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Извод: У раду је извршена анализа распротрањености и потенцијалне производности 
земљишта у ГЈ - ‘Камариште’. На нивоу газдинске јединице, као најзаступљенији тип 
земљишта, детерминисан је флувисол, потом мочварно глејна земљишта и хумофлу-
висол. Поделом на ниже систематске јединице земљипта извршена је диференцијација 
на нивоу форме код флувисола, док је код мочварно глејних земљишта извршена на 
нивоу физиолошки активне дубине профила. На површини газдинске јединице утвр-
ђено је преклапање истраживаних систематских јединица земљишта у простору на 
свега 35,15% површина. Наведена констатација предодређује потребу даљих истражи-
вања на нивоу газдинских јединица. Последично, чињеница на коју је битно указати 
је детерминција на нивоу типа земљишта који је неповољан за узгој дрвеснатих врста, 
што у практичном раду може елиминисати велики број поновљених пошумљавања, 
као и недовољно коришћење потенцијала земљишта. На нивоу газдинске јединице, 
већи део површине је са разликама у односу на претходно доступан, што предодређује 
потребу даљих истраживања на нивоу газдинских јединица.

Kључне речи: Камарпште, флувисол, хумофлувисол, мочварно глејна земљишта

SPATIAL DISTRIBUTION OF SOIL SYSTEMATIC UNIT IN MU KAMARISTE                    
IN BACKA AREA

Abstract: In this paper we analyzed distibution and soil potential for forest growning in MU 
Kamarište. On the management unit level, the most common soil type was fluvisol, followed 
by gley soils and humofluvisol. On the lower soil systematic units differentiation on fluvisol 
were at the form level, while on the gley soils it was carried of the level of physiologically 
active depth of the profile. On the management unit level overlap with previous studies was 
found for only 35.15% of the area. The above-mentioned remark determines the need for 
further research at the managemet unit level in future. The consequence of this fact is a de-
termination at the level of the soil type that is unfavorable for the cultivation of tree species, 
and in practice can lead to a large number of reforestation, as well as to insufficient use of 
potential on the other soil. 
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1. УВОД
Распрострањеност и потенцијална производност земљишта у тере-

стречним системима све се више потисккује (Га лић, З. et al., 2019) у одно-
су на екосистемске услуге терестричних екосистема (Pa lm, C. et al., 2007; 
Ba l labio, C. et al., 2016). Уз потискивање проучавања распрострањености 
и потенцијалне производности се јавља неадеквтна резолуција постојећих 
земљишних мапа, а посебно слаба могућност употребе од стране корисника 
(Sanchez, P.A. et al., 2009; Га лић З. et al., 2019 ). 

Проучене педолошке карактеристике газдинских јединица у равничар-
ском делу Војводине упућују на хетерогеност земљишног покривача у шу-
мама различитог карактера (Ив анишевић, П. et al., 2006, 2008; Га лић, З., 
2011; Га лић, З. et al., 2015; Га лић, З. et al., 2017; Га лић, З. et al., 2017а; Га лић, 
З. et al., 2018; Га лић, З., et al., 2019). У односу на положај газдинске једи-
нице Камариште, која се читавом површином налази у алувијалној равни 
реке Дунав, велика је вероватноћа да се потврде претходна истраживања 
Nejgebauer, V. et al. (1971)  да се на овом подручју налази земљишни покри-
вач из хидроморфног реда. 

Специфични интерес проучавања на нивоу Газдинске јединице 
‘Камариште’ налази се у томе што је топола преовлађујућа врста дрвећа (за-
сади топола). У гајењу топола, распрострањење и познавање потенцијал-
не производности појединих типова земљишта би требало послужити као 
основа за планирање и газдовање шумама. Истраживањима у Србији, на 
подручју распрострањења равничарских шума, обухваћено је више газдин-
ских јединица (Га лић, З. et al., 2018; Га лић, З. et al., 2017; Га лић, З. et al., 
2017а; Га лић, З. et al., 2015; Га лић, З. et al., 2019), а подаци су упоређени са 
доступним подацима истраживања (Нејгебауер, V. et al., 1971; Живковић, 
B. et al., 1972; Ив а нишевић, П. et al., 
1999; И в а н и ш е в и ћ, П. et al., 2006; 
Иванишевић, П. et al., 2008; Николић, 
В. et al., 2018). 

Циљ рада је био да се одговори на 
питање о распрострањености земљи-
шта на нивоу газдинске јединице, зна-
чајности разлика између спроведених 
истраживања на у односу на претходна 
истраживања, као и процене потенци-
јалне производности земљишта на ни-
воу ГЈ „Камариште“.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Истраживања су обављена у ГЈ 

‘Камариште’ (слика 1). На истој слици 
приказана је мрежа анализираних про-

Слика 1. Положај ГЈ Камариште
Picture 1 Location of MU Kamarište
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фила. У периоду пре истраживања је, за потребе ЈП за газдовање  шумама 
‘Војводинашума’ Нови Сад, отворено 11 педолошких профила. Током истра-
живања 2018. године, извршена је анализа на још 32 локалитета тако да је 
мрежа података о земљишту проширена на 43 локалитета. Основ за проши-
рење мреже је базиран на основу података о микрорељефу, а анализирани 
подаци садрже морфолошки опис, дефинисан тип земљишта (класификација 
Шкорић, А. et al. (1985) и распрострањеност земљишта. Компарација де-
терминације земљишта извршена је са доступним подацима Нејгебауер, 
V. et al. (1971) и са WRB класификацијом (2014). Детерминисани матични 
супстрат је алувијални нанос. 

Дистрибуција канала у простору утврђена је на основу основне државне 
карте. Просторна анализа је урађена програмским пакетом ArcGIS 10.5. 

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
У проучаваној газдинској јединици мрежа тачака указује да се надморска 

висина кретала од 76.5 до 84.05 m н.в., што указује на изражен микрорељеф 
(слика 2 и 3). 

На основу просторне анализе утврђено је да је средња вредност била 
80.9 m н.в., са стандардном девијацијом од 0.87 m н.в. (графикон 1). Према 
подацима са истог графикона уочава се да је највећа дистрибуција тачака 
била између 79.3 и 82.1 m н.в. У простору је већи број тачака нижих кота био 
везан за делове поред канала и депресија (слика 4).

Слика 2. Коте терена
Picture 2 Elevation points

Графикон 1. Дистрибуција висина
Graph 1 Elevation Distribution

Слика 4. Распрострањење канала
Picture 4 Channel distribution

Слика 3. Модел терена
Slika 3 Terrain model
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У ГЈ ‘Камариште’ утврђене су, према карти Nejgebauer, V. et al. (1971) , 
две класе земљишта из хидрморфног реда (неразвијена и глејна зњмљишта), 
док су, према истраживањима у оквиру овог рада, утврђене три класе земљи-
шта (неразвијена, семиглејна и глејна земљишта).

Графикон 2. Разлике у детерминисаним класама земљишта
Graph 2 Differences in soil classes

На нивоу типа земљишта према карти Nejgebauer, V. et al. (1971), из-
двојена су само два типа, и то: флувисол и ритска црница, са учешћем од 
91%, односно 9%, у укупном земљишном фонду у истраживаној газдинској 
једници (слика 5 и графикон 3). Спроведеним истраживањима утврђено је 
да је однос учешћа флувисола, мочварно глејног земљишта и хумофлувисола 
57,66%:25,13:17,21% (слика 6 и графикон 3). 

Слика 5. Типови земљишта према 
Ne j ge b au e r, V. et al. ( 1971)
Picture 5 Soil types according 
Ne j ge b au e r, V. et al. ( 1971)

Слика 6. Типови земљишта 
– истраживања 2018.

Picture 6 Soil types - research 2018
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Графикон 3. Разлике у распрострањености детерминисаних типова земљишта
Graph 3 Differences in soil type distribution 

На нивоу нижих систематских јединица земљишта још је израженија на-
ведена разлика у просторној распрострањености земљишта у истраживаној 
газдинској једници (слике 7 и 8). 

Уважавајући класификацију земљишта Југославије (Шкорић, А. et al., 1985), 
уз допуну исте поделом по Wilde, A. S. (1940), на физолошки активну дубину 
профила, разлике се уочавају у распрострањењу детерминисаних нижих си-
стематских јединица земљишта.

Слика 7. Подела на ниже систе-
матске јединице земљишта према 

Ne j g e b au e r, V. et al. (1971)
Picture 7 Soil systematic units – 

Ne j g e b au e r, V. et al. (1971)

Слика 8. Подела на ниже систематске 
јединице земљишта – истраживања 

2018.
Picture 8 Soil systematic units – research 

2018
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Графикон 4. Разлике у распрострањености детерминисаних нижих систематских 
јединица земљишта

Graph 4 Difference of soil systematic units distribution

Према карти Нејге бауер, В. et al. (1971), најзаступљенија је иловаста 
форма флувисола, што потврђују и истраживања (графикон 4). Иако је нај-
заступљенија систематска јединица земљишта, на основу оба истраживања, 
разлика је највећа и износи 37,04 % (графикон 5).

Графикон 5. Одступање у распрострањености детерминисаних нижих                           
систематских јединица земљишта

Graph 5 Deviation of soil sytematic unit distribution
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Иако нису детерминисане на 
карти Nejgebauer, V. et al. (1971), 
значајне разлике забележене су и за 
хумофлувисол (17.20%) и мочварно 
глејно γ глеј (14,31%). Исто тако, ви-
соко је учешће одступања и за мање 
повољне систематске јединице зе-
мљишта; мочварно глејно β глеј (3,71 
%) и мочварно глејно α глеј (7,09 %).

На поврпини газдинске јединице 
је у простору утврђено преклапање 
истраживаних систематских једини-
ца земљишта на свега 35,15% повр-
шина. Највеће преклапање је утвр-
ђено за систематску јединицу флувисол форма иловаста (34,79%), а потом и 
за флувисол форма песковита (0,36%). Код осталих системасткох јединица 
земљишта није утврђено преклапање у простору. 

Као најраспрострањенија систематска јединица земљишта флувисол 
форма иловаста има и највећа одступања у односу на мочварно глејна зе-
мљишта (22,5%) и на хумофлисол (15,11%), а мањој мери и на флувисол 
форма песковита (3,75%). Наведене разлике утичу и на избор врста дрвећа 
у проучаваној газдинској јединици, као и на потенцијалну продуктивност 
истих.

Избор врста дрвећа у односу на типове земљишта (графикон 6) и у од-
носу на ниже систематске јединице земљишта (графикон 7) указују на битне 
разлике.

Графикон 6. Избор врста дрвећа према типовима земљишта
Graph 6 Selection of tree species according soil typed

Слика 9. Преклапање систематских 
јединица 

Picture 9 Overlay of soil systeantic units
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Подаци указују да на нивоу типа земљишта, у оба истраживања нису 
детерминисана земљишта неповољна за узгој шума, као и да се избор земљи-
шта за узгој топола врши грубо, као што је то случај приликом узгоја врба и 
храста лужњака (графикон 6).

Графикон 7. Избор врста дрвећа према систематским јединицама земљишта
Graph 7 Selection of tree species according soil systematic units

Диференцијацијом на ниже систематске јединице уочава се и потенци-
јална могућност оптимализација гајења врста дрвећа на нивоу газдинске 
јединице. На нивоу газдинске јединице за високопроизводне засаде, према 
истраживањима, отпада за 35% мање површина у односу на постојеће карте 
Nejgebauer, V. et al. (1971), док је за храст лужњак утврђена мања површина 
од 9% (графикон 7). Осим наведеног, у спроведеним истраживањима раздво-
јена су станишта за високопродуктивна земљишта за узгој топола (54,04%), 
врба (3,72%), као и неплодног земљишта (графикон 6).

У више досадашњих истраживања указано је на разлике у односу на по-
стојеће карте земљишта, као и потреба за детерминисање земљишта у га-
здинским јединицама (Га лић, З. et al., 2019; Га лић, З. et al., 2018; Га лић, З. 
et al., 2017; Га лић, З. et al. 2017а; Га лић, З. et al., 2015). Најчешће наведени 
разлог у досадашњим истраживањима је да се изврши оптимализација кори-
шћења земљишта и то пре свега одговарајућим избором врста дрвећа.

Као и у претходним истраживањима, полазна тачка била је израженост 
микрорељефа. У газдинској јединици се кретао од најниже тачке од 76.5 
m. nm до 84.05 m3 nm, односно са веома итраженом висинском разликом. 
Израженост микрорељефа је упућивала на могуће распрострањење типова 
земљишта, као и ниже системастке јединице земљишта.

У проучаваној газдинској јединици утврђене су разлике на нивоу класе, 
типа и нижих систематских јединица земљишта у односу на претходна ис-
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траживања Nejgebauer, V. et al. (1971). На нивоу класе земљишта су утвр-
ђене разлике за класе неразвијених, семглејних и глејних земљишта. Разлика 
унутар класа земљишта је највише изражена за неразвијена (33,43%), док 
је најмање изражена за класу глејних земљишта (16.22%). Разлика за класу 
семиглејних земљишта је приближно иста као и за класу глејних земљишта 
(17,21%). Детерминисане разлике класа земљишта се у највећој мери пресли-
кавају на типове земљишта, са битном разликом да долази до раслојавања у 
класи глејних земљишта и то на изражене разлике у појави мочварно глејних 
земљишта и типа ритске црнице. На нивоу нижих системастких јединица је 
јасно уочена диференцијација мочварно глејних земљишта користећи класи-
фикацију Wilde, A.S. (1940). што са практичног становишта значи издвајање 
неплодног дела у оквиру мочварно глејних земљишта. Претходно наведених 
површина на нивоу газдинске јединице има око 7%. издвајањем β и γ глеја 
после мочварно глејних земљишта. Преклпање истраживаних систематских 
јединица земљишта у простору указује на то да су на свега 35,15% површи-
не потвршена претходна истраживања Nejgebauer, V. et al. (1971). Највеће 
преклапање је по очекивањима утврђено за систематску јединицу флувисол 
форма иловаста (34,79%) што је последица високог учешћа у зњмљишном 
фонду проучавања газдинске јединице. Осим највећих преклапања за исту 
газдинску јединице су утврђена и највећа одступања у односу на мочварно 
глејна земљишта (22,5%) и на хумофлисол (15,11%), а мањој мери и на флу-
висол форма песковита (3,75%). 

Избор врста дрвећа када се упореде два истраживања у потпуности ком-
паративно на 35,15% укупне површине газдинске јединице. Међутим, много 
већи део површине је са разликама у детерминианим типовима земљишта. 
Наведена констатција предодређује потребу даљих истраживања на нивоу 
газдинских јединица. Последично чињеница на коју је битно указати је де-
терминција на нивоу типа које су неповољне за узгој дрвеснатих врста, а у 
практичном раду могу довести до великог броја поновљених пошумљавања. 
Осим тога, на нивоу газдинске јединице за високопроизводне засаде топола 
према истраживањима отпада за 35% мање површина у односу на постојеће 
карте Nejgebauer, V. et al. (1971). 

4. ЗАКЉУЧЦИ
У ГЈ ‘Камариште’ на подручју Бачке, утврђена су земљишта из реда хи-

дроморфних земљишта, класе неразвијени, семиглејних и глејних земљишта. 
У оквиру класе неразвијених земљипта издвојен је тип земљишта флувисол, 
семиглејних тип земљишта хумофлувисола, а у оквиру глејних земљипта мо-
чварно глејна земљишта.

Најраспрострањеније систематска јединица земљишта је флувисол фор-
ма иловаста, позом хумофлувисол и мочварно глејно земљиште (физиоло-
шки γ глеј).

На поврпини газдинске јединице је у простору утврђено преклапање ис-
траживаних системазских јединица земљишта на свега 35,15% површина.
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У случају да се користе претходна истраживања (претходне карте) из-
бор врста дрвећа би био тачан на мањој површини (35,15%), док је на много 
већем делу површине била непходна нова детерминиција типова земљишта. 
Наведена констатција предодређује потребу даљих истраживања на нивоу 
газдинских јединица. Последично чињеница на коју је битно указати је де-
терминција на нивоу типа које су неповољне за узгој дрвеснатих врста, а у 
практичном раду могу довести до великог броја поновљених пошумљавања, 
као и недовољног коришћења потенцијала са друге стране.

На нивоу газдинске јединице већи део површине је са разликама у одно-
су на претходно доступн, што предодређује оправданост даљих истражива-
ња на нивоу газдинских јединица.

Захвалница: Истраживања су финансирана од стране Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, број пројекта: 451-
03-68/2020-14/ 200197.
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Summary

In this paper we analyzed distibution and soil potential for forest growning in MU Kamarište. 
On the management unit level, the most common soil type was fluvisol, followed by gley soils and 
humofluvisol. On the lower soil systematic units differentiation on fluvisol were at the form level, 
while on the gley soils it was carried of the level of physiologically active depth of the profile. This 
study also compared results with previous research and identified significant differences in soil dis-
tribution on the management unit level. On zhe management unit level overlap with previous studies 
was found for only 35.15% of the area. The largest overlap was determined by fluvisol loamy form 
(34.79%), and then in the fluvisol sandy form (0.36%). In mangement unit area for the other soil 
systematic units it wasn’t overlaping. Consequently, if previous studies (previous maps) were used, 
the selection of tree species would be accurate over a smaller area (35.15%), while a much larger 
portion of the area was necessary a new determination of soil types. The above-mentioned remark 
determines the need for further research at the managemet unit level in future. The consequence of 
this fact is a determination at the level of the soil type that is unfavorable for the cultivation of tree 
species, and in practice can lead to a large number of reforestation, as well as to insufficient use of 
potential on the other soil. 




