
УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ  

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ ФУТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа квалитета воде језера Бубањ у Крагујевцу 

Предлог ревитализације, заштите и унапређења акватичног 

екосистема 

 

мастер рад 

 

 

 

 

 

ментор:                                                                                                     кандидат:   

Проф. др Гордана Дражић                                     Вељко Смоловић Z 11/2016         

 

 

 

Београд, 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа квалитета воде језера Бубањ у Крагујевцу 

Предлог ревитализације, заштите и унапређења акватичног 

екосистема 

 

мастер рад 

 

 

 

 

 

ментор:                                                                                                     кандидат:   

Проф. др Гордана Дражић                                     Вељко Смоловић Z 11/2016         

 

 

 

Београд, 2017. 

 



 

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУ И ЈАВНУ ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА 

 

МЕНТОР: 

 

▪ др Гордана Дражић, редовни професор, Факултет за примењену 

екологију Футура, Универзитет Сингидунум Београд 

 

 

ЧЛАН КОМИСИЈЕ: 

 

▪ др Јордан Алексић,ванредни професор, Факултет за примењену                                                

екологију Футура, Универзитет Сингидунум Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТУМ ЈАВНЕ ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА:____________________________________. 

 

  



САДРЖАЈ: 

Увод..............................................................................................................................1 

Језера и акумулације..................................................................................................1 

1. Предмет истраживања ...............................................................................................3 

1.1. Кружење фосфора и азота..............................................................................4 

1.2. Историјат језера Бубањ...................................................................................5 

1.3. Опис истражене локације................................................................................7 

1.4. Еколошке карактеристике језера Бубањ........................................................8 

1.4.1. Анализа еколошких карактеристика .........................................................8 

1.4.2. Макрофитска вегетација.............................................................................9 

1.4.3. Фитопланктон језера Бубањ.....................................................................10 

1.4.4. Зопланктон језера Бубањ.........................................................................10 

1.4.5. Бентоста макрофауна...............................................................................12 

1.4.6. Ихтиофауна...............................................................................................12 

1.4.7. Други чланови биоценозе.........................................................................13 

1.4.8. Језерокао социо-еколошки проблем.......................................................15 

2. Циљеви истраживачког рада....................................................................................15 

3. Исраживачки поступак..............................................................................................16 

3.1. Методе и материјали испитивања језера Бубањ........................................16 

3.2. Методе и материјали за испитивање фитопланктона.................................17 

3.3. Материјали и методе за испитивање зоопланктона....................................17 

4. Резултати и дискусија...............................................................................................18 

4.1. Оптерећење воде тешким металима............................................................18 

4.2. Испитивање фитопланктона језера Бубањ .................................................19 

4.3. Испитивање зоопланктона језера Бубањ ....................................................24 

4.4. Квалитативни састав рибљих насеља језера Бубањ..................................27 

4.5. Проблеми и негативне последице тренутних услова у језеру....................28 

5. Предлог и мере ревитализације језера Бубањ ......................................................30 

5.1. Предлог еколошких приступа........................................................................32 

Закључак....................................................................................................................37 

6. Литература.................................................................................................................38 

Прилог........................................................................................................................40 

 

 

 

 

 

  



7 
 

ИЗВОД: 

У овом раду представљено је језеро Бубањ, које је интересанто првенствено по свом начину 

настанка, представља богат извор специјског диверзитета и  по томе што је смештено у урбаној зони 

града Крагујевца. Током писања овог рада изнесени су резултати засновани на физичким, хемијским 

и биолошким истраживањима језера. Испитани су физички и хемијски параметри воде језера 

(температура, боја, прозирност, pH вредност, присутност тешких метала и др.), квантитативни и 

квалитативни састав микро и макро флоре и фауне.  Резултати овог истраживачког рада дају увид у 

тренутну екологију истраженог језера и представља основу за будућа праћења стања језера у складу 

са принципима одрживог развоја.  Са јасним увидом у тренутно стање језера, изнет је предлог мера 

за санацију и ревитализацију овог акватичног екосистема. 

Кључне речи: језеро Бубањ,еколошко стање,  мере ревитализације 
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Summary: 

The lake Bubanj that we introduced in this paper is not only interesting because of its origin, but also 

because of the fact that it represents a rich source of biodiversity located in the urban zone of the city of 

Kragujevac. While writing the paper, we presented results based on the physical, chemical and biological 

research of lakes. We examined physical and chemical parameters of lake water (temperature, color, 

transparency, pH value, presence of heavy metals, etc.), as well as quantitative and qualitative composition 

of micro and macro flora and fauna. The results of this research paper are providing an insight into the 

current ecology of the examined lake, and represent the basis for future monitoring of the condition of the 

lake in accordance with Principles of sustainable development. By having the clear insight into the current 

state of the lake, proposed measures for the rehabilitation and revitalization of this aquatic ecosystem are 

being put forward.   

Key words: The Lake Bubanj, ecological state, measures of revitalization 
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Увод: 

Језера и акумулације 

Језера су удубљења на копну и испуњена водом која се привидно не креће. Деле се на 

природна и вештачка. Могу имати сталне притоке и отоке. Природна језера настају радом природних 

сила (ветра, ледника, река, вулакна...). Вештачка језера или акумулације је формирао човек, услед 

водопривредних проблема: за производњу електричне енергије, за водоснабдевање насеља и 

индустрије, наводњавање обрадивих површина привредни риболов (рибњаци), за туризам и 

рекреацију. 

Еутрофикација се јавља као последица директних или индиректних антропогених 

активности (уливање отпадних, комуналних вода, отпадне воде кланица, индустрија, 

итд.).Еутрофикација се може дефинисати као процес повећаног прихрањивања (уношења 

хранљивих материја, пре свих фосфор и азот) неког воденог екосистема: мора, слатких вода или 

ушћа. 

