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Извод: У раду је извршена анализа особина земљишта у ГЈ ‘Колут-Козара’. 
Најзаступљенији ред земљишта у ГЈ ‘Колут-Козара’ је аутоморфни ред. Проучавањем 
хумусно-акумулативног хоризонта детерминисаних систематских јединица 
земљишта, као и матичног супстрата, на нивоу читаве Газдинске јединице ‘Колут-
Козара’ је утврђена варијација истражваних особина. Осим проучавања варијације 
особина земљишта је утврђена и сличност особина земљишта. Кластер анализом ут-
врђено је да је најмања сличност особина земљишта у хумусно акумулативном хо-
ризонту утврђена за чернозем карбонатни и чернозем заслањени и алкализирани. 
Кластер анализа особина матичног супстрата је указала исто на најмању сличност 
између чернозема карбонатног и чернозема заслањеног и алкализираног. PCA анализа  
за хумусно-акумулативни хоризонт и матични супстрат указује на разлике у значај-
ности у особинама земљишта. Осим тога, PCA анализом је утврђена и различита зна-
чајност особина систематских јединица земљишта. Анализом је утврђена значајност 
разлика у особинама земљишта код солоњеца у хумусноскумулативном хоризонту и 
чернозема варијетет оглејани у матичном супстрату у односу на остале систематске 
јединице земљишта.

Kључне речи: Колут-Козара, чернозем, особине земљишта, кластер и PCA анализа

VARIABILITY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL TYPES              
IN THE ’KOLUT-KOZARA’ MANAGEMENT UNIT

Abstract: This paper studies distribution and properties of soil in Kolut-Kozara Management 
Unit. Automorphic soil order is the most common order in the Kolut Kozara Management 
Unit. A study dealing with the humus-accumulating horizon of determined systematic soil 
units and bedrock at the level of the entire management unit of Kolut-Kozara revealed var-
iation in the investigated characteristics. Besides the variation in soil properties, the study 
defined the similarities between soil properties. A cluster analysis of the soil properties in 
the humus-accumulating horizon determined the smallest similarity between the carbonated 
chernozem and the salinized and alkalized chernozem. A cluster analysis of the bedrock 
properties also determined the smallest similarity between the carbonated chernozem and 
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the salinized and alkalized chernozem. PCA analysis for humus-accumulating horizon and 
bedrock indicates significant differences in soil properties. PCA analysis also revealed signifi-
cant differences in the properties of systematic soil units. The analysis determined significant 
differences in soil properties of the solonetz in the humus – accumulating horizon and the 
gleyed chernozem variety in the bedrock compared to other systematic soil units.

Keywords: Kolut-Kozara, Chernozem, Cluster analysis, PCA

1. УВОД
Улога земљишта се у терестречним системима може посматрати са више 

аспеката иако се у последњем периоду све чешће посматра у контексту еко-
системских услуга екосистема као целине (Pa l m ,  C .  et al., 2007; B a l l a b i o , 
C .  et al., 2016). Заједнички проблем свих аспеката представља просторна 
резолуција земљишних мапа, а посебно слаба могућност употребе од стране 
корисника (S a n c h e z ,  P. A .  et al., 2009). 

У шумарству се проблем усложњава због потребе за анализом на нивоу 
газдовања (газдинских јединица). Из наведеног разлога би распрострањење 
и познавање особина земљишта на нивоу газдинских јединица могла послу-
жити као основа за планирање и газдовање шумама. У равничарским шу-
мама се тиме омогућава детаљаније сагледавање производних могућности у 
зависности од едафског фактора. На подручју Србије је у равничарским шу-
мама проучено више газдинских јединица (Га л и ћ ,  З .  et al., 2018; Га л и ћ , 
З .  et al., 2017; Га л и ћ ,  З .  et al., 2017а; Га л и ћ ,  З .  et al. 2015, Га л и ћ ,  З . 
et al., 2019), а подаци су упоређени са доступним подацима истраживања 
(Ж и в к о в и ћ ,  Б .  et al., 1972, И в а н и ш е в и ћ ,  П .  et al., 1999, 2006. и 2008, 
К л а ш њ а ,  Б .  et al., 2008, 2012, Ле т и ћ ,  Љ .  et al., 2017). У претходно на-
веденим истраживањима се уочава хетерогеност едафског фактора како у 
распрострањењу тако и у проучаваним физичким, водноваздушним и хе-
мијским особинама. 

