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Извод: У раду је анализиран квалитет подземних вода у шумама храста лужњака у 
Равном Срему, као и квалитет површинских вода реке Саве на делу водотока који је у 
непосредној близини истраживаног подручја. Резултати бројних истраживања указују 
да је опстанак хигрофилних шума храста лужњака у директној зависности од нивоа 
подземних вода, који је у непосредној вези са водостајем реке Саве. Поред количине 
(квантитета), јако је битно имати релевантне податке и о квалитету воде, како би се 
добила комплетна слика о вези овог еколошког фактора и истраживаних, еколошки 
и економски изузетно вредних, шумских екосистема. У сврху одређивања квалитета 
воде за наводњавање, на подручју Равног Срема, коришћене су 4 врсте класификација: 
Стеблеров иригациони коефицијент, US Salinity Laboratory, класификација по Нејгеба-
уеру и модификована FAO класификација. Треба напоменути да је на целом истражи-
ваном подручју поређен квалитет површинских и подземних вода. Tакође, вршено je 
компарирање квалитета подземних вода између шумског подручја ван утицаја плав-
них вода (заштићена зона - Горњи Срем) и локалитета који се налази под директним 
утицајем плавних вода (незаштићена зона - Доњи Срем).
Кључне речи: подземне воде, река Сава, Равни Срем, хигрофилне шуме

THE ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN HYGROPHILOUS FORESTS  
OF RAVNI SREM

Abstract. The paper studies the quality of groundwater in pedunculate oak forests in 
Ravni Srem and surface water of the river Sava in the part of its flow nearby the researched 
area. The results of numerous study papers stress that the survival of pedunculate oak 
hygrophilous forests directly depends on the groundwater level which is largely determined 
by the water level of the river Sava. Besides the quantity, it is also very important to have 
relevant information about water quality in order to get a deeper insight into the relationship 
between this environmental factor (water) and the investigated forest ecosystems of high 
environmental and economic importance. The quality of water used for irrigation in the 
area of Ravni Srem was assessed using the following 4 different classification systems: Stebler 
irrigation coefficient, US Salinity Laboratory, Neugebauer classification and modified FAO 
classification. It should be noted that the quality of surface water was compared with the 
quality of groundwater in the whole area. Furthermore, the quality of groundwater in 
the unflooded forest area (protected zone - Gornji Srem) was compared to the quality of 
groundwater under direct influence of flooding (unprotected zone – Donji Srem).
Кеywords: groundwater, river Sava, Ravni Srem, hygrophilous forests
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УВОД
Опстанак и развој хигрофилних шума храста лужњака у Равном Срему 

у највећој мери зависи од кључног еколошког фактора на овом подручју – 
воде (Никол и ћ,  В. , 2017). Бројни аутори су се бавили проблематиком ути-
цаја режима влажења на карактеристике станишта храста лужњака на овом 
подручју (Ле т и ћ,  Љ.,  М и х ајлови ћ,  Б. , 2007; Ле т и ћ,  Љ.  et  a l . , 2008; 
Никол и ћ,  В.  et  a l . , 2012; Никол и ћ,  В. , 2017), као и прорачунима ре-
жима нивоа подземних вода на станишту храста лужњака у Равном Срему 
(Ник и ћ,  З.  et  al . , 2010). Међутим, квалитет воде, који има великог значаја 
у извођењу агротехничких мера наводњавања у аграрној производњи, није 
добио одговарајући простор у домену шумарске струке. 

Сушење шума храста лужњака на подручју Равног Срема представља 
озбиљан проблем, при чему је поменутим процесом од почетка 20. века па 
до данас захваћено око 2.500.000 m3 стабала лужњака (Медареви ћ,  М.  e t 
a l . , 2009). Кара џ и ћ,  Д. ,  М и л ија шеви ћ,  Т.  (2005) напомињу да су прва 
сушења и пропадања храстових стабала забележена још почетком 19. века. 
Један од главних предуслова за успешно природно подмлађивање храста 
лужњака, поред довољне количине жира и оптималних едафско-хидроло-
шких прилика, везан је за спровођење адекватних мера заштите од штетних 
инсеката (Дрек и ћ,  М.,  М и х ајлови ћ,  Љ., 2007).

Наводњавање је мелиоративна мера, која има велики утицај на оптими-
зацију процеса биљне производње. Поред количине воде потребне за навод-
њавање, ништа мање није важна ни оцена употребљивости расположивих 
количина воде за наводњавање.

Сликa 1. Шумски кoмплeкси Рaвнoг Срeмa (извор: Google) 
Figure 1 Forest complexes of Ravne Srem (source: Google)
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Oснoвни чинилaц, кojи прeсуднo утичe нa рaзвoj низиjских шумских 
стaништa je вoдa у зeмљишту, oднoснo пoдзeмнa вoдa. Mayer,  B .  (1989) дeфи-
нишe пoдзeмну вoду кao кoнтинуeлни слoj вoдe, кojи испуњaвa свe зeмљи-
шнe пoрe и врши пoзитивaн притисaк и тaj слoj сe oбичнo нaлaзи у дубљим 
дeлoвимa сoлумa или у мaтичнoм супстрaту, a њeгoвa гoрњa грaницa je нивo 
пoдзeмнe вoдe. Вoдa у зeмљишту je oснoвни фaктoр кojи утичe нa рaзвoj и 
oпстaнaк шумa хрaстa лужњaкa – врстe кoja дoминaнтнo нaсeљaвa прoстoр 
низиjских шумa (Никoл и ћ,  В. , 2017). Прп и ћ,  Б.  (1996) истичe нeгaтивaн 
знaчaj aнтрoпoгeних утицaja нa рeжим плaвних и пoдзeмних вoдa, штo сe 
нeгaтивнo oдрaжaвa и нa стaбилнoст шумских eкoсистeмa нa aлувиjaлним 
пoдручjимa. Tрeбa истaћи дa шумa у вeликoj мeри мoдификуje хидрoлoшкe 
приликe нa дaтoм пoдручjу прeкo прoцeсa интeрцeпциje – смaњуje кoличи-
ну пaдaвинa кoja дoпирe дo зeмљe, a тaкoђe утичe и нa рeдукциjу зeмљишнe 
влaжнoсти трaнспирaциjoм (Пи лa ш,  И. ,  П лa ни ншeк,  Ш., 2011).

Квaлитeт пoдзeмних вoдa je пoдjeднaкo вaжaн кao и квaнтитeт, с oбзи-
рoм нa пoгoднoст кoришћeњa вoдe у нajрaзличитиje сврхe. Aнaлизa квaли-
тeтa вoдe je вaжaн пaрaмeтaр вeћинe истрaживaњa кoja сe бaвe пoдзeмним 
вoдaмa. Вaриjaбилнoст квaлитeтa пoдзeмних вoдa нa oдрeђeнoм пoдручjу у 
функциjи je oд физичких и хeмиjских кaрaктeристикa, кojи су у тeснoj вeзи сa 
гeoлoшким прoцeсимa и aнтрoпoгeнoм aктивнoшћу (Ba lasubra ma nia m, 
A . ,  Sast r i ,  J .C .V. , 1994). Sujat ha ,  D. ,  R ajeswa ra  Reddy,  B.  (2003) ис-
трaживaли су пoдзeмнe вoдe и мoгућнoст њихoвoг кoришћeњa зa нaвoд-
њaвaњe нa пoдручjу Индиje. A h med,  S . S .  et  a l .  (2002) aнaлитички су 
пoрeдили рeзултaтe o квaлитeту пoдзeмних вoдa нa пoдручjу Бaнглaдeшa 
сa прeпoручeним лимитимa, кojи су прeдлoжeни oд стрaнe Свeтскe здрaв-
ствeнe oргaнизaциje. A nba zhaga n,  S . ,  Na i r,  A .M.  (2004) кoристили су 
гeoгрaфски инфoрмaциoни систeм (ГИС) зa прикaз прoстoрнe вaриjaбил-
нoсти рaзличитих гeoхeмиjских eлeмeнaтa нa пoдручjу Индиje. 

Циљ овог рада био је да се на бази различитих класификација, које имају 
превасходно агрономски карактер, изврши процена квалитета воде за на-
водњавање на подручју хигрофилних шума храста лужњака у Равном Сре-
му.

2. МЕТОДЕ И ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА
У oквиру oвoг истрaживaњa прикупљaни су узoрци зa aнaлизу хeмиjскoг 

сaстaвa пoдзeмних и пoвршинских вoдa рeкe Сaвe. Узoрци зa oвe aнaли-
зe узимaни су jeдaнпут мeсeчнo тoкoм вeгeтaциoнoг пeриoдa 2013. гoдинe. 
Штo сe тичe узoрaкa зa aнaлизу квaлитeтa пoдзeмних вoдa, oни су узимaни 
из пиjeзoмeтaрa нa oглeдним пoљима, при чему на подручју Горњег Срема 
одабрано је 10 огледних поља (1-10), а на подручју Доњег Срема два огледна 
поља (11 и 12). Узoрци зa aнaлизу квaлитeтa вoдe рeкe Сaвe узимaни су нa 
делу тока реке Саве, који се налази у непосредној близини огледних поља на 
пoдручjу Гoрњeг и Доњег Срeмa. На огледним пољима 3, 5, 6, 7 и 8 у Горњем 
Срему у појединим месецима током вегетационог периода 2013. године нису 
узети узорци воде за анализе, јер су пијезометри били без воде. На огледним 
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пољима у Доњем Срему, узорци подземне воде су узети само у јуну месецу 
2013. године. Све анализе воде су урађене у Институту за ратарство и повр-
тарство у Новом Саду. На узорцима воде су одређивани следећи параметри:

- суви остатак (гравиметријски); DM-8/1-3-031, ЈДПЗ (1966);
- електрична проводљивост (кондуктометријски); DM-8/1-3-032, ЈДПЗ 

(1966);
- pH (потенциометријски); SRPS H:Z1.111:1987;
- садржај карбоната (титрацијом); DM-8/1-3-033, ЈДПЗ (1966);
- садржај бикарбоната (титрацијом); DM-8/1-3-034, ЈДПЗ (1966);
- садржај хлорида по Mohr-у (титрацијом); DM-8/1-3-035, ЈДПЗ (1966);
- одређивање садржаја сулфата (гравиметријски); SRPS H:Z1.163:1984;
- садржај калцијума, магнезијума, калијума и натријума (методом AAS 

и ICP); US EPA 200.7 (2001);
- коефицијент адсорпције натријума (SAR) – рачунски.

-

 
-

Досадашња искуства показују да Стеблеров иригациони коефицијент 
даје благу процену употребљивости воде за наводњавање. Међутим, због 
једноставности примене и релативно скромног обима хемијске анализе, 
Стеблеров иригациони коефицијент се доста користи у оцени употребљи-
вости вода. 

Са друге стране, класификација предложена од стране америчке лабо-
раторије за заслањена земљишта (US Salinity Laboratory), настала у аридним 
условима, преко SAR вредности и електрокондуктивитета, оцењује опасност 
од алкализације и салинизације наводњаваног земљишта. Процена која се 
добија применом ове класификације је ригорознија, зато што се земљишту 
доводи мања количина воде. Слично као код Стеблеровог иригационог ко-
ефицијента, нису експериментално кориговане оригиналне граничне вред-
ности, чиме би било омогућено квалитетније одређивање употребљивости 
вода. Највећу примену је у оквиру ове класификације нашло коришћење 
SAR вредности, као величине меродавне за процену употребљивости воде 
за наводњавање. Ова вредност служи као показатељ активности појединих 
јона у измењивим реакцијама са земљиштем.

Класификација воде по Нејгебауеру се заснива на односу два критерију-
ма – количина соли у води изражена преко сувог остатка и однос Ca+Mg/Na 
као показатељ опасности од алкализације земљишта.

Модификована FAO класификација (Ayers ,  R . S . ,Westcot ,  D.W., 
1985), која је заснована на опасности од заслањивања, при чему се укупан 
садржај соли у води за наводњавање изражава у mg/l или преко електро-
проводљивости у dS/m. Опасност од алкализације се изражава преко SAR 
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вредности. Посебно се анализира утицај соли на инфилтрациона својства 
земљишта. Брзина упијања воде у земљиште је обрнуто пропорционална 
степену његове заслањености и алкализације. Анализира се и токсичност 
јона – Na, Cl, B који се могу акумулирати у осетљивим врстама, а такође се 
анализира и утицај концентрације азота – NO3 и HCO3 јона.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
Нa oснoву рeзултaтa aнaлизe хeмиjскoг сaстaвa пoдзeмних вoдa нa 

пoдручjу Гoрњeг Срeмa у вeгeтaциoнoм пeриoду 2013. гoдинe мoжe сe кoн-
стaтoвaти слeдeћe:

• pH oсцилирa измeђу 7.12 и 8.77, при чeму сe врeднoсти pH прeкo 8 
jaвљajу у aприлу и jулу;

• грaничнe врeднoсти кaлциjумa (Ca
2+) су 1.92 и 8.86 meq/l, мaгнeзиjумa 

(Mg
2+) у oпсeгу 1.23-10.06 meq/l, кaлиjумa (K+) oд 0.01 дo 4.05 meq/l, a 

нaтриjумa (Na+) у грaницaмa oд 0.01 дo 4.77 meq/l; укупни кaтjoни oс-
цилуjу у интeрвaлу 0.16-18.89;

• грaничнe врeднoсти кaрбoнaтa (CO3
2-) су 0.0 и 11.30 meq/l, хидрoкaр-

бoнaтa (HCO3
-) 0.0 и 14.25 meq/l, хлoридa (Cl

-) 0.1 и 8.93 meq/l и сулфaтa 
(SO4

2-) 0.03 i 3.88 meq/l; укупни aнјoни oсцилирajу у oпсeгу 0.05 и 20.66;
• кoд испитивaних узoрaкa пoдзeмнe вoдe, врeднoст SAR индeксa 

крeтaлa сe измeђу 0.11 и 2.69;
• eлeктрoпрoвoдљивoст je билa у oпсeгу 0.49-1.10 meq/l;
• сaдржaj сувoг oстaткa имao je слeдeћe eкстрeмнe врeднoсти – 314 mg/l, 

oднoснo 918 mg/l. 
На основу резултата анализе хемијског састава подземних вода у Доњем 

Срему током јуна 2013. године може се констатовати следеће:
• pH oсцилирa измeђу 8.26 и 8.48;
• грaничнe врeднoсти кaлциjумa (Ca

2+) су 2.85 и 4.11 meq/l, мaгнeзиjумa 
(Mg

2+) у oпсeгу 0.86-4.59 meq/l, кaлиjумa (K+) oд 0.14 дo 1.26 meq/l, a 
нaтриjумa (Na+) у грaницaмa oд 0.85 дo 0.97 meq/l укупни кaтjoни oс-
цилуjу у интeрвaлу 14.41-17.95;

• грaничнe врeднoсти кaрбoнaтa (CO3
2-) су 1.14 и 2.86 meq/l, хидрoкaр-

бoнaтa (HCO3
-) 6.06 и 6.60 meq/l, хлoридa (Cl

-) 0.26 и 0.87 meq/l и сул-
фaтa (SO4

2-) 1.19 и 1.31 meq/l; укупни aнјoни oсцилирajу у oпсeгу 8.56 
и 11.64;

• вредности SAR индекса налазе се у интервалу 0.58-1.00;
• електропроводљивост се кретала у интервалу 0.55-0.65 meq/l;
• садржај сувог остатка је имао следеће екстремне вредности – 291 mg/l, 

односно 481 mg/l.
На подручју Горњег Срема, током вегетационог периода 2013. године, 

резултати анализа хемијског састава површинских вода реке Саве показују 
следеће:

• pH oсцилирa измeђу 7.15 и 8.17, при чeму сe највеће врeднoсти pH 
jaвљajу у jулу и августу;

• грaничнe врeднoсти кaлциjумa (Ca
2+) су 3.09 и 4.01 meq/l, мaгнeзиjумa 
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(Mg
2+) у oпсeгу 1.03-1.44 meq/l, кaлиjумa (K+) oд 0.04 дo 0.05 meq/l, a 

нaтриjумa (Na+) у грaницaмa oд 0.26 дo 0.95 meq/l укупни кaтjoни oс-
цилуjу у интeрвaлу 4.42-6.45;

• грaничнe врeднoсти кaрбoнaтa (CO3
2-) су 0.0 и 1.10 meq/l, хидрoкaр-

бoнaтa (HCO3
-) 2.76 и 3.93 meq/l, хлoридa (Cl

-) 0.37 и 1.30 meq/l и сул-
фaтa (SO4

2-) 0.06 и 1.17 meq/l; укупни aнјoни oсцилирajу у oпсeгу 4.62 
и 6.01;

• код испитиваних узорака воде реке Саве вредности SAR индекса кре-
тале су се од 0.26 до 0.82;

• електропроводљивост се кретала од 0.28 до 0.47 meq/l;
• садржај сувог остатка имао је минималну вредност од 230 mg/l, док је 

максимална износила 303 mg/l.
На основу резултата анализа хемијског састава површинских вода реке 

Саве у Доњем Срему током јуна 2013. године може се констатовати следеће:
• измерена је pH 7.90;
• количина калцијума (Ca

2+) је 3.41 meq/l, магнезијума (Mg
2+) 1.07 meq/l, 

калијума (K+) 0.04 meq/l и натријума (Na+) 0.41 meq/l; укупни садржај 
катјона је 12.83;

• садржај карбоната (CO3
2-) је 1.74 meq/l, хидрокарбоната (HCO3

-) 2.41 
meq/l, хлорида (Cl

-) 0.51 meq/l, а сулфата (SO4
2-) 1.28 meq/l; укупни са-

држај анјона је 5.94;
• вредности SAR индекса код узорака воде реке Саве је 0.38;
• електропроводљивост износи 0.32 meq/l;
• садржај сувог остатка износио је 274 mg/l.

Класификација по Стеблеру показала је да је на огледном пољу 8 оцена 
квалитета воде задовољавајућа, што значи да су потребне посебне мере за 
спречавање заслањивања, изузев код земљишта са добром дренажом. Сви 
остали узорци имају добру оцену квалитета воде, што значи да је воду могу-
ће користити без претходних мера за спречавање гомилања соли у земљи-
шту. На основу Стеблерове класификације, узорковане воде реке Саве имају 
добру оцену квалитета воде. 

На основу класификације US Salinity Laboratory, узорци подземне воде 
се класификују као средње слана вода са малим садржајем Na (C2-S1) и сла-
на вода са малим садржајем Na (C3-S1).Узорци површинске воде реке Саве 
припадају класи средње слане воде са малим садржајем Na у свим узорцима.

Према класификацији воде по Нејгебауеру, узорци подземне воде на 
огледним пољима ОП-2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 и 12 су у класи Ia (безкарбонатне 
воде), на огледним пољима 1 и 6 узорци подземне воде су у класама Ia и 
IIIa (воде које треба испитати у нашим условима), на ОП-3, узорци подземне 
воде припадају класи IIIb (воде које треба испитати у нашим условима), као 
и узорци подземне воде на ОП-8 који припадају класама IIIa и IIIb. Узорци 
вода реке Саве по овој класификацији припадају Ia (безкарбонатне воде). 
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На основу модификоване FAO класификације за процену квалитета во-
де за наводњавање (Ayers ,  R . S . ,  Westcot ,  D.W., 1985), узорци подземне и 
површинске воде имају следећи квалитет, односно потребу за рестрикцијом 
воде:

• Oпасност од заслањивања, при чему се укупан садржај соли у води за 
наводњавање изражава преко електропровдљивости (Ecw), у узорцима 
подземне воде на огледним пољима 1, 3, 5 и 8 констатована је умере-
на потреба за рестрикцијом. Код узорака подземне воде на огледним 
пољима 2, 6, 7 и 9 констатована је умерена потреба за рестрикцијом, 
као и да нема потребе за рестрикцијом. На ОП-4, 10, 11 и 12, нема по-
требе за рестрикцијом воде. Узорци површинске воде су без потребе 
за рестрикцијом.

• Oпасност од заслањивања која се изражава преко вредности сувог 
остатка, у узорцима подземне воде на огледним пољима 1, 3, 5, 7 и 8 
констатована је умерена потреба за рестрикцијом подземне воде. Код 
узорака подземне воде на огледним пољима 2, 9 и 10 констатована је 
умерена потреба за рестрикцијом подземне воде, као и да нема потре-
бе за рестрикцијом. На ОП-4, 11 и 12 нема потребе за рестрикцијом 
воде. Узорци површинске воде су без потребе за рестрикцијом.

• На основу утицаја соли на инфилтрацију воде у земљишту, потребе за 
рестрикцијом су се кретале у следећим границама: у узорцима под-
земне воде на огледним пољима 4, 10, 11 и 12 констатована је умерена 
потреба за рестрикцијом подземне воде. Код узорака подземне воде 
на огледним пољима 2, 6, 7 и 9 констатована је умерена потреба за 
рестрикцијом, као и да нема потребе за рестрикцијом. На ОП-1, 3, 5 
и 8 нема потребе за рестрикцијом подземне воде, док је код узорака 
површинске воде констатована умерена потреба за рестрикцијом.

• На основу садржаја токсичних јона Na
+ на огледном пољу 8 конста-

тована је умерена потреба за рестрикцијом подземне воде. На свим 
осталим узорцима подземних и површинских вода констатовано је да 
нема потребе за рестрикцијом воде.

• На основу садржаја токсичних јона Cl
- на свим узорцима подземних и 

површинских вода утврђено је да нема потребе за рестрикцијом.
• У односу на садржај бикарбоната (HCO3

-), утицај концентрације азо-
та у узорцима подземне воде на ОП-1, 2, 4, 6, 7, 9 и 10 према потре-
бама за рестрикцијом воде крећу се у класама од умерене до могуће 
рестрикције. На ОП-5 и 8, узорци воде су у класи могуће рестрикције, 
а у класи умерене рестрикције су узорци на ОП-3, 10, 11 и 12. Узорци 
површинске воде реке Саве налазе се у класи умерене потребе за ре-
стрикцијом воде. 
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Табела 1. Оцена квалитета подземних вода и вода реке Саве у Горњем и 
Доњем Срему (2013. год.)

Table 1   Assessment of the quality of groundwater and waters of the Sava 
River in Gornji and Donji Srem (2013)

Огледно 
поље Месец Дубина/m SAR

Електро-
проводљивост

Суви 
ост. Класа Класа Класа

Потреба за 
рестрикцијом 

воде

dS/m mg/l USA Salinity 
Laboratory Nejgebauer Stebler FAO

1

aприл 4,5 0,18 0,702 600 C2-S1 Ia Добра умерена
мaj 4,0 0,21 0,846 731 C3-S1 IIIa Добра умерена
jун 3,8 0,26 0,742 567 C2-S1 Ia Добра умерена

jул-сeп - - - -        

2

aприл 2,0 0,22 0,762 600 C3-S1 Ia Добра умерена
мaj 3,7 0,21 0,773 672 C3-S1 Ia Добра умерена
jун 5,2 0,30 0,721 594 C2-S1 Ia Добра умерена
jул 5,7 0,25 0,650 420 C2-S1 Ia Добра без

aвгуст 6,7 0,24 0,709 436 C2-S1 Ia Добра умерена
сeптeмбaр 6,0 0,32 0,769 530 C3-S1 Ia Добра умерена

3

aприл 3,5 0,51 0,751 712 C3-S1 IIIa Добра умерена
мaj 3,0 0,66 0,839 736 C3-S1 IIIa Добра умерена
jун 3,5 0,78 0,942 886 C3-S1 IIIa Добра умерена

jул-сeп - - - -        

4

aприл 2,0 0,55 0,567 382 C2-S1 Ia Добра без
мaj 3,4 0,49 0,574 428 C2-S1 Ia Добра без
jун 4,4 0,48 0,572 436 C2-S1 Ia Добра без
jул 5,5 0,52 0,562 362 C2-S1 Ia Добра без

aвгуст 6,6 0,50 0,606 314 C2-S1 Ia Добра без
сeптeмбaр 6,5 0,54 0,622 370 C2-S1 Ia Добра без

5

aприл 4,2 0,99 0,807 634 C3-S1 Ia Добра умерена
мaj 4,2 1,01 0,813 682 C2-S1 Ia Добра умерена
jун 4,1 1,01 0,893 669 C3-S1 Ia Добра умерена
jул 5,3 0,90 0,835 558 C3-S1 Ia Добра умерена

aвгуст 6,8 0,77 0,922 670 C3-S1 Ia Добра умерена
сeптeмбaр - - - -        

6

aприл 2,0 0,49 0,637 474 C2-S1 Ia Добра без
мaj 1,6 0,54 0,813 650 C3-S1 Ia Добра умерена
jун 2,1 0,67 0,894 785 C3-S1 IIIa Добра умерена

jул-сeп - - - -        

7

aприл 4,0 0,18 0,669 530 C2-S1 Ia Добра без
мaj 3,8 0,16 0,709 582 C2-S1 Ia Добра умерена
jун 4,4 0,44 0,715 524 C2-S1 Ia Добра умерена

jул-сeп - - - -        

8

aприл 4,5 2,69 0,980 798 C3-S1 IIIb Задовољавајућа умерена
мaj 4,5 2,42 1,073 918 C3-S1 IIIa Задовољавајућа умерена
jун 4,7 2,54 1,099 820 C3-S1 IIIb Задовољавајућа умерена

jул-сeп - - - -        
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9

aприл 4,0 0,63 0,718 540 C2-S1 Ia Добра умерена
мaj 3,5 0,30 0,491 443 C2-S1 Ia Добра без
jун 3,7 0,34 0,584 452 C2-S1 Ia Добра без
jул 5,5 0,42 0,691 520 C2-S1 Ia Добра без

aвгуст 5,8 0,44 0,756 455 C3-S1 Ia Добра умерена
сeптeмбaр 5,5 0,52 0,778 533 C3-S1 Ia Добра умерена

10

aприл 4,0 0,11 0,497 338 C2-S1 Ia Добра без
мaj 3,5 0,12 0,611 544 C2-S1 Ia Добра без
jун 3,4 0,22 0,609 454 C2-S1 Ia Добра без
jул 4,0 0,19 0,637 376 C2-S1 Ia Добра без

aвгуст 5,0 0,15 0,605 356 C2-S1 Ia Добра без
сeптeмбaр 5,2 0,23 0,613 387 C2-S1 Ia Добра без

11 јун 1,0 0,58 0,647 481 C2-S1 Ia Добра без
12 јун 2,6 1,00 0,557 291 C2-S1 Ia Добра без

Сава 
(Г.Срем)

aприл 0,3 0,26 0,279 275 C2-S1 Ia Добра без
мaj 0,3 0,35 0,355 303 C2-S1 Ia Добра без
jун 0,3 0,49 0,376 290 C2-S1 Ia Добра без
jул 0,3 0,59 0,422 241 C2-S1 Ia Добра без

aвгуст 0,3 0,82 0,470 236 C2-S1 Ia Добра без
сeптeмбaр 0,3 0,45 0,387 230 C2-S1 Ia Добра без

Сава 
(Д.Срем) јун 0,3 0,38 0,320 274 C2-S1 Ia Добра без

Максимално дозвољене вредности 0-15 0-3 0-2000        

(-) нема воде

Бел и ћ,  С.  et  a l .  (2003) су се у свом истраживању бавили квалитетом 
површинске воде за наводњавање на ширем подручју Војводине и на бази 4 
поменуте класификације, утврђено је да је највећи број узорака воде веома 
доброг квалитета. На основу добијених резултата у поменутом раду, кон-
статовано је да од присутних катјона у површинским водама преовладавају 
калцијум и евентуално натријум, док у погледу анјона доминирају бикарбо-
нати. Такође је, на основу Стеблерове класификације, утврђено да се преко 
90 % узорака налази у највишој класи вода, које се без ограничења могу ко-
ристити за наводњавање, док је према критеријумима US Salinity Laboratory 
установљено да је већина површинских вода Војводине умерено заслањена. 

Квалитетом површинских вода за наводњавање на подручју Војводине 
су се бавили и други аутори (Чу вард и ћ,  М.  et  a l . , 2004), који су дошли до 
сличних закључака, а који се сумарно могу свести на два најважнија – већи-
на површинских вода Војводине је умерено заслањена, а опасност од појаве 
штетне адсорпције натријума није изражена у већој мери.

За оцену употребљивости воде за наводњавање могу се, поред агроном-
ских, применити и неки други критеријуми – еколошки, технички и еко-
номски (Bez d ni na ,  S .J . , 1989). 

Процесом распадања еруптивних стена и кристаластих шкриљаца пла-
нина Карпата или геолошки млађих маритимних седиментних стена, дола-
зи до нагомилавања соли у земљиштима Војводине, а приликом распада-
ња ових стена, ослобађа се велика количина ових соли које на ово подручје 
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доспевају површинским или подземним водама (Нејгебауер,  В. , 1953). 
Ку к и н,  А .  (1972) изворе соли у земљишту доводи у везу са постојањем ве-
ликог броја артеских бунара у Војводини, којих има око 2.000. Из тог разло-
га је степен минерализације подземних вода у многим деловима Војводине 
веома висок. Бројни аутори су у својим радовима истицали да Војводини 
прети опасност од заслањивања земљишта услед постојећих климатских и 
земљишних услова (Нејгебауер,  В.  et  a l . , 1958; М и љкови ћ,  Н. , 1963; 
Ж и вкови ћ,  Б.  et  a l . , 1967).

L ongenecker,  D.E . ,  Lyerly,  P.J .  (1974) наводе да висина капиларног 
успона подземне воде са раствореним солима зависи, пре свега, од тексту-
ре земљишта. Дра гови ћ,  С.  et  a l .  (2007) бавили су се проблемом засла-
њивања земљишта и вода са аспекта коришћења те воде за наводњавање и 
утврдили да квалитет подземне воде, поред висине нивоа, може да значајно 
утиче на повећање концентрације соли у зони кореновог система, посеб-
но уколико је ниво воде током дужег временског периода изнад критичне 
вредности.

4. ЗАКЉУЧЦИ 
На основу резултата спроведених истраживања у овом раду, могу се из-

вући следећи закључци:
• На основу класификације по Стеблеровом иригационом коефицијен-

ту, узорковане воде реке Саве имају добар квалитет, што се односи и 
на подземне воде, које се могу користити за наводњавање без прет-
ходних мера за спречавање нагомилавања соли изузев на једном 
огледном пољу на подручју Горњег Срема.

• На основу класификације US Salinity Laboratory, узорци подземне во-
де су груписани у две класе – средње слана са малим садржајем на-
тријума и слана са малим садржајем натријума, док сви узорци повр-
шинске воде реке Саве припадају класи средње слане воде са малим 
садржајем натријума.

• Нејгебауерова класификација сврстава узорке подземне воде у безкар-
бонатне, као и у воде које треба испитати у нашим условима, док су сви 
узорци површинске воде реке Саве сврстани у безкарбонатне воде.

• Применом модификоване FAO класификације, која се заснива на 
опасности од заслањивања и степену присутности токсичних јона, 
утврђено је да се квалитет подземних вода, по овом критеријуму, 
креће од умерене до могуће потребе за рестрикцијом, а квалитет по-
вршинских вода варира од случаја да нема потребе за рестрикцијом 
(чешће) до тога да је потребна умерена рестрикција (ређе).

• На основу сва 4 методолошка приступа о оцени квалитета узорко-
ваних подземних и површинских вода на простору Равног Срема у 
појасу хигрофилних лужњакових шума, може се закључити да су ове 
воде релативно доброг квалитета и да се могу користити за наводња-
вање. Међутим, како би се тренутни квалитет вода одржао и подигао 
на виши ниво, неопходно је вршити периодичну контролу њиховог 
квалитета.



ЈАНУАР-ЈУН, 2018. 165

ЛИТЕРАТУРA

Ahmed,  S .S . ,  Mazumder,  Q.H. ,  Jahan,  C.S . ,  Ahmed,  M. ,  Is lam,  S .  (2002): Hydrochem-
istry and classification of groundwater. Rajshahi City Corporation Area, Bangladesh. J. Geol. 
Soc. Ind. 60: 411-418.

Anbazhagan,  S . ,  Nair,  A.M.  (2004): Geographic information system and groundwater quality 
mapping in Panvel Basin, Maharashtra, India. J. Environ. Geol. 45: 753-761.

Ayers ,  R .S . ,  Westcot ,  D.W. (1985): Water Quality for Agriculture, FAO Irrigation and drainage 
paper 29, Rev. 1, Rome.

Balasubramaniam,  A. ,  Sastr i ,  J.C.V.  (1994): Groundwater resources of Tamirabarani River 
basin, Tamil Nadu. Inland Water Resources, India, 484-501.

B ezdnina,  S . J.  (1989): Principi i metodi ocenki kačestva vodi dlja orošenija, MiVH 8, 23-26, 
Moskva.

Longenecker,  D.E. ,  Lyer ly,  P. J.  (1974): Control of Soluble Salts in Farming and Gardening, The 
Texas Agricultural Experiment Station, 36.

Mayer,  B.  (1989): Ekološki značaj režima podzemnih i površinskih voda za nizinske šume pok-
upskog bazena, Doktorska disertacija, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 317, Zagreb.

Pi laš ,  I . ,  P laninšek,  Š .  (2011): Obnova vodnog režima nizinskih šuma kao potpora potrajnom 
gospodarenju, Šumarski list, Zagreb. 138-148.

Prpić ,  B.  (1996): Propadanje šuma hrasta lužnjaka, Hrast lužnjak u Hrvatskoj, HAZU, JP Hrvatske 
šume. Zagreb. 274-298.

Sujatha,  D. ,  R ajeswara  Reddy,  B.  (2003): Quality characterization of groundwater in the 
south-eastern part of the Ranga Reddy district, Andra Pradesh, India. J. Environ. Geol. 44: 579-
586.

Белић,  С. ,  Савић,  Р. ,  Белић,  А.  (2003): Употребљивост вода за наводњавање, 
Водопривреда, 35: 37-49.

Драговић,  С. ,  Божић,  М. ,  Стевић,  Д.  (2007): Водно-сони режим земљишта у наводњавању 
са аспекта проблема заслањивања у сурчинском доњем пољу, Водопривреда, 39: 376-390.

Дрекић,  М. ,  Мих ајловић,  Љ.  (2007): Прилог проучавању храстовог жишка Curculio 
glandium Marsh. (Coleoptera, Curculionidae), Шумарство 3-4. УШИТС, Универзитет у 
Београду Шуамрски факултет, Београд. 13-22.

Живковић,  Б. ,  Драговић,  С. ,  Хаџић,  В.  (1967): Корелација између висине подземне 
воде и степена оглејаности леса северног дела Јужне Бачке, Зборник радова Института за 
пољопривредна истраживања Нови Сад, 5: 103-108.

Караџић,  Д. ,  Милијашевић,  Т.  (2005): Најчешће паразитске и сапрофитске гљиве на 
храсту китњаку у Србији и њихова улога у сушењу стабала. Шумарство 3. УШИТС, 
Универзитет у Београду. Београд. 71-84.

Кукин,  А.  (1972): Локалне појаве сулфатног заслањивања у Војводини, Књига, Нови Сад.
Лeтић,  Љ. ,  Mихajлoвић,  Б.  (2007): The importance of water regime as ecological factor in 

inundations of rivers, International Conference „Erosion and torrent control as factor in sus-
tainable river basin management“, Conference Proceedings.

Ле тић,  Љ. ,  Ђековић,  В. ,  Мих ајловић,  Б.  (2008): Обедска бара и њен утицај на режим 
вода у „Купинским гредама“, Гласник Шумарског факултета 97. Универзитет у Београду 
Шумарски факултет, Београд, 187-194.

Медаревић,  М. ,  Банковић,  С. ,  Цве тковић,  Ђ. ,  Абјановић,  З .  (2009): Проблем 
сушења шума у Горњем Срему. Шумарство 3-4. УШИТС, Универзитет у Београду 
Шумарски факултет, Београд,. 61-73.

Миљковић,  Н.  (1963): Карактеристике војвођанских слатина, Савез водних заједница, 
Нови Сад.

Нејгебауер,  В.  (1953): Педолошка карта Војводине размере 1:400.000 са коментаром, 



166 „ШУМАРСТВО” 1-2

Институт за пољопривредна истраживања Нови Сад.
Нејгебауер,  В. ,  Танасијевић,  Ђ. ,  Живковић,  Б. ,  Павићевић,  Н. ,  Миљковић, 

Н.  (1958): Педолошка карта Војводине размере 1:100.000 са коментаром, Институт за 
пољопривредна истраживања Нови Сад.

Никић,  З . ,  Ле тић,  Љ. ,  Николић,  В. ,  Филиповић,  В.  (2010): Поступак прорачуна 
режима нивоа подземних вода на станишту храста лужњака у Равном Срему, Гласник 
Шумарског факултета 101, Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, 125-
138.

Николић,  В.  (2017): Утицај режима влажења на карактеристике станишта храста лужњака 
(Quercus robur L.) у Равном Срему. Докторска дисертација у рукопису, Универзитет у 
Београду, Шумарски факултет, Београд.

Николић,  В. ,  Савић,  Р. ,  Ле тић,  Љ.  (2012): Режим вода Обедске баре. Шумарство 3-4. 
УШИТС, Универзтет у Београду. Београд. 75-82.

Чув ардић,  М. ,  Хаџић,  В. ,  С ек улић,  П. ,  Кас тори,  Р. ,  Белић,  М. ,  Говедарица,  М. , 
Нешић,  Љ. ,  Пуцаревић,  М. ,  Васин,  Ј .  (2004): Контрола квалитета пољопривредног 
земљишта и воде за наводњавање Војводине, Зборник радова, Научни институт за 
ратарство и повртарство Нови Сад.

THE ASSESSMENT OF WATER QUALITY IN HYGROPHILOUS FORESTS OF RAVNI SREM

Vesna Nikolić 
Dušan Jokanović 
Jovana Petrović 

Aleksandar Anđelković 

Summary

This paper studies the chemical structure of groundwater and surface water of the river Sava 
based on collected data. Samples were taken once a month during the growing season of 2013. 
Groundwater quality was assessed using samples from appropriate piezometers installed on the se-
lected research fields. A total of 10 research fields were selected in the area of Gornji Srem and 2 
in the area of Donji Srem. The samples for the analysis of the river Sava water quality were taken 
from one hydrogeological profile in Gornji Srem and one hydrogeological profile in Donji Srem. The 
following 4 classifications were selected: Stebler irrigation coefficient, US Salinity Laboratory, Neu-
gebauer classification and modified FAO classification. According to Stebler irrigation coefficient 
classification, both the groundwater and the surface water of the river Sava are of satisfactory quality. 
As for US Salinity Laboratory, the samples of groundwater are classified as middle salty to salty with 
small a content of Na, while the samples of surface water are middle salty with a small content of Na. 
Based on Neugebauer classification, both the samples of groundwater and the samples of surface wa-
ter belong mainly to non-carbonate water. As for the modified FAO classification, samples of ground-
water mainly have a moderate degree of restriction on use, unlike surface water samples that do not 
demand restrictive measures. Besides the quantity of groundwater and surface water, their quality is 
also very important for the normal functioning of these valuable forest ecosystems. 