Еутрофикација започиње тако што са њива и других агроекосистема доспевају ђубрива 

(обично спирана кишом) у воду. Ђубрива су богата фосфатима и нитратима, који су иначе 

ограничавајући фактор бујања живота у води. Уз вишак ових соли, биљке, посебно алге, често 

почињу да бујају. Тада се повећава и број угинулих алги, које тада разлажу сапрофити, при чему 

троше кисеоник. Тако опада концентрација кисеоника у води и самим тим долази до гушења и 

масовног помора водених организама који кисеоник троше у процесу дисања. У условима смањене 

концентрације кисеоника или чак, анаеробним условима (када кисеоника нема уопште) и само 

разлагање неће бити потпуно, па се стварају продукти разлагања који води дају лош укус, непријатан 

мирис и уопште лошији квалитет. 

Таква вода не може да се користи за пиће и може узроковати угинуће стоке ако се користи 

као појило. Осим ђубрива који потичу са агроекосистема, еутрофикацију узрокују и отпадне воде из 

прехрамбене индустрије или канализационе воде из градова, као и све отпадне воде богате 

минералним и органским материјама. 

Еутрофикација може бити природна и вештачка (антропогена). Природна еутрофизација 

настаје услед природних пороцеса који се одвијају у сваком воденом екосистему (изумирања 

организама, природне сукцесије). То је процес мењања животне средине под утицајем живог света. 

За разлику од њега процес вештачке еутрофикације, која се одвија под утицајем фактора изван 
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воденог екосистема (најчешће услед разноврсних човекових активности), знатно је бржи од процеса 

природне еутрофизације. 

Ефекти еутрофикације (Шема 1) на животну средину могу имати штетних последица на 

здравље изложених животиња и људске популације, на различите начине. Посебни ризици по 

здравље настају када се свежа вода екстрахује из еутрофичних области и користи за пиће. Различити 

утицаји могу настати током појења животиња на еутрофичним водама. Макроалге, фитопланктон и 

цијанобактерије могу да се настане у воденим системима где су повољни услови температуре, 

светлости и нутриената. Цианобактерије су углавном истраживане у свежим водоводним системима, 

због њихове способности да се умножавају, да стварају масивне скраме на површини, као и за 

производњу отрова, који су одговорни за тровање животиња и људи. Неке врсте алги такође могу да 

садрже токсине, али инциденти свеже воде у којима су алге извор бoлeсти људи или животиња веома 

ретко су пријављени. 

 

 

Урбанизацију условљава развој индустрије и других градских делатности, што доводи до 

повећања броја становника у градовима, чиме градови економски све више јачају.  

Шема 1. Здрав екосистем (лево)и екосистем захваћен еутрофикацијом. 

(http://www.inlandbays.org/about-the-bays/bay-issues/) 

http://www.inlandbays.org/about-the-bays/bay-issues/


4 
 

Такође, урбанизација са собом носи читав низ проблема, посебно када се на једном малом 

простору налази велика концентрација броја становника. Због тога је потребна примена посебних 

мера и поступака у сврху изградње и организације градских насеља. Велики градови захтевају 

посебно организован водовод, канализацију, електроенергетску и телекомуникацијску мрежу.  

Квалитет површинских вода (и текућих и стајаћих) од изузетног је значаја како за организме 

који у њима живе, тако и за људе, који их користе у различите сврхе. Развијен је велики број 

различитих метода за процену квалитета воде који се заснивају на хемијским и биолошким 

показатељима.   

Сапробиолошка испитивања су показала да је  већина вода у Републици Србији у области 

β-мезосасапробности мада у појединим периодима показују виши степен загађења (α-β-

мезосасапробност). 

Истраживањем током припреме овог рада и на основу добијених резултата како данас, тако 

и током истраживања претходних година, може се закључити да законска регулатива није довољно 

прецизна и да постоје различити интереси локалних заједница, што доводи до тога да се занемарује 

проблем загађења и санитарне заштите акватичних екосистема. 

 

1. Предмет истраживања 

Предмет истраживања овог мастер рада, узимајући у обзир тренутно стање језера чиниће 

методологија и предлог еколошким приступима за санацију, ревитализацију, заштиту и унапређње 

језера Бубањ у складу са одрживим развојем.  

Вода је неопходна за живот свих живих бића на планети. Живи свет слатких вода је, због 

њиховог специфичног загађења, драстично осиромашен, а понегде и сасвим уништен. Под 

загађењем воде се подразумевају све хемијске, биолошке или физичке промене квалитета воде које 

су изузетно штетне за живе организме или воду чине неупотребљивом.  

Разређивање полутаната у језерима је слабије ефикасно него у већини текућица, јер се 

већина језерских вода слабије меша и слабо циркулише.  

 

 

 



5 
 

1.1. Кружење фосфора и азота 

Фосфор је битан биогени елемент, неопходан за 

разградњу органских материја у организму. До организма фосфор 

доспева из литосфере. У мора и океане фосфор доспева са 

површинских стена, које испирају површинске воде. Основни 

извори фосфора су минерали (седименти), морски организми и 

наслаге измета морских птица. Најчешће је фосфор у циклусу 

кружење заступљен у облику соли ношених водом – фосфата 

(РО43-). У том облику је укључен у примарну органску продукцију, а даље се мрежама и ланцима 

исхране преноси до хетеротрофних организама. Циклус кружења фосфора приказан је на шеми. 

Азот је градивни елемант великог броја биомолекула. У атмосфери се налази у гасовитом, 

инертном стању. Као такав није доступан биљкама и многим продуцентима, осим појединим 

бактеријама – азотофиксатори. Налази се и у тлу. У неорганском облику је заступљен у виду нитрата, 

нитрита и амонијачних једињења, док је у органском облику заступљен у виду уреје, мокраћне 

киселине, аминокиселина и протеина. Током циклуса кружења азот мења облик у којем се налази. 