У Класификацији земљишта Југославије (Ш к о р и ћ ,  А .  et al., 1985) као 
што је познато издвајају се три реда земљишта (аутоморфни, хидроморф-
ни и халоморфни), а у досадашњим истраживањима у равничарском делу 
Војводине су утврђени у шумама различитог карактера (И в а н и ш е в и ћ , 
П .  et al., 2006, 2008; Га л и ћ ,  З ,  2011, Га л и ћ ,  З .  et al., 2015, 2017, 2017а, 
2018, 2019). У претходно проучаваним газдинским јединицама однос-
но на релативно малом простору као што је газдинска јединица је уочено 
да је могућа појава различитих систематских јединица земљишта чак из 
сва три реда земљишта. Досадашња истраживања на аутоморфном реду 
земљишта указују да шуме налазимо на различитим варијететима чернозе-
ма (И в а н и ш е в и ћ ,  П .  et al., 2006, 2008, Га л и ћ ,  З .  2011, Га л и ћ ,  З .  et al., 
2009, 2015). У реду халоморфних земљишта  се на нивоу газдинске јединице 
процењује потенцијална могућност пошумљавања у зависности од форме 
И в а н и ш е в и ћ ,  П  et al. (2006, 2008); Га л и ћ ,  З .  (2011). 
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Циљ рада био је проучавање особина земљишта, као и значајности раз-
лика између истраживаних систематских јединица земљишта на подручју 
Газдинске јединице „Колут-Козара“. Анализа је обухватила хумусно-акуму-
лативни хоризонт, као и матични супстрат.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Истраживања су обављена у ГЈ ‘Колут-Козара’ (слика 1). Истраживано 

подручје спада у шуму и шумско земљиште. Према EUNIS класификацији, 
ова шума би се могла сврстати у шуме јасена, храстова и јове (Pannonic ash-
oak-alder forests) и степске шуме на заслањеним земљиштима (Pannonic alkali 
steppe oak woods). У периоду пре истраживања отворена су, за потребе ЈП за 
газдовање шумама ‘Војводинашуме’ Нови Сад 22 педолошка профила. Током 
истраживања 2018. године извршена је анализа на још 31 локалитету тако да 
је мрежа података о земљишту проширена на 53 локалитета. Основ за про-
ширење мреже је базиран на основу података о микрорељефу (Га л и ћ ,  З .  et 
al., 2019), а анализирани подаци садрже морфолошки опис, дефинисан тип 
земљишта (класификација Ш к о р и ћ ,  А . et al., 1985), као и основне физичке 
и хемијске особине земљишта. 

Слика 1. Положај ГЈ ‘Колут Козара’
Figure 1 Location of MU ‘Kolut Kozara’
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У лабораторији Института за низијско шумарство и животну средину 
извршене су анализе по методологији датој у приручницима (Б о ш њ а к , Ђ. 
et al., 1997), а хемијске особине Хаџић, В. et al., 2004. Анализа је извршена 
за хумусноакумулативни хоризонт, као и за матични супстрат. Статистичке 
анализе података о особинама земљишта урађене су у програмском пакету 
Statistica 12.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

3.1. Распрострањеност систематских јединица земљишта 
У ГЈ ‘Колут-Козара’ утврђен је по један тип земљишта из реда аутоморф-

них, хидрморфних и халоморфних земљишта. Највећу површину заузимају 
земљишта из реда аутоморфних земљишта, а најмање из реда халоморфних 
земљишта (графикон 1). Доминантни процеси деградације земљишта (у ис-
траживаној газдинској јединици – представљени као процеси заслањивања) 
утврђени су на близу 25% површине у аутоморфном реду и на близу 97% по-
вршине у хидроморфном реду земљишта, што заједно са халоморним редом 
земљишта заузима близу 48% укупног земљишног фонда у газдинској јединици.

