолошки системи имају позитиван еколошки утицај, јер се у њима пречишћавање 
отпадних вода врши на основу природних процеса (Shutes, 2001; Hammer 1989). Поред 
тога они омогућавају рекламација и поновно коришћење и вода и хранљивих материја, 
што такође указује на њихов склад са основним принципима конзервације вода и 
захтевима, које прокламују различите ЕУ директиве у областима заштите животне 
средине и вода. 

Конвенционални системи за пречишћавање отпадних вода представљају једног од 
озбиљних загађивача животне средине. То се може објаснити чињеницом да се штетне 
материје из воде уклањају помоћу различитих хемијских једињења, која деструктивно 
делују и на природу и на човека (Todd, 1991).  

Чак и устаљено коришћење хлора за третман отпада из конвенционалних фабрика за 
прераду воде има својих мана. При хлорисању хлор реагује са азотом, кога још увек има у 
отпаду и стварају се хлорамини, који су канцерогени. За разлику од муља, који се ствара у 
системима за пречишћавање отпадних вода путем акватичних биљака и који може да се 
користи као ђубриво, муљ конвенционалних система је нус-продукт који не може да се 
користи даље (Todd, 1991). Он се одлаже на депоније где представља потенцијални извор 
загађења подземних вода. Може се слободно рећи да је свака индустрија која ствара нус-
продукт са којим друштво не може да изађе на крај пропала технологија. Загађење из 
алтернативних система једноставно не постоји, а уколико се случајно и појави то је знак 
лоше конструкције система (Davis, 2000; Hammer, 1989). 

Значи ова постројења, за разлику од конвенционалних система, немају нус-продукт, који 
би могао да врши негативан утицај на животну средину. Подлога система има способност 
да апсорбује хранљиве материје из отпадних вода. На овој подлози акватичне биљке се 
одлично развијају и усвајају одређену количину хранљивих материја, тешких метала и 
воде из подлоге (Cvejić et al., 1997). Сваке јесени биљни делови се косе и могу да се 
користе за компостирање. У међувремену комбинацијом процеса евапорације, исушивања 
земљишта и усвајања хранљивих материја од стране биљака муљ (подлога) се претвара у 
стабилно плодно земљиште слично хумусу, које може да се користи као ђубриво (Cvejić et 
al., 1997; Davis, 2000; Hammer, 1989). 

Биолошки системи (у зависности од своје величине) слично како и природни акватични 
екосистеми могу да представљају станишта различитих биљних и животињских врста 
(Davis, 2000; Hammer, 1989; Todd, 1991). Захваљујући својој конструкцији и основним 
компонентама они могу потпуно да се уклопе у околни пејзаж или да повећају његову 
декоративност (Davis, 2000). Ова алтернативна постројења представљају и добра места за 
едукацију људи о важности очувања животне средине.  

Основна ограничења за шире коришћење конструисаних акватичних система су углавном 
везана за велике површине земљишта, које су потребне за њихову изградњу (Solano et al., 
2004). Овај проблем је нарочито изражен у урбаним срединама у којима је грађевинско 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

102 

земљиште изузетно скупо. Као ограничење може да се схвати и осетљивост биолошких 
компоненти постројења на различите токсичне материје, као што су амонијак или 
пестициди (Davis, 2000). Међутим како један од најозбиљнијих проблема најчешће се 
истиче да конструкциони и оперативни критеријуми још увек нису довољно прецизни и да 
се често разликују од случаја до случаја (Davis, 2000; Hammer, 1989). 
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10. МОГУЋНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ БИОМАСЕ ИЗ ЗАСАДА 
ВИШЕГОДИШЊИХ ЗЕЉАСТИХ БИЉАКА НА БИОЛОШКИМ 
СИСТЕМИМА 

Несташица фосилних горива, буђење еколошке свести, нове законске регулативе о 
емисији гасова стаклене баште у атмосферу и константно повећање потреба за енергијом 
су покренуле обимна истраживања у циљу проналажења нове технологије за добијање 
енергије, која се неће базирати на фосилним горивима. Као једно од могућих решења 
наметнуло се коришћење биомасе као обновљивог ресурса. Биљни материјал је до сада 
углавном добијан из стандардних пољопривредних и шумарских делатности (Ramage и 
Scurlock, 1996; Hall и House, 1995). Међутим значајне количине биомасе је могуће добити 
и приликом санације деградираних површина различитим биолошким методама, као што 
је фиторемедијација (Jovanović et al., 2006).  

На основу литературних података може се закључити да је до данас истражен велики број 
биљних врста са циљем да се утврди њихов енергетски потенцијал и могућност њихове 
комерцијалне производње (Hislop и Hall, 1996; Lewandowskia et al., 2000; Chum и Overend, 
2001; Dražić et al., 2011). За производњу биомасе користе се дрвенасте врсте, зељасте 
биљке и траве, акватичне биљке, биљке за добијање скроба, шећера и уља и течни или 
получврсти отпад животиљског и биљног порекла (McKendry, 2002). Добијена биомаса 
може да се користи за генерисање електричне енергије и топлоте, горива и сличних 
продуката као и за добијање осталих продуката хемијским путем (Jovanović et al., 2006). 

10.1. Продукција биомасе  

Органска материја се у биљкама накупља током процеса фотосинтезе при чему долази до 
трансформације светлосне енергије, коју су биљке усвојиле, у хемијску енергију. Део 
добијене органске материје се потом користи за људску исхрану и остале потребе, а део 
остаје на пример на њивама или се користи за исхрану стоке.  

Количина фиксираног угљеника у облику биомасе свих биљака у процесу фотосинтезе 
износи око 200 милијарди тона годишње (Jovanović et al., 2006). Од те количине људска 
популација искористи свега 0,4% односно око 800 милиона тона.  

Стварна количина биомасе, која може да се добије од циљане биљке зависи од фактора 
спољње средине (температура ваздуха, водни режим, светлост и др.), гениетичког 
потенцијала саме врсте (генотип, структура листа и др.) и додатног улагања (ђубрење, 
наводњавање, заштита од штеточина и болести и др.). У најидеалнијем случају принос 
биомасе износи 250 тона суве масе по хектару годишње у подручјима око 40о

Ако се посматра продукција биомасе кроз разлику два главна биохемијска пута за 
добијање угљеника у фотосинтези може се закључити да C4 биљке имају већи принос.  

 географске 
ширине (Jovanović et al., 2006). 

Биљке са C3 путем фотосинтезе имају оптималан раст при нижим температурама (15-
20оC) и нижу размену CО2. С друге стране C4 биљке имају оптималам раст при вишим 
температурама (30-35оC) као и већу размену СО2 (Bassam, 1998). C3 биљке имају дневну 
брзину пораста око 20-40 g/m2, при оптималним температурама 15-35оC и високу 
потрошњу воде. Од C3 биљака које успешно врше фиторемедијацију и при томе имају 
добру продукцију биомасе издвајају се следеће: овас, шећерна репа, раж, јечам, сочиво, 
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топола, багрем, пиринач, сунцокрет, памук, касава, еукалиптус, арундо и друге. C4 биљке 
су карактеристичне по ефикаснијем коришћењу воде, а дневни пораст је много већи него 
код С3 биљака и износи 30-60g/m2

Сви горе наведени подаци су неопходни при избору најпогоднијих биљака за производњу 
биомасе за дате климатске услове (Jovanović et al., 2006).  

 дневно. Биљке погодне за фиторемедијацију и 
производњу биомасе из ове групе су: просо, све врсте сирка, кукуруз, шећерна трска и 
друге (Jovanović et al, 2006). На основу израчунавања свих параметара који утичу на 
фотосинтезу C4 биљке за продукцију угљеника искористе само 6,7%, а C3 само 3,3% од 
укупног зрачења Сунца (Hall et al, 1993). Ове вредности преведене на суву биомасу 
омогућавају C4 биљкама максимални принос од 55-65 t/ha, а C3 биљкама максимални 
принос од 33 t/ha. 

10.2. Пожељне особине биљака погодних за фиторемедијацију и 
производњу биомасе 

Као што је већ речено, да би једна биљка била погодна за фиторемедијацију она мора да 
поседује могућност брзог стварање велике биомасе и могућност усвајања циљаног 
полутанта у избојцима у великим количинама, толерантност на лоше услове земљишта 
(pH, заслањеност, структура, садржај воде...), стварања густог кореновог система, да се 
лако заснива и гаји и да је отпорна на штеточине и болести (Kumar et al., 1995; 
Cunningham и Ow, 1996; Blaylock et al., 1997). Најчешће помињани критеријуми за 
идеалан енергетски усев су: високи принос суве материје, вишегодишњи раст, ефикасно 
коришћење азота, воде и осталих ресурса, као и отпорност на болести и инсекте 
(Lewandowski et al., 2003; Hallam et al., 2001). 

 
 

Слика 60. Особине идеалне биљке за фиторемедијацију и производњу биомасе 

Када се упореде пожељне особине биљака погодних за фиторемедијацију и особине 
биљака погодних за производњу биомасе види се да се ове особине суштински не 
разликују. 
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Биљке које се користе за фитоекстракцију морају да буду толерантне на полутанте, који се 
уклањају и морају да буду ефикасне у транслокацији апсорбованих материја из корена у 
надземне делове биљке, који ће се косити (Blaylock и Huang, 2000).  

Овде треба напоменути да постоје различита мишљења о погодности транслокације 
усвојених метала из корена у друге делове биљке, поготово када је реч о ризофилтрацији.  
Многи истраживачи верују да биљке погодне за фиторемедијацију треба да акумулирају 
метале само у својим кореновима (Dushenkov et al., 1995; Salt et al., 1995; Flathman и 
Lanza, 1998). Dushenkov et al. (1995) су објаснили да би транслокација метала у надземне 
избојке смањила ефикасност ризофилтрације повећавањем количине остатака 
контаминираних биљака, које би морале да се одлажу. Њихова биомаса не би могла да се 
користи без претходног третмана, односно скупе екстракције усвојених метала. 

Насупрот томе, Zhu et al. (1999) предлажу да се ефикасност процеса може повећати ако се 
користе биљке које имају увећану способност за апсорпцију и транслокацију метала у 
биљци. И поред ових разлика у мишљењу, очигледно је да правилна селекција биљка 
представља кључ за осигуравање успеха ризофилтрације као стратегије за пречишћавање 
вода. 

Dushenkov и Kapulnik (2000) описују особине идеалне биљке за ризофилтрацију. Биљка 
мора да буде способна да акумулира и толерише значајне количине циљаних метала, али и 
да буде лака за руковање, да има мале трошкове одржавања и мало секундарних отпадака 
који захтевају одлагање. Пожељно је и да ове биљке производе значајну количину 
биомасе корена или да имају велику површину корена.  

Ове тврдње они поткрепљују посматрањем неколико различитих врста акватичних 
биљака, које имају способност да уклањају тешке метале из воде, како што су Eichhornia 
crassiper (Mart.) Solms. (водени зумбул), Hydrocotyle umbellata L., Lemna minor L. 
(сочивица) и друге. 

Међутим ове биљке имају ограничени потенцијал за ризофилтрацију, јер нису довољно 
ефикасне у уклањању метала због релативно малог корена и његовог спорог раста 
(Dushenkov et al., 1995). Исти аутори наводе и да велики садржај воде у овим биљкама 
компликује њихово сушење, компостирање или спаљивање. Добијена биомаса после 
сушења садржи различит степен влаге, па је у старту боље користити биљке које имају 
мање воде (врбе и тополе садрже око 50%, док усеви и траве садрже око 10-15%). Биомаса 
са високим процентом влаге се користи у такозваним мокрим поступцима за добијање 
енергије и у зависности од извора има различиту калоричну вредност (нпр. за траве и 
зељасте биљке се креће од 17-22 MJ/kg) (Jovanović et al., 2006). 

Терестричне биљке се сматрају погоднијим за ризофилтрацију и производњу биомасе. 
Сунцокрет (Zea mays L.) и индијска слачица (Brassica juncea Czern.) су на пример 
терестричне биљке, односно ратарске културе, које највише обећавају. Коренови Brassica 
juncea Czern. су ефикасни у уклањању Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn, док сунцокрет одлично 
уклања Pb, U, 137Cs и 90Sr из водених раствора (Dushenkov et al., 1995, 1997). Иако неке 
биљке прилично обећавају, не постоји ни једна која има све набројане, пожељне, особине 
(Prasad и Freitas, 2003).  
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10.3. Досадашња искуства у коришћењу вишегодишњих биљака за 
фиторемедијацију и производњу биомасе 

Биодиверзитет врста погодних за фиторемедијацију уз истовремену производњу биомасе 
је велики. Као што је већ речено у употреби су бројне јестиве биљке, ратарске и 
повртарске културе, украсне и дрвенасте биљке. Значајно је напоменути и да добијена 
биомаса не мора да се користи искључиво у енергетске сврхе већ може да послужи и за 
даље уклањање полутаната ако се од ње праве различити биофилтери. 

Биофилтери служе за екстракцију тешких метала из различитих врста отпадних вода 
(Reedy et al., 1982). Као адсорбент користи се јефтина сува или жива биомаса различитих 
биљних врста - сува биомаса алги, лишајева, бактерија и различитих биљних врста (Davies 
et al., 2000; Bailey et al., 1999; Kähkönen и Manninen, 1998). Другим речима коришћење 
биофилтера отвара потпуно ново поље за ефикасно коришћење различитих биљних 
остатака пољопривреде и шумарства, који су се до сада спаљивали или бацали.     

Ради боље ефикасности адсорпције ова маса може бити исецкана или самлевена, 
имобилизирана на синтетички полимер или причвршћена на неоргански носач или 
упакована у колоне. Када се засити металима биомаса се регенерише са киселинама или 
базама да би се поново користила (Kratochvil и Volesky, 1998).  

Највећи адсорпциони капацитет за кадмијум, хром, олово и живу је до сада примећен код: 
лигнина за Pb (1587 mg Pb/g лигнина), цитосана за Pb, Hg, Cr и Cd (796 mg Pb/g цитосана, 
1123 mg Hg/g цитосана, 92 mg Cr(III)/g цитосана и 558 mg Cd/g цитосана), памука за Hg 
(1000 mg Hg/g памука), тресета за Cr (76 mg Cr(III)/g тресета) и морских алги за Cd (215 
mg Cd/g морских алги) (Bailey et al., 1999). 

У даљем тексту дат је списак најзначајнијих фамилија и врста биљака, које се са успехом 
користе у фиторемедијацији, а уједно имају и велики потенцијал за производњу биомасе.  

Фамилија Amaranthaceae - штиреви, лободњаче 

• Amaranthus cruentus L. добро усваја Pb (Opeolu et al., 2005) 

• Amaranthus tricolor L. и Amaranthus paniculatus L. добро усваја Zn (Bigaliev et al., 
2003) 

• Amaranthus chlorostachys Willd. добро усваја Cs (Moogouei  et al.,  2011). 

• Bassia

Фамилија Asteraceae - главочике 

 scoparia (L.) A.J. Scott се користи за фиторемедијацију U, Cr, Pb, Hg, Ag и 
Zn, а толерантан је на а присуство селена (McCutcheon и Schnoor, 2003) 

• Helianthus annuus L. (сунцокрет) добро усваја олово, бакар, уран, Sr, Cs, Co и Zn 
(Raskin et al., 1994) 

• Helianthus tuberosus L. (чичока) је погодна за фиторемедијацију тешких метала, Sr, 
Cs и U 

• Rudbeckia hirta L. је коришћена за фиторемедијацију As, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr и Ni 
(Rofkar et al., 2007; Porebska и Ostrowska, 1999) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moogouei%20R%22%5BAuthor%5D�
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• Solidago canadensis 

Фамилија Brassicaceae - купусњаче 

L. (златница канадска) се у литератури описује као 
хиперакумулатор Al (Hinman, 2005) 

• Brassica juncea (L.) Czern. поседује изузетно висок капацитет за усвајање тешких 
метала, као што су Cd, Cr, Cu, Ni, Pb и Zn (Zavoda et al., 2001) 

• Sinapis alba L. се користи за уклањање Pb, Zn и Cd (Kos et al.,2003).  

  

• Brassica napus L. уклања тешке метале  

Фамилија Cannaceae - кане 

• Canna indica L. (кана) уклања из отпадних вода N, P, Cr, Fe, Cd, Cu, Ni, Zn, Mn и Pb 
(Sun et al., 2009; Bose et al., 2008)  

• Canna flaccida Salisb. (жута кана) има изузетан потенцијал за уклањање тешких 
метала (Gawronski и Gawronska, 2007) 

• Canna x generalis L.H.Bailey. добро уклања тешке метале и нутријенте из отпадних 
вода (Gawronski и Gawronska, 2007) 

Фамилија Cyperaceae - оштрице 

• Carex hirta L. толерантна је на присуство Zn и добро акумулира Pb (Matthews et al., 
2005) 

• Carex rostrata Stokes. добро уклања Pb и Zn (Matthews et al., 2005) 

• Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (зука) у знатној мери елиминишу P, 
угљоводонике, цијаниде, фенолска једињења, па чак и високо отрован неоргански 
отпад (азбест, тешке метале и друго) (Gawronski и Gawronska, 2007) 

Фамилија Fabaceae - махунарке, лептирњаче 

• Vicia faba L. (боб) усваја велике количине олова (Piechalak et al., 2002) 

• Pisum sativum L. (грашак) усваја велике количине олова (Piechalak et al., 2002) 

• Phaseolus vulgaris L. (пасуљ) усваја велике количине олова (Piechalak et al., 2002) 

• Trifolium sp. користе се за уклањање различитих полутаната који потичу из нафтне 
индустрије (Gawronski и Gawronska, 2007) 

• Medicago sativa L. (луцерка) користи се за уклањање различитих полутаната који 
потичу из нафтне индустрије и Cd (Gawronski и Gawronska, 2007; Singh et al., 2009) 

• Melilotus officinalis (L.) Pall. користи се за уклањање различитих полутаната који 
потичу из нафтне индустрије (Gawronski и Gawronska, 2007) 

Фамилија Poaceae - праве траве 

• Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (трска) уклања велики број тешких 
метала, 

• Zea mays L.

N и P (Ye et al., 1998; Ennabili et al., 1998; Yulan et al., 2008)  

 (кукуруз) је способан за континуалну фитоекстракцију тешких метала 
као што су Cd, Cu, Ni, Zn, As и Pb (Nascimento и Xing, 2006) 
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• Horedeum vulgare L. (јечам) је врло толерантан на метале као што су Cu, Cd и Zn 
(Ebbs и Kochian, 1998) 

• Lolium sp. (Lolium perenne L. и  Lolium multiflorum 

• Festuca sp. (

Lam.) су погодне за уклањање 
ПАХ-ова и угљоводоника нафте (White et al., 2006) 

Festuca rubra L., Festuca arundinacea Schreb. и Festuca ovina 

Фамилија Salicaceae - врбе 

L.) су 
погодне за уклањање ПАХ-ова и угљоводоника нафте (White et al., 2006) 

• Salix sp. (Salix caprea L., Salix purpurea L., Salix viminalis L. и друге врбе) су 
отпорне Cd, Cu, Zn, Ni, Pb, Fe и друге тешке метале и лако их усвајају (Punshon и 
Dickinson, 1997; Ali et al., 1999; Watson et al., 2003; Keller et al., 2003) 

• Populus sp. (тополе) добро усвајају тешке метале различите тешке метале 
(Gawronski и Gawronska, 2007).  

Фамилија Typhaceae - рогози 

• Typha latifolia L. (бели рогоз) може да усвајају велике количине тешких метала (Cd, 
Cu, Pb, Mn, Fe) и других полутаната у своја ткива (Groudeva et al., 2001) 

• Typha angustifolia L. (усколисни рогоз) може да усвајају велике количине тешких 
метала (Cd, Cu, Pb, Mn, Fe) и других полутаната у своја ткива (Groudeva et al., 2001) 

10.4. Биомаса - шансе, изазови и могућности 

Данас се у свету интензивно ради на увођењу алтернативних извора енергије. Све се више 
користе енергија ветра и воде, соларна и геотермална енергија, као и биомаса. У складу са 
одредбама Кјото протокола, енергетски усеви се као обновљиви ресурси све више узгајају 
и користе како би се допринело смањењу емисије гасова који изазивају ефекат стаклене 
баште. 

Биомаса зељастих биљака представља обновљиви извор енергије с обзиром да, у процесу 
фотосинтезе, уз помоћ соларне енергије, биљке акумулирају велике количине органске 
материје (Jovanović et al., 2006). Добијена материја односно биомаса се даље кроз ланац 
исхране користи за људску исхрану и друге потребе.  

Органска материја биљака може да се користи и у процесу сагоревања при чему се 
ослобађају CO2 и енергија. Угљен диоксид биљке поново користе у процесу фотосинтезе, 
за пораст нове биомасе, тако да нема вишка CO2

Енергија добијена сагоревањем биомасе често може да буде већа од енергије угља 
(Ramage и Scurlock 1996). Енергија добијена сагоревањем сировог дрвета износи око 8 
MJ/kg, сушеног биљног материјала око 20 MJ/kg, метана 55 MJ/kg, угља око 23-25 MJ/kg 
(Hall et al., 1993). 

 који изазива ефекат стаклене баште на 
глобалном нивоу (Demirbas, 2004). Енергија, која је добијена у процесу сагоревања се 
користи у индустрији, за добијање електричне енергије и др. Овако добијена биомаса 
представља обновљиви извор енергије, а при томе веома успешно може да замени 
необновљиве изворе енергије као што су нафта и угаљ. 

Из напред наведеног описа врста које могу да се користе паралелно за фиторемедијацију 
загађених медијума и производњу биомасе евидентно је да је биодиверзитет погодних 
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врста изузетно велики. Шећерна репа, кукуруз, сирак, пшеница, уљана репица и соја се 
већ користе за производњу етанола и биодизела (Jovanović et al., 2006). Шећерна трска се 
користи за производњу етанола за погон аутомобила у Бразилу (Hislop и Hall, 1996). 
Поред горе наведених биљака користе се и биљке у чијем се семену налазе различите 
врсте уља, која се после прераде преводе у биодизел. При томе енергетска вредност за 
канолу износи 40,4 GJ/t, за сунцокрет 39,7 GJ/t, док је вредност за дизел  38,5 GJ/t (Korbitz, 
1998; Demirbas, 2004). Највеће погодности биодизела поред енергетске ефикасности су 
ниска емисија сумпора, висока биодеградабилност и друго. 

Производња биомасе је сасвим сигурно добар алтернативни начин да се смањи емисија 
CO2

Сматра се такође да биљке за добијање биомасе имају мањи негативан утицај на животну 
средину (Jovanović et al., 2006). Гајење биомасе на деградираним или лако загађеним 
теренима води бољој искористивости ових земљишта и вода. Поред уклањања полутаната 
и добијања нове биомасе, у загађеним земљиштима ове биљке повећавају промет 
угљеника и бројност и активност микроорганизама, чинећи их после неколико година 
погодним за нове врсте коришћења.  

 у атмосферу и смањи зависност од фосилних горива. Степен искоришћења горива 
код термоелектрана које сагоревају биомасу износи 20-40%, а ако се у процес сагоревања 
додају и мање количине угља и већи (McKendry, 2002; Varela et al., 1999). При сагоревању 
биомасе у њу се могу додати и фракције комуналног отпада чиме се смањују њихове 
количине. 

Од биљка за наша подручја треба бирати биљке са C4

Када се говори о производњи биомасе и фиторемедијацији загађених вода за нашу земљу 
су интересантне следеће бињкњ: трска, рогоз, кана, зука, штиреви, сунцокрет, чичока 
просо, рудбекија, вратић, златница канадска, индијска и бела слачица, луцерка, јечам, 
кукуруз и друге вишегодишње зељасте биљке са високим приносом биомасе.  

 путем фотосинтезе, затим оне са 
повољним односом целулоза/хемицелулоза/лигнин, а уколико биљке не садрже оптималну 
пропорцију, а имају висок принос биомасе користити друге прилагођене технологије које 
максимално искоришћавају добијену биомасу. Ако се користе биљке са сличном 
калоричном вредношћу бирати оне чија је производња јефтинија.  

Као земља са великим пољопривредним земљиштем и површинама под шумом, Србија 
има велики потенцијал за производњу биомасе. Ако се у ове површине додају и 
деградирано земљиште и загађене воде потенцијал постаје још већи.  