Бактерије и алге (азотофиксатори) користе азот из ваздуха предовећи га у амонијак, који се даље 

помоћу бактерија из тла преводи оксидацијом у нитрите, па у киселине. Када се азотна киселина у 

води раствори, даје нитрате (NO3
-) које биљке могу користити. Насупрот томе, бактерије 

денитрификатори користе растворене нитрате у води и тлу, па настају азотови оксиди. Затим 

бактерије користе кисеоник, а азот се враћа у атмосферу – денитрификација. 

Из воде и са тла биљке користе нитрате, а даље кроз ланце и мреже исхране доспева до 

организама биљоједа и месоједа. Када организам угине, микроорганизми разграђују органску 

материју при чему настаје амонијак – амонификација. 

Разне људске активности могу да преоптерете језера биљним нутријентима, што смањује 

количину раствореног кисеоника и повећава стопу смртности великог броја водених организама. Све 

ове људске активности које убрзавају стопу уноса биљних нутријената (претежно отпадне воде са 

нитратима и фосфатима) у језера и друге водене системе називају су једним заједничким именом 

"културна еутрофизација". 

Према Закону о водама у циљу праћења загађености вода врши се систематско испитивање 

квалитета површинских и подземних вода у Србији, на начин прописан Правилником о опасним 

материјама у водама (Сл. гласник СРС, бр. 31/82) и правилником о начину и минималном броју 

Шема 2.Кружење азота  

(из В. Главач, 2001) 

 

 

Шема 2.Кружење азота  

(из В. Главач, 2001) 
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испитивања квалитета отпадних вода (Сл. гласник СРС, бр. 41/87) према програму који доноси влада 

Републике Србије. 

Систематско испитивање квалитета воде врши Републички хидрометеоролошки завод који 

је дужан да доставља извештај о стању и променама квалитета воде годишње до 30. априла текуће 

за претходну годину, министарству надлежном за послове водопривреде, министарству надлежном 

за полове здравља и заштите животне средине и јавном водопривредном предузећу, а у случајевим 

хаваријског загађења вода, ови органи и предузећа морају бити одмах обавештена. 

 

1.2. Историјат језера Бубањ 

Језеро Бубањ, заједно са језером Шумарице, 

Грошница, Гружа и Дуленским језером представља пето 

вештачко језеро на територији Града Крагујевца. Грошничка и 

Гружанска акумулација се данас користе за снабдевање града 

водом за пиће, док је Дулеско језеро до 1970-их била главна 

хидроакумулација за водоснабдевање града.  Бубањско јзеро 

је  најмање и примену је нашло за одмор и рекреацију 

становништва града Крагујевца.  

Бубањско језеро се формира поред пута Крагујевац–

Баточина. Налази се у алувијалној равници реке Лепенице, у 

напуштеној долини где се вршила експлоатација за фабрику 

цигле и опеке. Ово вештачко језеро изграђено је у оквиру спортско-рекреативног центра, обогаћено 

рибом и користи се за спортски риболов. Такође, представља значајан резервоар биодиверзитета са 

флором и фауном водених станишта. Некада је језеро имало излазни ров у реку Лепеницу  који је 

касније нашао употребу као канализациони одвод и више се не користи. 

Језеро Бубањ је формирано као вештачка акумулација 1944.године. Његова дубина је до 

1,5 m са муљевитим дном. Велика количина хранљивих материја и наталожени муљ најчешће доводе 

до еутрофикације што за последицу има негативан утицај на развој и стабилност других организама. 

Са порастом броја становника, условљеним урбанизацијом источног дела Града Крагујевца 

дошло је до смањења биодиверзитета на језеру Бубањ, што се може закључити захваљујући 

анализама воде спроведених у периоду од 1994. до 2016.године.  
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Језеро се налази у урбаној зони града на непуних 2 km од центра. Окружен је изузетно 

прометним путевима са три стране.  

Основни циљеви анализе квалитета јесу очување животне средине, здравља људи, 

природних ресурса и очување флористичког и фаунистичког фонда овог акватичног екосистема.  

С обзиром на локалитет и потенцијални значај који има, језеро Бубањ није на адекватан 

начин истражено, заштићено нити адекватно експлоатисано. Еколошким анализама језерске 

биоценозе вршеном од 1992. до 2016. године, запажен је низ деградационих процеса у језеру. 

Масовно развијена микровегетација и сиромашна фауна дна указује на процесе дистрофи(каци)је у 

језеру. Значајно присуство индикатора појачане сапробности у планктону показатељ је свих 

негативних последица тог процеса. Ихтиофауна (рибља фауна), такође, говори о погоршаним 

условима који владају у овом језерском екосистему. Упркос деградационим процесима, и даље се 

указује да је Бубањско језеро значајан екосистем, са разноврсном флором и фауном врста 

акватичних екосистема.  

Предмет истраживања овог мастер рада, узимајући у обзир наведене околности, чиниће 

методологија и предлог еколошким приступима за санацију, ревитализацију, заштиту и унапређење 

језера Бубањ у складу са одрживим развојем. 

Праћења стања квалитета површинских вода у Републици Србији, а које су се обављале 

према уредби и Систематском програму  из 2000. године (Сл.гласник 8/2000) обухватао је само мали 

сегмент површинских вода које су од значаја за град Крагујевац – Велику Мораву на локалитету 

Багрдан, реку Лепеницу на локалитету Рогот и акумулационо језеро Гружа.  

Према подацима хидрометеоролошког завода воде на територији града Крагујевца су, 

посебно у летњим месецима, загађење органским материјама што доводи до деградације IV класе.  

Језеро Бубањ представља једну вештачку акумулацију смештену на путу Крагујевац- 

Баточина.  