Графикон 1. Процентуално учешће редова земљишта у газдинској јединици 
Graph 1 Soil oder percentage share in management unit

У оквиру аутоморфних земљишта је издвојен чернозем на лесу и лесоли-
ким седиментима са четири варијетета: карбонатни, посмеђени, карбонатно 
оглејени и заслањени и алкализирани. С обзиром на издвојене варијетете 
извршена је детаљна анализа физичких и хемијских особина хумусноакуму-
лативног хоризонта наведена четири варијетета чернозема. 
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3.2. Дубина хумусноакумулативног хоризонта
Дубина хумусноакумулативног хоризонта је варирала у зависности од 

систематске јединице земљишта (графикон 2). У просеку је утврђено да је 
највећа просечна дубина забележена на чернозему карбонатном од 52 cm. 
Коефицијент варијације од 24,92%. указује да је дубина варирала од 36 до 60 
cm. Најмања дубина хумусноакумулативног хоризонта је везана за солоњец 
са просечном вредношћу од 12 cm. Најмања варијација дубине хумусноаку-
мулативног хоризонта је забележено за черноземи карбонатни оглејани са 
просечном вредношћу од 41,5 cm. Дубина хумусноакумулативног хоризонта 
чернозема посмеђеног указује на највећу варијацију дубине хумусно акуму-
лативног хоризонта са просечном вредношћу од 35 cm. Дубина хумусноаку-
мулативног хоризонта чернозема заслањеног и алкализираног је варирала од 
18 до 58 cm, са просечном вредношћу од 38,5 cm. 

ANOVA - 
Mean values for humus accumulative horizon depth
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Графикон 2. ANOVA за дубина хумусноакумулативног хоризонта
Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем 

оглејани заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 
Graph 2 ANOVA for humus accumulating horizon depth

3.3. Механички састав хумусно-акумулативног хоризонта и матичног 
супстрата

Механички састав хумусно-акумулативног хоризонта истраживаних 
земљишта, као и матичног супстрата приказан је на графиконима од 3-14. У 
даљем тексту образлажу се само најважније чињенице везано за механички 
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састав земљишта. У том контексту потребно је нагласити да је у механичком 
саставу хумусно-акумулативног хоризонта истраживаних систематских је-
диница земљишта преовлађивала фракција ситног песка (графикони 3, 5 и 
7). Изузетак је солоњец са преовлађујућом фракцијом праха (графикон 5). 
Фракција ситног песка у хумусно-акумулативном хоризонту чернозема била 
је, у просеку, најмања у варијетету карбонатни (42,5 %), а највећа у варијете-
ту посмеђени (45,6%). Варијација фракције ситног песка у хумусно-акуму-
лативном хоризонту чернозема карбонатног кретала се у границама од 37,3 
до 48,8%. У механичком саставу чернозема карбонатног оглејеног забележен 
је најмањим коефицијентом варијације (20,39%). 

У механичком саставу чернозема посмеђеног највећи проценат заузела 
је фракција ситног песка, са просечном вредношћу од 45,65%, крећући се 
у границама од 44,48 до 46,5% и са најмањим забележеним коефицијентом 
варијације (2,63%). Најизражнији коефицијент варијације је и чернозему 
посмеђеном забележен за фракцију крупног песка (88,38%). У хумусно-аку-
мулативном хоризонту чернозема посмеђеног преовладавала је текстурна 
класа иловаче.

У механичком саставу чернозема заслањеног и алкализираног, највећи 
проценат заузела је фракција ситног песка са просечном вредношћу од 
44,7%, крећући се у границама од 29,1 до 57,5% и коефицијентом варијације 
од 32,2%. Најмањи коефицијент варијације је у овој систематској једници 
земљишта забележен за фракцију праха (8,4%). Врло високи коефицијент 
варијације забележени су за остале две фракције (крупан песак 80,9 и коло-
идна глина 69,2%). У хумусно-акумулативном хоризонту чернозема заслање-
ног и алкализираног текстурна класа кретала се од песковите до глиновите 
иловаче. 

У механичком саставу солоњеца највећи проценат је заузела фракција 
праха са просечном вредношћу од 34,1%, крећући се у границама од 28,1 до 
37,6% са коефицијентом варијације од 15,2%. Најмањи коефицијент варија-
ције је у овој систематској једници земљишта забележен за фракцију ситног 
песка (1,7%). Врло високе коефицијенте варијације су забележени за остале 
две фракције (крупан песак 40,6 и колоидна глина 55,2%). У хумусно акуму-
лативном хоризонту солоњеца текстурна класа кретала се од песковите до 
иловаче. 

У механичком саставу мочварно глејног земљишта највећи проценат је 
заузела фракција ситног песка са просечном вредношћу од 37,0% (графикон 
5). Фракција ситног песка варирала је у границама од 28,1 до 40,0%, и то 
са најмањим коефицијентом варијације од 16,09%. Највећи коефицијент ва-
ријације забележен је за фракцију крупни песак (графикон 3). У хумусно-а-
кумулативном хоризонту ове систематске јединице земљишта преовлађујућа 
текстурна класа кретала се од иловаче до глиновите иловаче. 
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Mean values for coarse sand in humu accumulative horizon

CK CP COZ CO S MG

/Soil systematic unit

0

10

20

30

40

50

60

Co
ar

se
 sa

nd
  %

Coarse sand F(2,21)=4.3149, p=0.0074
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Графикон 3. ANOVA крупан песак 
хумусно акумулативни

Графикон 4. ANOVA крупан песак 
матични супстрат

Graph 3 ANOVA – coarse sand Graph 4 ANOVA – coarse sand bedrock
Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 

заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 
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Fine sand F(5,21)=2.1485, p=0.0992
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Графикон 5. ANOVA ситан песак 
хумусно-акумулативни

Графикон 6. ANOVA ситан песак 
матични супстрат

Graph 5. ANOVA – fine sand Graph 6 ANOVA – fine sand bedrock
Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 

заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 

У чернозему варијетет карбонатни је коефицијент варијације од 17,15% 
је детерминисан за фракцију праха (графикон 7). Фракција праха се кретала 
у границама од 33,4 до 49,5% - средња вредност од 38,1%. Највећи коефи-
цијент варијације забележен је за фракцију крупног песак (77,59%), иако се 
његова кретала у границама од 0,4 до 6,5% - у просеку 3,16%. У профилу 
чернозема карбонатног доминантна је текстурна класа иловаче.  Најмање 
изражен коефицијент варијације детерминисан је за фракцију праха 19,54%, 
у варијетету карбонатни оглејени.
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Графикон 7. ANOVA прах хумусно- 
акумулативни

Графикон 8. ANOVA прах 
матични супстрат

Graph 7 ANOVA – silt humus 
accumulating horizon Graph 8 ANOVA - silt bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 

CK CP COZ CO S MG

/Soil systematic units

0

20

40

60

80

100

/C
lay

  %

Clay content F(5,21), p=0.7615
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Графикон 9. ANOVA колоидна глина 
хумусно акумулативни

Графикон 10. ANOVA колоидна глина 
матични супстрат

Graph 9 ANOVA – clay humus 
accumulating horizon

Graph 10 ANOVA - clay bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 

Највећи коефицијент варијације укупног песка (графикон 11) и укупне 
глине (графикон 13) како у хумусно-акумулативном, тако и у матичном суп-
страту (графикони 12 и 14) утврђени су за солоњец и за чернозем оглеајни 
заслањени. 
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 ukupni pesak:   F(4,11) = 0.0943, p = 0.9822

Графикон 11. ANOVA укупни песак 
хумусно-акумулативни

Графикон 12. ANOVA укупни песак 
матични супстрат

Graph 11 ANOVA – total sand humus 
accumulating horizon Graph 12 ANOVA - total sand bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 
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 ukupna glina:   F(4,11) = 0.0943, p = 0.

Графикон 13. ANOVA укупна глина 
хумусно-акумулативни

Графикон 14. ANOVA укупна глина 
матични супстрат

Graph 13 ANOVA – silt+clay humus 
accumulating horizon Graph 14 ANOVA - silt+clay bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно

3.4. Основне хемијске особине 
Садржај хумуса у хумусно-акумулативном хоризонту чернозема карбо-

натног се кретао у границама од 1,07 до 5,43%; у хумусно-акумулативном 
хоризонту чернозема карбонатног оглејеног, од 2,18 до 12,69%; чернозема 
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посмеђеног, од 2,25 до 3,80%; чернозема заслањеног и алкализираног, од 1,60 
до 2,05%; солоњеца, од 5,18 до 12,85% и мочварно глејног земљишта форма 
карбонатно заслањено и алкализирано, од 1,05 до 3,59% (графикон 19).
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 CaCO3:   F(4,11) = 0.9492, p = 0.4720

Графикон 15. Садржај карбоната у 
хумусно-акумулативном хоризонту

Graph 15 Carbonate content in
 humus-accumulating horizon Graph 

Графикон 16. Садржај карбоната у 
матичном супстрату

Graph16. Carbonate content in bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 
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 pH:   F(4,11) = 1.093, p = 0.4070

Графикон 17. Реакција земљишног 
раствора у хумусно-акумулативном 

хоризонту

Графикон 18. Реакција земљишног 
раствора у матичном супстрату

Graph 17 Reaction of soil solution in 
humus-accumulating horizon

Graph 18 Reaction of soil solution in 
bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 
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Графикон 19. Садржај хумуса у хумусно 
-акумулативном хоризонту

Графикон 20. Садржај хумуса у 
матичном супстртату

Graph 19 Humus content 
in the humus-accumulating horizon 

accumulating horizon
Graph 20 Humus content in bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 

Реакција земљишног раствора у хумусноакумулативном хоризонту је 
била у границама вредности од 5,50 до 7,50 (графикон 17). У матичном суп-
страту је повећан садржај карбоната, повећана вредност реакције земљиш-
ног раствора и смањен садржај хумуса у односу на хумусно-акумулативни 
хоризонт (графикони 16, 18. и 20).

3.5. Статистичке анализе
Кластер анализом утврђено је да се издвајају две групе са сличностима на 

малим дистанцама, док је трећа група слична на великим дистанцама (гра-
фикон 21). Најмању сличност особина земљишта у хумусно-акумулативном 
хоризонту показали су чернозем карбонатни (CK SO15/03) и чернозем за-
слањеног и алкализираног CK KK21/18. У прву групу су са највише слично-
сти на малим дистанцама сврстани хумусно акумулативни хоризонти три 
хумусноакумулативна хоризонта чернозема карбонатног (CK SO06/16; CK 
KK03/18; CK SO02/16) и два хумусно акумулативна хоризонта чернозема 
карбонатног оглејеног (CО SO07/14 и CО SO04/14). У другу групу са слично-
стима на средњим дистанцама сврстано је осам хумусно-акумулативних хо-
ризоната, и по два из чернозема карбонатног, чернозема посмеђеног, черно-
зема оглејаног и мочварно глејног карбонатног и заслањеног. У трећој групи 
са сличностима израженим на средњим и великим дистанцама сврстане су 
остали хумусно акумулативни хоризонти, где је у највећем броју заступљен 
хумусно-акумулативни хоризонт чернозема оглејаног (6) и солоњеца (3).
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Графикон 21. Кластер анализа особина земљишта у хумусно-акумулативном хоризонту
Graph 21 Cluster analysis of soil properties in humus-accumulating horizon  

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 

Кластер анализа особина матичног супстрата указала је исто на најмању 
сличност између чернозема карбонатног и чернозема заслањеног и алкали-
зираног (графикон 22). 
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Графикон 22. Кластер анализа особина матичног супстрата
Graph 22 Cluster analysis of the properties of bedrock

Легенда: CK – чернозем карбонатни; CP – чернозем посмеђени; COZ – чернозем оглејани 
заслањени; S – солоњец, MG - мочварно глејно 
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На малим дистанцама врло су сличне особине матичног супстрата код 
чернозема карбонатног, чернозема карбонатног оглејено и чернозема по-
смеђеног. На средњим дистанцама и великим дистанцама утврђена је слич-
ност особина матичних супстрата и осталих истраживаних систематских 
јединица земљишта. 

PCA за хумусноакумулативни хоризонт указује да је у односу на истра-
живане особине највећа значајност забележена за фракције праха+глине, 
укупног песка, ситног песка и дубине земљишта (графикон 23). Хемијске 
особине земљишта (садржај хумуса, CaCO3 и pH) показале су сличан ниво 
значајности, као и садржај прака и садржај глине. PCA анализом забележено 
је да је ниво значајности особина земљишта у хумусно-акумулативном хори-
зонту солоњеца већи у односу на остале систематске јединице земљишта. На 
основу ове анализе утврђена је мала значајност у нивоу значајности између 
различитих варијетета чернозема.
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Графикон 23. PCA анализа хумусно-акумулативни хоризонт
Graph 23 PCA analysis of humus-accumulating horizon

PCA за матични супстрат (графикон 24) указује да је у односу на ис-
траживане особине у укупној варијацији највише изражен укупан песак, 
фракција праха+глине, праха и ситног песка. Хемијске особине земљишта 
(садржај хумуса, CaCO3 и pH) су имали сличан нивое значајности, као и 
садржај праха и крупног песка. PCA анализом забележено је да је ниво зна-



„ШУМАРСТВО” 3-4182

чајности особине матичног супстрата чернозема варијетета оглејаног већи 
у односу на остале систематске јединице земљишта. На основу ове анализе 
утврђена је мала значајност између осталих истраживаних систематских је-
диница земљишта.

Standardized Biplot

10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00

90.00 80.00 70.00 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00

-6.00

-4.00

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

10.00

9.50

9.00

8.50

8.00

7.50

7.00

6.50

6.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

-15.00

-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

55.00
50.00

45.00
40.00

35.00
30.00

25.00
20.00

15.00

35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00

Coarse sand
CaCO3

Fine sand

Clay

Silt+clay

Silt

Графикон 24. PCA анализа матични супстрат
Graph 24 PCA analysis of bedrock

На основу резултата претходних истраживања (Га л и ћ ,  З .  et al., 2018; 
Га л и ћ ,  З .  et al., 2017; Га л и ћ ,  З .  et al., 2017а; Га л и ћ ,  З .  et al., 2015) де-
финисана је потреба за детерминисање типова земљишта у газдинским је-
диницама, због оптимализације коришћења земљишта као ресурса. У проу-
чаваној газдинској јединици утврђене су систематске јединице земљишта из 
свих редова земљишта (према Класификацији земљишта Југославије, 1985). 
Заједничка особина се огледа у преовлађујем процесу заслањивања на близу 
половине укупне површине газдинске јединице.

Изражена варијација особина земљишта у хумусно-акумулативном хо-
ризонту изражена је како за истраживане физичке, тако и за хемијске осо-
бине земљишта. С обзиром на изражене разлике, даља статистичка обрада 
обухватила је кластер анализу (Га л и ћ ,  З .  et al., 2000), односно, анализу 
груписања детерминисаних типова земљишта. PCA указује на различит 
ниво значајности особина хумусно-акумулативног хоризонта и матичног 
супстрата за истраживане систематске јединице земљишта. 
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Кластер анализом издвојен је за хумусно-акумулативни хоризонт со-
лоњец, док је у матичном супстрату издвојен чернозем варијетет оглејани. 
Солоњец се од осталих истраживаних систематских јединица земљишта раз-
ликује највероватније због заслањености, а на наведену констатацију указује 
и сличност чернозема оглеајног – заслењеног, са исто израженим процесима 
заслањивања, по дубини профила. 

Према значају проучаваних особина хумусно-акумулативног хоризонта 
најважнији је механички састав и дубина, као и тип земљишта – солоњец. 

4. ЗАКЉУЧЦИ
У ГЈ ’Колут-Козара’, у оквиру проучавања аутоморфних земљишта, из-

двојено је земљиште окарактерисано као: чернозем на лесу и лесоликим седи-
ментима, са четири варијетета: карбонатни, посмеђени, карбонатно-оглејени 
и заслањени и алкализирани;  у халоморфном реду издвојен је тип земљишта 
солоњец форма средње дубоки, док је у оквиру хидроморфног реда земљишта 
издвојено мочварно-глејно земљиште форма карбонтано заслањено и алка-
лизирано.

Преовлађујућа фракција у механичком саставу је ситан песак изузев со-
лоњеца, где је преовлађујућа фракција праха. Хемијске особине хумусно- 
акумулативног хоризонта указују на то да се реакција земљишног раствора 
кретала од 5,50 до 7,50. Садржај карбоната је у хумусно-акумулативном хо-
ризонту био низак, док је у матичном супстрату, на свим систематским једи-
ницама земљишта, био висок. Садржај хумуса био је различит у зависности 
од систематске јединице земљишта.

Кластер анализом особина земљишта у хумусно-акумулативном хори-
зонту утврђено је да се издвајају две групе са сличностима на малим дистан-
цама, док је трећа група слична на великим дистанцама. Најмању сличност 
особина земљишта у хумусно-акумулативном хоризонту показали су чер-
нозем карбонатни и чернозем заслањени и алкализирани. Кластер анализа 
особина матичног супстрата је указала исто на најмању сличност између 
чернозема карбонатног и чернозема заслањеног и алкализираног. 

Према значају проучаваних особина хумусно-акумулативног хоризонта 
најважнији је механички састав и дубина, као и тип земљишта – солоњец. 

Захвалница: Рад је реализован у оквиру пројекта финансираног од стра-
не Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 
451-03-9/2021-14/ 200197.
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VARIABILITY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL TYPES                             
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Summary

In this paper, we studied the distribution and soil properties in the MU Kolut Kozara. This 
paper aimed to define soil properties of different systematic units, as well as the significance of the 
differences between the investigated soil systematic units in the area of   the management unit “Kolut 
Kozara”. The most common soil order on the management unit level was the automorphic order of 
soils. In this management unit, alkalization was defined as the most important process. The research 
included a study of the humus accumulating horizon and bedrock. By studying the humus-accu-
mulating horizon, as well as the bedrock, variations in the soil properties were determined. In addi-
tion to studying the variation of soil properties, the similarity between different soil properties was 
also determined A cluster analysis of the soil properties in the humus-accumulating horizon deter-
mined the smallest similarity between the carbonated chernozem and the salinized and alkalized 
chernozem. A cluster analysis of the bedrock properties also determined the smallest similarity 
between the carbonated chernozem and the salinized and alkalized chernozem. PCA analysis for 
humus-accumulating horizon and bedrock indicates significant differences in soil properties. PCA 
analysis also revealed significant differences in the properties of systematic soil units. The analysis 
determined significant differences in soil properties of the solonetz in the humus – accumulating 
horizon and the gleyed chernozem variety in the bedrock compared to other systematic soil units.