Од укупног потенцијала обновљивих извора енергије у Србији биомаса обухвата 63%, 
што је еквивалентно количини од 2,7 милиона тона нафте. Овај потенцијал чине остаци у 
шумарству и дрвној индустрији, ратарству, сточарству, воћарству, виноградарству и 
примарној преради воћа - који се могу користити за производњу топлотне или електричне 
енергије, стајњак – који се може користити за производњу биогаса.  

С обзиром да биомаса потиче из веома различитих извора и да се може користити у 
најразличитије сврхе (производње енергије, папира, сточне хране, производње различитих 
врста биопластике и др.) неопходан је мултидисциплинаран приступ овом проблему, како 
би се најбоље сагледали потенцијали и могући начини коришћења биомасе у Србији. 
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11. ОДРЕЂИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ БИОЛОШКОГ СИСТЕМА ЗА 
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ЗАГАЂЕНЕ ВОДЕ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ 

Како би се одредила ефикасност биолошког система за пречишћавање загађених вода 
Топчидерске реке анализирани су резултати добијени  одређивањем физичко-хемијских и 
микробиолошких особина загађене и пречишћене воде, концентрације полутаната и  
макро- и микро- нутријената у загађеној и пречишћеној води, концентрације полутаната и  
макро- и микро- нутријената у биљним ткивима, алгама и супстрату као и проценом 
добијене биомасе коришћених биљака. 

11.1. Испитивање физичко-хемијских и микробиолошких 
карактеристика загађене и пречишћене воде 

11.1.1. Физичко-хемијске карактеристике загађене и пречишћене воде 

У току првог експеримента pH вредност улива се кретала између 8,29 и 8,46, што је 
загађеној води давало карактеристике слабо базне средине (Čule, 2016). У сваком од три 
циклуса после првих шест дана третмана дошло је до смањења pH вредности у сваком 
базену, тако да се она налазила у границама између 7,37 - 7,91. На крају третмана (после 
12 дана) pH вредност се поново повећала и износила је 7,79 - 8,43. Исти тренд промене pH 
вредности је забележен и у једином циклусу трећег експеримента (Čule, 2016). 

У току првог експеримента у уливу вредност електропроводљивости воде (EC) је варирала 
од 847,00 до 894,00 µS/cm (Čule, 2016). Са повећањем температуре у моменту узорковања, 
после првих шест дана третмана дошло је и до повећања EC вредности у већини базена, 
тако да се она кретала у границама од 849,80 до 936,40 µS/cm. Нешто ниже вредности EC 
у односу на улив су констатоване при нижим температурама у тренутку узорковања. 
Вредност EC је тада износила 829,40 - 893,20 µS/cm.  На крају сва три циклуса вредност 
EC је била смањена без обзира на температуру у тренутку узорковања воде и кретала се у 
границама између 657, 80 и 809,40 µS/cm. Исти тренд промене EC вредности је забележен 
и у трећем експерименту (Čule, 2016).   

Концентрација раствореног кисеоника (DO) у уливу се кретала од 6,11 до 6,69 mg/L у току 
првог експеримента (Čule, 2016). После шест дана третмана у базенима са биљкама 
вредност DO се значајно смањила и износила је 0,03 - 0,23 mg/L. До краја сваког циклуса 
вредност DO се поново повећала и кретала се у границама од 5,87 до 11,96 mg/L. Исти 
тренд промене DO вредности је забележен и у трећем експерименту, где је на крају 
третмана забележена вредност DO од 18,77 mg/L (Čule, 2016).    

Резултати добијени анализом физичко - хемијских карактеристика загађене и пречишћене 
воде у другом експерименту су показали незнатно повећање pH вредности на крају 
третмана у свим базенима сем у другом базену. Током експеримента температура воде се 
кретала од 14,60 до 16,60 o

Резултати анализе ефикасности уклањања органских материја у биолошком систему у 
трећем експерименту су показали да је вредност биолошке потрошње кисеоника (BPK

C.  Констатовано је мало варирање EC вредности на крају 
циклуса у односу на почетак, тако да је у првом базену она остала иста док се у преостала 
три базена смањила. Вредност DO је такође на крају сваког циклуса била мања у односу 
на почетак (Čule, 2016). 

5) 
до краја третмана (излив петог базена) смањена за 25 %, а вредност хемијске потрошње 
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кисеоника (HPK) за 56% (Čule, 2016). У базенима са биљкама су забележене изузетно 
ниске вредности BPK5 (0,50 - 0,90 mg/L) у односу на вредност BPK5 у уливу (5,70 mg/L). 
Највећа ефикасност уклањања BPK5 (91%) се јавила у другом базену где је била посађена 
кана (Čule, 2016).  До пораста вредности BPK5

Ефикасност уклањања укупног органског угљеника (TOC) је на крају третмана износила 
30%, при чему је почетна концентрација у уливу са 4,97 mg/L смањена на 3,49 mg/L (Čule, 
2016). Редукција концентрације TOC се одвијала и у базенима са биљкама (16% - 20%), 
где је највећу ефикасност поново имала трска посађена у првом базену (Čule, 2016).         

 је поново дошло у петом базену са алгама. 
Почетна вредност HPK у уливу (10,00 mg/L) је у базенима са биљкама смањена на 3,50 до 
4,30 mg/L, а највећа ефикасност уклањања је забележена у првом базену где је била 
посађена трска (Čule, 2016).    

На добру ефикасност биолошког система у уклањању различитих форми органских 
материја може да се укаже и на основу упоређивања садржаја BPK5, HPK и TOC, као 
параметра за оцену еколошког статуса вода (***, 2011), у води улива и излива биолошког 
система. На основу садржаја BPK5 (5,70 mg/L) улив је припадао III класи, а на основу 
концентрација HPK (10,00 mg/L) и TOC (4,97 mg/L) II класи (***, 2012). По проласку воде 
кроз биолошки систем, концентрације органске материје су биле редуковане, а на основу 
садржаја BPK5

Табела 28. Ефикасност уклањања  биолошке и хемијске потрошње кисеоника, 
концентрације укупних фосфата, амонијачног азота, нитрита, нитрата, укупног азота и 
укупног органског угљеника у базенима са биљкама и на крају биолошког система у 
трећем експерименту (%) (Čule, 2016) 

 (4,30 mg/L) и TOC (3,49 mg/L) излив је окарактерисан као класа II (вода са 
добрим еколошким статусом), односно садржаја HPK (4,40 mg/L) као класа I (вода са 
одличним еколошким статусом) (***, 2012).  

Параметар 
Место узорковања 

Базен I Базен II Базен III Базен IV Излив биолошког 
система 

BPK 86 5 91 84 88 25 
HPK 65 57 61 58 56 
P -55 -294 -71 -58 87 
NH4 83  - N 45 81 78 96 
NO2 15  - N -137 -26 -100 97 
NO3 79  - N 56 63 67 >94 
N 77 22 64 67 >86 
TOC 20 19 18 16 30 

BPK5 - биолошка потрошње кисеоника (mg/L), HPK - хемијска потрошње кисеоника (mg/L), P - 
концентрација укупних фосфата (mg/L), NH4 - N - концентрација амонијака (mg/L), NO2 - N - концентрација 
нитрита (mg/L), NO3 - N - концентрација нитрата (mg/L), N - концентрација укупног азота (mg/L), TOC - 
концентрација укупног органског угљеника (mg/L). Базен I - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Ниске концентрације укупних фосфата (P) од 0,31 mg/L су детектоване у уливу. У оквиру 
базена са биљкама ове концентрације су се повећале и кретале су се од 0,48 до 1,22 mg/L. 
Међутим, до краја експеримента ефикасност уклањања укупних фосфата је износила 87% 
(Čule, 2016).  Као потврда високе ефикасности биолошког система у уклањању укупног P 
из загађене воде може да послужи и податак да је уливна вода на основу садржаја укупног 
P (0,31 mg/L), као параметра за оцену еколошког статуса вода (***, 2011) односно на 

, Базен 
II - Canna indica L., Базен III - P. australis и C. indica, Базен IV - Iris pseudacorus L., Iris sibirica 'Perry's Blue', 
Alisma plantago - aquatica L., Lythrum salicaria L. и Menyanthes trifoliata L., Излив биолошког система - излив 
базена V. 
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основу  граничних вредности загађујућих материја у површинским водама (***, 2012) 
сврстана у класу III (умерен еколошки статус), а да је по изласку из последњег базена 
имала карактеристике воде (0,04 mgP/L), која припада класи I (***, 2012). Овакав садржај 
укупног P одговара водама, које имају одличан еколошки статус и које обезбеђују 
функционисање екосистема, живот и заштиту риба и могу се користити у сврхе 
снабдевања водом за пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, као и за 
купање и рекреацију, наводњавање и индустријску употребу (***, 2012). 

Почетна концентрација амонијака (NH4

Ефикасност уклањања нитрита (NO

 - N) у загађеној води је након завршеног циклуса 
пречишћавања са 3,12 mg/L смањена на 0,14 mg/L и на тај начин је остварена ефикасност 
уклањања од 96% (Čule, 2016). Редукција амонијака је била значајна већ после шест дана 
третмана у базенима са биљкама, при чему се концентрација кретала у границама између 
0,52 до 1,71 mg/L. Највећа ефикасност уклањања амонијака од 83% је постигнута у првом 
базену где је била посађена трска (Čule, 2016). 

2 - N) и нитрата (NO3 - N) је такође била висока, 
посматрајући цео циклус пречишћавања, при чему су NO2 - N уклоњени са ефикасношћу 
од 97 %, а концентрације NO3 - N је смањена за више од 94 % (Čule, 2016). Концентрација 
NO2 - N се после шест дана третмана смањила у првом базену (15%) у односу на вредност 
улива, dok se u drugim bazenima povećala. Редукција NO 3

Концентрације укупног азота (N) су у уливу биле 7,00 mg/L. Као и код нитрата уклањање 
N је било значајно и после шест дана експеримента у базенима са биљкама, где су се 
концентрације N кретала од 1,63 до 5,49 mg/L (Čule, 2016). Ефикасност уклањања се 
кретала у широким границама и износила је 22% до 77%. Највећу ефикасност уклањања је 
имала врста P. australis у првом базену, а најмању C. indica у другом базену. На крају 
експеримента и изласка воде из биолошког система ефикасност уклањања N је износила 
више од 86 % (Čule, 2016). 

 - N је била значајна у базенима са 
биљкама и кретала се од 56% до 79%, а максимална ефикасност уклањања је постигнута у 
првом базену са трском у односу на друге базене (Čule, 2016). 

На високу ефикасност биолошког система у уклањању различитих форми N може да се 
укаже и на основу упоређивања садржаја NH4-N, NO2-N, NO3-N и укупног N, као 
параметра за оцену еколошког статуса вода (***, 2011), у води улива и излива биолошког 
система. На основу садржаја NH4-N (3,12 mg/L) уливна вода је припадала V класи, на 
основу концентрације NO2-N (0,27 mg/L) IV класи, а укупног N (7,00 mg/L) и  NO3-N (3,60 
mg/L) III класи (***, 2012). Воде које одговарају опису IV класе имају слаб еколошки 
статус (***, 2011) и могу да се користе за снабдевање водом за пиће уз примену 
комбинације различитих третмана, наводњавање и индустријску употребу (***, 2012). 
Воде које одговарају опису V klасе имају лош еколошки статус (***, 2011) и не могу да се 
користе ни у једну сврху (***, 2012). По изласку воде из последњег базена концентрације 
су значајно редуковане (NH4-N 0,14 mg/L, NO2-N 0,01 mg/L, NO3-N <0,2 mg/L и укупног 
N <1 mg/L) тако да вода на изливу може да се окарактерише као вода са одличним 
еколошким статусом (класа I) за параметре NO2-N, NO3-N и укупног N односно са добрим 
еколошким статусом (класа ИИ) за параметар NH4-N. Воде са добрим еколошким 
статусом обезбеђују функционисање екосистема, живот и заштиту риба и могу се 
користити у исте сврхе и под истим условима као и површинске воде које припадају класи 
I (***, 2012). 
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11.1.2. Концентрација полутаната и  макро-нутријената и микро-
нутријената у загађеној и пречишћеној води 

Резултати истраживања концентрација различитих тешких метала и других елемената, 
који могу бити окарактерисани као макро- и микро-нутријенти су показали да је од 23 
анализирана елемента (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, 
Pb, S, Se, Sr, Zn) у загађеној води детектовано њих 8 (Čule, 2016). Ни у једном узорку 
загађене и пречишћене воде нису пронађени следећи елементи: Al, B, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, 
Hg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Se и Zn, односно они су се налазили испод лимита детекције 
инструмента. Елементи As и Ba су констатовани само у узорцима воде узетих током 
трећег експеримента. 

Концентрација калцијум (Ca) у уливу се кретала од 8,120 до 7,610 mg/L током првог и 
трећег експеримента (Čule, 2016). После првих шест дана пречишћавања у узорцима воде 
из свих базена у првом и базена I и IV u drugom ciklusu došlo je do manjih povećanja 
koncentracije Ca. Ефикасност уклањања Ca из загађене воде у базенима II и III се кретала 
од 1% до 2%. У свим базенима са биљкама у трећем циклусу првог и једином циклусу 
трећег експеримента констатоване су мања снижења концентрације Ca у пречишћеној 
води. Током ова два циклуса (C3 и C4) ефикасност уклањања Ca се кретала од 2% до 6%, 
где је највећу ефикасност имала кана посађена у другом базену током трећег 
експеримента (C4) (Čule, 2016). Концентрације Ca у изливу биолошког система (излив 
петог базена са алгама) су се налазиле у границама 3,990 до6,220 mg/L. Ефикасност 
уклањања Ca на крају циклуса пречишћавања у биолошком систему је била 23% до 49%. 
Највећа редукција концентрације Ca је констатована на крају трећег циклуса (C3

У уливу су констатоване ниже концентрације калијума (К) које су се кретале у границама 
између 0,260 и 0,345 mg/L (Čule, 2016). У свим циклусима у оквиру II базена, на чијим је 
острвима била посађена кана и у првом циклусу у IV базену са декоративним 
макрофитама су констатоване незнатно веће концентрације K у пречишћеној води. 
Ефикасност уклањања K после шест дана третмана се у базенима са биљкама кретала у 
широким границама и износила је од 5% до 99% (Čule, 2016). Уклањање K је било највеће 
у III базену где су биле посађене трска и кана у свим циклусима, тако да су се 
концентрације кретале од вредности испод лимита детекције до 0,177 mg/L. На крају 
првог експеримента ефикасност уклањања К је износила 15% до 28%, док је на крају 
трећег експеримента била знатно виша и износила је 95% (Čule, 2016).   

).        

Концентрација магнезијума (Mg) се није битно мењала у току третмана у првом и трећем 
експерименту у односу на почетне концентрације Mg у уливу, које су износиле 1,859 - 
2,183 mg/L (Čule, 2016). У току другог циклуса првог експеримента ни у једном базену 
није дошло до уклањања Mg, већ се његова концентрација незнатно повећала. Исти тренд 
је забележен у првом базену у првом циклусу, као и у четвртом базену у првом и трећем 
циклусу. У базенима где је дошло до редукције Mg у води ефикасност уклањања је 
износила 1% до 4%. На изливу биолошког система у првом експерименту концентрације 
Mg су биле веће од садржаја Mg у уливу, при чему је највећа забележена концентрација 
износила 2,662 mg/L на крају првог циклуса. На крају трећег експеримента ефикасност 
уклањања Mg је износила 6% (Čule, 2016).  

Слично како и са Mg ни концентрације натријума (Na) нису смањене на крају првог и 
трећег циклуса првог експеримента у односу на почетне концентрације На у уливу од 
2,057 - 2,755 mg/L (Čule, 2016). После првих шест дана третмана у првом експерименту 
ниже концентрације Na у односу на улив су се јавиле само у базенима II и III у току првог 
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циклуса уз ефикасност уклањања од 2% до 5%. Међутим до краја овог експеримента 
концентрације Na су се поново повећале у изливу биолошког система, сем у другом 
циклусу када је ефикасност уклањања износила 6%. Нешто виша концентрација Na је 
забележена у уливу трећег експеримента и износила је 4,428 mg/L. У базенима са биљкама 
је дошло до редукције садржаја Na у односу на улив тако да је концентрација Na износила 
2,498 - 4,196 mg/L уз ефикасност уклањања од 5% у другом базену са каном до 44% у 
првом базену са трском (Čule, 2016). На крају трећег експеримента ефикасност уклањања 
Na је износила 45%.  

Табела 29. Ефикасност уклањања  различитих елемената у базенима са биљкама и на крају 
биолошког система у првом и трећем експерименту (%)(Čule, 2016) 

Циклус Елемент 
Место узорковања 

Базен I Базен II Базен III Базен IV Излив биолошког 
система 

C

Ca 

1 

-3 -2 0 -4 23 
K 5 -14 48 -6 15 

Mg -1 1 3 -7 -22 
Na -1 5 2 -4 -3 
S 3 3 2 7 1 
Sr 0 0 0 -7 21 

C

Ca 

2 

-1 2 1 -1 23 
K 23 -5 66 14 28 

Mg -4 -3 -2 -5 -7 
Na -2 -1 0 -1 6 
S -5 -3 -3 2 6 
Sr 0 0 0 -7 21 

C

Ca 

3 

3 3 3 2 49 
K 20 -22 76 10 27 

Mg 2 2 1 0 -2 
Na -7 -4 -4 -4 -10 
S -5 -9 -5 -7 -7 
Sr 0 0 0 0 15 

C

As 

4 

>99 >99 73 >99 >99 
Ba >99 7 55 >99 >99 
Ca 2 6 5 2 34 
K 44 -8 >99 35 95 

Mg 1 3 4 2 6 
Na 44 5 25 43 45 
S 2 6 6 1 10 
Sr 0 0 0 0 15 

Циклуси: C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - трећи циклус 
првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента. Базен I - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.

У уливу током првог експеримента забележене су концентрације сумпора (S) од 0,167 - 
0,210 mg/L (Čule, 2016). У току првог циклуса у базенима са биљкама су констатоване 
нешто ниже концентрације S у односу на улив, а ефикасност уклањања S се кретала од 2% 
у трећем базену са каном и трском до 7% у базену са декоративним макрофитама. У току 
другог циклуса дошло је до повећања концентрације S у прва три базена, а једино је у 
четвртом базену са декоративним макрофитама садржај S био мало нижи у односу на 
улив, уз ефикасност уклањања S од 2%. У току трећег циклуса концентрација S је била 

, Базен II - Canna indica L., Базен III - P. australis и C. indica, Базен IV - Iris pseudacorus L., Iris sibirica 
'Perry's Blue', Alisma plantago - aquatica L., Lythrum salicaria L. и Menyanthes trifoliata L., Излив биолошког 
система - излив базена V. 
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повећана у свим базенима са биљкама у односу на улив. Концентрација S у уливу трећег 
експеримента је износила 0,176 mg/L. После шест дана пречишћавања у базенима са 
биљкама су констатоване нешто ниже концентрације S у односу на улив. Највећа 
ефикасност уклањања S од 6% је постигнута у другом и трећем базену. На крају првог 
експеримента ефикасност уклањања S је износила 1% до 6%, а на крају трећег 10% (Čule, 
2016).  

Стронцијум (Sr) је детектован у уливу у концентрацији 0,013-0,014 mg/L у току првог и 
трећег експеримента (Čule, 2016). У базенима са биљкама после шест дана третмана није 
дошло до редукције концентрације Sr ни у првом ни у трећем експерименту. На крају 
експеримента ефикасност уклањања Sr је била 15% до 21% (Čule, 2016).      

Арсен (As) и батијум (Ba) су детектовани само у уливу трећег експеримента (Čule, 2016). 
Концентрација As је у уливу износила 0,110 mg/L. До редукције As је дошло већ у 
базенима са биљкама, где је оно констатовано само у III базену са трском и каном у 
концентрацији од 0,030 mg/L. Ефикасност уклањања As се у базенима са биљкама кретала 
од 73% до више од 99% (Čule, 2016). Висока ефикасност уклањања од 99% је задржана до 
краја експеримента.  

На основу садржаја As у изливу биолошког система (<0,01 mg/L) као параметра за оцену 
еколошког статуса вода (***, 2011) односно на основу  граничних вредности загађујућих 
материја у површинским водама (***, 2012) вода која је излазила из биолошког система 
може да буде сврстана у класу II (добар еколошки статус), чиме је остварен помак 
квалитета воде за једну класу. 

Баријум (Ba) се у уливу налазио у концентрацији од 0,354 mg/L (Čule, 2016). У првом и 
четвртом базену Ba није детектован после шест дана третмана. У оквиру друга два базена 
констатоване су ниже концентрације Ba у односу на улив. Ефикасност уклањања Ba у 
другом базену са каном је била ниска у односу на друге базене и износила је 7%. У трећем 
базену са каном и трском ефикасност уклањања Ba је била 55%, док је максимум од више 
од 99% достигнут у првом и четвртом базену. Као и у случају As висока ефикасност 
уклањања Ba од више од 99% је задржана до краја експеримента (Čule, 2016).              

Резултати испитивања ефикасности система при сталној рециркулацији воде током сат 
времена у сваком базену посебно су показали да су биљке и у овом кратком временском 
периоду уклањале различите елементе из загађене воде (Čule, 2016).  

Концентрације Ca у уливу су се током другог експеримента кретале у распону од 7,256 до 
7,866 mg/L. Декоративне макрофите у IV базену су уклониле највише Ca за сат времена 
снизивши узлазну концентрацију Ca за 5%. Врста P. australis у I базену је имала 
ефикасност уклањања Ca 3%, врсте P. australis и C. indica у III базену 1%, док је уклањање 
Ca у II базену у коме је била засађена врста C. indica изостало. 

Концентрације K у уливу су се током другог експеримента кретале у распону од 0,206 до 
0,275 mg/L. Највећа ефикасност уклањања је констатована у I базену са трском и износила 
је 6%. Као и у случају Ca изостало је уклањање K из загађене воде у II базену. У III базену 
трска и кана су снизиле концентрацију K за 2%, а декоративне макрофите у IV базену за 
1%. 

Концентрације Mg у уливу су се током другог експеримента кретале у распону од 1,873 до 
2,032 mg/L. Ефикасност уклањања Mg је била највећа у IV базену и износила је 5%. Сама 
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трска у I базену и трска и кана у III базену су смањиле концентрације Mg за 2%. Сама кана 
у II базену није учествовала у редукцији садржаја Mg у загађеној води.   

Концентрације Na у уливу су се током другог експеримента кретале у распону од 1,970 до 
2,159 mg/L. У прва три базена ефикасност уклањања Na је износила 1%, док су 
декоративне макрофите у IV базену уклониле Na са ефикасношћу од 4%.  

Концентрације S у уливу су се током другог експеримента кретале у распону од 0,188 до 
0,193 mg/L. Снижење концентрације S је после завршеног пречишћавања констатовано 
само у II и IV базену, где је ефикасност уклањања била 2% односно 1%.      

Концентрације Sr у уливу су се током другог експеримента износиле 0,012 mg/L. У свим 
базенима ефикасност уклањанај Sr је износила 8%.   

Табела 30. Ефикасност уклањања елемента на крају циклуса другог експеримента (%) 
(Čule, 2016) 

Елемент Место узорковања 
Базен I Базен II Базен III Базен IV 

Ca 3 0 1 5 
K 6 -1 2 1 

Mg 2 0 2 5 
Na 1 1 1 4 
S 0 2 -1 1 
Sr 8 8 8 8 

Безен I - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

11.1.3. Микробиолошке карактеристике загађене и пречишћене воде 

, Безен II - Canna indica L., Безен III - P. australis и C. 
indica, Безен IV - Iris pseudacorus L., Iris sibirica 'Perry's Blue', Alisma plantago - aquatica L., Lythrum salicaria 
L. и Menyanthes trifoliata L. 

Резултати микробиолошких испитивања загађене и пречишћене воде са санитарно - 
еколошког аспекта у трећем експерименту су показали да је биолошки систем био 
изузетно ефикасан у уклањању различитих категорија микроорганизама, који нарушавају 
квалитет воде (Čule, 2016).  