Према континуираним хидро-еколошким истраживањима језера Бубањ опажен је низ 

деградационих процеса (као што је висок спетен еутрофизације) што је довело до постепеног 

смањења језера. С обзиром на то да језеро представља значајно водено станиште као извор 

биодиверзитета. Језеро Бубањ унутар Крагујевачке котлине представља један мали изузетно 

деградирани водени екосистем иако је дуги низ година поштеђено од негативног антропогеног 

утицаја поред тога што се налази скоро у самом центру града, због густе и високе вегетације која 

обраста (обухвата) језеро. Пре само неколико година је очишћена шумска вегетација што је 
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лишавало језеро природног штита што је изазвало израженији директни и индиректни антропогени 

утицај који је довео до низа негативних (деградационих) процеса. Због повећаног прилива биогених 

соли из околине, процес еутрофизације је интензивиран. Због негативних процеса у језеру, и према 

континуираним хидроеколошким истраживањима дат је предлог за рекултивацију, ревитализацију и 

заштиту језера. С обзиром на то да језеро представаља значајно станиште за око 300 водених 

биљних и животињских врста а да се налази на урбаној локацији где под великим утицајем 

антропогених активности, план за рекултиваију, ревитализацију и заштиту језера заснива се на 

трајом програму. 

Током писања овог рада вршена су испитивања квлитета воде у језеру Бубањ. Коришћени су 

подаци добијени из ЗЗЈЗК као и објављени  радови професора ПМФ-а у Крагујевцу. 

1.3. Опис истражене локације 

 

Мапа језера Бубањ у Крагујевцу 

Језеро Бубањ је формирано у алувијалној равни реке Лепенице, у запуштеној шупљини 

одакле је некада експлоатисано земљиште за производњу опеке за пећи. Процес формирања језера 

започео је 1955.године. Језеро се снабдева водом из подземног извора, чесме Бубањ и 

атмосферских падавина.  Водена површина језера износи око 2,7 ha. Копнени појас око језера је 

равна површина земљишта и заузима око 10 ha, без зграда и са оскудном дрвеном вегетацијом.  

Језеро се налази у урбаној зони града, недалеко од центра. Са три стране окружена је 

прометним прометним путевима, а са четврте стране са сервисном салом компаније "Црвена 



9 
 

застава". Језеро је некада имало излазни ров, који је међутим исечен градском канализацијом и не 

користи се.  

Просечна дубина језера је око 1,20 m (максимална дубина 1,60 m, а минимална дубина 0,50 

m). Упоредним анализама спроведеним од 1955.године до данас, дубина се смањила за за око 0,50 

- 0, 60 m. Највећи део дна језера је прекривен блатом. Просечна дебљина је од 0,50 до 0,70 m, и 

највише је концентрисано у централним деловима језера. Вода је провидна (прозирна) до самог дна. 

Током лета температура воде достигне до 30°C, док просечна вредност температуре воде износи 

22,40°C. Током зиме, цела површина језера је замрзнута, осим дела око Бубањ чесме. Кисеоник 

растворен у води је висок, с нижим вредностима током зимског периода (4-6 mg/l). Током лета вода 

се обогаћује кисеоником кроз процесе фотосинтеза макрофита у језеру и износи у просеку (11ml/mg). 

 

   Слика 1. Изглед језера Бубањ у току лета                                     Слика  2. Изглед језера Бубањ у току лета 

   Извор:http://staklenozvono.rs/2009/07/uredenje-jezera-bubanj/       Извор:http://www.panoramio.com/photo/11350959 

  

 

1.4. Еколошке карактеристике језера Бубањ 

1.4.1. Анализа  еколошких карактерисика 

Хидробиолошка истраживања језера Бубањ спроведене су у периоду од 1992. до 1994. 

године. Након одређеног периода урађене су поновне анализе језера (2012. - 2017.) Праћени су 

основни физички и хемијски параметри као што су температура, растворени кисеоник, pH вредност 

и др. Анализа водене биоценозе укључивао је анализу водене макровегетације, планктона, бентоса, 

рибље фауне, амфибија и птица. 

http://staklenozvono.rs/2009/07/uredenje-jezera-bubanj/
http://www.panoramio.com/photo/11350959
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Просечна дубина језера око 1,20m (максимална дубина 1,60m, док је минимална дубина 

0,50m). У поређењу са са анлизама које су спроведене у протекле три деценије, дубина се смањила 

за око 0, 50m – 0, 60m. Највећи део језерског дна је прекривен муљем. Просечна дебљина блата које 

чини језерско корито износи од 0,50m до 0,70m са већим концентрацијама муља у централним 

деловима језера. Вода је прозирна до самог дна и самим тим није изражена стратификација 

(зонирање) језера.  

     

Слика 3. Изглед језера током зиме                                              Слика 4.  Изглед залеђеног језера током зиме 

Извор:https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-bubanj/6 Извор:https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-bubanj/6 
 

 

 

1.4.2. Макрофитска вегетација језера 

Са флористичког и фаунистичког аспекта, Бубањско језеро у Крагујевцу представља један 

занимљиви резервоар специјског диверзитета. Сва три типа биљака емерзне (потопњене), 

субмерзене (делимично потопљене) и флотатнтне (плутајуће) су у мањој или већој мери заступљене. 

Мочварна вегетација чини непрекидни појас око језера. Sparganium racemosum rectum HUNDS, гради 

континуирани појас око језера ширине између 1 и 2 m. Друге заједнице овог типа су исфрагментисане 

и најчешће су то Typha angustifolia (широколисни рогоз), која се шири у води и гради комплексе 

ширине до 50 m. Субмерзна вегетација представљена је заједницом Myriophillo- Nypheatum W.KOCH, 

са доминантном заступљеношћу Myriophillum spicatum L. У језеру се не појављује жути локвањ 

(Nyphar luteum), и по досадшњим извештајима никада на овом месту није идентификован. Тренутне 

врсте из рода Myriophillum иCeratophyillum су идентификоване и присутне су у зависности од 

светлосне предиспозиције, температуре, присутности нутритивних соли.  

https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-bubanj/6
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Слика 5. Sparganium racemosum rectum                          Слика 6. Широколисна рогоз 
Извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Sparganium_erectum              Извор:http://vitalsignsme.org/species_scientific/typha- angustifoli 

 

 
Слика 7. Жути локвањ 
Извор:https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=nulu 

 

 

 

 

 

1.4.3. Фитапланктон језера Бубањ 

Фитопланктон језера Бубањ је хетероген. Пронађено је око педесет таксона, које се односе 

на следеће разделе: Cyanophyta (15 врста), Pyrrophyta (3 врсте), Bacillariophyta (16 врста), 

Euglenophyta (3 врсте)  и Chlorophyta (19 врста). 

Према анализи квантитативног и квалитативног састава врста у језеру може се приметити 

доминантност еутрофних група, пре свега Chlorophyta, значајно је и присуство Euglenophyta и 

Cyanophyta што указује на повећану сапробност језера и на процесе загађења. (Ранковић., Б. 1994.). 

Ови процеси су нарочито видљиви у току летњих месеци, у обалним и врло плитким деловима језера 
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где се формирају читаве зелене превлаке од Cyanophyta карактеристична за еутрофна језера. 

(Маслић.,1993; Ранковић., 1994) 

 

Слика 8. Зелене превлаке на површини језера Бубањ 

Аутор: В. Смоловић 

 

 

1.4.4. Зоопланктон језера Бубањ 

Зоопланктон језера Бубањ укључује 43 врсте. Највећа разноврсност је изражена код групе 

Rotatoria (33 врсте), док су планктонски рачићи застпљени и то (Crustacea,Cladocera са 6 врста, 

Copepoda са 4 врсте). У вези са квантитативним саставом такође су и представници групе Rotatoria 

доминантни у језерској води. Према анализама зоопланктона од формирања језера до данас највећа 

заступљеност забележена је у лето (јул 1994, 1121 инд/L). 
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1.4.5. Бентосна макрофауна 

У бентосној фауни присутно је 62 таксона које припадају следећим групама: Mollusca (шкољке) 

зступљене са 3 врсте, Oligochaeta (12 врста), Hyrudinea (4 врсте), Crustacea (2 врсте), Heteroptera (8 

врста), Diptera (18 врста), Odonata (6 врста),Coleoptera (4 врсте), Epheneroptera (4 врсте) и Trichoptera 

(2 врсте). Квалитативни односи су били различити током инвазивног периода. Примећена ја 

доминација фитофилних форми у односу на пелофилне формe што представља једну од основних 

карактеристика дистрофичних језера.  

1.4.6. Ихтиофауна 

У језеру постоји релативно разноврсна рибља фауна. Према анализама ухваћене рибе 

помоћу мрежа и подацима добијеним од стране риболоваца (пецароша), најзаступљенија je бабушка 

(Carassius auratus gibellio), која чини 61,5% укупног улова. Поред бабушке следећа најзаступљенија 

врста је бодорка (Rutilus rutilus) са 15,38%, док штука (Esox lucius), црвенперка (Scardinium 

erytrhrophthalamus) и патуљасти сомић (Ictalurus nebulosus) су заступљени око 7,6%. Према 

анализама најважнијих еколошких карактерисника рибе из језера Бубањ (тежина, пол, гонадни 

развој, исхрана, раст и старосна стопа), може се са сигурношћу рећи да је раст и принос релативно 

добар и да се већина врста репродукује у језеру. Такође, истраживања су показала да је 

задовољавајућа комбинација риба присутна у језеру.  

 

            

Слика 10. Бодорка                                                                                   Слика 9. Бабушка 
Извор:http://www.alamy.com/stock-photo/carp-(carassius-auratus-gibelio).html  Извор:https://en.wikipedia.org/wiki/Common_roach 

 

http://www.alamy.com/stock-photo/carp-(carassius-auratus-gibelio).html
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Слика 11. ЦрвенперкаСлика                                                                        12.  Патуљасти сомић  

Извор:https://www.rybolov.in.ua/articles/175.png                                          Извор: http://nisava.org.rs/crvenperka.html 

 

 

1.4.7. Други чланови биоценозе језера 

Језеро Бубањ због изражених особина мочварног екосистема представља веома повољно 

станиште за многе водене кичмењаке. Истраживања указују на бројне популације велике зелене 

жабе (Rana ridibunda), која је настањена у густо распоређеној подводној вегетацији у језеру, потом, 

честа је и змија рибарица (Natrix tesselata). Посебан значај има и присуство бројне популације патака 

(Аnas platyrhynchos), црна лиска (Fulica atra), барска кокица (Gallinula chloropus L.). Често се могу 

видети врсте које само прелећу или се на кратко задржавају на језеру.  

 

 

Слика 13. Велика зелена жаба 

Извор:https://commons.wikimedia.org/wiki

/File:Rana_ridibunda01.JPG 

Слика 14. Змија рибарица 

Извор: http://www.alamy.com/stock-photo/natrix-

tessellata.html 

http://www.alamy.com/stock-photo/natrix-
http://www.alamy.com/stock-photo/natrix-
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1.4.8. Језеро као социо-еколошки проблем 

Због своје атрактивне локације (у близини центра града), начини решавања проблема његове 

рекултивације, уређења простора око језера и конзервације су хетерогени. Чести су не-еколошки, 

комерцијални приступи који владају.  

Прва могућност је да се језеро уреди у спортско-рекреативни центар са различитим спортским 

објектима, изградња хотела у туристичке сврхе (спортска тераса, базени отвореног и затвореног 

типа, ресторан-брод на језеру). Због таквих намера, планирано је потпуно исушивање језера, 

чишћење блата и постављање бетонских плоча.  

Слика 15. Дивља патка 

Извор: http://www.ptice.info/teme/10/ 

Слика 16.  Барска кока 

Извор:http://mamba.bio.uci.edu/~pjbryant/biodiv/bir

ds/gruiformes/Gallinula%20chloropus/index.htm 

Слика 17. Црна лиска 

Извор: https://et.wikipedia.org/wiki/Lauk_(lind) 

 

Слика 18.  Патке забележене на језеру 

Аутор: В. Смоловић 
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Друга могућност је исцрпити воду из Бубањ језера, затим га претворити у трговински центар 

и паркинг. 

2. Циљеви истраживачког рада 

Циљеви овог истраживачког рада су вишеструки. Као становник града Крагујевца сматрам да 

је језеро Бубањ од изузетне важности за град, како у еколошком смислу због богатог специјског 

диверзитета, тако и у спортско - рекреативном смислу јер нуди мир и бег од градске гужве и буке на 

самом уласку у град.  

Из тих разлога одлучио сам да се посветим анализи стања језера и покушам да пронађем 

моделе ревитализације и начине унапређења овог акватичног екосистема у неком наредном 

периоду.  

У погледу циљева овог истраживачког рада навео бих неке од основних у писању овог рада.  

• Сагледање и анализирање стања језера Бубањ и индетификација слабости и недостатака у 

квалитативном и квантитативном саставу 

• Упоредни преглед анализа  флористичког и фаунистичког састава врста од формирања 

акумулације до данас 

• Образовање модела спречавања даљег нарушавања квалитативног састава језера, 

спречавње загађења и нестанак врста 

• Предлог модела ревитализације језаре и унапређења као помоћ и подршка приликом 

доношења општинских одлука у области екологије и заштити животне средине 

• Предлог опертивних мера за праћење и процену стања језера Бубањ као и предлог 

спровођења и реализације истих. 

3. Истраживачки поступак 

Током писања овог мастер рада вршена су испитивања квлитета воде у језеру Бубањ. 

Коришћени су подаци добијени из ЗЗЈЗК као и објављени  радови професора ПМФ-а у Крагујевцу. 

3.1. Методе и материјал за испитивање флоре језера Бубањ 

Рад на терену спроведен је током лета 2016.године. Узорци водених биљака током рада узети 

са пет локалитета: језеро Грошница, локалитет Гружа- Драгушица, локалитет Гружа-мост, Кнић- 

Крагујевац, језера Бубањ и Шумарице. (Топузовић., Бранковић., 2016.) 
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Током селекције биљних врста изабрани су доминантни таксони у популацији како би се 

утврдио прави репрезентативни узорак. Подаци који ће бити представљени у овом раду односиће се 

искључиво на локалитет језеро Бубањ. 

Узорковане биљне врсте су: Myriophyllum spicatum (цела биљка), Ceratophyllum demersum 

(цела биљка), Potamogeton lucens (цела биљка), Lemna minor (цела биљка), Lemna minor и Riccia 

fluitans (цела биљка), Lemna minor и  Lemna gibba (цела биљка), Polygonum amphibium (стабло, лист), 

Thypha angustifolia (корен, стабло, лист), Thypha latifolia (корен, стабло, лист), Phragmites australis 

(стабло, лист), Lycopus europaeus (стабло, лист), Bidens tripartitus (стабло, лист), Rorippa amphibia 

(стабло, лист), Alisma plantago-aquatica (лист), Mentha aquatica (цела биљка) and Butomus umbellatus 

(цела биљка). 

Обрада биљног материјала изведена је у лабораторији Института за биологију и екологију 

Природно математичког факултета у Крагујевцу, уз помоћ стандардних тестера за одређивање 

(идентификацију). (Javorka and Csapody, 1979). Флора Републике Србије (Панчић., 1970-1980.), уз 

употребу бинокуларне лупе.  

Идентификовани биљни материјал је прво потопљен у дестиловану воду на собној 

температури, потом је осушен у сушачу (Binder/Ed15053) 24 часа на 105°C на тај начин припремљен 

за анализу са стандардним поступцима који се примењују за водене биљке (APHA, 1995). 

Концентрација метала садржаних у биљним ткивима одређивани су атомским апсорбционим 

спектрофотометром компаније Перкин-Елмер модел 3300/96 са МХС-10 системом на 

Пољопривредном факултету у Београду- Земун. Узорци воде и муља  са дна (2л) узети су током јула 

исте године када су и узорковане биљне врсте на датом локалитету. Хемијска анализа воде и муља 

обављена је по стандардним методама у Заводу за јавно здравље у Крагујевцу, Одсеку за хигијену 

и медицинску екологију у Крагујевцу. Концентрација метала у узоркованој води и муљу одређивани 

су атомским апсорбционим спектрофотометром (ЕПСОН ФКС-870 / П710А / 2ЈБ0012273) директно 

из раствора. Садржај метала у биљном материјалу, води и муљу са дна биће изражене у mg/kg. И 

резултати приказани у овом раду.  

 

3.2. Методе и материјал за испитивање фитопланктона језера Бубањ 

Узорци воде за испитивање фитопланктона узети су у септембру 2014. године. 

Истраживање језера Бубањ спроведено је на три локалитета. I локалитет – угао према Лепеници, II 

локалитет - центар језера, III локалитет – угао поред шуме. Узорци су узете на три дубине 0,5m од 
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површине воде, средишњи слој и 0,5m од дна. Измерени су и основни физички и хемијски параметри 

(температура воде, пх вредност, концентрација раствореног кисеоника, проводљивост и прозирност 

воде). 

За квалитативну анализу фитопланктона узорци су употребом планктонске мрежице 

(пречник пора 25μм) од дна ка површини воде.  

За квантитаивну анализу вода је узимана са Рутнеровим боцама на истим местима одакле 

су коришћени узорци за квалитативну анализу (са истих дубина). Квантитативна обрада 

фитопланктона обављена у посудама за бројање (хидробиос-пловилима) посматрањем и 

испитивањем под обрнутим микроскопом (Утермохлова метода). Узорци су конзервирани помоћу 4% 

формалина на месту прикупљања узорака. 

3.3. Методе и материјал за испитивање зоопланктона језера Бубањ 

Зоопланктон у језеру Бубањ узоркован је једном месечно од новембра 2012. године до јуна 

2013.године. Године 2014. узорци су узети једном месечно током лета.  

Квалитативни узорци планктона узети су планктонском мрежицом (бр.100) током 2012. и 2013. 

године и планктонском мрежом (бр. 25) током 2014. године. 

Квантитативни узорци сакупљани су са Рутнеровим хидробиолошким боцама од 2l и затим 

филтрирани преко планктонске мреже. Узорци су конзервирани помоћу 4% формалина на месту 

сакупљања. 

 

4. Резултати и дискусија 

4.1. Оптерећење језера тешким металима 

Доказивање присуства тешких метала вршено је на пет различитих локалитета: језеро 

Грошница, локалитет Гружа- Драгушица, локалитет Гружа-мост, Кнић- Крагујевац, језера Бубањ и 

Шумарице.(Топузовић., Бранковић., 2016.) 

Концентрација тешких метала доказивана је уз помоћ васкуларних биљака које се користе као 

биоиндикатори и фиторемедијатори у оптерећењу тешких метала. 

На локалитету Бубањ концентрација  бакра (Cu) износи до 0.025 мг/кг, док су ведности мангана 

(Mn)  и олово (Pb) у води на свим истраженим ликалитетима који укључују и језеро Бубањ биле 

приближне и износе Mn <0.05 mg/kg,  Pb <0010 mg/kg. 
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Највиша концентрација Fe (гвожђа) примећена је у муљу, на локалитету Бубањ (Fe - 478.68 

mg/kg). 

Највећа концентрација бакра (Cu)и олова ( Pb)  у муљу  регистрована је на локалитету Бубањ 

(Cu - 29,76 mg/kg, Pb - 38,68 mg/kg). 

Заступљеност метала у биљкама првенствено зависи од биљних врста, биљних органа и 

врсте метала. Неки метали се акумулирају искључиво у корену, због постојања физиолошке баријере 

за њихов транспорт у надземне делове биљке, док се неки метали у неким биљним врстама могу 

транспортовати до стабла. Као ограничавајући фактор биоакумулације неких метала може бити 

транспорт јона од корена до клициних листова биљке. (LU et al., 2004) 

Упоређујући све истражене локалитете и узорковане биљне врсте, може се закључити да је 

највиша концентрација Fe (гвожђа) регистрована у корену  врсте Thypha angustifolia на локалитету 

Гружа, а најмања концентрација у листовима исте врсте на Бубањском језеру. 

Превођење гвожђа (Fe) је метаболитички процес, а његова дистрибуција у биљкама је 

специфичан и сложен процес. Овај метал је тешко покретан у листовима биљака тако да је најмање 

заступљен у младим листовима биљке.  

Концентрација тешких метала у воденим биљкама показала је следећу тенденцију: Fe> Ni >Cr 

>Cu >Cd. Њихова концентрација зависи од биљних врста и генски је условљена.  

Упоређујући све узорковане биљне врсте може се се закључити да је највећа концентрација 

Mn забележена код врста Lemna minor и Riccia fluitans (5357.3803 mg/kg), а најнижа концентрација је 

у листу Alisma plantago-aquatica (17.9977 mg/kg). 

Упореним прегледом концентрације Cu (бакар) у биљним врстама показало је највише 

вредности  у врсти Mentha aquatica  (605.1678 mg/kg), а најниже код врсте Bidens tripartitus (1.1215 

mg/kg). Добијени резултати показују да оптерећење биљних ткива тешким металом Cu у језеру Бубањ 

је пореклом из различитих извора каошто су муљ, близина изразито прометних путева, близине 

стамбене и индустријске зоне итд.  

Ипитивањем присуства олова (Pb) у биљним врстама језера Бубањ, закључено је да је највећа 

концентрација у корену Thypha latifolia (52.9640 mg/kg) ,Ceratophyllum demersum (25.2293 mg/kg) као 

и код врсте Thypha angustifolia. 

Водене биљке кроз своје корене али и целокупну површину акумулирају велике количине 

хемијских материја нарочито макронутријената као што су азот и фосфор. Поред молекула од 
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изузетне важности водене биљке упијају и пестициде, тешке метале, токсичне соли, феноле итд. 

(Brix., 1994) На тај начин доприносе смањењу еутрофизације, кружењу хранљивихматерија, контроли 

квалитета воде и стабилизацији седимената. (Chamber., Prepas., 1994) 

Водене биљке представљају фиторемедијаторе јер кроз апсорпцију и акумулацију разних 

токсичних супстанци као што су пестициди, деривати фенола, тешких метала, радиоактивних 

супстанци и других физиолошки активних загађујућих материја. Водене биљке немају регулаторне 

механизме везане за усвајање хранљивих састојака и тешких метала тако да изводе своју фито-

екстракцију из водених екосистема процесом хемијске биоакумулације. Повишен ниво 

концентрованих хемијских елемената у ткивима биљака, указује на повећане концентрације тих 

елемената у воденом окружењу. (Boyd, 1970.) 

За потпуну и свеобухватну слику промена у екосистему потребно је комбиновати праћење 

хемијских и биолошких параметара. Истраживањем у овом раду покушава се да се истакне важност 

биљака у акумулацији токсичних метала из воденог екосистема и контролу загађености воде. Самим 

тим, показују да су добре врсте тестера за ремедијацију у сврху заштите и рестаурације тестираних 

језерских екосистема. 

 

4.2. Испитивање фитопланктона језера Бубањ 

 

Резултати добијени праћењем физичких и хемијских параметара на три локалитета у језеру 

Бубањ представљени су у табели 1. 

Просечна температура воде у језеру износи 26°C. Ранија испитивања показују да је средња 

просечна температура воде у језеру износила 29°C, а током зиме 8°C. (Симић, 2004.) Током зиме 

читава површина језера је замрзнута, изузев малог подручја око фонтане Бубањ.  

Просечна вредност pH (табела 1) износи 8,2. Подаци ранијих истаживања из 2004.године 

показују да средња вредност pH током лета износи 6,7. Током зимског периода pH је нижи 5,7- 6,0. 

(Симић., 2004) 

Степен растворености кисеоника у води је релативно добар, са нижим вредностима током 

зимског периода и износи од 4,9 – 6,0 mg/L. Током лета вода се обогаћује кисеоником због 

фотосинтезе васкуларних биљака које заузимају велику површину језера. Средња вредност 

раствореног кисеоника износи 11,2 mg/L (табела 1). 
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Провидност (прозрачност) воде је ниска због високе густине воде. На локалитету I износи 

0,8m као и на локалитетима II и III  (Табела 1). 

Табела 1. Физичке и хемијске карактеристике воде језера Бубањ 

 
Температура 

воде  
Раствореност 

кисеоника  Кондуктивитет Провидност 

Локалитет (0C) pH (mg/L) O2 (%) µs/cm воде (m) 

I 25 8.1 9.64 135.3 500 0.8 

II 26 8.0 10.05 136.6 530 1 

III 27 8.3 13.87 183.1 540 1 

 
(Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): Привремени програм управљања рибарским подручјем "Велика Морава 1." 

Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац.) 

 

Истраживањем заступљености алгалних врста у фитопланктону језера Бубањ откривено је 

присуство 47 различитих таксона, који припадају следећим разделима: Cyanophyta (9 таксона), 

Pyrrophyta (3 таксона), Bacillariophyta (16 таксона), Euglenophyta (1 таксон) и Chlorophyta (18 таксона). 

Фитопланктон језера Бубањ карактерише присуство космополитских врста (Табела 2). 

Што се тиче бројности врста, доминантне су алге из раздела Chlorophyta и Bacillariophyta. 

Фитопланктон језера Бубањ у септембру 2014. године карактерише релативно висока 

заступљеност популација. (Табела 3). Висока густина популација пронађена је квантитативном 

анализом на локалитету I (4 074 000 ind/L), а најмањана локалитету II (3 133 000 ind/L) и на локалитету  

III (3 347 000 ind/ L). 

Алге из раздела Cyanophyta доминантне су на локалитету III (81,7%) (Табела 3). Доминантне 

врсте су Microcystis aeruginosa и Gomphospheria compacta. 

Што се тиче броја врста, доминантне су алге дивизије Chlorophyta и Bacellariophyta. 

(Ранковић., Симић., 2014.) 

Анализа сапробности заснована је на проучавању фитопланктона указује на то да вода језера 

Бубањ спада у категорију β -мезосапробне воде (просечан индекс сапробитета је 1,90, што одговара 

II класи воде). (Табела 4) 

Примарна производња је висока током целе године (Ранковић., Симић.,2014.), са експанзијом 

током лета и јесени (цветање алге Microcystis aeruginosa) што указује на еутрофички статус језера 

Бубањ. 
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ТАКСОНИ 

Бубањ 

Локалитети 

1. 2. 3. 

CYANOPHYTA     

Aphanisomenon elenkinii Kissel    

Chroococcus turgidus (Kütz) Nag. + + + 

Gleocapsa sp. + + + 

Gleocapsa helvetica Näg.    

Gomphosphaeria compacta Lemm. + + + 

Isocystis planctonica Kütz   + 

Lyngbia sp.    

Microcystis aeruginosa Kütz + + + 

Merismopedia tennuisima Lemm. + + + 

Merismopedia punctataMeyen    

Merismopedia elegans Lemm. +   

Oscillatoria tenuis Agarh. +  + 

Rivularia dura Roth +   

PYRROPYTA    

Ceratium hirudinella (O. F. M.) Schr.   + 

Cryptomonas curvata Ehr.    

Gymnodinium sp.    

Peridinium incospicum Lem.  + + 

Peridinium sp.    

Peridiniopsis aculeatum +   

BACILLARIOPHYTA    

Asterionella formosa Hass.    

Caloneis amphisbaena (Bory) Cl. +  + 

Cyclotella comta (Ehr.) Kütz.    

Cyclotella kützingiana Thwait.    

Cocconeis placentula Ehr. + + + 

Cocconeis pediculus Ehr. +   

Cyclotella meneghiniana Kütz. +  + 

Cymbella cistula (Hemp.) Grun.    

Cymbella parva (W. Smith) Clev.    

Cymatopleura solea (Bréb.) W. Sm. +   

Epithemia turgida (Her.) Kütz. +   

Fragillaria crotonensis Kitton + + + 

Gyrosigma acuminatus Kütz.    

Melosira sp.    

Navicula cuspidata Kütz. +  + 

Navicula gregaria Donk.    

Navicula radiosa Kütz. + + + 

Navicula rhynocephala Kütz. +   

Nitzschia sp. +   

Surirella linearis Smith.   + 
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Табела 2. Попис таксона пронађених на 3 локалитета језера Бубањ 

 (Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера Бубањ - Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.) 

 

 

Surirella ovata Kütz.   + 

Synedra acus Kütz.    

Synedra ulna (Nitz.) Ehr.   + 

Rhopalodia gibba (Ehr.) