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ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ТЕШКИХ МЕТАЛА И 

ХЕМИЈСКОГ САСТАВА У ЗЕМЉИШТУ УЗ ДУНАВСКИ РУКАВАЦ 

КОД МЕСТА КАЋ 

Петра Тановић1, Татјана Божовић2 , Александра Ботић3, Анита Петровић-Гегић4 

Резиме: Земљиште је веома важан природни ресурс и свако загађење путем ланца исхране може 

угрозити здравље људи. У раду су приказани резултати испитивања квалитета земљишта уз Дунавски 

рукавац код места Каћ, у близини Новог Сада. Мерења су извршена на више локација. С обзиром да вода 

у Дунавском рукавцу садржи загађујуће материје које потичу од испуштања отпадних вода појединих 

постројења, очекивано је да је и у земљишту присутна повећана концентрација загађујућих материја. 

Поред механичких и хемијских параметара одређена је и концентрација тешких метала у земљишту.  

Кључне речи: земљиште, загађујуће материје, тешки метали, хемијска својства 

DETERMINATION OF CONCENTRATION OF HEAVY METALS AND 

CHEMICAL COMPOSITION IN THE LAND NEXT TO THE DANUBE 

TRI BUTARY NEAR KAĆ 

Abstract: Land is a very important natural resource and any pollution through the food chain can endanger 

human health. The paper presents the results of soil quality tested along the Danube tributary in Kać, near Novi 

Sad. Measurements were performed at multiple locations. Considering that the water in the Danube tributary 

contains pollutants which originate from the discharge of wastewater from certain plants, an increased 

concentration of pollutants in the soil is expected there. In addition to mechanical and chemical parameters, the 

concentration of heavy metals in the soil was also determined. 

Key words: soil, pollutants, heavy metals, chemical properties 

1. УВОД   

Под појмом земљиште се подразумева слој, настао на матичном супстрату и 

представља један од најважнијих природних ресурса [1]. Педогенеза или процес 

стварања земљишта пролази кроз фазе физичког распадања матичне геолошке подлоге, 

минерализације (обогаћивање минералним материјама) и хумификације (издвајање 

органске материје). Разни фактори одређују правац и интензитет педогенетских 

процеса у земљишту, а као резултат се образује мање или више плодна земља.  

Земљиште као основни део екосистема Земље има многобројне функције које 

омогућавају опстанак људске популације и очување природне равнотеже [1]. 

 Земљиште представља сложен трофазни систем који се састоји од четири 

компоненете: честице, органаска метерија, вода и ваздух, које су заступљене у течном, 

чврстом и гасовитом стању. Од укупне запремине земљишта чврста фаза у просеку 

заузима око 50%.  Другу половину запремине чине поре које су испуњене гасовитом и 

течном фазом. Чврста фаза земљиша представља главни извор хранљивих материја за 

биљке [1]. 
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Квалитет земљишта и концентрација загађујућих материја имају велики утицај на 

квалитет пољопривредних производа који се узгајају на одређеној локацији. Жеља 

произвођача и потрошача је да намирнице које долазе на тржиште садрже што мању 

концентрацију загађујућих материја па је периодична анализа земљишта од велике 

важности. 

Земљиште је главни медијум где се загађујуће материје дуже задржавају, а ту 

доспевају путем атмосферских падавина, депонија и преко канализационе воде која 

садржи отпадне воде из различитих извора (домаћинстава, канцеларије, индустријске 

погоне…) који отпадну воду третирају на различите начине или је уопште не третирају. 

У зависности од типа земљишта, близине градске или пољопривредне зоне и типа 

депоније зависи и концентрација загађујућих материја у земљишту. Квалитет земљита 

карактеришу биолошке, хемијске и механичке особине, које утичу на концетрације 

загађујућих материја које у земљиште доспева.  

Од механичког састава земљишта зависи водни, ваздушни и топлотни режим, 

порозност, конзистенција, водопропустљивост, структура, капиларност и др. Тако су на 

пример, песковита земљишта пропустљива за воду, добро аерисана и сиромашна 

хранљивим материјама. Глиновита земљишта су слабо пропустљива за воду, имају 

мало ваздуха, а биолошка активност им је мала. Песковита земљишта се брже загревају 

и називају се топла земљишта, док су глиновита хладнија, садрже више воде и теже се 

загревају [2]. 

Поред органских загађивача, у земљишту могу бити присутни и други загађивачи 

као што су тешки метали. Познато је шездесет тешких метала, а у овом раду 

одређивано је укупно шест (Cr, Cu, Ni, Zn, Co, Fe). Тешки метали могу да се природно 

налазе у земљишту пореклом од матичне стене од које је настало земљиште, међутим, 

њихове концентрације у земљишту у последње време расту као последица различитих 

људских активности. У земљишту су метали обично везани за минералне честице 

одакле могу да мигрирају у одређеним условима (при ацидификацији земљишта). 

Преко биљака могу да уђу у ланац исхране и да делују токсично на људски организам. 

Велики део тешких метала доспева из индустријских и пољопривредних процеса. 

Понашање тешких метала у земљишту, њихова динамика, дистрибуција и 

приступачност за биљке, мења се у складу са променом pH-вредности, садржаја 

органске материје и глине, влажности земљишта, садржаја CaCO3, као и валентног 

стања самог метала. Мобилност и дистрибуција тешких метала у земљиштима, у 

највећој мери, зависе од реакције земљишта, садржаја органске материје и текстурног 

састава [3].   

Сви тешки метали, могу имати токсичне ефекте уколико су у животној средини 

присутни у високим концентрацијама [4]. 

2. ЗАГАЂЕНОСТ ЗЕМЉИШТА ОКО ДУНАВСКОГ РУКАВЦА 

2.1. Опис локације испитиваног земљишта  

Дунавски рукавац је прокопан канал који повезује канал ДТД са Дунавом и има 

своју улогу одводњавања и наводњавања околних њива. У периоду када су велике воде, 

оне се са њива сливају у овај рукавац, а у време суше, вода из овог рукавца се користи 

за наводњавање њива. Једним делом вода у рукавацу иде испод површине земље, кроз 

цеви и поново се враћа на површину. Протеже се од предузећа Котекспродукт који је у 

индустријској зони у Новом Саду, пролази поред пиваре и даље иде према Каћу, 

пролази испод аутопута и на крају преко пумпе се празни и пребацује вода у Дунав. На 
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слици 1 приказана је макролокација рукавца. Цео ток рукавца је обележен црвеном 

бојом, као и испитивани локалитети. 

 

Слика 1 -  Дунавски рукавац и места узорковања 

Предњи ток овог рукавца протиче кроз индустријску зону где поједина предузећа 

своју отпадну воду, углавном не пречишћену, испуштају директно у корито рукавца. У 

делу тока после аутопута, у води рукавца налазе се различите врсте флоре и фауне. 

Вода је богата рибом па пецароши овде радо долазе да пецају. Прилаз самој обали није 

баш приступачан, а повремено по површини воде буде масноће, па се не користи за 

купање. Део тока (на слици 1 заокружен жутом бојом) мештани Каћа су одмуљавали 

корито рукавца. 

Локалитети узорковања су изабрани са циљем да се испита квалитет земљишта на 

неким карактеристичним местима, где је било приступачно, а очекивало се да ће 

загађивачи утицати на пораст појединих параметара, као и на почетном и крајњем 

месту где је рукавац чишћен-одмуљаван. Локалитети узорковања приказани су на 

сликама. 

 

Слика 2 - Котекспродукт 

 

Слика 3 - Котекспродукт 

 

Слика 4 - Родић 

 

 Слика 5 - Родић 

 

Слика 6 -  Дунавац 

 

Слика 7 - Дунавац 

 

Слика 8 - Канал 1 

 

Слика 9 - Канал 1 
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

У раду су приказани резултати анализе земљишта са обале дунавског рукавца код 

места Каћ. У циљу испитивања квалитета са пољопривредног земљишта, узетог са 

обале рукавца, извршена је анализа појединих општих и специфичних физичких и 

хемијских параметара: 

- одређивање механичког састава земљишта, 

- одређивање киселости земљишта,  

- одређивање рН вредности,  

- агрегатни састав 

- одређивање садржаја хумуса, 

- квантитативно одређивање карбоната, нитрата, укупног азота, фосфата, хлорида. 

-квантитативно одређивање тешких метала: хрома, бакра, никла, цинка, кобалта и 

гвожђа, мангана. 

3.1 Одређивање основних хемијских својстава узоркованог земљишта  

Одређивање киселости- Хемијска реакција земљишта је предодређена хемијским 

својствима чврсте и течне фазе и сезонски је веома варијабилна. Од хемијске реакције 

зависе правац и интензитет распадања минерала у земљишту, интензитет 

микробиолошких процеса и исхрана биљака. Хемијска реакција код карбонатних 

земљишта је у корелацији са садржајем карбоната у земљишту. Активна киселост 

земљишта се одређује у суспензији земљишта са водом, мерењем концентрације Н
+

 јона 

који се налазе у земљишном раствору (течна фаза земљишта), а мери се 

потенциометријски. 

Одређивање садржаја CaCO3 - Присуство или одсуство CaCO3 у земљишту указује 

на динамику и генезу земљишта, као и на промене које су у том земљишту настале. 

Одређивање се базира на његовом разарању са HCl и мерењем CO2, који тим разарањем 

настаје. Калцијум се у земљишту налази у облику соли. Повећани садржај CaCO3 

повећава алкалност земљишта, а тиме и растворљивост многих једињења у земљишту. 

Одређивање садржаја хумуса - Под хумусом у ширем смислу се подразумева 

комплекс мртве органске материје, која се у земљишту налази у различитим 

стадијумима трансформације (разлагања и синтезе). Количина и састав хумусних 

материја у земљишту има велики утицај на хемијска, физичка и биогена својства 

земљишта (структуру, водни, ваздушни и топлотни режим земљишта). Хумус 

представља смешу хуминских материја, које су по свом саставу претежно 

високомолекуларне киселине и нискомолекуларни међупродукти разлагања органске 

материје.  

Одређивање укупног азота - Азот је неопходни макрохрањиви елемент кога нема у 

литосфери, тако да у педосферу не може доспети распадањем минерала већ ту доспева 

азотификацијом, распадањем органске материје и уношењем минералним ђубривима. У 

земљишту се налази у органском и минералном облику који чине укупан азот. Укупан 

садржај азота у овој тези је добијен рачунски из садржаја хумуса [2] 

0,052humus%N   

Фосфор се налази у земљишту у органском и минералном облику. Органски 

фосфор води порекло од неорганског фосфора који су биљке и микроорганизми 

усвојили и везали у органска једињења. Највећи део органског фосфора у земљишту је 

микробиолошког порекла. Неоргански фосфор у земљишту потиче од нераспаднутих 

стена и минерала, продукт је потпуне минерализације органских фосфорних једињења 

и фосфор који је део секундарних творевина.  
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У табели 1 приказана су основна хемијска својства испитиваног земљишта. 

Табела 1 - Основна хемијска својства земњишта 

узорак 
рН 

вредност 

CaCO3 

% 

хумуса 

% 

Р укупан 

mg/100g 

Р2О5 

mg/100g 

укупни 

N% 

Cl- 

mg/100g 

Котескпродукт 7,66 26,54 17,42 0,37 0,28 0,91 10,3 

Дунавац 8,15 28,59 31,15 8,8 6,5 0,62 210,0 

Канал 1 8,38 25,45 6,78 0,48 0,36 0,35 540,0 

 

Одређивање рН земљишта је важно јер свака засејана култура захтева одређену 

киселост-базност земљишта. У табели број 1 приказана се вредности рН за испитиване 

узорке земљишта које су коришћена за анализу земљишта и на основу резултата 

испитивања се види да сви узорци земљишта имају базан карактер. 

Кисела или алкална земљишта делују различито на поједине врсте биљака, на 

њихов раст, вегетацију, принос и др.  

Из резултата испитивања земљишта види се да је богато хумусом. Земљишта која 

су богата хумусом су плоднија. 

На основу добијених резултата види се да је земљиште богато карбонатима  

хлоридима. Висок садржај карбоната изазива непожељне ефекте јер смањује 

растворљивост и приступачност неопходних микроелемената (гвожђе, цинк и др.). 

3.2 Одређивање механичког састава земљишта  

Фракција глине и колоида показује низ специфичних особина: бубрење у влажном 

и сушење и контракцију у сувом стању, лепљивост, велику активну површину и главни 

је носилац адсорпционих појава у земљишту. Порозни систем састављен од честица 

фракција глине одликује се присуством најфинијих микропора, услед чега је 

способност пропуштања воде и ваздуха веома слаба, а моћ задржавања воде велика.  

Механички (текстурни, гранулометријски) састав је кључни параметар у 

проучавању генезе, еволуције, својстава и систематике земљишта [5].  

На основу анализе механичког састава узоркованог земљишта добијени су резултати 

који су приказани у табели 2. 

 

Табела 2 -  механички састав земљишта 

узорак 
песак % 

(2-0,02mm) 

прах % 

(0,02-0,002 mm) 

глина % 

(0,02mm) 
текстура 

Котекспродукт 25,0 19,4 55,6 глина 

Дунавац 17,0 14,8 68,3 глина 

Канал 1 15,5 32,5 52,0 глина 

 

Сви анализирани урорци се убрајају у глиновито земљиште, веома фине текстуре. 

Глиновито земљиште слабије пропушта воду, а његова фина текстура, вероватно је и 

последица добре обраде земљишта, његовог сталног уситњавања у циљу да засејана 

култура добије што више ваздуха и потребне влаге приликом заливања. 
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3.3. Одређивање тешких метала у  земљишту  

Када је реч о тешким металима у земљишту, у Републици Србији 2010. године 

донета је Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима 

за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 

програма (Сл. гласник 88/2010) [6], а као основни документ приликом њене израде 

кориштени су холандски стандарди (Soil Remediation Circula, 2009). Oвом Уредбом, 

поред осталог, прописане су граничне и ремедијационе вредности концентрације 

метала у земљишту. Граничне минималне вредности су оне вредности на којима су 

потпуно достигнуте функционалне особине земљишта, односно оне означавају ниво на 

коме је достигнут одржив квалитет земљишта. Ремедијационе вредности указују да су 

основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене и захтевају 

ремедијационе, санационе и остале мере. 

Концентрација тешких метала се може одредити на разне начине, али метода која 

се најчешће користи је атомска апсорпциона спектрометрија (AAS). Принцип ове 

методе заснива се на распршивању раствора испитиваног елемента у пламен и излагање 

тог пламена дејству светлости таласне дужине коју тај елемент најбоље апсорбује. 

Приликом проласка кроз пламен интензитет светлости се смањује, што је 

пропорционално концентрацији датог елемента у пламену. За сваки метал користи се 

лампа са шупљом катодом, која емитује светлост потребне таласне дужине. Због тога се 

сваки метал мора одређивати посебно, што је један од недостатака ове методе. 

Предности ове методе су велика осетљивост прецизност и селективност. 

 

Табела 3 - Концентрације тешких метала у земњњишту 

Метали јединица Котеспродукт Дунавац Канал 1 
Гранична 

вредност 

Ремедијациона 

вредност 

Хром (Cr)  mg/kg 2,23 2,02 1,74 100 380 

Бакар (Cu)  mg/kg 0,10 0,04 0,05 36 190 

Никл (Ni)  mg/kg 0,07 0,02 0 35 210 

Цинк (Zn)  mg/kg 2,48 4,44 2,54 140 720 

Кобалт (Co) mg/kg 0 0 0 9 240 

Гвожђе (Fe) mg/kg 4,07 3,52 0,32   

 

Из резултата испитивања види се да је у земљишту доказано присуство тешких 

метала, али у су концентрације знатно испод граничних вредности за сваки од тешких 

метала. На основу добијених резултата испитивања може се рећи да земљиште уз 

дунавски рукавац није загађено тешким металима. 

4. ЗАКЉУЧАК 

У раду су приказани резултати мерења квалитета земљишта уз рукавац који 

повезује канал Дунав Тиса Дунав са реком Дунав. Рукавац се често користи за 

одводњавање и наводњавање околних парцела земљишта, а и за спортски риболов. На 

основу литературних података и резултата мерења квалитета воде, постоји 

претпоставка о присуству веће концентрације загађујућих материја и у земљишту уз 

рукавац. Међутим, због немогућности узорковања земљишта уз саму воду, узети су 

узорци са обале, а резултати нису показали концентрацију тешких метала већу од 

прописане граничне вредности. Ако би дошло до изливања воде из рукавца тада би 

загађујуће материје онечистиле и околно земљиште. На основу резултата испитивања у 
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овом раду, долази се до закључка да земљиште у околини рукавца не садржи повећану 

концентрацију тешких метала, али воду из рукавца не би требало користити за 

наводњавање усева на њивама. 
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