Табела 31. Ефикасност уклањања патогених микроорганизама из загађене воде (%) 

Параметар 
Место узорковања 

Базен    I Базен    II Базен    III Базен    IV Излив биолошког 
система 

KBFP 100 100 100 100 100 
UKB 100 100 100 97 100 
SFP 92 97 93 93 98 

KBFP - колиформне бактерије фекалног порекла, UKB - укупние колиформне бактерије, SFP - стрептококе 
фекалног порекла (Streptococcus faecalis). Базен I - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

Бројност колиформних бактерија фекалног порекла (KBFP) у уливу је износила 1209800,0 
MPN (Čule, 2016). Бројност ових штетних микроорганизама је редукована већ после шест 
дана третмана у базенима са биљкама. Најмања вредност KBFP је забележена у II базену, 
где је кана редуковала бројност бактерија до вредности од 166,4 MPN уз ефикасност 

, Базен II - Canna 
indica L., Базен III - P. australis и C. indica, Базен IV - Iris pseudacorus L., Iris sibirica 'Perry's Blue', Alisma 
plantago - aquatica L., Lythrum salicaria L. и Menyanthes trifoliata L., Излив биолошког система - излив базена 
V. 
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уклањања од 100% (Čule, 2016). У односу на друге базене смањење бројност KBFP је било 
најмање у IV базену са декоративним макрофитама, али је ефикасност уклањања такође 
била 100% у односу на почетни садржај ових патогених микроорганизама у уливу. На 
крају третмана KBFP су биле испод лимита детекције тако да је ефикасност уклањања 
KBFP била 100% (Čule, 2016). 

Бројност укупних колиформних бактерија (UKB) је била једнака бројности KBFP у уливу. 
Редуковање UKB је било највеће у I базену са трском где је забележена бројност од 1299,7 
MPN, а најмање у IV базену са декоративним макрофитама уз ефикасност уклањања од 
97%. На крају експеримента ефикасност уклањања UKB је износила 100% (Čule, 2016).   

Бројност стрептокока фекалног порекла (SFP) је у уливу износила 2419,8 MPN (Čule, 
2016). Уклањањае SFP је било значајно већ после првих 6 дана третмана у базенима са 
биљкама тако се се бројност SFP кретала у границама од 71,7 MPN до 196,8 MPN. 
Најмања бројност SFP је констатована у II базену са каном уз ефикасност уклањања од 
97%. У првом базену са трском уклањање SFP је било најмање у поређењу са другим 
базенима и износило је 92%. До краја третмана бројност SFP је редукована до вредности 
од 46,4 MPN тако да је ефикасност уклањања SFP износила 98% (Čule, 2016). 

На добру ефикасност биолошког система у уклањању различитих патогена може да се 
укаже и на основу упоређивања броја KBFP, UKB и SFP, као параметра за оцену 
еколошког статуса вода (***, 2011), у води улива и излива биолошког система. На основу 
броја KBFP (1209800,0 cfu/100ml) и броја UKB (1209800,0 cfu/100ml) улив је припадао V 
класи, а на основу броја SFP (2419,8 cfu/100ml) III класи (***, 2012). По проласку воде 
кроз биолошки систем и значајној редукцији броја патогених микроорганизама (KBFP <1 
cfu/100ml, UKB 2,0 cfu/100ml и SFP 46,4 cfu/100ml), излив воде је окарактерисан као класа 
I (вода са одличним еколошким статусом) (***, 2012). 

11.2. Испитивање концентрације тешких метала и других елемената у 
биљним ткивима, алгама и супстрату 

11.2.1. Концентрација полутаната и  макро- и микро- нутријената у 
биљним ткивима 

Резултати анализе садржаја 23 елемента у вегетативним деловима врста P. australis, C. 
indica, I. pseudacorus, I. sibirica 'Perry's Blue', A. plantago - aquatica, L. salicaria и M. 
trifoliata, које су расле у биолошком систему за пречишћавање загађених вода су показали 
да иако су се неки од елемената у узорцима загађене и пречишћене воде налазили испод 
лимита детекције, биљке су успеле да их концентришу у своја ткива у значајној мери. Ни 
у једном узорку испитиваних биљака  нису пронађени следећи елементи: B, Cd, Hg, Mo и 
Pb односно они су се налазили испод лимита детекције инструмента. Сходно томе, ови 
елементи у табелама нису приказани. Такође, поједини елементи нису констатовани у 
свим биљним врстама односно они су се налазили испод лимита детекције инструмента, 
тако да у ни они у табелама нису приказани. 
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Табела 32. Садржај испитиваних елемената  у надземној биомаси (mg/kg) зависно од биљне врсте и циклуса (Čule, 2016) 

Фактор Ниво Al Ba Ca Cu Fe K Mg 

биљна врста(А) 

PA A80,44±31,20 13,47±0,50c 4340,43±318,67c 14,87±2,62 g 160,24±30,12 17196,70±585,75b 1491,40±58,30b 
CI 

d 
103,87±15,57 2,66±0,30c 13022,90±554,18d 26,06±9,23 f 174,02±22,20 25873,90±1113,17b 5937,98±291,42a 

IP 

a 
312,44±123,01 103,08±9,64a 27666,90±1597,56a 47,19±19,91 b 485,99±182,25 17209,10±2772,84a 4698,76±182,29b 

IS 

b 
111,49±44,95b 8,32±0,85c 19961,00±985,63cd 21,68±6,21 d 154,19±49,20 9,732,10±731,04b 3482,31±133,13c 

APA 

c 
243,24±107,63 26,32±0,99ab 22793,00±1134,71b 97,12±69,44 c 336,54±126,24 10517,20±1991,64ab 3347,30±181,40c 

LS 

c 
93,08±16,75 6,18±0,32c 34396,20±1932,70cd 22,19±7,95 a 129,03±28,58 4129,70±201,37b 4770,84±247,93d 

MT 

b 
182,85±60,30 2,73±0,47abc 15885,60±693,88d 78,23±29,23 e 257,09±67,77 17845,20±1588,95b 5055,19±340,83b 

 

b 
BF6,109 F=3,55* 6,102 F=139,24* 6,109 ns =215,92* F6,109 F=3,29* 6,109 F=43,15* 6,109

циклус (B) 

=87,87* 
C0 134,06±68,01 19,11±5,10b 17102,20±1530,73b 65,86±37,96c 278,60±117,33a 13695,90±1586,15b 4520,06±454,34b 
C1 

a 
62,65±6,10 21,51±5,47b 19286,00±1980,02b 60,71±17,76b 141,56±15,33a 13538,00±1442,01bc 4409,84±376,02b 

C2 

a 
62,60±11,30 23,09±6,66b 20320,30±2044,56b 81,99±15,40ab 118,23±23,a 12495,60±1421,6443bc 4071,97±337,95b 

C3 

ab 
58,44±6,64 20,38±5,98b 20312,80±2041,08b 4,91±0,83ab 102,50±11,03b 13215,20±1215,99c 3712,47±256,86b 

C4 

b 
487,54±68,35 32,16±8,90a 21597,30±2041,08a 6,05±2,70a 571,33±72,84b 20272,30±2269,39a 3845,50±343,41a 

 

b 
F4,,109 F=20,84* 4,,102 F=4,26* 4,,109 F=6,91* 4,,108 F=3,70* 4,,109 F=10,92* 4,,109 F=10,65* 4,,109

интеракција (AXB) 
=4,39* 

F24,109 F,=2,16* 24,,102 F=2,93* 24,,109 ns =5,03* F24,,109 F=1,07* 24,,109 F=3,35* 24,,109

Дво-факторска анализа варијансе (ANOVA II). Фактор A (врста биљке) са 7 нивоа: PA -
=2,54* 

 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L.; фактор B 
(циклуси) са 5 нивоа:  C0 - почетак првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - трећи циклус 
првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента и њихове интеракције, A= средња вредност ± SE; B= F-test показатељ са бројевима степени 
слободе; 

 

ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = статистички значајна разлика (P≤ 0,05).  

 

 

 

 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

119 

Табела 33. Садржај испитиваних елемената  у надземној биомаси (mg/kg) зависно од биљне врсте и циклуса (Čule, 2016) 

Фактор Ниво Mn Na P S Sr Zn 

биљна врста(A) 

PA 151,39±5,98 679,93±100,73b 24437,90±1278,50d 7270,21±421,71a 28,83±0,80a 31,37±1,09d 
CI 

a 
298,21±17,46 4900,39±646,67a 17675,00±805,62b 2968,64±312,84b 24,16±1,06c 15,81±1,45e 

IP 

c 
93,89±24,74 2481,18±253,88cd 16370,50±2204,16c 4832,15±419,65b 72,66±3,01b 16,89±4,15a 

IS 

bc 
40,51±2,21 294,62±82,04e 12752,40±746,97d 3009,73±337,76c 44,14±1,56c 4,99±1,02c 

APA 

d 
102,40±6,67 8321,38±705,07cd 18774,70±2682,83a 4682,09±687,58b 53,93±2,12b 23,89±5,47b 

LS 

b 
77,41±5,49 604,36±163,62de 9722,69±401,43d 3029,05±358,88c 56,06±2,67c 20,63±1,42b 

MT 

bc 
124,23±7,97 7919,85±482,99bc 19578,90±1759,95a 4839,16±491,71b 26,05±1,12b 32,85±2,65de 

 

a 
F6,109 F=44* 6,109 F=49,88* 6,109 F=22,90* 6,109 F=20,34* 

6,109 F=147,81* 
6,108

циклус (B) 

=16,53* 

C0 155,43±25,21 3787,67±747,55 14020,10±696,04ab 2774,08±349,18c 42,43±3,12 b 22,53±3,42 
C1 130,44±22,45 2960,14±604,45 17048,00±1677,21b 4283,43±466,38b 45,76±3,71 a 21,41±2,50 
C2 124,72±19,50 3260,24±721,09 16264,20±1432,76b 4503,14±506,67bc 44,55±3,89 a 20,38±2,59 
C3 117,02±15,81 3283,90±565,62 16538,20±1148,73b 5242,15±486,11bc 42,41±3,28 a 14,76±2,26 
C4 106,72±14,38 4709,27±714,45 21352,30±2019,73a 5076,50±490,89a 43,31±3,35 a 25,53±2,29 

 ns F4,,109 F=2,80* 4,,109 F=8,26* 4,,109 ns =7,30* ns 
интеракција (AXB) ns ns F24,,109 ns =6,91* F24,,109 F=2,62* 24,,109

Дво-факторска анализа варијансе (ANOVA II). Фактор A (врста биљке) са 7 нивоа: PA -
=1,79* 

 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L.; фактор B 
(циклуси) са 5 нивоа:  C0 - почетак првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - трећи циклус 
првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента и њихове интеракције, A= средња вредност ± SE; B= F-test показатељ са бројевима степени 
слободе; 

 

ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = статистички значајна разлика (P≤ 0,05).  

 

 

 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

120 

Табела 34. Садржај испитиваних елемената у корену (mg/kg) зависно од биљне врсте и циклуса (Čule, 2016) 

Фактор Ниво Al As Ba Ca Co Cr Cu Fe K 

биљна 
врста (A) 

PA A4954,02±577,82 9,26±0,97a 36,55±3,14ab 15358,60±1515,25c 4,37±0,33d 48,42±7,12bc 65,33±7,34a 4746,43±420,94bc 10711,70±1384,64bc 
CI 

b 
3223,34±493,20 11,31±1,50b 30,20±3,24a 21457,40±1961,10c 3,79±0,30c 10,92±1,99c 38,67±5,48bc 3637,68±358,62c 15446,70±1817,59d 

IP 

a 
2728,85±296,21 7,44±0,82b 105,06±8,03bc 21866,80±1951,46a 3,60±0,23c 24,84±5,27c 160,31±65,33b 5310,45±357,88a 9250,29±973,70bc 

IS 

bc 
2480,27±452,75 4,15±0,75b 28,02±2,12c 21558,60±2008,61c 3,79±0,35c 6,26±0,69bc 50,31±13,44c 4366,15±323,35bc 5311,36±520,39cd 

APA 

de 
6135,11±1104,29 8,55±1,73a 60,47±5,01abc 37106,90±2716,72b 5,25±0,56a 12,81±2,26a 50,15±12,08bc 7044,22±896,15bc 8437,42±1201,27a 

LS 

bcd 
2639,16±333,26 9,41±1,78b 36,55±2,99ab 30705,70±2300,33c 4,75±0,38b 18,73±7,66ab 120,11±43,11bc 5483,52±457,41ab 3182,20±697,10bc 

MT 

e 
3579,86±669,11 6,31±1,23b 33,59±3,83bc 29112,20±3957,01c 4,35±0,36b 25,04±10,29abc 87,82±29,99b 5618,48±689,14bc 6074,74±779,95b 

 

cde 
BF6,107 F=9,20* 6,90 F=2,79* 6,107 F=55,64* 6,107 F=15,37* 6,100 F=3,20* 6,103 F=7,98* 6,107 F=3,77* 6,107 F=8,26* 6,107

циклус (B) 

=11,53* 

C0 1387,91±218,06 8,46±1,59 c 38,22±5,68 17316,50±1911,11b 4,03±0,25 b 17,40±5,64 72,13±23,02 3322,99±226,09bc 13865,70±2018,92c 
C1 

a 
3379,26±486,68 7,43±0,92 b 45,39±5,96 27433,00±2533,46ab 4,25±0,33 a 14,64±3,24 85,57±14,07 5274,63±491,09b 6299,76±1209,37b 

C2 

b 
3744,15±421,06 8,48±0,92 b 53,91±8,78 25654,60±2200,73a 4,40±0,29 a 25,80±6,29 185,70±51,14 5443,71±429,10a 5877,53±1170,60ab 

C3 

b 
4003,37±309,63 7,75±1,10 b 53,75±5,74 28408,50±1348,96a 4,03±0,23 a 18,82±4,95 43,19±3,36 5487,13±275,45bc 8021,87±1060,72ab 

C4 

b 
5871,47±724,59 8,19±1,41 a 44,76±3,97 27734,80±2508,52ab 4,66±0,40 a 28,36±6,65 22,48±2,79 6333,62±555,12c 7659,68±492,60a 

 

b 
F4,107 ns =17,78* F4,107 F=4,05* 4,107 ns =7,81* ns F4,107 F=9,73* 4,107 F=11,12* 4,107

интеракција (AXB) 
=8,21* 

F24,107 ns =2,78* F24,107 F=3,62* 24,107 F=2,57* 24,100 F=2,66* 24,103 F=1,73* 24,107 F=4,67* 24,107 ns =3,35* 

Дво-факторска анализа варијансе (ANOVA II). Фактор A (врста биљке) са 7 нивоа: PA - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L.; фактор B 
(циклуси) са 5 нивоа:  C0 - почетак првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - трећи циклус 
првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента и њихове интеракције, A= средња вредност ± SE; B= F-test показатељ са бројевима степени 
слободе; 

 

ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = статистички значајна разлика (P≤ 0,05). 

 

 

 

 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

121 

Табела 35. Садржај испитиваних елемената у корену (mg/kg) зависно од биљне врсте и циклуса (Čule, 2016) 

Фактор Ниво Mg Mn Na Ni P S Sr Zn 

биљна 
врста(A) 

PA 3791,47±190,03 335,68±26,01 d 5139,49±582,64 30,46±2,83bc 25016,30±1357,42a 9651,84±487,16a 33,74±2,48b 138,97±12,75e 
CI 

a 
7159,40±454,56 374,98±46,84 a 14580,60±1244,20 20,22±1,17a 21524,60±1195,50bc 16174,00±1923,42b 50,59±3,29a 88,06±7,36d 

IP 

b 
3472,57±224,92 297,33±54,55 d 5820,38±270,24 20,82±1,67bc 18638,30±1135,66bc 11706,80±964,67cd 68,22±3,46b 152,72±25,96ab 

IS 

a 
4324,63±508,86 292,91±69,49 cd 3878,73±619,59 14,65±0,91c 16026,60±1138,29c 8363,96±777,00d 47,64±3,12b 93,20±14,68d 

APA 

b 
5562,86±465,34 491,28±97,07 b 7093,27±854,68 20,04±2,75b 21588,20±1228,12bc 8532,08±917,18b 73,70±4,51b 92,11±12,21a 

LS 

b 
5359,17±495,02 349,86±63,60 bc 4494,65±698,44 21,37±2,30c 19237,40±1006,31b 8989,81±795,10bc 62,31±3,54b 139,47±19,49bc 

MT 

a 
4125,98±500,36 345,69±94,14 d 4660,25±441,45 21,19±3,42bc 20694,50±945,05bc 8340,42±851,07bc 54,51±5,85b 97,19±19,21cd 

 

b 
F6,107 ns =18,69* F6,107 F=30,28* 6,107 F=6,06* 6,107 F=9,89* 6,107 F=7,57* 6,107 F=22,19* 6,107

циклус (B) 

=5,77* 
C0 5963,57±507,39 705,89±71,13a 9188,45±1573,27a 20,38±1,73 a 19987,90±696,53 10503,20±1656,50b 50,10±4,19a 56,48±6,21b 
C1 

c 
5447,11±393,05 236,11±19,74a 5924,91±925,78c 22,24±1,67 b 19666,50±1091,46 11027,80±741,18b 60,05±3,99a 128,83±11,03a 

C2 

b 
4359,27±301,79 196,04±12,91b 5240,23±733,96c 24,48±2,34 b 20272,20±918,35 11817,80±1066,81b 62,26±4,28a 167,10±16,17a 

C3 

a 
4088,97±240,61 283,71±37,51b 5831,85±795,71bc 18,94±1,52 b 25581,00±1141,59 12808,20±1117,38a 56,86±2,50a 151,21±15,44ab 

C4 

ab 
4281,13±524,86 355,20±44,06b 6434,08±812,79b 20,21±2,79 b 16439,70±903,30 5099,37±433,01c 49,81±4,13b 69,04±7,56b 

 

c 
F4,107 F=7,62* 4,107 F=29,94* 4,107 ns =5,01* F4,107 F=16,85* 4,107 F=8,72* 4,107 F=4,54* 4,107

интеракција (AXB) 
=22,41* 

F24,107 F=2,32* 24,107 ns =2,97* F24,107 F=2,28* 24,107 ns =1,99* F24,107 F=3,36* 24,107

Дво-факторска анализа варијансе (ANOVA II). Фактор A (врста биљке) са 7 нивоа: PA -
=2,62* 

 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L.; фактор B 
(циклуси) са 5 нивоа:  C0 - почетак првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - трећи циклус 
првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента и њихове интеракције, A= средња вредност ± SE; B= F-test показатељ са бројевима степени 
слободе; 

 

ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = статистички значајна разлика (P≤ 0,05). 
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Табела 36. Садржај испитиваних елемената у ризому (mg/kg) зависно од биљне врсте (Čule, 2016) 

Фактор Ниво Al Ba Ca Cr Cu Fe K Mg 

биљна врста (A) 

PA A428,32±148,85 2,90±1,16c 1195,31±425,15d 10,80±6,01 d 17,69±12,14 370,23±121,18 8353,95±793,02c 610,77±85,25b 
CI 

d 
558,82±80,68 6,42±1,04c 12777,10±2771,63d 12,85±9,63 bc 6,74±1,12 932,48±481,55 12927,20±2091,78bc 4842,13±446,86a 

IP 

a 
1606,63±318,86 38,91±3,76ab 14332,10±976,81a 8,24±6,99 b 40,96±24,46 2151,04±547,22 6707,02±903,43a 1637,24±135,51b 

IS 

c 
1771,87±516,55 26,70±1,06a 25357,80±2497,46b 12,34±5,45 a 7,67±2,23 1961,49±437,09 6359,66±702,02ab 1820,86±365,30b 

APA 

c 
882,99±166,98b 14,50±2,09c 10707,70±1415,54c 2,28±0,86 bc 4,45±1,21 927,77±188,16 13877,80±529,49bc 2976,80±435,47a 

MT 

b 
325,64±43,89 5,42±1,12c 7839,75±762,57d 0,00±0,00 c 7,91±0,37 483,92±78,81 7324,68±433,90c 1484,15±133,651b 

 

c 
BF5,18 F=7,03* 5,16 F=63,79* 5,18 ns =22,24* ns F5,18 F=4,42* 5,18 F=5,56* 

5,18

Једнофакторска анализа варијансе (ANOVA I). Фактор A (врста биљке) са 7 нивоа: PA -
=31,96* 

 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L.; A= средња 
вредност ± SE; B= F-test показатељ са бројевима степени слободе; 

Табела 37. Садржај испитиваних елемената у ризому (mg/kg) зависно од биљне врсте (Čule, 2016) 

ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = 
статистички значајна разлика (P≤ 0,05).  

Фактор Ниво Mn Na Ni P S Sr Zn 

биљна врста (A) 

PA 40,86±5,83 1389,24±328,53b 4,78±2,05 cd 17974,10±1151,68 1700,44±210,62 6,39±1,12b 23,60±2,36 c 
CI 57,92±7,18 5792,88±1377,89b 5,16±2,05 b 18570,20±2569,85 6272,30±963,93 31,34±4,79a 44,05±10,60 b 
IP 52,16±9,63 723,43±105,95b 5,22±1,08 d 21809,00±2240,76 3135,07±926,49 28,47±0,58b 23,34±2,89 b 
IS 65,10±13,48 645,55±228,30b 10,30±2,21 d 15297,40±1781,91 1936,58±75,15 44,14±3,43b 24,16±2,04 a 

APA 104,41±27,95 9761,83±953,13a 3,66±0,48 a 21353,80±2309,59 5853,75±809,29 32,94±3,46a 19,73±4,29 b 
MT 53,76±9,09 3596,09±519,30b 1,46±0,07 bc 14607,00±1553,94 3390,08±239,51 22,85±1,40b 31,55±1,30 b 

 F5,18 F=3,42* 
5,18 ns =16,05* ns F5,18 F=10,27* 

5,18 ns =21,33* 

Једнофакторска анализа варијансе (ANOVA I). Фактор A (врста биљке) са 7 нивоа: PA - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L.; A= средња 
вредност ± SE; B= F-test показатељ са бројевима степени слободе; ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = 
статистички значајна разлика (P≤ 0,05).  
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На основу анализе садржај метала од интереса у биљним ткивима може да се закључи да 
је врста P. australis имала добар потенцијал за уклањање Cr, Ni, Al и Zn, као и As и Co; 
врста C. indica добар потенцијал за уклањање As и Mn, као и Al, Ba и Sr; врста I. 
pseudacorus добар потенцијал за уклањање Al, Ba и Sr, као и Mn и Ni; врста I. sibirica 
'Perry's Blue' добар потенцијал за уклањање Zn, Al и Sr, као и Cr и Zn; врста A. plantago - 
aquatica добар потенцијал за уклањање Al, Co, Sr и Na, као и Cr i Ba; врста L. salicaria 
добар потенцијал за уклањање Zn, као и Ba, Co и Sr, a врста M. trifoliata добар потенцијал 
за уклањање Na и Zn, као и Al, Cr и Sr из загађене воде (Čule, 2016). 

Овде је још важно напоменути и да су биљке при усвајању метала од интереса, већину 
ових елемената задржавале у корену, тако да је њихова транслокација у надземне делове 
или изостајала или је била ниска (Čule, 2016). 

Иако су неке од ових елемената испитиване врсте концентрисале у својим ткивима у 
количинама које су у литератури представљене као токсичне вредности (Adriano, 1986; 
Soon, 1998; Kabata-Pendias, 2011; Barker и Pilbeam, 2006) ни на једној биљци у биолошком 
систему нису констатовани симптоми токсичности, што може да укаже на толерантност 
ових врста на полутанте присутне у загађеној води (Čule, 2016).   

11.2.2. Концентрација полутаната и  макро- и микро- нутријената у 
алгама 

Резултати испитивања концентрација различитих тешких метала и других елемената, који 
могу да буду окарактерисани као макро- и микро-нутријенти су показали да је од 23 
анализирана елемента (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, 
Pb, S, Se, Sr, Zn) у алгама из рода Cladophora sp.  детектовано њих 17 (Čule, 2016). Иако су 
се неки од ових елемената у узорцима загађене и пречишћене воде налазили испод лимита 
детекције, алге су успеле да их концентришу у своја ткива у значајној мери. Ни у једном 
узорку алги нису пронађени следећи елементи: Cd, Co, Hg, Mo, Pb и Se, односно они су се 
налазили испод лимита детекције инструмента.  

Табела 38. Концентрације различитих елемената у алгама (Cladophora sp.) по циклусима 
пречишћавања (Čule, 2016) 

Циклус Al 
(mg/kg) 

As 
(mg/kg) B (mg/kg) Ba 

(mg/kg) 
Ca 

(g/kg) 
Cr 

(mg/kg) 
Cu 

(mg/kg) 
Fe 

(mg/kg) K (g/kg) 

C0 185,149 2,692 172,268 66,603 186,450 1,273 35,912 235,224 22,183 
C1 325,048 5,959 nd 60,565 255,000 nd 28,062 478,491 4,565 
C2 360,371 8,386 12,977 57,975 234,844 nd 10,180 590,029 8,588 
C3 258,478 nd 9,703 43,309 197,268 2,386 16,827 460,955 18,271 
C4 42,543 3,387 nd 44,804 252,796 nd 3,014 82,441 17,982 

Свака вредност представља вредност збирног узорка алги узетог са 5 места у базену.  Циклуси: C0 - почетак 
првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - 
трећи циклус првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента. nd - није детектовано. 
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Табела 39. Концентрације различитих елемената у алгама (Cladophora sp.) по циклусима 
пречишћавања (Čule, 2016) 

Циклус Mg 
(g/kg) 

Mn 
(mg/kg) 

Na 
(mg/kg) 

Ni 
(mg/kg) 

P 
(g/kg) S    (g/kg) Sr 

(mg/kg) 
Zn 

(mg/kg) 
C0 6,961 121,691 1685,423 5,980 13,838 23,798 498,600 37,930 
C1 6,303 282,962 367,788 5,494 16,541 11,887 359,443 74,488 
C2 5,064 205,698 554,900 4,679 23,332 18,592 326,987 58,490 
C3 3,393 369,867 610,321 3,671 28,562 24,314 217,113 23,501 
C4 2,665 93,204 804,421 2,273 15,335 21,525 198,134 18,962 

Свака вредност представља вредност збирног узорка алги узетог са 5 места у базену.  Циклуси: C0 - почетак 
првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус првог експеримента, C3 - 
трећи циклус првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента. нд - није детектовано. 

Алге су имале велики афинитет за редукцију P из загађене воде и при томе се процес 
уклањања одвијао брзо. Иако су у поређењу са другим врстама слатководних алги потребе 
C. glomerata за N и P мале (Gerloff и Fitzgerald, 1976) у овим истраживањима алге су 
усвајале велике количине P и третирале су га као макро-нутријент. Концентрације P у 
алгама у биолошком систему су се налазиле далеко изнад граница пријављених 
концентрација у овој врсти од 1,7-3,99 g/kg (Gerloff и Fitzgerald, 1976). 

На основу анализе садржај метала од интереса, као и макро- и микро - нутријената у 
алгама може да се закључи да су и ове компоненте биолошког система имале врло 
значајну улогу у уклањању полутаната из загађене воде. Њихова ефикасност је у неким 
случајевима била већа и од ефикасности биљака.  

Захваљујући својој блиској еволуционарној вези са биљкама, претпоставља се да алге 
могу да користе исте механизме акумулације метала као биљке и да би при томе могле да 
усвајају и више метала по јединици биомасе (Kramer и Chardonnens, 2001). На основу 
упоређивања резултата добијених током експерименат у биолошком систему са 
резултатима садржаја циљаних метала у алгама других истраживача (Chmielewska и 
Medved, 2001; Gerloff и Fitzgerald, 1976) може да се закључи да су алге вршиле добро 
полирање воде током процеса пречишћавања. Алге су у својим ткивима концентрисале 
значајне количине Cr, Fe, Al, Cu, Zn, Mn, Ba и Sr.   

11.2.3. Концентрација полутаната и  макро- и микро- нутријената у 
супстрату 

Резултати испитивања концентрација различитих тешких метала и других елемената су 
показали да је од 23 анализирана елемента (Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, 
Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Se, Sr, Zn) у каменој вуни као супстрату  детектовано њих 17 
(Čule, 2016). Иако су се неки од ових елемената у узорцима загађене и пречишћене воде 
налазили испод лимита детекције, у супстрату их је било у значајној количини. Ни у 
једном узорку камене вуне нису пронађени следећи елементи: As, Cd, Hg, Mo, Pb и Se, 
односно они су се налазили испод лимита детекције инструмента. 
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Табела 40. Концентрације различитих елемената у супстрату (mg/kg) зависно од циклуса (Čule, 2016) 

Фактор Ниво Al B Ba Ca Co Cr Cu Fe K 

циклуси 
(A) 

C0 A64813,56±1563,11 65,15±4,88b 277,30±4,86a 129236,63±3667,09bc 21,79±0,40b 33,57±0,83bc 17,77±0,27bc 34781,43±714,80ab 4618,49±101,58b 
C1 

ab 
77911,71±2300,21 60,64±3,38a 307,10±9,61ab 149060,75±11056,49ab 22,82±0,61a 36,07±0,91b 19,59±0,62b 41790,52±1324,98a 5052,63±164,23a 

C2 

a 
67446,11±3757,99 47,55±5,07b 250,83±20,92bc 129412,23±4080,87cd 18,38±1,59bc 30,64±2,85d 16,38±1,48cd 37128,66±1889,86bc 4331,37±219,86ab 

C3 

bc 
46002,63±4834,68 37,94±5,01c 237,24±15,44c 115314,92±5720,99d 17,58±1,35b 28,08±2,92d 14,91±1,01d 26392,09±2535,12c 3690,36±234,47c 

C4 

d 
45245,76±4508,97 44,52±4,70c 258,34±13,78c 100169,72±8646,46cd 19,76±1,22c 29,99±1,89cd 16,85±0,99cd 26171,03±2525,05bc 4098,09±205,35c 

Ø 

cd 
63189,28±1524,23 63,21±5,59b 327,07±0,71a 118122,57±2123,08a 25,91±0,33bc 49,08±0,29a 17,65±0,11a 34802,65±831,15ab 4605,12±7,36b 

 

ab 
BF5,66 F=14,49* 5,66 F=5,49* 5,66 F=7,36* 5,66 F=6,18* 5,66 F=8,93* 5,66 F=16,11* 5,66 F=3,16* 5,66 F=11,76* 5,66

Једнофакторска анализа варијансе (ANOVA I). Фактор A (циклуси) са 6 нивоа: C
=7,33* 

0 - почетак првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус 
првог експеримента, C3 - трећи циклус првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента, Ø - контрола; A= средња вредност ± SE; B= F-test показатељ са 
бројевима степени слободе; 

Табела 41. Концентрације различитих елемената у супстрату (mg/kg) зависно од циклуса (Čule, 2016) 

ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = статистички значајна разлика (P≤ 0,05). 

Фактор Ниво Mg Mn Na Ni P S Sr Zn 

циклуси 
(A) 

C0 51167,86±1331,99 825,31±17,54a 16374,86±436,81bc 9,26±0,73 b 1139,20±26,96 1943,38±351,25 436,55±9,54a 48,53±1,01 abc 
C1 57204,85±1921,96 915,09±34,34a 19190,07±572,66ab 8,65±0,43 a 1270,49±85,65 1618,60±152,30 462,39±31,05ab 50,76±1,86 a 
C2 50983,87±2238,61 738,83±67,39a 17227,65±700,17dc 8,90±0,88 ab 1104,28±89,33 1247,64±105,34 358,78±30,67b 46,66±4,51 d 
C3 39571,74±3646,45 708,16±36,73b 12916,74±986,34d 7,81±0,83 c 1137,43±74,44 1474,94±115,32 377,77±20,78ab 39,90±2,38 cd 
C4 37513,05±3529,54 781,64±23,19b 12869,70±1038,91cd 8,00±0,66 c 1079,01±60,72 1460,31±149,42 382,91±23,56ab 44,47±2,57 bcd 
Ø 52197,53±1139,30 934,53±5,75a 16670,87±366,16a 8,00±0,55 b 1129,09±3,99 1153,48±15,43 443,56±2,02b 44,10±0,39 ab 

 F5,66 F=9,66* 5,64 F=6,34* 5,64 ns =11,82* ns F5,66 F=12,45* 5,66 ns =3,61* 
Једнофакторска анализа варијансе (ANOVA I). Фактор A (циклуси) са 6 нивоа: C0 - почетак првог експеримента, C1 - први циклус првог експеримента, C2 - други циклус 
првог експеримента, C3 - трећи циклус првог експеримента, C4 - једини циклус трећег експеримента, Ø - контрола; A= средња вредност ± SE; B= F-test показатељ са 
бројевима степени слободе; ns = несигнификантна разлика између средњих вредности популација (P> 0,05); * = статистички значајна разлика (P≤ 0,05). 
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Резултати испитивања садржаја различитих елемената у каменој вуни су показали да се 
она понашала као инертан супстрат у односу на Ni, P и Zn,  јер се садржај ових елемента 
није мењао током експерименталног периода и није се разликовао ни од њихове 
концентрације у контролном супстрату (Čule, 2016).  

Садржај већине других елемената се током експерименталног периода мењао. Тако се на 
пример садржај Al и Fe у супстрату временом смањивао, тако да су до крај трећег 
експеримента концентрације Al и Fe у каменој вуни у базенима биле значајно ниже од 
садржаја у контролним узорцима. На основу резултата ових истраживања не може да се 
закључи да ли су ове количине Al и Fe отпуштене у воду (елементи нису детектовани у 
води), где су могле да потпомогну у процесу уклањања P или  је смањена концентрација у 
супстрату настала као последица усвајања ових елемената од стране биљака. Исти тренд 
промене су пратили и елементи као што су Cr, Co, Mn и Sr.  

На крају експерименталног периода у вуни су констатоване веће концентрације елемената 
како што су Al, Ca, Fe, Mg и Na (Čule, 2016). 

11.3. Процена добијене биомасе биљака у биолошком систему 

Резултати истраживања добијене биомасе у биолошком систему су показали да су до краја 
експеримента скоро сва острва у потпуности била обрасла засађеним биљкама и да је 
добијена знатна количина биомасе (Čule, 2016). 

У оквиру првог базена врста P. australis је почетну свежу биомасу при садњи од 297,58 g 
повећала на 2734,69 g у просеку по плутајућем острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). Сува 
биомаса је са почетних 99,39 g повећана на 916,09 g у просеку по плутајућем острву 
односно по 1 m2

   

. Раст биљака је на сва три острва био прилично уједначен.  

Слика 61. Почетна (лево) и крајња (десно) биомаса врсте P. australis у првом базену (фото: 
Н. Чуле) 

У оквиру другог базена врста C. indica је почетну свежу биомасу при садњи од 1341,78 g 
повећала на 2382,95 g у просеку по плутајућем острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). Сува 
биомаса је са почетних 191,22 g повећана на 316,68 g у просеку по плутајућем острву 
односно по 1 m2. Раст биљака је на сва три острва био прилично уједначен до тренутка 
када су на другом и трећем острву кане почеле да пропадају. 
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Слика 62. Пропадање биљка C. indica у другом базену (лево) и њихова регенерација 
(десно) (фото: Н. Чуле) 

Претпоставка је да су екстремно високе температуре ваздуха у јулу довеле до оштећења и 
увенућа биљака (Čule, 2016). Међутим, врло брзо је примећено појављивање нових 
стабљика из ризома, што упућује на чињеницу да је пропадање биљака, односно њихових 
надземних делова, било само привремена и да кана има добру регенеративну способност. 
Максимална вредност крајње биомасе је добијена на првом острву.    

   

Слика 63. Почетна (лево) и крајња (десно) биомаса врсте C. indica у другом базену (фото: 
Н. Чуле)  

У оквиру трећег базена врста P. australis је почетну свежу биомасу при садњи од 181,87 g 
повећала на 495,11 g у просеку по плутајућем острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). Сува 
биомаса је са почетних 95,06 g повећана на 213,68 g у просеку по плутајућем острву 
односно по 1 m2. У оквиру истог базена врста C. indica је од почетних 686,18 g дошла од 
11588,05 g свеже биомасе односно од 84,59 g до 1423,61 g суве биомасе по плутајућем 
острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). Максимална вредност крајње биомасе је за трску 
добијена на острву три где је забележена најмања вредност крајње биомасе кане. На 
острву два је констатована највећа вредност крајње биомасе кане, а на острву један 
минимална вредност крајње биомасе трске.  
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Слика 64. Почетна (лево) и крајња (десно) биомаса врсте P. australis и C. indica у трећем 
базену (фото: Н. Чуле) 

У оквиру четвртог базена врста I. pseudacorus је почетну свежу биомасу при садњи од 
73,39 g повећала на 765,05 g у просеку по плутајућем острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). 
Сува биомаса је са почетних 13,88 g повећана на 145,04 g у просеку по плутајућем острву 
односно по 1 m2. У оквиру истог базена друга врста перунике, I. sibirica 'Perry's Blue' је од 
почетних 913,06 g дошла од 2395,08 g свеже биомасе односно од 243,82 g до 640,88 g суве 
биомасе по плутајућем острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). Врста A. plantago - aquatica је 
при садњи имала 74,47 g свеже биомасе у просеку по плутајућем острву односно по 1 m2, 
док се на крају експеримента ова вредност повећала на 852,37g. Количина суве биомасе по 
плутајућем острву односно по 1 m2 је код исте биљке од 16,01 g дошла до 161,09 g. Врста 
L. salicaria је почетну свежу биомасу при садњи од 32,50 g повећала на 3107,60 g на крају 
експеримента, а суву биомасу при садњи од 13,24 g повећала на 1271,04 g у просеку по 
плутајућем острву односно по 1 m2 (Čule, 2016). Врста M. trifoliata је почетну свежу масу 
од 265,28 g повећала на 292,39 g односно  почетну суву масу од 53,56 g повећала на 58,88 
g у просеку по плутајућем острву односно по 1 m2

         

. Максималну вредност биомасе врста I. 
sibirica 'Perry's Blue' је остварила на првом плутајућем острву, L. salicaria на другом, а I. 
pseudacorus, A. plantago - aquatica и  M. trifoliata на трећем.          

Слика 65. Почетна (лево) и крајња (десно) биомаса декоративних макрофита у трећем 
базену (фото: Н. Чуле) 

Резултати добијени анализом масених удела крајње надземне (NMF’и NMF) и подземне 
биомасе (PMF’и PMF) врста у биолошком систему су приказани на графиконима 1. и 2. 
Врста P. australis је у оквиру првог и трећег базена имала већу вредност NMF’, а 
поређењем сувих биомаса разлике у односу NMF и PMF су биле још уочљивије (Čule, 
2016). Супротан тренд је констатован код врсте C. indica, која је већу алокацију ресурса 
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имала у свежој и сувој подземној биомаси у односу на надземну, у базенима два и три. 
Веће вредности PMF’и PMF су забележене и код vrsta I. pseudacorus, I. sibirica 'Perry's 
Blue', L. salicaria и M. trifoliata. У оквиру четвртог базена једино је врста A. plantago - 
aquatica имала већу алокацију ресурса у свежој и сувој надземној биомаси у односу на 
подземну (Čule, 2016).   

 
Графикон 1. Масени удео крајње надземне и подземне свеже биомасе врста у биолошком 
систему. Биљке: PA - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.

 

, CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - 
Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L. Базени: I, II, III, IV. NMF’ - масени удео 
надземног дела биљке, PMF’ - масени удео подземног дела биљке. (Čule, 2016) 

Графикон 2. Масени удео крајње надземне и подземне суве биомасе врста у биолошком 
систему. Биљке: PA - Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., CI - Canna indica L., IP - 
Iris pseudacorus L., IS - Iris sibirica 'Perry's Blue', APA - Alisma plantago - aquatica L., LS - 
Lythrum salicaria L., MT - Menyanthes trifoliata L. Базени: I, II, III, IV. NMF - масени удео 
надземног дела биљке, PMF - масени удео подземног дела биљке. (Čule, 2016) 
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Слика 66. Крајња надземна (лево) и подземна (десно) биомаса врсте P. australis у I базену 

(фото: Н. Чуле)  

     
Слика 67. Крајња надземна (лево) и подземна (десно) биомаса врсте C. indica у II базену 

(фото: Н. Чуле) 

     
Слика 68. Крајња надземна (лево) и подземна (десно) биомаса трске и кане у III базену 

(фото: Н. Чуле) 

     
Слика 69. Крајња надземна (лево) и подземна (десно) биомаса декоративних макрофита у 

IV базену (фото: Н. Чуле) 
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Резултати добијени анализом разлике крајње и почетне биомасе биљака односно добијене 
биомасе у биолошком систему су показали да је врста C. indica остварила највећу биомасу 
у односу на све друге биљке (Čule, 2016). Разлика између добијене биомасе ове врсте и 
других коришћених врста би била још већа да није дошло до пропадања кана у другом 
базену. Од декоративних макрофита највећу биомасу је имала врста L. salicaria, а најмању 
M. trifoliata, што је било и очекивано (Čule, 2016).   

Резултати анализе добијене биомасе у сваком базену посебно су показали да је највише 
биомасе продуковано у трећем базену, чему је допринела врста C. indica.  У четвртом 
базену биљке су такође оствариле велику биомасу у односу на количину биомасе добијене 
у првом и другом базену (Čule, 2016). 

Табела 42. Добијена биомаса на крају рада биолошког система у сваком базену (Čule, 
2016) 

Базен Укупно добијена 
свежа биомаса 

Укупно добијена 
сува биомаса 

Добијена свежа 
биомаса у m

Добијена сува 
биомаса у m2 

I 
2 

7311,31 2450,09 2437,10 816,70 
II 3123,50 376,40 1041,17 125,47 
III 33645,33 4426,93 11215,11 1475,64 
IV 18161,43 5809,26 6053,81 1936,42 

Свака вредност представља збирну вредност биомасе свих биљака у оквиру сваког базена посебно. Свежа и 
сува биомаса су изражене у г односно у g/m2

Биомаса алги није праћена током експеримената, али се на основу фотодокументационог 
материјала са почетка и краја експеримента може констатовати да су и алге имале 
значајно повећање биомасе (Čule, 2016).  

.  

           

Слика 70. Почетна (лево) и крајња (десно) биомаса алги у петом базену (фото: Н. Чуле)   
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12. ПРЕДЛОЖЕНИ МОДЕЛ ПЛУТАЈУЋИХ ОСТРВА И СИСТЕМ 
ПЛУТАЈУЋИХ ОСТРВА 

12.1. Технички и биотехнолошки параметри плутајућег острва 

На основу испитаног фиторемедијационог потенцијала коришћених биљака у биолошком 
систему током експеримената, особина коришћеног супстрата и носача, као и ефикасности 
плутајућих острва да у датим условима врше пречишћавање загађене воде из реке, дат је 
Модел једног плутајућег острва и предлог изгледа Система плутајућих острва, који може 
да се користи за рестаурацију загађених урбаних водотокова (Čule, 2016). 

Различити произвођачи готових плутајућих острва у свету (Biomatrix water, Floating Island 
International, Inc., Canadianpond.ca Products Ltd. и други) нуде различите облике острва, 
која могу да стоје засебно или да се спајају у већи систем и тако имитирају изглед 
природних плутајућих острва. У понуди су острва у облику троугла, четвороугла, 
петоугла, круга као и острва неправилних облика. Као оптималан, почетни, облик 
плутајућег острва одабран је квадрат димензија 1 x 1 m (Čule, 2016). Предложени облик је 
изабран на основу чињенице да Пројекта испитује могућност пречишћавања реке, а не 
језера или баре, тако да се претпоставља да ће се први Системи плутајућих острва управо 
и постављати у оквиру речног тока. Такође, овакав облик омогућава лако повезивање 
острва у Систем, њихово лако анкерисање за обалу, појефтињује израду носача острва и 
смањује могућност задржавања различитог чврстог отпада у оквиру Система. Површина 
острва од 1 m2 

Током експеримента у биолошком систему примећено је да коришћени носачи плутајућих 
острва од пластичних маса, задовољавају све постављене критеријуме у погледу 
трајности, отпорности на оштећења, мале тежине и велике носивости водом натопљеног 
супстрата и засноване вегетације. На основу ових сазнања предложени носач плутајућег 
острва је направљен од лаких термопластичних маса односно полиетилена високе густине 
(HDPE) (Čule, 2016). 

је изабрана на основу искуства стеченог током постављеног експеримента у 
биолошком систему (Čule, 2016). Ова величина је одговарала тежини плутајућег острва, 
која није угрожавала могућност лаке манипулације вегетацијом обраслих платформи. 

 

Слика 71. Изглед решеткастог носача плутајућег острва (Čule, 2016) 
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Димензије носача су 1 m x 1 m x 0,1 m (Čule, 2016). Конструисан је као решеткасти носач 
са четири рукохвата и кружним отворима пречника 8,4 и 5,0 cm на дну (Čule, 2016). 
Распоред и величина кружних отвора омогућавају с једне стране плутање острва на 
површини воде, а с друге стране неометан раст корена биљака и његово прорастање кроз 
носач у загађену воду. У оквиру поглавља Прилози (Прилог 5.) дат је приказ пресека и 
основе носача.  

Као потенцијални супстрати плутајућег острва у радовима различитих аутора (Stewart et 
al., 2008; Duncan, 2012; Headley и Tanner, 2008) помињу се кокосов тресет, његова кора и 
влакна, камена вуна, полимерна влакна, полистирен и различити вештачки материјали. 
Hogg и Wein (1988) наводе да супстрат, па чак и носач, могу да изостану као елементи 
конструкције плутајућих острва, уколико биљке које се користе створе самоплутајуће 
структуре преплитањем својих коренова, ризома и органских остатака. У том случају, 
острво плута по површини захваљујући ваздуху који је заробљен у корену или ризомима и 
у међупросторима овако створеног супстрата.  

Експеримент у биолошком систему је показао да је камена вуна одговарајући супстрат за 
заснивање и раст вегетације плутајућег острва (Čule, 2016). Током периода вегетације она 
је задржала сталан облик, није се распадала или расипала и добро је упијала воду. Као 
супстрат је пружала добру потпору биљкама, које су неометано расле и формирале густу 
мрежу кореновог система, како у каменој вуни тако и по прорастању кроз њу у загађеној 
води. Током експеримента је коришћена камена вуна, која се у грађевинарству користи 
као изолациони материјал. С обзиром да је она садржала веће концентрације елемената 
као што су Al, Ca, Fe, Mg и Na, за формирање супстрата предложеног модела плутајућих 
острва изабрана је специјализована камена вуна Urbanscape Green Roll Standardni (HTC 
GR), произвођача Knauf Insulation d.o.o., Beograd (Čule, 2016). На основу спецификације 
произвођача, ово је лаган супстрат направљен искључиво од природних минералних 
камених влакана, који обезбеђује изванредно задржавање и очување воде и представља 
добар медијум за раст биљака. Дебљина супстрата је 4 цм, тако да се он у оквиру носача 
поставља у два слоја. Његова тежина је 4,4 kg/m2, а има могућност задржавања воде од 29 
L/m2

 

.   

Слика 72. Изглед решеткастог носача плутајућег острва са каменом вуном (Čule, 2016) 
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Вегетацију предложеног модела плутајућег острва чине све испитиване врсте у овом 
истраживању изузев врсте M. trifoliata (грчица) (Čule, 2016). Као што је напоменуто ова 
врста је остварила малу биомасу током експеримената и то је једини разлог што она није 
ушла у избор биљака погодних за заснивање плутајућег острва.  Остале врсте, P. australis 
(трска)

У литератури су пронађени различити подаци о густини садње, која је првенствено 
зависила од врста биљака које су се користиле. На плутајућим острвима је обично сађено 
4-16 биљака по m

, C. indica (кана), I. pseudacorus (барска перуника), I. sibirica 'Perry's Blue' (сибирска 
перуника), A. plantago - aquatica (водена боквица) и Lythrum salicaria L. (поточњак), су 
показале добар фиторемедијациони потенцијал и могућност стварања значајне количине 
биомасе (Čule, 2016). У првом реду овде се мисли на количину биомасе подземног дела, 
јер је једна од главних улога биљака да у оквиру плутајућих острва односно своје 
ризосфере створе погодна места за везивање корисних микроорганизама, који ће 
учествовати у процесу пречишћавања (Brix, 1993). При избору врста у обзир је узета и 
њихова декоративност.  

2, уз напомену да су коришћене обично врсте које током вегетације 
достижу велику биомасу (Phragmites sp., Scirpus sp., Typha sp., Cyperus sp. и друге) 
(Duncan, 2012). Густина садње од 30 биљака по m2 плутајућег острва у оквиру четвртог 
базена са мешовитим вегетацијом се показала као одговарајућа. Међутим, како се на 
предложеном моделу плутајућег острва налазе и врсте које достижу изузетно велику 
биомасу (кана и трска) препоручена густина садње износи 25 биљака по m2

 

 плутајућег 
острва (Čule, 2016).  

Слика 73. Модел плутајућег острва (Čule, 2016) 
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Препоручена заступљеност одабраних врста је: 4 ком. P. australis, 5 ком. C. indica, 4 ком. 

Систем плутајућих острва се састоји од десет, тридесет или педесет повезаних острва 
(Čule, 2016). Уколико је корито реке узано, Систем се поставља дуж једне обале реке, која 
је погоднија за анкерисање острва. Уколико ширина водотока и конфигурација обала то 
дозвољавају, Систем плутајућих острва може да се постави и дуж обе обале наизменично. 
Размак између два Система постављених на истој обали не треба да буде мањи од 5 m 
(Čule, 2016). Ова ширина је неопходна како би се омогућио несметан улазак у реку јавно 
водопривредим предузећима у редовним и ванредним ситуацијама, како и надлежнима за 
одржавање Система плутајућих острва и праћење његове ефикасности.  

I. 
pseudacorus, 4 ком. I. sibirica 'Perry's Blue', 5 ком. A. plantago - aquatica и 3 ком. L. salicaria 
(Čule, 2016). Да би се избегао монотони изглед Система услед понављања идентичних 
острва препоручена заступљеност врста може да се промени уз напомену да вегетација 
мора да остане мешовита, у циљу одржавања њене стабилности и ефикасности 
целокупног биолошког система за пречишћавање загађених вода. 

Систем плутајућих острва се анкерише за битве постављене на обали челичним 
пластифицираним сајлама и пратећом опремом. Везивање за обалу, као и међусобно 
повезивање острва мора бити такво да омогући несметано вертикално кретање острва при 
промени водостаја реке (Čule, 2016). 

По завршеном постављању Система плутајућих острва, биолошком систему ће бити 
потребно одређено време како би са успехом почело да пречишћава отпадне воде. То је 
време, које ће биљкама и микроорганизмима бити потребно како би се аклиматизовали, 
остварили добар међусобан контакт и контакт са подлогом (Kadlec и Wallace, 2009). Како 
минимум овог периода узима се шест недеља по садњи биљака (Hammer, 1989), што је 
теоријска вредност, која може да се повећа у пракси. У току ове почетне фазе мониторинг 
Система се врши неколико пута недељно (Čule, 2016). На овај начин се контролише 
здравствено стање биљака и њихов раст, стабилност подлоге и носача, сигурност 
анкерисања и уочавају се сви проблеми, који су могли да настану приликом његове 
конструкције и постављања. Уклањање недостатака у овој фази обезбеђује брже 
достизање оптималног третмана, а настали проблеми се решавају у старту. 

Систем плутајућих острва за пречишћавање загађених вода је живи систем у коме се 
третман вода врши захваљујући природним процесима, који теку релативно споро. Због 
тога је његово одржавање после истека иницијалног одржавања мало захтевно (Čule, 
2016). Биљке ће регулисати своју бројност саме, кроз свој раст, нестајање и поновно 
појављивање. Основне мере контроле и одржавање су усмерене на очување жељеног 
састав вегетације кроз спречавање насељавања нежељених биљака. Коришћење пестицида 
није дозвољено. Такође треба вршити сталну контролу биљака како се не би појавиле 
различите штеточине или болести. Као и код уклањања нежељених врста биљака, тако и у 
борби против штеточина или болести не треба користити пестициде осим у екстремним 
случајевима. Чак и тада треба њима руковати пажљиво с обзиром да могу озбиљно да 
оштете друге компоненте система. Биолошки препарати у борби морају да имају 
предност. 

Кошење вегетације се понекад примењује у биолошким системима за пречишћавање 
загађених вода како би се уклонили азот и угљеник и како би се вегетација дуго одржала у 
високој физиолошкој активности и тиме повећало одстрањивање загађујућих материја из 
отпадне воде (Hammer, 1989). Међутим последице могу да буду поремећаји у акватичном 
екосистему и спречавање достизања зрелости биљне вегетације. Кошење вегетације у 
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Систему плутајућих острва се примењује само на крају вегетационе сезоне, при чему 
уклоњена надземна биомаса може да се прода даљим корисницима (Čule, 2016).  

Kadlec и Wallace (2009) наводе како је мониторинг система је врло важан због: 

• обезбеђивања података који ће довести до побољшања третмана, 

• идентификовања проблема,  

• документовања акумулације потенцијалних токсичних материја пре него што се 
оне акумулирају у биљкама и  

• одређивања степена усаглашености са одговарајућим прописима.  

Праћење рада постројења је потребно и како би се проценила испуњеност циљева 
третмана и како би се назначио његов биолошки интегритет (Čule, 2016). 

Колико ће мониторинг бити детаљан и колико ће се често спроводити зависи од величине 
и комплексности биолошког система (U.S.EPA, 2000).  С обзиром на једноставност 
конструкције Система и малу захтевност у погледу константног мониторинг његових 
компоненти, као минимални мониторинг одређује се онај који се спроводи једном месечно 
(Čule, 2016). Контролу система је обавезно извршити и после великих киша или 
изненадног улива воде са високом концентрацијом загађујућих материја. Узимање узорака 
воде из реке и њихова анализа се врши онолико често колико је то утврђено законом. 

12.2. Предности и ограничења модела плутајућих острва и Система 
плутајућих острва 

На основу постојећих литературних података (Kadlec и Wallace, 2009; Cheng et al., 2002b; 
Groudeva et al., 2001; DeBusk, 1999b; Hammer, 1989; Watson et al., 1988; Knight et al., 1993; 
Davis, 2000)  и резултата ових истраживања ефикасност предложеног биолошког система 
за уклањање широког спектра полутаната из отпадних и загађених вода је потенцијално 
врло велика.  

Као што је показано конструкција и изградња плутајућих острва и њихово повезивање у 
Систем плутајућих острва је врло једноставно. Ови биолошки системи за пречишћавање 
загађених вода се састоје од пластичног носача, супстрата и живих организама (биљке, 
алге, микроорганизми и др.), који природним путем враћају еколошки интегритет рекама 
оптерећеним различитим полутантима (Čule, 2016).  

Трошкови конструкције, рада и одржавања Система плутајућих острва су много мањи у 
поређењу са истим трошковима конвенционалних постројења, па чак и других 
алтернативних метода за третман отпадне воде (Čule, 2016), што углавном проистиче из 
лакоће њихове конструкције и скромних потреба за одржавањем (Solano et al.., 2004). 
Постављање Система на терену је брзо и дневно је могуће поставити 50 - 100 плутајућих 
острва (Biomatrix water, 2016). Трошкови одржавања Система су врло ниски, нарочито ако 
се мониторинг обавља редовно, па је евентуалне грешке или оштећења основних 
компоненти лако уклонити по њиховој појави. На ниске трошкове рада Система указује и 
чињеница да за свој рад Систем троши искључиво сунчеву енергију, коју биљке користе 
за фотосинтезу (Čule, 2016). 

Предложени Систем плутајућих острва се састоји од више повезаних плутајућих острва, 
што указује на могућност његовог димензионисања за различите случајеве, као и 
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прилагођавање различитим конфигурацијама речних обала (уређене и неуређене обале, 
вертикалне и косе обале и др.) (Čule, 2016). С обзиром на начин анкерисања, Систем је 
прилагођен могућим променама нивоа воде у реци. Као што је већ напоменуто, у 
зависности од ширине речног корита, Систем се поставља дуж једне или дуж обе обале. 
При томе он не ремети сталан водени ток, а омогућава заштиту неуређених обала реке од 
ерозије. 

Још једна од важних предности предложеног Система је и могућност коришћења 
терестричних и акватичних биљака у процесу пречишћавања (Čule, 2016). Ово је значајно, 
јер терестричне биљке генерално уклањају веће количине полутаната од акватичних 
биљака и при томе имају могућност стварања веће количине биомасе (Dushenkov и 
Kapulnik, 2000). Поред тога оне имају и мањи садржај воде у својим ткивима, што 
олакшава њихово касније сушење, компостирање или спаљивање (Dushenkov et al., 1995).  

Систем плутајућих острва имају позитиван еколошки утицај, јер се у њему пречишћавање 
великих количина отпадних вода врши на основу природних процеса захваљујући 
симбиотичким односима између његових основних компоненти (Čule, 2016). Такође, ово 
је технологија која не ствара нус продукт, који би могао да врши негативан утицај на 
животну средину. Ово је нарочито изражено ако се Систем плутајућих острва користи за 
третман комуналних отпадних вода, у чијем саставу преовлађује загађење које потиче од 
органских материја и уколико је као супстрат коришћен кокосов тресет и други природни 
материјали (Čule, 2016). Подлога система има способност да апсорбује хранљиве материје 
из отпадних вода. Комбинацијом процеса евапорације, исушивања подлоге и усвајања 
хранљивих материја од стране биљака подлога може да се претвори у супстрат сличан 
хумусу, који може да се користи као ђубриво (Davis, 2000). Уколико се Систем користио 
за елиминисање тешких метала и других токсичних елемената онда се пре мисли на 
технологију са редукованом количином секундарног отпада. Као што је током 
истраживања показано, на крају процеса ризофилтрације, тешки метали су у биљкама 
углавном лоцирани у кореновом систему, јер транслокација у надземне делове изостаје 
(Čule, 2016). На овај начин количина биљног отпада за одлагање је значајно смањена. 
Покошена надземна биомаса може да се користи у различите енергетске сврхе, а њеном 
продајом је могуће остварити новчану добит. Уклоњена и осушена подземна биомаса, 
може да се спали и на тај начин се количина отпада редукује додатно пре потенцијалног 
одлагања (Dushenkov и Kapulnik, 2000).  

Поред основне функције, уклањања полутаната, биљке у Систему плутајућих острва, 
имају и друге функције, које су значајне на појединим местима пречишћавања. Слично 
као и у природним акватичним екосистемима, вегетација формира станиште за различите 
животињске врсте (птице, инсекти, гмизавци, рибе и др.). Ово је нарочито значајно у 
деградираним пределима са осиромашеним биљним и животињским биодиверзитетом. У 
оваквим пределима, естетска вредност вегетације представља допуну свеукупном 
амбијенту. Захваљујући својој конструкцији и основним компонентама Системи могу 
потпуно да се уклопе у околни пејзаж (Čule, 2016). При уношењу нових биљака у 
осетљиве акватичне екосистеме, строго треба водити рачуна да биљне врсте нису 
инвазивне, већ да оне допринесу стварању дугорочне стабилности акватичних екосистема, 
који се пречишћавају. Такође, Системи плутајућих острва, представљају погодна места за 
подстрек научне заједнице за спровођење различита истраживања, која могу да омогуће 
боље схватање процеса који омогућавају уклањање полутаната, олакшају правилан избор 
врста за дати случај пречишћавања, материјала и параметара за конструкцију острва и 
друго (Čule, 2016). Они могу да омогуће и едукацију људи у складу за одрживим развојем, 
кроз промовисање важности очувања животне средине и конзервације вода. 
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Систем плутајућих острва је у складу са принципима одрживог развоја, јер омогућава 
рационално коришћење природних ресурса и симулацију кружења материје у природи, јер 
процеси уклањања макро- и микро- елемената из воде имитирају процесе 
самопречишћавања, који се иначе јављају у акватичним екосистемима. Ова чињеница 
представља још једну предност за увођење Система плутајућих острва у стандардну 
праксу за опоравак загађених река и водених површина, јер они могу да помогну у 
препознавању еколошког и друштвеног значаја биолошког пречишћавања отпадних вода 
од стране јавности (Čule, 2016). Ово има још већи значај ако се зна да је већа вероватноћа 
прихватања ове технологије од стране јавности и надлежних органа у односу на друге 
алтернативне технологије (Dushenkov et al., 1995; Raskin et al., 1997).  

Системи плутајућих острва могу да буду значајно средство за повећање вредности 
земљишта и некретнина, које се налазе у близини реке, кроз њену ревитализацију и 
повећање естетске вредности околине (Čule, 2016). Ово ће даље створити атрактивне 
прилике за привлачење Инвеститора, како за финансирање наредних пројеката Система 
плутајућих острва тако и за улагање у друге еколошке пројекте ревитализације простора.    

Водене површине и водотоци у урбаним срединама имају вишеструки значај с обзиром да 
представљају једне од ретких, преосталих природних елемената у граду (Čule, 2016). 
Уместо да доприносе квалитету животне средине и да употпуњују слику околног пејзажа, 
мали водотоци се често користе као колектор отпадних и кишних вода индустрије и 
насеља и додатно угрожавају воде у које се уливају. Различите неорганске материје и 
патогени микроорганизми могу да загаде речне токове и обале до те мере да не могу да се 
користе ни за рекреацију, а често ни за једноставно уживање у шетњи, с обзиром да је 
мирис и изглед воде и приобаља јако непријатан. Системи плутајућих острва могу да 
помогну у повећању потенцијала околине за развој туризма, као и стварања простора за 
рекреацију и одмор становништва, кроз ревитализацију локација, које се налазе у близини 
реке или водене површине, а које су означене како приоритетне локације са великим 
потенцијалом за развој ових делатности (Čule, 2016).  

Реализација пројеката изградње Система плутајућих острва ствара повољне прилике за 
сарадњу локалне заједнице и приватног сектора (Čule, 2016). Искуства у реализацији 
пројеката санације браунфилд локација су показали да је оваква сарадња при реализацији 
еколошких пројеката врло значајна, при чему локалне власти покрећу иницијативу за 
ревитализацију одређеног простора и плаћају приватну фирму да припреми, изведе и 
финансира пројекат (Ionescu-Heroiu, 2010). Даљи рад, мониторинг и одржавање објекта 
може да спроведе држава односно локална власт или ови послови могу да се повере 
приватном лицу. На овај начин је изведена подела ризика, финансирања и добити, што је 
веома значајно при реализацији еколошких пројеката. Кроз различите облике подстицаја, 
финансијске или нефинансијске природе, локалне власти могу да привуку на пример 
највеће загађиваче у оквиру слива да финансирају изградњу Система плутајућих острва и 
да на тај начин ублаже последице свог несавесног испуштања непречишћене отпадне воде 
директно у реку (Čule, 2016). 

Систем пултајућих острва може да има велики значај у руралним подручјима, неплански 
грађеним и нехигијенским насељима (Čule, 2016). Постављањем ових биолошких система 
у оквиру река, језера или бара руралних подручја и поменутих насеља могу да се отклоне 
пропусти настали непланском градњом, као што је недостатак водоводног и 
канализационог система. Кроз уклањање различитих категорија полутаната из загађених 
вода допринело би се побољшању санитарно - хигијенских услова чиме би се спречиле 
појаве различитих болести, које изазивају патогени организми присутни у отпадним 
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водама. Као што је већ напоменуто, Систем плутајућих острва има и декоративна ефекат 
тако да би допринео и побољшању естетских вредности ових насеља. 

После свих истакнутих предности Система плутајућих острва намећу се питања зашто ови 
биолошки системи још увек немају већу примену у пракси, зашто их државни закони у 
већини земаља не препознају као део стандардне инфраструктуре за третман загађених 
вода и зашто је део научне заједнице и даље скептичан у погледу њиховог коришћења. 

Као основне слабости, које представљају ограничење за шире коришћење Система 
плутајућих острва, у литератури се наводе чињенице да је ово нова технологија, која са 
собом носи различите ризике,  да конструкциони и оперативни критеријуми још увек нису 
довољно прецизни и да се често разликују од случаја до случаја, као и да не постоји 
законска подршка од државних институција и органа за њихово увођење у праксу (Solano 
et al., 2004; Davis, 2000; Hammer, 1989). При процени могућности Система треба имати на 
уму и да резултати лабораторијских експеримената или истраживања у стакленицима не 
морају увек да буду са успехом пренесени у праксу.  

С обзиром да Системи плутајућих острва, како и други биолошки системи за третман 
отпадних вода, још увек нису препознати у нашим законима, институционално није 
регулисана надлежност органа за постављање острва на одговарајућим локацијама (Čule, 
2016). Такође, законски није уређено ни из којих фондова могу да се финансирају овакве 
инвестиције и на који начин могу да се прикупљају надокнаде од њихових потенцијалних 
корисника (Čule, 2016). При изради различитих економско - финансијских анализа, које су 
неопходне како би се одабрало оптимално решење за дати случај, један од највећих 
проблема је како да се квантитативно изразе ефекти коришћења Система. У првом реду 
овде се мисли на квантитативно изражавање вредности екосистемских услуга, које они 
могу да пруже, а које имају директан утицај на просперитет људске заједнице (Čule, 2016). 
Као најзначајније екосистемске услуге или користи биолошких система, које треба 
квантитативно изразити у Cost - Benefit анализи, се најчешће помињу: побољшање 
квалитета воде, повећање естетске вредности предела, повећање биодиверзитета флоре и 
фауне, стварање погодних места за рекреацију и едукацију (Ghermandi et al., 2010).     

Када се говори о поузданости алтернативних постројења обично се поставља питање 
њиховог рада током зиме. На основу експеримента Jenssen и Vatn (1991) и истраживања 
других аутора (Shutes, 2001; Hammer 1989; Czinki, 1985; Obarska - Pempkowiak, 1991) 
доказано је да биолошки системи могу да пречишћавају воду чак и при ниским 
температурама, али са нешто слабијим интензитетом уклањања полутаната. Ово је свакако 
прихватљиво у случајевима када је варирање у квалитету воде дозвољено током године. 
Међутим, тамо где је неопходно да пречишћена вода задовољи строге стандарде током 
целе године варирање ефикасности у односу на еколошке услове средине представља 
значајну слабост Система (Čule, 2016).   

Осетљивост биолошких компоненти постројења на различите токсичне материје, као што 
су амонијак, пестициди и тешки метали такође може да се схвати као ограничење Система 
(Čule, 2016). Зато се у литератури често наводи да су ризофилтрациони системи погодни 
за третман великих количина вода које садрже ниске, али значајне концентрације тешких 
метала и других токсичних материја (Ensley, 2000). И поред тога, изненадно оштећење 
или пропадање вегетације плутајућих острва, услед недозвољеног изливања загађене воде 
са концентрацијом полутаната изнад максимално дозвољених вредности, напада 
штеточина или болести и екстремних временских услова представља озбиљну слабост 
система. 
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Као слабост технологије може да се схвати и то што биљке (нарочито терестричне) 
најчешће морају да се заснивају и гаје на неком другом месту, а да се затим пресађују у 
Систем где ће апсорбовати и концентрисати метале и друге полутанте у својим ткивима 
(Salt et al., 1995; Flathman и Lanza, 1998; Zhu et al., 1999).  

Главна претња за реализацију свих пројеката, па тако и пројекта изградње Система 
плутајућих острва је често недостатак финансијских средстава за подршку и инвестирање 
у еколошке пројекте (Čule, 2016).  Проблем представља и недостатак стручног кадра 
односно инжењера, који могу да пројектују и конструишу ова постројења. Ангажовање 
квалификоване радне снаге и стручњака за мониторинг и одржавање Система, као и 
сложене административне и законске процедуре за добијање различитих неопходних 
дозвола могу да утичу на повећање трошкова целокупног пројекта (Čule, 2016). 
Нерегулисана законска надлежност о финансирању и надокнади за коришћење плутајућих 
острва може да доведе до дугорочног неодржавања плутајућих острва, што може да 
изазове различите негативне ефекте. Уколико у оквиру биолошког система нису 
спроведене правилне мере мониторинг и одржавања ефикасност система може да буде 
угрожена. У првом реду овде се мисли на контролу вегетације и замену евентуално 
пропалих садница новим, уклањање надземне биомасе на крају вегетационе сезоне, како 
би се спречила транслокација усвојених нутријената назад у подземну биомасу и њихово 
потенцијално отпуштање у воду, контролу конструкције острва и друго (Čule, 2016).  

Још једна од потенцијалних претњи за увођење Система плутајућих острва, па и других 
биолошких система, у стандардну праксу пречишћавања је и та што нема довољно 
прецизних упутстава или докумената за изградњу Система датих од стране државних 
институција (Kumar et al., 1995).  

Отпор друштва или негативан став заједнице може да се јави при реализацији било ког 
пројекта. Чак и еколошки пројекти, за које се претпоставља да ће донети искључиво 
бољитак друштву, могу да се наиђу пред оваквом препреком (Čule, 2016). 

Поред наведених ограничења, које произилазе из недостатка финансијских средстава и 
законске регулативе, озбиљна претња за неуспех пројекта пречишћавања загађених вода 
помоћу плутајућих острва може да буде неусклађеност врста биолошких култура са типом 
отпадних вода и опасност да решење не даје очекиване ефекте (Čule, 2016). Биодиверзитет 
биљних врста погодних за коришћење у фиторемедијацији вода загађених тешким 
металима и другим полутантима је стварно велики. Одабир праве врсте за дати случај 
односно за постојеће загађење још увек представља један од главних проблема, поготово 
ако се зна да резултати добијени у лабораторији не морају да буду пренесени са успехом 
на терен. Надовезујући се на ову претњу и потенцијална немогућности биљног склопа на 
плутајућим острвима да одоли изненадним екстремним климатским факторима (високе 
температуре, превелика инсолација, мраз и друго) може да представља озбиљну препреку 
за успешност целокупног третмана отпадних вода (Čule, 2016).   
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13. УТВРЂИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОВРШИНА И ТОКОВА У 
БЕОГРАДУ ПОГОДНИХ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ БИОЛОШКИХ 
СИСТЕМА 

Даљи развој свих алтернативних метода за пречишћавање отпадних вода, па тако и 
предложеног Система плутајућих острва, мора да се креће у правцу њихове 
комерцијализације (Čule, 2016). Као две највеће препреке за остварење овога циља су, 
како сто је већ напоменуто то што они нису препознати у законима и другим релевантним 
прописима Републике Србије и недостатак финансијских средстава за подршку и 
инвестирање у овакве еколошке пројекте иако они имају вишеструки значај за целу 
заједницу. 

Биолошки системи за ревитализацију водених површина и водотокова, представљају 
технологију која врло лако може да искористи све своје предности како би минимизирала 
или чак и потпуно уклонила сва ограничења за њихово препознавање као дела стандардне 
инфраструктуре за третман загађених и отпадних вода (Čule, 2016).  

Један од првих корака за превазилажење поменутих проблема је стварање добрих примера 
из праксе који могу да привуку iнвеститоре за даље пројекте и омогуће промену закона и 
законске регулативе (Čule, 2016). То се на пример може постићи, уколико се трошкови 
првих пројеката значајно смање кроз бирање погодних локација за постављање Система. 
То могу да буду речни токови или водене површине са уређеним обалама, затим они у 
којима су врсте загађења унапред познате и у оквиру којих је успостављен редован 
мониторинг квалитета вода од стране локалне власти или државе. Даље, прве Системе 
плутајућих острва треба постављати на значајним локацијама за град и његове становнике 
уз напомену да је пожељно бирати воде са ниским до умереним концентрацијама 
загађујућих материја (Čule, 2016).   

Оваквих потенцијалних водених површина и водотокова у Београду има много. Поред 
саме Топчидерске реке, у њеном сливу се налазе и три вештачки створене акумулације 
које су врло погодне за постављање Система плутајућих острва. То су подавалске 
акумулације односно језера Паригуз, Бела река и Дубоки поток. 

Паригуз је вештачко језеро површине око 8 ha, које се налази у насељу Ресник. Настало је 
подизањем бране на истоименом потоку осамдесетих година прошлог века. Језеро је 
богато рибом и има орнитолошки значај. Посећено је од стране излетника, бициклиста и 
риболоваца. И поред тога у језеру и његовој околине може да се примети доста 
комуналног отпада, а вода је оптерећена и фекалним отпадним водама које се из околних 
кућа уливају директно у језеро. 
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Слика 74. Вештачка акумулација Паригуз (фото: salemax) 

Језеро Бела река има површину нешто већу од 2 ha и налази се у насељу Рипањ. Настало је 
готово у исто време кад и језеро Паригуз, изградњом бране на Белој реци, како би се 
спречило изливање реке током поплава. Поред реке, језеро се напаја водом и из два 
подземна извора. До пре пар година језеро и његова околина су били лепо уређени и 
одржавани. Главни посетиоци језера су пецароши, који кажу да језеро није дуго 
одмуљавано тако да се на дну налази муљ дебљине 1 m. Ово може да представља 
потенцијалну опасност за ресуспензију везаних токсичних материја и њихов повратак у 
воду. Иако је купање забрањено у летњим месецима на језеру се могу срести и купачи, као 
и други рекреативци. Језеро је као и сама Бела река оптерећено директним изливањем 
комуналних отпадних вода из насеља у воду.        

 

Слика 75. Вештачка акумулација Бела река (фото: Теча са Дунава) 

Испитивање квалитета вода језера Паригуз и Бела река се врши по посебном програму 
који омогућава процену да ли су ове воде погодне за рекреацију, наводњавање 
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пољопривредних култура и напајање стоке (Група аутора, 2008). Узорковање и анализа  
воде језера се обавља два пута месечно, током купалишне сезоне (јуни, јули, август) и по 
једном у предсезони и по завршетку сезоне,  на месту бочног прелива, код бране (Група 
аутора, 2008). Из овога се може закључити да иако није довољно чест мониторинг 
квалитета вода ипак постоји, што може повољно да се одрази на смањење трошкова 
мониторинга Система плутајућих острва. 

Преграђивањем Дубоког потока браном деведесетих година прошлог века настала је 
акумулација Дубоки поток. Језеро се налази у насељу Барајево и има површину од око 8 
ha. Оивичено је густим шумским појасем и ливадама. Посећено је од стране риболооваца, 
купача и излетника. Општина Барајево је била једна од првих београдских општина која је 
донела Локални еколошки акциони план у коме је језеро Дубоки поток имало значајно 
место.  

 

Слика 76. Вештачка акумулација Дубоки поток (фото: М. Пантић) 

Још једна од потенцијалних површина за постављање Система плутајућих острва, врло 
значајних за Београд, је свакако Чукарички рукавац (залив) у кога се улива Топчидерска 
река. Због слабе повезаности са реком Савом, као и уливања воде лошег до умереног 
еколошког статуса квалитет воде Чукаричког рукавца је већим делом године 
незадовољавајући што је просто недопустиво с обзиром да се налази у близини 
најзначајнијег рекреативног центра у Београду, Аде Циганлије.  

 

Слика 77. Чукарички рукавац (фото: секица) 



Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање загађених вода 

144 

Овде још треба напоменути да је у оквиру рукавца формиран зимовник за чамце - марина 
„Ада Циганлија“, па при постављању Система треба оставити довољно простора за 
неометано кретање чамаца и других пловила.    

У близини реке Саве, код села Прогар, налази се и рецентна и заштићена Бара Живча. 
Дужине је 3 km, потковичастог облика и представља стари меандар реке Саве, а преко канала 
се дренира према реци (Група аутора, 2012). Локалитет има и орнитолошки значај. Данас је 
ова бара претворена у рибњак.  

 

Слика 78. Бара Живача (фото: Н. Чуле) 

Врло занимљиви локалитети за постављање Система плутајућих острва представљају и 
постексплоатационе површине рударског басена „Колубара“ односно језера настала у 
депресијама у процесу експлоатације угља (Група аутора, 2010). На оваквим површинама 
могуће је формирање и постављање плутајућих острва са испитиваним биљним врстама, 
како у мешовитој култури тако и самостално. Број и величина плутајућих острва би се 
ускладили са величином водене површине у оквиру које се постављају. На овај начин 
могу се уредити и природне водене површине, које се јављају у басену. Потенцијалне 
површине за постављање Система су језеро у Пркосави, језеро у Миросавцима и два језера 
у близини расадника у Барошевцу (Група аутора, 2010). Део ових водених површина може 
да се трансформише и уреди у атрактивна излетишта, која би околни становници радо 
посећивали. На некима од посећених језера већ је организовано пецање, купање и 
кампинг.  

У непосредној близини језера у Пркосави налазе се пут и пољопривредне површине, тако 
да је вода вода оптерећена загађењем које до ње долази услед спирања хербицида, ђубрива 
и других загађујућих материја. На овом језеру је на основу пројекта ПД Рударски басен 
„Колубара" д.о.о. предвиђено и постављање жичаних базена за гајење рибе (Група аутора, 
2010). 
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Слика 79. Језеро у Пркосави (фото: С. Митровић)  

При посети ових језера на језеру у Миросавцима је констатована највећа активност. 
Спорадично су се јављали шатори и камп-приколице. Било је дневних излетника као и 
пецароша. У близини језера налази се канал, који је богат акватичном вегетацијом.  

     

Слика 80. Језеро у Миросавцима (лево) и оближњи канал (десно) (фото: С. Митровић) 

Језеро у близини огледног поља и расадника у Барошевцу је доста запуштено и густо је 
обрасло приобалном вегетацијом. Локално становништво га користи углавном за пецање. 
На падини изнад језера налази се неколико воћњака и кућа.  

 

Слика 81. Језеро у близини огледног поља и расадника у Барошевцу (фото: С. Митровић) 
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Можда и најлепше од свих посећених језера, налази се одмах испод расадника у 
Барошевцу односно на самом његовом улазу. С обзиром да се из овог језера црпи вода за 
заливање биљака неопходно је задржати квалитет воде и спречити њено загађење. Главну 
улогу заштите и побољшања квалитета воде свакако могу да имају засади акватичних 
биљака и перена на обали језера, као и засади биљака на плутајућим острвима. 

 

Слика 82. Језеро уз саму капију огледног поља и расадника у Барошевцу (фото: С. 
Митровић) 

Чишћењем и продубљивањем језера, уз уређење њихових обала и порибљавањем, могу да 
се створе оптимални услови за многе видове рекреације на води, а формирањем травно-
ливадских површина у склопу шумских масива ове површине могу да наведени 
постексплоатациони предео преведу у један од најатрактивнијих излетничко-
рекреационих природних објеката у земљи. 

Потенцијална површина за постављање Система плутајућих острва као механизма за 
ревитализацију водених површина и водотокова је и језеро на Трешњи. Локалитет 
Трешња је удаљен око 35 километара од центра Београда и заузима релативно компактан 
комплекс величине 200.35 ha. Треба напоменити да је шумски комплекс Трешња пре 30 
година био „бисер“ дневног, па и вишедневног излетничког боравка Београђана, који су 
уживали у шетњи по благим падинама кроз шумске састојине и могућности 
релаксационог одмора (Група аутора, 2007). У вештачком језеру са кристално бистром 
водом посетиоци су некада током лета могли да се купају. Језеро је данас загађено 
комуналним отпадом и фекалним отпадним водама, јер су у међувремену непосредно 
изнад обале потока, чије воде пуне језеро, изграђени бројни викенд објекти са 
непрописним септичким јамама и пољским тоалетима, чији се садржај изливао у корито 
потока загађујући целокупну животну средину (Група аутора, 2007).   
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Слика 83. Језеро на Трешњи окружено ливадама и шумом (фото: Д. Дражић) 

Као што се из изложеног може закључити на широј територији града Београд постоји 
доста потенцијалних површина, које би могле да послуже као добри локалитети за 
постављање првих Система плутајућих острва.  

Након извођења првих пројеката, демонстрирања њихове ефикасности у пракси и 
остваривања новчане добити, која може да се искористи за реализацију наредних 
пројеката, створиће се повољна атмосфера за прихватање ове технологије од стране 
јавности и надлежних органа (Čule, 2016). Као што је већ напоменуто, реке и водене 
површине  са обновљеним еколошким интегритетом повећавају вредност земљишта и 
некретнина у својој околини и стварању атрактивне прилике и изазове за инвеститоре. И 
на крају, ангажовање свих интересних група, при чему се мисли на грађане, потенцијалне 
инвеститоре, локалну власт и надлежне државне институције, може да доведе од промене 
закона и законске регулативе и препознавања Система плутајућих острва као дела 
стандардне инфраструктуре за третман загађених вода (Čule, 2016). Новонастали добри 
примери из праксе такође могу да помогну и у превазилажењу проблема недостатка 
материјалних средстава. Иако је ово велика препрека, која може да обесхрабри и 
најватреније заговорнике заштите животне средине, недостатак новца у државним 
фондовима за заштиту животне средине је могуће надоместити добијањем средстава из 
међународних фондова, организација (нпр. UNEP) и финансијских институција као што је 
Светска банка, за успешне еколошке пројекте од великог значаја (Ionescu-Heroiu, 2010). 
Реализацијом пројеката и на основу знања стеченог из добрих примера из праксе 
оспособиће се нови стручњаци и квалификована радна снага, који могу да пројектују, 
конструишу и прате рад ових биолошких система (Čule, 2016). На овај начин, доћи ће се и 
до прецизних упутстава и конструкционих и оперативних критеријума, тако да ће 
надлежне државне институције бити у прилици да понуде званична документа за 
изградњу Система. Укључивање научне заједнице и јавности, на почетку реализације 
пројекта, омогућиће овим интересним групама лако сагледавање снага Система и на тај 
начин ублажити њихов потенцијални отпор коришћењу биљака за пречишћавање 
загађених вода (Čule, 2016).  
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14. ЗАКЉУЧАК 

Постројења за пречишћавање отпадних вода путем акватичних биљака су конструисана по 
угледу на природне мочварне системе. Радом микроорганизама, алги, биљака и супстрата, 
кроз различите физичке, хемијске и биолошке процесе, ови системи успешно уклањају 
органске и минералне материје, патогене микроорганизме, па чак и тешке метале из 
отпадних вода.  

Фиторемедијација нуди јефтину, ненаметљиву и сигурану алтернативу конвенционалним 
техникама чишћења контаминираних терена. Коришћењем способности одређених врста 
дрвећа, жбуња и трава да уклањају, деградирају и имобилишу опасне материје може се 
смањити ризик од контаминације земљишта, муљева, седимената, подземних и 
површинских вода. Са глобалним порастом загађења које је последица доспевања тешких 
метала и других полутаната у животну средину, биљке које могу да „прерађују“ токсичне 
материје би могле да обезбеде ефикасан и еколошки погодан приступ изоловању и 
уклањању ових полутаната. 

Физичко - хемијске особине акватичних екосистема обезбеђују добре услове за 
ремедијацију полутаната. Експанзивна ризосфера акватичних и терестричних биљака 
обезбеђује богату зону за развој микроорганизама који учествују у деградацији 
полутаната. Редокс услови у већини зона седимената/земљишта акватичних екосистема 
стварају редукциону средину, која је управо потребна механизмима фиторемедијације 
који су задужени за уклањање полутаната. 

Акватични екосистеми помажу у спречавању ширења контаминације тешким металима и 
другим полутантима са земљишта на акватичну средину с обзиром да се они обично 
налазе у оквиру екотона. Висок степен уклањања тешких метала од готово 100% је 
пријављен и у природним и у вештачким акватичним екосистемима. Коришћење 
акватичних екосистема за контролу загађења се сматра технолошки и економски 
прихватљиво поготово ако се зна да је и у складу са животном средином. Међутим 
задржавање тешких метала у акватичним екосистемима може да доведе до нагомилавања 
проблема у будућности. Акватични екосистеми спречавају ширење тешких метала, који се 
складиште у њима, али уништавањем или кошењем биомасе акватичног екосистема може 
да дође до отпуштања тешких метала у животну средину са ризиком да они уђу у ланац 
исхране. Дугорочна контрола загађења тешким металима зато мора да укључи и друге 
технологије за каснију екстракцију, топљење и евентуално поновно коришћење тешких 
метала.   

Даљи развој свих метода фиторемедијације мора да се креће у правцу њене 
комерцијализације. Како би се ово постигло неопходно је обезбедити интегрални и 
мултидисциплинарни приступ истраживањима који ће комбиновати сазнања ботанике, 
генетике, хемије, микробиологије, агрономије и еколошког инжењеринга.  

У овим настојањима можда се највише отишло у правцу проналаска одговарајућих биљака 
за уклањање тешких метала. Како би се побољшао потенцијал за фитоекстракцију метала 
обимна истраживања су спроведена у правцу трансфера фенотипа хиперакумулатора, који 
расте мало и споро на брзорастиће биљне врсте са великом биомасом, које при томе нису 
хиперакумулатори метала.  

Биодиверзитет биљних врста погодних за коришћење у фиторемедијацији загађених вода 
је велики. Одабир праве врсте за дати случај односно за постојеће загађење је један од 
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првих корака који води успешном крајњем циљу. Важно је и напоменути да при избору 
врсте није увек пресудно да она за кратко време усвоји велику количину циљаног тешког 
метала. Увек је добро да она поседује и неке од других особина биљака погодних за 
фиторемедијацију. У првом реду ту се мисли на: могућност брзог стварање велике 
биомасе, толерантност на лоше услове средине, стварање густог кореновог система, 
лакоћу заснивања и гајења, мале трошкове одржавања, мало секундарних отпадака који 
захтевају одлагање и отпорност на штеточине и болести. 

Поред основне функције уклањања полутаната, биљке у алтернативним постројењима за 
пречишћавање отпадних вода имају и друге функције, које су значајне на појединим 
местима пречишћавања. У великим системима вегетација формира станиште за различите 
животињске врсте (птице, инсекти, гмизавци и др.). Ово је нарочито значајно у 
деградираним пределима са осиромашеним биљним и животињским биодиверзитетом. У 
оваквим пределима, али и у мањим системима који се постављају у оквиру окућница, 
хотела или фабрика на пример, естетска вредност вегетације представља допуну 
свеукупном амбијенту.  

Постављена истраживања у биолошком систему за пречишћавање загађених вода 
потврђују наведене чињенице. 

У оквиру биолошког система са плутајућим острвима пречишћавање загађене воде се 
одвијало у пет базена. У прва четири базена су била смештена плутајућа острва са 
биљкама, а у петом базену су се налазиле алге. Врсте биљака, као што су  
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (syn. 

Све одабране врсте су показале добар потенцијал за усвајање различитих полутаната и 
редукцију њиховог садржаја у загађеној води. Наравно, постојале су разлике у 
ефикасности фиторемедијације у зависности од врсте одабраних биљака, али како што је 
показано свака врста је могла да концентрише бар два или више различитих елемената, 
који су окарактерисани као полутанти, из загађене воде. Управо је ово чињеница, која 
потврђује да је важно да се за заснивање вегетације плутајућих острва користе различите 
биљне врсте, које ће с једне стране омогућити стварање стабилнијег склопа вегетације, а с 
друге стране ефикасно усвајање широког спектра полутаната. При томе је врста P. 
australis имала добар потенцијал за уклањање Cr, Ni, Al и Zn, као и As и Co; врста C. 
indica добар потенцијал за уклањање As и Mn, као и Al, Ba и Sr; врста I. pseudacorus добар 
потенцијал за уклањање Al, Ba и Sr, као и Mn и Ni; врста I. sibirica 'Perry's Blue' добар 
потенцијал за уклањање Zn, Al и Sr, као и Cr и Zn; врста A. plantago - aquatica добар 
потенцијал за уклањање Al, Co, Sr и Na, као и Cr i Ba; врста L. salicaria добар потенцијал 

Phragmites communis Trin.) - трска, Canna 
indica L. - кана, Iris pseudacorus L. - барска перуника, Iris sibirica 'Perry's Blue' - сибирска 
перуника, Alisma plantago - aquatica L. - водена боквица, Lythrum salicaria L. - поточњак и 
Menyanthes trifoliata L. - грчица, су одабране на основу особина, које биљка погодна за 
ризофилтрацију треба да поседује. Алге су се у биолошком систему налазиле у петом 
базену и имале су задатак да полирају воду, која је представљала излив четири базена са 
биљкама. У оквиру биолошког система је створена монокултура трихалне, гранате, 
сифонокладалне алге Cladophora glomerata (Linnaeus) Kützing., која се развија у мирним и 
брзо текућим водама које могу бити оптерећене различитим полутантима. Велика 
слободна површина воде је у овом отвореном резервоару омогућавала додатно уношење 
кисеоника у биолошки систем кроз стварање бројних прилика за контакт воде и ваздуха, 
па је на тај начин омогућена још ефикаснија редукција различитих категорија полутаната 
у загађеној води.  
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за уклањање Zn, као и Ba, Co и Sr, a врста M. trifoliata добар потенцијал за уклањање Na и 
Zn, као и Al, Cr и Sr из загађене воде 

При усвајању метала од интереса, биљке су већину ових елемената задржавале у корену, 
тако да је њихова транслокација у надземне делове или изостајала или је била ниска. 
Захваљујући овом механизму одабране, врсте су спречиле улазак усвојених полутаната у 
ланац исхране, њихову биомагнификација у животној средини и смањиле количину 
секундарног отпада на крају ризофилтрационог процеса.  

Од момента пресађивања у биолошки систем, па до крај експеримената односно краја 
вегетационог периода, све врсте осим M. trifoliata су расле брзо и при томе су стварале 
знатну количину подземне и надземне биомасе. Врста C. indica је ostvarila najveću 
produkciju biomase у односу на све остале испитиване врсте, а vrsta L. salicaria у односу на 
остале декоративне макрофите. 

Све врсте, у биолошком систему, су биле отпорне на различите еколошке услове средине, 
које су у неким моментима током експеримената биле екстремне (висока температура 
воде и ваздуха, јака инсолација и друго). Пропадање надземних делова кане током њеног 
раста у биолошком систему не мора да представља значајан проблем, јер је она брзо 
показала добру регенеративну способност. Биљке су биле толерантне и на широк спектар 
полутаната и отпорне на штеточине и болести. Заснивање биљака, њихово пресађивање у 
биолошки систем и одржавање вегетације плутајућих острва је било једноставно.  

На основу свега што је речено може да се потврди да све испитиване врсте могу да се 
користе за третман загађених отпадних вода у биолошким системима, јер су све приказале 
добар фиторемедијациони потенцијал. Ова препорука се мање односи на врсту M. 
trifoliata, првенствено због мале остварене биомасе. 

Резултати испитивања ефикасности биолошког система са плутајућим острвима за 
пречишћавање загађених вода су показали да биолошки систем био врло ефикасан у 
уклањању различитих полутаната из загађене воде, на шта указује чињеница да је улив у 
Систем је био окарактерисан вода лошег (класа V) и умереног (класа III) еколошког 
статуса, а излив као вода одличног еколошког статуса односно класа I.  

Такође, биолошки систем је представљао добру средину за раст одабраних врста биљака и 
алги, које су поред усвајања различитих елемената, у биолошком систему потпомагале и 
друге физичке, хемијске и биолошке механизме за уклањање полутаната из загађених 
вода.  

Закључено је да уз мање модификације, као што је на пример смањење покривености 
базена плутајућим острвима како би се омогућила природна аерација воде, биолошки 
систем са плутајућим острвима може да има још већу ефикасност.  

На основу спроведених истраживања у постављено биолошком систему и анализе 
добијених резултата дат је Модел једног плутајућег острва и предлог изгледа Система 
плутајућих острва, који може да се користи за рестаурацију загађених урбаних водотокова 
и водених површина. Захваљујући начину конструкције и основних компонената од којих 
се састоји предложени Систем плутајућих острва има већу прилагодљивост за различите 
случајеве коришћења у односу на друге алтернативне системе за третман загађених вода. 
Он представља еколошки оправдану технологија, која уз достизање еколошког оптимума 
омогућава одрживост природних ресурса. Иимплементација ове технологије у пракси 
може да обезбеди пречишћавање отпадних и загађених вода на основу природних процеса 
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без употребе различитих хемијских материја и додатних извора енергије, а за разлику од 
устаљене технологије пречишћавања вода Систем плутајућих острва на крају третмана 
ствара редукован садржај отпада, који може да послужи као сировина за друге технологије 
и да на тај начин омогући стварање додатног профита. Такође, постављање Система 
плутајућих острва у оквиру река, језера и бара може да омогући рекламацију и поновно 
коришћење вода,  хранљивих материја и различитих биолошких ресурса, као и обнављање 
некадашњег биодиверзитета.  

Град Београд на својој широј територији има доста потенцијалних површина за 
постављање Система плутајућих острва који могу да помогну да се поврати и одржи 
физички, хемијски и биолошки интегритет вода. Као локације за извођење првих 
пројеката свакако треба изабрати локације значајне за град и његове становнике, водене 
површине са уређеним обалама, воде са ниским до умереним концентрацијама загађујућих 
материја, затим локације на  којима су врсте загађења унапред познате и у оквиру којих је 
успостављен редован мониторинг квалитета вода од стране локалне власти или државе. 
Кроз демонстрацију нових добрих примера из праксе и укључивање научне заједнице и 
јавности, на почетку реализације пројекта могуће је омогућити овим интересним групама 
лако сагледавање свих предности Система и на тај начин ублажити њихов потенцијални 
отпор коришћењу биљака за пречишћавање загађених вода. 

 И после свих истакнутих предности фиторемедијације, биолошких система и плутајући 
острва намећу се питања зашто ови алтернативни системи још увек немају већу примену и 
зашто и даље не представљају део стандардне инфраструктуре за пречишћавање загађених 
и отпадних вода. Чини се да је основни проблем то што они нису препознати у законима 
који регулишу области заштите животне средине, заштите природе, воде и другим 
релевантним прописима Републике Србије. То са собом повлачи и чињеницу да о њима 
нема довољно афирмисаних докумената и упутстава за изградњу датих од стране 
државних органа. Проблем представља и недостатак стручног кадра односно инжењера, 
који могу да пројектују и конструишу ова постројења.  

На крају још може да се претпостави да како се државни буџети буду смањивали, цена 
воде расла, а савезни или државни нормативи постајали све строжији, једноставни, 
економски исплативи и ефикасни биолошки системи за третман отпадних вода и њихову 
рециклажу у пракси ће имати све већи значај. Кроз даље усавршавање ова технологија би 
у будућности могла да заузме водеће место у процесу пречишћавања отпадних вода и 
опоравка водених површина. 
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1. УВОД 

На основу стечене обавезе у складу са уговором између Института за шумарство, Београд 
и Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда бр. V-01 401.1-83 од 
23.09.2014. године за реализацију пројекта „Ревитализација Топчидерске реке биолошким 
системима за пречишћавање загађених вода“, једна од активности пројекта је и израда 
идејног решења за конструкцију и постављење биолошких система. 

У последњих неколико деценија посебно интересовање је показано за потенцијално 
коришћење различитих природних (биолошких) система за пречишћавање отпадних и 
загађених вода. Користећи сазнања о могућности самопречишћавања водених 
површина, захваљујући биљкама и микроорганизмима који их настањују, конструисане 
су различите врсте ових постројења за пречишћавање вода путем акватичних и 
терестричних биљака (Nešić и Jovanović, 2006). Као резултат истраживачких напора и 
практичне употребе ове технологије дубоко се проникло у начин пројектовања, 
изградње, рада и одржавања ових система. 

Постројења за пречишћавање отпадних загађених вода путем акватичних биљака 
представљају вештачки створене, конструисане, акватичне екосистеме, који захваљујући 
симбиотичким односима између биљака, микроорганизама, алги, подлоге и воде, имају 
способност да уклањају органске и минералне материје, патогене микроорганизме, тешке 
метале и друге загађујуће материје из отпадних вода (Nešić и сар., 2004).  
 
Биолошки системи обезбеђују високо ефикасну и релативно јефтину алтернативу 
конвенционалним постројењима за пречишћавање отпадних вода (Нешић и сар., 2005). 
Као основне предности ових алтернативних система истичу се следеће: њихова релативно 
јефтина конструкција и експлоатација, лако одржавање, обезбеђивање ефектног и 
поузданог третмана отпадних вода, могућност толерисања и великих и малих количина 
воде, као и различитих степена контаминације воде, рекламација хранљивих материја, 
могућност димензионисања за различите случајеве, флексибилност и прилагодљивост 
различитим местима, транспарентност у погледу квалитета пречишћене воде, изостанак 
коришћења различитих хемијских материја у процесу пречишћавања, децентрализованост 
локације постројења, могућност едукације људи, њихова естетска прихватљивост и 
представљају станишта за различите врсте животиња и места за уживање људи. 
Пречишћавање отпадних вода помоћу биолошких система је још више у складу са 
животном средином ако се узму у обзир рекламација и поновно коришћење и вода и 
хранљивих материја (Нешић и сар., 2005). 

Наравно ни ова алтернативна постројења нису без мана. Као највећи недостаци издвајају 
се следећи: у зависности од конструкције, могу да заузму много већу површину, која је 
потребна за третман отпадних вода у односу на конвенционална постројења, 
конструкциони и оперативни критеријуми још увек нису довољно прецизни и често се 
разликују од случаја до случаја, биолошки и хидролошки процеси у њима још увек нису 
довољно схваћени и могућа је појава комараца и различитих биљних штеточина и 
болести. 

У складу са испуњењем постављеног основног циља Пројекта, да се понуди еколошки 
прихватљиво, ефикасно и економски исплативо решење за третман и ревитализацију 
загађених урбаних речних токова, дефинисано је место за постављање пилот постројења 
за пречишћавање загађених вода на обали Топчидерске реке у оквиру расадника Јавног 
предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, ШГ „Београд“ Београд (КП 1/1 
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КО Стара Раковица). Вода се захвата из корита реке (КП 20658/1 КО Савски венац) 
пумпом одговарајућег капацитета. 

Топчидерска река (поток) или Топчидерка, је десна притока реке Саве, у коју се улива у 
централној зони града Београда. Цео слив Топчидерске реке налази се на ужем и ширем 
подручју града Београда, на територији општина Вождовац, Раковица, Савски венац и 
Чукарица. Формира се у непосредној близини Парцанског виса спајањем 3 потока: 
Дубоки, Ковионски и Шупиловац. 

Дужина слива је око 27 km, издуженог је облика и има површину од 146,6 km². Средња 
надморска висина слива је 213,05 m, највише алтитуде су 512 m, а ушће је на 78 m 
(Миловановић и сарадници, 2010). Падови терена варирају у широком дијапазону, од 
веома стрмих до изразито благих.  

Горњи део слива почиње на надморској висини од око 320 m и карактерише га мала 
густина насељености, пољопривредна производња, шумарство и изражен бујични 
карактер водотока, док је доњи део слива (који се завршава на обали Саве кота 75 m нв) у 
потпуности урбанизован и изложен последицама интензивне индустријализације и 
загађивања. 

Регулисана деоница тока, у делу који припада ужем градском подручју, је дужине око 12 
km. Према подацима РХМЗ-а, карактеристични протицаји су Q0,1% = 160 m3/s, Q1% = 125 
m3/s и Q99% = 32 m3/s. Регулисано корито је са бетонском облогом за Q99%

Уместо да доприноси квалитету животне средине и да употпуњује слику околног пејзажа 
Топчидерска река се углавном користи као колектор отпадних и кишних вода индустрије 
и насеља. Због тога се она углавном налази у границама V класе према хемијским, 
физичко-хемијским и микробиолошким параметрима вода (Група аутора, 2013). 

, параболичног 
облика косина на нагибима 1:10, 1:3 и 1:2 и банкином у нагибу 1:20. Изнад банкина 
косине су затрављене у нагибу 1:1,5. На km 2+608 речног тока изведена је каскада дубине 
1 m. У зависности од подужног пада брзине течења су 4,5-5,5 m/s. 

Биолошки систем за пречишћавање загађених вода Топчидерске реке има карактер 
привременог објекта и поставља се у сврху истраживања и мерења, а у циљу израде 
Модела биолошких система који би се у будућности користили за пречишћавање воде и 
на другим рекама, каналима, барама и језерима Београда. 
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2. ОСВРТ НА КВАЛИТЕТ ВОДЕ 

Извори антропогеног загађења вода Топчидерске реке су бројни и обухватају: 
индустријске изливе, индустријски отпад, експлоатацију минералних сировина, 
сагоревање фосилних горива, саобраћајна средства, издувне гасове, примену минералних 
и органских ђубрива и пестицида, спирање са градских улица и неуређених депонија, 
одлагање комуналног муља на непрописан начин, канализациони систем, септичке јаме и 
друго. Постојеће загађење Топчидерске реке не угрожава само квалитет саме акватичне 
средине и непосредну околину већ даље угрожава интегритет вода Чукаричког рукавца, па 
је квалитет вода рукавца у близини најзначајнијег рекреативног центра у Београду у већем 
делу године незадовољавајући (Група аутора, 2008). 

За потребе реализације Пројекта извршено је теренско мапирање извора загађења реке и 
анализа воде на 13 мерних места: 

1. Велики поток - 20 m узводно од улива Малог потока 

2. Мали поток - 10 m узводно од ушћа 

3. Топчидерска река „0“ - 10 m низводно од ушћа 

4. Поток Паланка - 20 m низводно од ушћа потока Паланка у Топчидерску реку 

5. Поток Пречица - 100 m низводно од ушћа Пречице у Топчидерску реку 

6. Бела река - Минел трансформатори - 50 m од ушћа Беле реке у Топчидерску реку 

7. Паригуз - 10 m узводно од улива у Топчидерску реку 

8. Топчидерска река пре уливања Паригуза 

9. Топчидерска река после уливања Паригуза 

10. Кијевски поток 

11. Топчидерка река пре уливања Кијевског потока 

12. Топчидерка река после уливања Кијевског потока 

13. Ушће Топчидерке рекe у Саву „00“. 

На датим локацијама, праћене су спољна температура (°C), температура воде (°C), 
електропроводљивост (µs/cm), pH вредност воде, присуство кисеоника у води (mg/l) и 
сатурација кисеоником (%). 

Испитивање је спроведено у току новембра месеца 2014. године, а резултати мерења 
приказани су у табели 1. 

Табела 1. Резултати испитивања воде 

Р. 
бр. Назив 

Време 
узорковања 

(h) 

Спољна 
темп.  
(°C) 

Темп. 
воде 
(°C) 

E 
(µs/cm) 

-logOH 
(pH) 

O
(mg/l) 

2 
O2

(%) 

 
сатур. 

1.  Велики поток 10,50 10 4,7 586 8,35 11,98 89 
2.  Мали поток 11,00 10 7,4 736 8,48 10,35 88 

3.  Топчидерска река 
“0” 11,10 10 5,0 592 8,42 10,95 89 

4.  Поток Паланка 11,50 10 6,0 896 8,69 11,04 92 
5.  Поток Пречица 12,10 11 6,2 920 8,47 10,41 87 
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Р. 
бр. Назив 

Време 
узорковања 

(h) 

Спољна 
темп.  
(°C) 

Темп. 
воде 
(°C) 

E 
(µs/cm) 

-logOH 
(pH) 

O
(mg/l) 

2 
O2

(%) 

 
сатур. 

6.  Бела река 12,30 11 6,7 893 8,42 10,35 87 
7.  Паригуз 13,15 12 8,1 695 8,42 10,09 87 

8.  Топчидерка река 
пре Паригуза 13,20 12 6,7 898 8,48 12,43 103 

9.  Топчидерка река 
после Паригуза 13,27 12 6,6 890 8,53 12,42 103 

10.  Кијевски поток 14,10 11 9,9 807 8,03 5,94 54 

11.  
Топчидерка река 
пре Кијевског 
потока 

14,15 11 7,7 878 8,43 11,43 97 

12.  
Топчидерка река 
после Кијевског 
потока 

14,20 11 8,3 858 8,3 9,63 83 

13.  Ушће Топчидерке 
реке у Саву „00“ 15,30 10 8,7 906 8,4 8,24 75 

 

На основу података из табеле 1. просечна температура воде Топчидерске реке је 7,08ºC (у 
распону од 4,7-9,9°C). Температура Кијевског потока је у тренутку мерења била 9,9ºC, 
што је изнад просечне температуре воде. Узрок овог повећања јесте загађење воде које се 
може констатовати и непосредним посматрањем водотока. 

Показатељ загађења Кијевског потока је и смањена количина раствореног кисеоника (5,94 
mg/l), која је испод просечних вредности (10,4 mg/l). Поређењем резултата узорака 
Топчидерске реке пре и након уливања Кијевског потока може се констатовати да је 
температура воде виша, а количина раствореног кисеоника нижа након уливања Кијевског 
потока, што показује већу загађеност Кијевског потока. 

Више вредности раствореног кисеоника у води указују на оптерећеност воде загађујућим 
компонентама, с обзиром да нормална вредност кисеоника у води на температури од 25ºC 
износи 8,3 mg/l раствореног кисеоника. Недовољно кисеоника у води има негативан 
утицај на жив свет водотока. 

У трећој и четвртој фази Пројекта предвиђена је детаљна анализа физичко-хемијских, 
микробиолошких и биолошких особине воде као и садржај N, P и других макро- и 
микроелемената у води на месту захвата воде из Топчидерске реке. 
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3. КОНЦЕПЦИЈА РЕШЕЊА 

Биолошки систем за пречишћавање загађених вода Топчидерске реке у суштини 
представља модификован ризофилтрациони систем.  

Ризофилтрација може да се користи за третман површинских и подземних вода, 
индустријских и комуналних излива, отпадних вода које настају као последица спирања 
честица са различитих површина (путеви, паркинзи, њиве …) услед атмосферских 
падавина, разблаженог муља и раствора контаминираних радионуклидима (Cule и сар., 
2011). 

Процес укључује претходно узгајање биљака и њихово пресађивање у воде 
контаминиране полутантима где ће их оне апсорбовати и концентрисати у свом корењу и 
избојцима (Dushenkov и сар., 1995; Salt и сар., 1995; Flathman и Lanza, 1998; Zhu и сар., 
1999). Ексудати корена и промене pH у ризосфери могу да доведу и до преципитације нпр. 
метала на површини корена. Како постају засићени полутантима, коренови или целе 
биљке се косе и уклањају (Flathman и Lanza, 1998; Zhu и сар., 1999). Покошени биљни 
делови, богати акумулираним полутантима, се лако и безбедно суше, сагоревањем 
претварају у пепео или се компостирају. 

Сам биолошки систем се састоји од базена и плутајућих острва, која се налазе у њима и 
чији су главни делови биљке, микроорганизми, супстрат и носач.  

 

Слика 1. Плутајућа острва 

Захваљујући пумпама у систему је омогућено симулирање и мењање различитих 
хидролошких параметара речног тока (брзина протока, количина воде у систему и др.) у 
циљу праћења ефикасности биолошког система при различитим водним режимима.    

Од биљака које врше пречишћавање воде користиће се Phragmites communis Trin. - трска, 
Canna indica L. - кана, Iris pseudoacorus L. - барска перуника, Iris laevigata Fisch. - јапанска 
перуника, Alisma plantago - aquatica L. - водена боквица, Lythrum salicaria L. - поточњак и 
Menyanthes trifoliata L. - грчица. Поред поменутих биљака у биолошки систем ће бити 
унете и алге, које се већ налазе у речном кориту. При одабиру врста вођено је рачуна да 
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оне не представљају инвазивне врсте и врсте које на било који други начин могу да угрозе 
вегетацију како у околини реке тако и у оквиру расадника. 
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4. ОПИС ОБЈЕКАТА 

Основни делови планираног биолошког система су: 

• сабирни затворени резервоар запремине 5 m

• четири отворена правоугаона базена појединачне запремине 3 m

3 
3

• један отворени правоугаони базен запремине 1,5 m

 у које се 
смештају плутајућа острва са различитом вегетацијом - I фаза пречишћавања 

3

Сви планирани објекти су од пластичних маса, а комплетно пилот постројење има 
карактер привременог објекта. 

 са алгама – II фаза 
пречишћавања. 

У оквиру прва четири базена постављају се по 3 плутајућа острва са различитом 
вегетацијом. У првом базену се налази Phragmites communis Trin. - трска, у другом Canna 
indica L. - кана, у трећем мешовити засад ове две врсте, а у четвртом мешовити засад 
декоративних макрофита: Iris pseudoacorus L. - барска перуника, Iris laevigata Fisch. - 
јапанска перуника, Alisma plantago - aquatica L. - водена боквица, Lythrum salicaria L. - 
поточњак и Menyanthes trifoliata L. - грчица. Различити састав вегетације плутајућих 
острва омогућава испитивање ефикасности циљаних врста макрофита у уклањању 
полутаната, али и њихове ефикасности када расту у чистом или мешовитом засаду.  

У оквиру петог базена смештене су алге за додатно полирање воде. 

Циклус пречишћавања започиње довођењем воде из реке у сабирни затворени резервоар. 
Планиран је захват воде из Топчидерске реке (КП 20658/1 КО Савски венац) пумпом 
капацитета 2-3 l/s. Вода се пумпа у сабирни резервоар. Управљање радом пумпе је 
аутоматски по нивоу воде у резервоару.  

Даљи развод воде ка четири базена са вегетацијом је гравитациони и они се пуне водом 
истовремено. Вода се до базена са алгама такође доводи гравитационо. 

Планирано задржавање воде у систему је од 2 сата до 2 дана, што ће зависити од 
подешених односно симулираних хидролошких параметара. 

Као што је већ напоменуто рециркулациона пумпа ће обезбедити кружење воде у 
отвореним резервоарима и симулацију хидролошких услова у реци. Рециркулација воде у 
систему се спроводи све до добијања жељеног квалитета воде, а број „кругова“ које она 
при томе обиђе ће послужити за израчунавање потребног броја плутајућих острва на реци.  

Пречишћена вода може да се испушта у реку или по потреби користи за заливање садница 
у расаднику. 

У Прилогу 3 је приказана шема система. 
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5. ОДАБРАНЕ ВРСТЕ БИЉАКА И АЛГЕ 

Биљке играју важну улогу при уклањању полутаната, јер оне не усвајају само нутријенте 
из контаминираних земљишта и вода већ могу да апсорбују и акумулирају токсичне 
елементе (Нешић и сар., 2005).   

С обзиром да је фиторемедијација технологија базирана на биљкама, њена ефикасност ће 
зависити и од неких особина биљака. Две најважније карактеристике, које биљка погодна 
за фиторемедијацију треба да поседује,  су могућност брзог стварање велике биомасе и 
могућност усвајања циљаног полутанта у избојцима у великим количинама  (Kumar и сар., 
1995; Cunningham и Ow, 1996; Blaylock и сар., 1997). Друге пожељне карактеристике 
биљака су толерантност на лоше услове земљишта (pH, заслањеност, структура, садржај 
воде...), стварање густог кореновог система, лакоћа заснивања и гајења и отпорност на 
штеточине и болести. 

Одабране врсте у биолошком систему су: Phragmites communis Trin. - трска, Canna indica 
L. - кана, Iris pseudoacorus L. - барска перуника, Iris laevigata Fisch. - јапанска перуника, 
Alisma plantago - aquatica L. - водена боквица, Lythrum salicaria L. - поточњак и 
Menyanthes trifoliata L. - грчица. Оне у потпуности испуњавају основне услове, које једна 
биљка која се користи за фиторемедијацију мора да поседује. Оне могу да уклањају велике 
количине тешких метала, органских и неорганских полутаната и штетних 
микроорганизама из загађених вода. С обзиром да добро подносе високи степен загађења 
добро расту и у контаминираним срединама и при томе стварају велику количину 
биомасе, која може да се користи у различите сврхе, па и како извор за добијање 
биогорива. 

Phragmites communis Trin. - трска (syn. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), је 
вишегодишња биљка, која може да достигне висину од 2 до 6 m. Има далеко пузећи ризом 
(3-4m), често врло дебео, из кога избијају столоне. Стабљика је усправна, широка до 
2,5cm. Листови су дуги 20-50cm, 2-3cm широки, сиво зелени и крути. Цветови су 
сакупљени у тамно љубичасте метличасте цвасти. Метлица је велика, многоцветна, а пре и 
после цветања помало висећа. Цвета од јуна до септембра. Може да се размножава 
семеном, али се најчешће размножава вегетативним путем, дељењем ризома. 

 

Слика 2. Phragmites communis Trin. на свом природном станишту 

Расте на влажном земљишту и у води (до дубине 1m и више) и при томе може да се 
понаша и као емерзна и као флотантна макрофита. Формира екстензивне групе (енг. reed 
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beds), које могу да буду велике до километар квадратни и више. Ако расте у повољним 
климатским условима (топла лета и плодно тло) годишње може да се рашири и више од 
5m. 

Трска представља једну од најважнијих фиторемедијатора.

Бројна истраживања указују да је трска изузетно ефикасна у усвајању и акумулацији 
тешких метала (Fediuc и Erdei, 2002; Iannelli и сар., 2002; Peltier и сар., 2002; Laing и сар., 
2003). На основу велике разлике у концентрацији  Cd, Zn и Pb у надземном делу биљке и 
корену, закључује се да ови метали имају малу покретљивост кроз биљку. Док Mn, 
елемент који је потребан у процесу фотосинтезе, показује велику покретљивост, јер је 
присутан у листовима исто као и у корену биљке (Peltier и сар., 2002). Што се тиче 
надземног дела биљака садржај Cd, Cu, Fe, Mn и Pb jе знатно већи у листовима него у 
стаблу, обрнуто је са садржајем Cr и Zn (већи је у стаблу него у листовима), док је садржај 
Ni подједнак у оба дела биљке (Laing и сар., 2003). 

 У пречишћавању загађених и 
отпадних вода служи за елиминацију патогених спора, органских и неорганских 
загађивача, тешких метала и других полутаната. Најчешће је коришћена акватична биљка 
за пречишћавање воде, посебно за третман различитих типова индустријских и рудничких 
дренажних вода с обзиром да подноси екстремне услове средине, укључујући и присуство 
тешких метала као што су Zn, Pb и Cu (Yе и сар., 1998).  

Постоје бројни подаци, који говоре о томе да врсте које имају велику продуктивност 
биомасе, показују и велику моћ усвајања азота, фосфора и калијума. На основу чињенице 
да је трска брзо растућа врста која се врло лако и брзо размножава, јасно је да она користи 
односно усваја велике количине ових елемената, који су јој неопходни за брз раст и развој. 
Трска усваја велике количине азота и  калијума по хектару (N 309,9 kg/ha, K 249,5 kg/ha),  
и веома је ефикасна у задржавању фосфора (44,5 kg/ha) (Ennabili и сар., 1998). 

Поред велике способности да уклањају различите полутанте из медијума, ексудати корена 
трске имају смртоносне ефекте на индикаторе фекалија (Escherichia coli) и патогене 
бактерије (Salmonella sp.) (Zdragas и сар., 2003). 

Поред тога што може да уклања велике количине полутаната из воде, ова биљка продукује 
и велику количину биомасе (Gawronski и Gawronska, 2007). Трска

Canna indica L. - кана је вишегодишња тропска и суптропска биљка са подземним 
стаблом (ризомом), која достиже висину од 0,5m до 2,5m. Листови су велики и широки, 
наизменично постављени, зелене боје, али могу бити и браонкасти или шарени. Цветови 
су крупни, скупљени у вршне цвасти, хермафродитни и најчешће црвене боје, али могу 
бити жути, наранџасти или шарени, врло декоративни. Време цветања је од јуна до 
октобра. Најбоље успева на осунчаним местима и влажном земљишту. Размножава се 
генеративним и вегетативним путем. 

 је једна од 
најпродуктивнијих биљка на средњим (умереним) надморским висинама (Ye и сар., 1998; 
Ennabili и сар., 1998; Yulan и сар., 2008). Има изузетну изданачку способност и добар 
принос биомасе. Ако се пореди однос суве масе надземног и подземног дела, види се да је 
подземна биомаса једнака или већа од половине укупне суве масе биљке (Ennabili и сар., 
1998). 

Кане представљају веома важан цветни материјал свих урбаних средина. Најчешће се саде 
на великим површинама, као што су на пример тргови, површине дуж саобраћајница, 
паркови и партери репрезентативних зелених површина како би се добили снажни ефекти.  



 

10 

 

Слика 3. Canna indica L. на зеленој површини 

Поред декоративности оне имају и изузетан значај у фиторемедијацији, јер са успехом 
уклањају тешке метале и друге полутанте из земљишта и вода (Cule и сар., 2011). Кане су 
познате и по томе што се на њиховим листовима таложе различити полутанти из ваздуха 
(диоксини, полициклични ароматични угљоводоници и полихлоровани бифенили), који се 
на тај начин уклањају из атмосфере.  

У последњих неколико година кана се све више гаји у биолошким системима, како би се 
побољшао квалитет језера и река и како би се различити полутанти уклонили из отпадних 
вода (Zhang и сар., 2008). Један од оваквих примера су и плутајућа острва направљена од 
кане, која се све више користе за пречишћавање еутрофних вода, највише због ниске цене 
и лаке конструкције. 

Оваква плутајућа острва, могу да уклоне азот из загађених вода у великој мери, посебно 
ако су у оквиру медијума додате денитрификационе бактерије и уколико се у систем уведе 
аерација (Sun и сар., 2009). У комбинованим острвима после 5 дана експеримента укупно 
уклањање азота (N) је било 72,1%, оксидација амонијачног азота (NH4

+-N) 100%, 
нитратног азота (NO3

--N) 75,8 %, нитритног азота (NO2
--N) 95,9%, а хемијска потрошња 

кисеоника је била редукована за 94,6% (Sun и сар., 2009)

Bose и сар. (2008) су у свом експерименту доказали да Canna indica L. добро усваја 
различите тешке метале (Cr, Fe, Cd, Cu, Ni, Zn, Mn и Pb) када се гаји на загађеним 
земљиштима уз додавање различитих количина индустријског муља. Низ усвајања метала 
у канама, након 90 дана од постављања експеримента, је био 
Fe>Cr>Mn>Zn>Ni>Cu>Cd>Pb, док је транслокација скоро два пута већа у корену него у 
изданцима. 

. 

Кана је посебно интересантна и због велике биомасе, коју развија на различитим 
земљиштима, а посебно у воденој средини (Cule и сар., 2011).  Поље истраживања кане 
као биљке за производњу биогорива је још увек релативно ново, али бројна истраживања 
су показала да она има велики потенцијал за производњу биогорива, због изузетно високе 
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продукције скроба и могућности да се са подједнаким успехом гаји и у тропским и 
умереним климатским подручјима (State Master, 2010). 

Iris pseudoacorus L.- барска перуника је вишегодишња биљка до 1,5 m висока са 
ризомом дебљине 2 cm. Стабљика је разграната са 3-8 цветова. Листови су широко 
линеарни до сабљасти, 2,5 cm широки. Цветови су жуто обојени, у средини наранџасти са 
црвенкастомрким нервима. Цвета од маја до јуна. Природна станишта перунике су влажна 
и плавна места поред река, потока. Расте по јарковима, јаругама, барама и ритовима. 
Улази у састав мочварних и влажних долинских ливада. 

Користи се као декоративна биљка на влажним местима. У ризому се налазе танини, па 
може да се употреби за штављење и за добијање црне боје. Семе може да послужи као 
замена за кафу. У третману отпадних вода редукује феноле. Често се употребљава у 
природним системима за рециклажу вода. 

          

Слика 4. Iris pseudoacorus L.- барска перуника  и Iris laevigata Fisch. - јапанска перуника 

Iris laevigata Fisch. - јапанска перуника је вишегодишња биљка висока до 0,7 m са нешто 
тањим ризомом. Листови су високо усправни, сабљасти. Цветови су љубичасти са 
карактеристичном жутобелом линијом. Цвета од маја до јуна. Расте на влажним 
стаништима, плавним местима и у плитким водама. 

Често се користи у биолошким системима како због своје декоративности тако и због 
доброг потенцијала за уклањање различитих полутаната. 

Alisma plantago - aquatica L. - водена боквица је вишегодишња зељаста, водена, 
мочварна и влажноливадска биљка, са кратким, дебелим и кртоластим ризомом. Стабљика 
је висока до 70 cm, без листова, усправна, само је у горњој половини разграната. Листови 
су у дну стабљике сакупљени у розету. Зелене су боје, само доњи су седећи, широко 
линеарни до ланцетасти, подводни или пливајући. Остали листови су ваздушни, на дугим 
петељкама, са крупним лискама јајастог или широко јајастог облика. Цветови су 
сакупљени у крупне метличасте цвасти, које су пирамидалног облика и распоређене су у 
пршљеновима. Веома су крупни и упадљиви. Цвета од јуна до августа. Расте у стајаћим 
водама и мочварама, дуж речних долина, бара, језера, рибњака, канала као и на мочварним 
ливадама. 

Листови розете су важни за процес редукције садржаја фенола у води и за разлагање 
цијанида. Добро уклања и тешке метале. 
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Lythrum salicaria L. - поточњак је вишегодишња биљка до 1,2 m висока са усправном и 
слабо разгранатом стабљиком. Листови су дуги, ланцетасти, без лисних петељки и 
обухватају стабљику. Цветови су на врху стабљике сакупљени су интензивно розе цваст. 
Расте на влажним и мочварним местима  и на обалама река и језера.  

Користи се у медицини. У различитим биолошким системима уклања тешке метале, 
атразин и друге полутанте. 

           

Слика 5. Alisma plantago - aquatica L. - водена боквица, Lythrum salicaria L. - поточњак и 
Menyanthes trifoliata L. - грчица 

Menyanthes trifoliata L. - грчица је вишегодишња зељаста биљка висине око 30 cm. Има 
дугачак, пузећи и чланковит ризом из кога израста јако, усправно и округло стабло. 
Листови су троделни, смештени на дугој петељци. Цветови су у гроздастим цвастима 
белоружичасте боје. Цвета од маја до јула. Расте на трајно мочварном и тресетном 
земљишту уз обале потока, река и језера и на мочварним ливадама.

Користи се у медицини. Има добар потенцијал за уклањање различитих полутаната из 
загађених и отпадних вода. 

  

Алге се често јављају у оваквим постројењима, било да су планиране као део система или 
су се случајно појавиле због велике количине хранљивих материја и влажности (Нешић и 
сар., 2005). Оне су у литератури описане као „ждерачи“ отпадних материја (Цвејић и сар., 
1997). Кроз процес фотосинтезе повећавају количину раствореног кисеоника у води што 
утиче на уклањање хранљивих материја и метала.  

Иако је урађен мањи број истраживања у погледу коришћења алги за уклањање 
полутаната из загађених медијума, доказано је да оне могу да се користе као 
фиторемедијатори. Groudeva и сар. (2001) предлажу неколико родова алги погодних за 
ризофилтрацију -  Pediastrum sp., Eudorina sp., Volvox sp., Melosira sp. и Scenedesmus sp. 

Пројектом је предвиђено уношење алги, које се већ налазе у речном кориту. 
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6. ПОЧЕТАК РАДА, МОНИТОРИНГ И ОДРЖАВАЊЕ БИОЛОШКОГ 
СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ЗАГАЂЕНИХ ВОДА 

По завршеној изградњи биолошког система, постројењу ће бити потребно одређено време 
како би са успехом почело да пречишћава отпадне воде. То је у ствари време, које ће 
биљкама и микроорганизмима бити потребно како би се аклиматизовали, остварили добар 
међусобан контакт и контакт са подлогом (Kadlec и Wallace, 2009). У току ове почетне 
фазе мониторинг постројењa се врши неколико пута недељно. На овај начин ће се 
контролисати здравствено стање биљака и њихов раст, ниво воде у постројењу, 
равномерност тока воде, појава комараца и уочиће се сви проблеми, који су могли да 
настану приликом његове изградње. Уклањање недостатака у овој фази ће обезбедити 
брже достизање оптималног третмана, а настали проблеми ће се решити већ у старту. 

Као што се може закључити из свега што је наведено биолошки систем представља жив, 
отворен систем. Сходно томе неопходно је спроводити периодично праћење његовог рада 
и одржавање целокупног постројења. На овај начин спречиће се веће промене компоненти 
система за пречишћавање, од којих зависи успех целокупног третмана загађених вода. 

Вода мора да долази до свих делова система. Због тога је неопходна периодична контрола, 
како би се утврдило да ли је вода присутна у свим деловима, да ли је дошло до формирања 
наслага, које могу да зауставе ток и да ли је дошло до појаве стајаће воде, која може да 
доведе до стварања анаеробне средине. Стајаћа вода смањује уклањање загађујућих 
материја из отпадних вода, а поред тога ствара и повољне услове за појаву комараца и 
непријатних мириса.  

Регулисање нивоа воде је изузетно важно и било које нежељене промене у нивоу треба 
одмах испитати, а проблеме одмах уклонити. Као најчешћи узроци поремећаја нивоа воде 
у постројењу истичу се цурење воде из базена због лоше изолације, запушавање излива, 
долажење великих количина воде атмосферским падавинама у систем и други. 

Базени (изолациони слојеви, перфориране цеви ...), отвори за воду (улив, излив и друге 
цеви) и конструкције за контролу и одржавање нивоа воде у постројењу морају да се 
одржавају и контролишу нарочито после неких неочекиваних догађају, као што су нпр. 
изненадни велики уливи воде (Hammer, 1989). Било каква оштећења или блокада тока 
морају одмах да се уклоне како би се спречиле касније катастрофалне последице или 
непотребни високи трошкови поправке. 

Уколико је постројење правилно димензионисано и конструисано одржавање вегетације 
ће бити незнатно. Биљке ће регулисати своју бројност саме, кроз свој раст, нестајање и 
поновно појављивање. Основне мере контроле и одржавање су усмерене на очување 
жељеног састав вегетације кроз спречавање насељавања нежељених биљака. Посебно је 
важно одржавање састава вегетације у петом базену, како се у њему не би појавиле биљке 
из других базена. Коришћење пестицида није дозвољено.  

Такође треба вршити сталну контролу биљака и како се не би појавиле различите 
штеточине или болести. Као и код уклањања нежељених врста биљака, тако и у борби 
против штеточина или болести не треба користити пестициде сем у екстремним 
случајевима. Чак и тада треба њима руковати пажљиво с обзиром да могу озбиљно да 
оштете друге компоненте система. Биолошки препарати у борби морају да имају 
предност. 
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Мониторинг система је врло важан због: 

 обезбеђивања података који ће довести до побољшања третмана, 

 идентификовања проблема,  

 документовања акумулације потенцијалних токсичних материја пре него што се 
оне акумулирају у биљкама и  

 одређивања степена усаглашености са одговарајућим прописима (Kadlec и Wallace, 
2009).  

Праћење рада постројења је потребно и како би се проценила испуњеност циљева 
третмана и како би се назначио његов биолошки интегритет. 

Поред обавезног мониторинга излива на крају биолошког система, како би се одредило да 
ли његов састав одговара прописаном стандарду вршиће се контрола и других важних 
параметара који ће указивати на ефикасност система.  

При различитим хидролошким условима у биолошком систему претиће се: 

• Квалитет улива 

• Физичко-хемијске, микробиолошке и биолошке особине воде 

• Садржај N, P, pH, макро- и микроелемената у води 

• Квалитет излива појединачних базена и крајњег излива (пречишћена вода)  

• Физичко-хемијске, микробиолошке и биолошке особине воде 

• Садржај N, P, pH, макро- и микроелемената у води 

• Садржај макро- и микроелемената у биљкама (N, P, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, K, Ca, Fe, Mg, Na, P, S и Hg) 

• Садржај макро- и микроелемената у подлози (N, P, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, 
Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn, K, Ca, Fe, Mg, Na, P, S и Hg). 

Мониторинг ових параметара се врши узорковањем воде на станицама (славинама), које 
су смештене на уливу и изливу сваког базена. 

Воду на изливу треба контролисати после јаких олуја или пролећних киша, које могу да 
доведу до спирања велике количине чврстих честица у постројење. Резултати узорковања 
треба да покажу да су ове честице задржане у постројењу. 

Уколико се установи да загађене воде садрже токсичне материје као што су пестициди или 
тешки метали узорковање супстрата се врши једном или два пута месечно како би се 
пратило потенцијално нагомилавање ових материја у подлози. 

Редован мониторинг и правилно одржавање биолошког система су обавезни и 
представљају једно од најважнијих оруђа за одржавање високо ефикасног третмана 
загађених вода Топчидерске реке.  
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привременог објекта за реализацију пројекта „Ревитализација Топчидерске реке 
биолошким системима за пречишћавање загађених вода“ 
 
 
Томислав Стефановић, дипл.инг.шум. 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 
1. Да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима. 

2. Да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке. 

3. Да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за 
испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и 
препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.  

   
   
   
 
Одговорни пројектант:  Томислав Стефановић, дипл.инг.шум. 

 
Број лиценце:  375 6087 03 
      
Лични печат:  Потпис:  
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Број техничке документације:   
 

Место и датум:  Београд  18.05. 2015. година 
 

 
 
 
 
 
 



9.5.  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. УВОД 

На основу стечене обавезе у складу са уговором између Института за шумарство, Београд 
и Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда бр. V-01 401.1-83 од 
23.09.2014. године за реализацију пројекта „Ревитализација Топчидерске реке биолошким 
системима за пречишћавање загађених вода“, једна од активности пројекта је и израда 
извођачког решења (пројекта за извођење) за конструкцију и постављење биолошких 
система. 

У последњих неколико деценија посебно интересовање је показано за потенцијално 
коришћење различитих природних (биолошких) система за пречишћавање отпадних и 
загађених вода. Користећи сазнања о могућности самопречишћавања водених површина, 
захваљујући биљкама и микроорганизмима који их настањују, конструисане су различите 
врсте ових постројења за пречишћавање отпадних вода путем акватичних и терестричних 
биљака (Nešić и Jovanović, 2006). Као резултат истраживачких напора и практичне 
употребе ове технологије дубоко се проникло у начин пројектовања, изградње, рада и 
одржавања ових система. 

Постројења за пречишћавање отпадних и загађених вода путем акватичних биљака 
представљају вештачки створене, конструисане, акватичне екосистеме, који захваљујући 
симбиотичким односима између биљака, микроорганизама, алги, подлоге и воде, имају 
способност да уклањају органске и минералне материје, патогене микроорганизме, тешке 
метале и друге загађујуће материје из отпадних вода (Nešić и сар., 2004).  

Биолошки системи обезбеђују високо ефикасну и релативно јефтину алтернативу 
конвенционалним постројењима за пречишћавање отпадних вода (Нешић и сар., 2005). 
Као основне предности ових алтернативних система истичу се следеће: њихова релативно 
јефтина конструкција и експлоатација, лако одржавање, обезбеђивање ефектног и 
поузданог третмана отпадних вода, могућност толерисања и великих и малих количина 
воде, као и различитих степена контаминације воде, рекламација хранљивих материја, 
могућност димензионисања за различите случајеве, флексибилност и прилагодљивост 
различитим местима, транспарентност у погледу квалитета пречишћене воде, изостанак 
коришћења различитих хемијских материја у процесу пречишћавања, децентрализованост 
локације постројења, могућност едукације људи, њихова естетска прихватљивост и 
представљају станишта за различите врсте животиња и места за уживање људи. 
Пречишћавање отпадних вода помоћу биолошких система је још више у складу са 
животном средином ако се узму у обзир рекламација и поновно коришћење и вода и 
хранљивих материја (Нешић и сар., 2005). 

Наравно ни ова алтернативна постројења нису без мана. Као највећи недостаци издвајају 
се следећи: у зависности од конструкције, могу да заузму много већу површину, која је 
потребна за третман отпадних вода у односу на конвенционална постројења, 
конструкциони и оперативни критеријуми још увек нису довољно прецизни и често се 
разликују од случаја до случаја, биолошки и хидролошки процеси у њима још увек нису 
довољно схваћени и могућа је појава комараца и различитих биљних штеточина и 
болести. 

У складу са испуњењем постављеног основног циља Пројекта, да се понуди еколошки 
прихватљиво, ефикасно и економски исплативо решење за третман и ревитализацију 
загађених урбаних речних токова, дефинисано је место за постављање пилот постројења 
за пречишћавање загађених вода на обали Топчидерске реке у оквиру расадника Јавног 
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предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“ Београд, ШГ „Београд“ Београд (КП 1/1 
КО Стара Раковица). Вода се захвата из корита реке (КП 20658/1 КО Савски венац) 
пумпом одговарајућег капацитета. 

Топчидерска река (поток) или Топчидерка, је десна притока реке Саве, у коју се улива у 
централној зони града Београда. Цео слив Топчидерске реке налази се на ужем и ширем 
подручју града Београда, на територији општина Вождовац, Раковица, Савски венац и 
Чукарица. Формира се у непосредној близини Парцанског виса спајањем 3 потока: 
Дубоки, Ковионски и Шупиловац. 

Дужина слива је око 27 km, издуженог је облика и има површину од 146,6 km². Средња 
надморска висина слива је 213,05 m, највише алтитуде су 512 m, а ушће је на 78 m 
(Миловановић и сарадници, 2010). Падови терена варирају у широком дијапазону, од 
веома стрмих до изразито благих.  

Горњи део слива почиње на надморској висини од око 320 m и карактерише га мала 
густина насељености, пољопривредна производња, шумарство и изражен бујични 
карактер водотока, док је доњи део слива (који се завршава на обали Саве кота 75 m нв) у 
потпуности урбанизован и изложен последицама интензивне индустријализације и 
загађивања. 

Регулисана деоница тока, у делу који припада ужем градском подручју, је дужине око 12 
km. Према подацима РХМЗ-а, карактеристични протицаји су Q0,1% = 160 m3/s, Q1% = 125 
m3/s и Q99% = 32 m3/s. Регулисано корито је са бетонском облогом за Q99%

Уместо да доприноси квалитету животне средине и да употпуњује слику околног пејзажа 
Топчидерска река се углавном користи као колектор отпадних и кишних вода индустрије 
и насеља. Због тога се она углавном налази у границама V класе према хемијским, 
физичко-хемијским и микробиолошким параметрима вода (Група аутора, 2013). 

, параболичног 
облика косина на нагибима 1:10, 1:3 и 1:2 и банкином у нагибу 1:20. Изнад банкина 
косине су затрављене у нагибу 1:1,5. На km 2+608 речног тока изведена је каскада дубине 
1 m. У зависности од подужног пада брзине течења су 4,5-5,5 m/s. 

Биолошки систем за пречишћавање загађених вода Топчидерске реке има карактер 
привременог објекта и поставља се у сврху истраживања и мерења, а у циљу израде 
Модела биолошких система који би се у будућности користили за пречишћавање воде и 
на другим рекама, каналима, барама и језерима Београда. 



 

3 

2. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Основни делови планираног биолошког система су: 

• пумпа за захватање воде из реке 

• сабирни затворени резервоар запремине 5 m

• четири отворена правоугаона базена појединачне запремине 3 m

3 
3

• један отворени правоугаони базен запремине 1,5 m

 у које се 
смештају плутајућа острва са различитом вегетацијом - прва фаза пречишћавања 

3

• пумпа за рециркулацију. 

 са алгама – друга фаза 
пречишћавања 

Сви планирани објекти су од пластичних маса, а комплетно пилот постројење има 
карактер привременог објекта. 

На локацији постројења нема прикључка електричне енергије, тако да је за захват воде из 
реке изабрана самоусисна бензинска пумпа слична типу SA 45 TL произвођача Oleo-Mac, 
следећих карактеристика: 

• P=2,5 kW  номинална снага електро-мотора 

• V=2,7 l  запремина резервоарa 

• Q=580 l/min проток 

• H=40 m  висина дизaња за наведени проток 

• 2“/ 7,5 m  усисни отвор/усисна висина 

• G=14,2 kg тежина 

Као сабирни резервоар изабран је типски вертикални резервоар корисне запремине 5 m3

Из резервоар вода се гравитационо разводи у четири отворена резервоара (правоугаона 
базена) унутрашњих димензија l x b x h = 3000 x 1000 x 1000 mm, са спољашњим 
металним ојачањима. У резервоаре се смештају по три плутајућа острва, која се састоје од 
покретних решеткастих платформи димензија 1 x 1 m, са рукохватима. У носаче се 
поставља камена вуна - супстрат за садњу биљака. 

, 
унутрашњих димензија Ø1600x2500 mm. Резервоар се пуни пумпом. Контрола рада пумпе 
је по нивоу резервоара. 

Након завршене прве фазе пречишћавања, даљи пут воде је гравитацијом ка отвореном 
резервоару (правоугаоном базену) унутрашњих димензија l x b x h =  3000 x 1000 x 500 
mm, са алгама. 

Сви објекти се постављају на планирано земљиште. Дно сваког резервоара се целом 
површином ослања на равну круту подлогу. Израда конструкције и статички прорачун - 
одређивање потребних дебљина зидова и јачине и распореда челичних ојачања је обавеза 
испоручиоца, у складу са Европским стандардима: 
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• EN 1787 „Карактеристичне вредности код заварених конструкција од 
термопластичних маса. Одређивање дозвољених напона и модула за пројектовање 
(конструкцију) опреме од термопластичних маса“ 

• EN 12573-2 „Заварени непокретни резервоари од термопластичних маса – 
Конструкција и прорачун вертикалних цилиндричних резервоара“, 

• EN 12573-3 „Заварени непокретни резервоари од термопластичних маса – 
Конструкција и прорачун једнослојних четвртастих резервоара“. 

Како би се обезбедило кружење воде у отвореним резервоарима у биолошки систем се 
уграђује рециркулациона пумпа. Променом протицаја ће се симулирати и мењати 
различити услови тока воде у реци. Изабрана је самоусисна бензинска пумпа слична типу 
WP 300 euro 2 произвођача Oleo-Mac, следећих карактеристика: 

• P=1,0 kW  номинална снага електро-мотора 

• V=0,83 l  запремина резервоарa 

• Q=150 l/min проток 

• H=36 m  висина дизaња за наведени проток 

• 1“/ 7 m  усисни отвор/усисна висина 

• G=5,5 kg тежина 

Из сабирног резервоара вода се преко разделника PE OD 75 разводи ка појединачним 
базенима цевоводом PE OD 32. На свакој доводној грани смештен је водомер и затварач 
DN 25, са припадајућим фазонским комадима. На одводним гранама смештени су 
затварачи и славине за узорковање, све PE OD 32 са припадајућим фазонским комадима. 

Основа и пресек приказани су у прилогу 3. 

Пречишћена вода може да се испушта у реку или се по потреби може користити за 
заливање садница у расаднику. 
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9.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. Предмер и предрачун радова 

Ред. 
број ОПИС  ПОЗИЦИЈЕ Јед. 

мере Количина Јединична 
цена Укупно 

      1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ         

      1.1. Геодетско обележавање објекта, са 
постављањем привремених геодетских 
репера за праћење извођења радова.     

 
Обрачун по m2 m  60,00 2 150,00 9.000,00 

1.2. Чишћење терена од ситног растиња, 
скидање хумуса и планирање платоа за 
постављање биолошког система са 
тачношћу ± 1 cm.  

    

 
Обрачун по m2 m  испланиране површине. 100,00 2 100,00 10.000,00 

1.3. Израда и постављање табли обавештења 
да се изводе грађевински радови са 
основним подацима о објекту, извођачу, 
инвеститору, донатору и пројектанту. 
Табла је димензија 200x100cm. 

    

 
Обрачун по комаду. ком 1 12.000,00 12.000,00 

1.4. У току радова извршити више пута грубо 
чишћење градилишта, утоварити и одвести 
на депонију даљине до 5 km, са истоваром 
и грубим планирањем на депонији. 
Позиција се односи за уређење круга. 
Плаћа се једанпут без обзира на број 
чишћења. 

    

 Обрачун паушално. пауш 1 22.500,00 22.500,00 
            
  УКУПНО 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:       53.500,00 
 

     2. МОНТАЖНИ  РАДОВИ         
 

     2.1. Набавка, транспорт и монтажа сабирног 
резервоара – каце са покретним 
поклопцем, корисне запремине 5 m3

 

, 
унутрашњих димензија Ø1600x2500 mm. 

    Обрачун по комаду. ком 1 45.000,00 45.000,00 

2.2. Набавка, транспорт и монтажа 
правоугаоног отвореног резервоара, 
унутрашњих димензија l x b x h = 3000 x 
1000 x 500 mm, са спољашњим металним 
ојачањима и три мобилне решеткасте 
платформе са рукохватима, за кокосов 
тресет. 

     Обрачун по комаду. ком 4 100.000,00 400.000,00 
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2.3. Набавка, транспорт и монтажа 
правоугаоног отвореног резервоара, 
унутрашњих димензија l x b x h = 3000 x 
1000 x 500 mm. 

    
 Обрачун по комаду. ком 1 42.000,00 42.000,00 
  

      УКУПНО 2. МОНТАЖНИ РАДОВИ:       487.000,00 
 

     3. ПУМПЕ         
 

     3.1. Набавка, транспорт и монтажа самоусисне 
бензинске пумпe сличне типу SA 45 TL 
произвођача Оleo-Mac, снаге 2,5 кW, 
проток 580 l/min и висине дизања 40 m. 

     Обрачун по комаду. ком 1 60.000,00 60.000,00 
3.2. Набавка, транспорт и монтажа самоусисне 

бензинске пумпe сличне типу WP 300 euro 
2 произвођача Oleo-Mac, снаге 1,0 кW, 
проток 150 l/min и висине дизања 36 m. 

     Обрачун по комаду. ком 1 30.000,00 30.000,00 
  

      УКУПНО 3. ПУМПЕ:       90.000,00 
 

     4. ЦЕВНЕ ВЕЗЕ         
 

     4.1 Набавка, транспорт и монтажа потисне ПЕ 
цеви ОД 63. Обрачун по m' уграђених 
цеви.  

    

 

ОД 63 mm НП 10 m' 50 700,00 35.000,00 

4.2 Набавка, транспорт и монтажа 
гравитационе ПЕ цеви ОД 32. Обрачун по 
m' уграђених цеви.  

    

 

ОД 32 mm НП 10 m' 50 100,00 5.000,00 

4.3 Набавка, транспорт и уградња водомера 
ДН 25 према ЕН545 са посебним 
заптивним и спојним материјалом за ПН 
10 бара, према детаљима из пројекта. 
Обрачун по комаду уграђеног елемента.  ком 5 5.000,00 25.000,00 

4.4 Набавка, транспорт и уградња вентила са 
спојницама према ЕН545 са посебним 
заптивним и спојним материјалом за ПН 
10 бара, према детаљима из пројекта. 
Обрачун по комаду уграђеног елемента.  

    
 

ДН 32 mm НП 10 ком 10 950,00 9.500,00 
 ДН 25 mm НП 10 ком 4 800,00 3.200,00 
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4.5 Набавка, транспорт и уградња кугла 
славине према ЕН545 са посебним 
заптивним и спојним материјалом за ПН 
10 бара, према детаљима из пројекта. 
Обрачун по комаду уграђеног елемента.  ком 7 500,00 3.500,00 

 
       УКУПНО 4. ЦЕВНЕ ВЕЗЕ:       77.700,00 

      5. БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ         
 

     5.1. Набавка, транспорт и уградња супстрата.  
     Обрачун по m2 m  30,00 2 500,00 15.000,00 

5.2. Набавка, транспорт и садња биљног 
материјала. 

     Обрачун по ком. ком 350,00 142,00 49.700,00 
 

       УКУПНО 5. БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ:       64.700,00 

      6. РАЗНИ РАДОВИ         
 

     6.1. Демонтажа и одвоз објеката по завршетку 
пројекта. 

    

 Обрачун паушално. пауш. 1 50.000,00 50.000,00 

6.2. Уређење терена по завршетку пројекта. 
Након завршетка радова терен у радном 
појас увратити у првобитно стање. Ценом 
обухваћени антиерозивни радови и 
озелењавање површина. 

     Обрачун паушално. пауш. 1 25.000,00 25.000,00 
            
  УКУПНО 6. РАЗНИ РАДОВИ:       75.000,00 

      РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

      1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
   

53.500,00 
2. МОНТАЖНИ  РАДОВИ 

   
487.000,00 

3. ПУМПЕ 
   

90.000,00 
4. ЦЕВНЕ ВЕЗЕ 

   
77.700,00 

5. БИЉНИ МАТЕРИЈАЛ 
   

64.700,00 
6. РАЗНИ РАДОВИ 

   
75.000,00 

            
  УКУПНО (без ПДВ-а)     847.900,00 
  ПДВ (20%)     169.580,00 
  УКУПНО (са ПДВ-ом)     1.017.480,00 

 



9.7.  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 









Прилог 3. Фотодокументациона основа формирања и постављања 
биолошког система  

 
 

 
Слика 1. Основа и пресек биолошког система (фото: Н. Чуле) 

 
Слика 2. Истовар сабирног резервоара (фото: Н. Чуле) 

 

 

 



 

 

Слика 3. Позиционирање сабирног резервоара и истовар базена (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 4. Позиционирање отворених резервоара (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 5. Унутрашња ојачања базена (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 6. Постављање покретних решеткастих платформи (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 7. Постављање камене вуне у носаче (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 8. Формирање излива сабирног резервоара (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 9. Формирање улива базена (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 10. Повезивање улива и базена (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 11. Спајање излива сабирног резервоара и улива базена (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 12. Грејање пластичних цеви (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 13. Спајање пластичних цеви (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 14. Спуштање црева за довод воде из реке до пумпе (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 15. Повезивање пумпе за довод воде из реке (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 16. Повезивање пумпе и сабирног резервоара (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 17. Формирање излива прва четири базена (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 18. Формирање улива петог базена (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 19. Формирање излива пречишћене воде (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 20. Постављање пумпе за рециркулацију воде (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 21. Напуњен сабирни резервоар (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 22. Пуњење базена водом из сабирног резервоара (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 23. Почетна позиција водемера (фото: Н. Чуле) 

 



 

 

Слика 24. Пуњење петог базена водом одозго (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 25. Завршни договори и консултације (фото: Н. Чуле) 

 

Слика 26. Вода која чека пречишћавање (фото: Н. Чуле) 

 



Прилог 4. Фотодокументациона основа садње биљног материјала 

 

 
Слика 27. Декоративне макрофите припремљене за садњу (фото: Н. Чуле) 

 
Слика 28. Спирање земље са корена биљака (фото: Н. Чуле) 

 
Слика 29. Сађење декоративних макрофита (фото: Н. Чуле) 

 



 

 
Слика 30. Плутајућа острва у четвртом базену (фото: Н. Чуле) 

 
Слика 31. Биљке у четвртом базену шест дана по садњи (фото: Н. Чуле) 

 
Слика 32. Canna indica L. - кане другом базену (фото: Н. Чуле) 



 
Слика 33. Алге у петом базену (фото: Н. Чуле) 
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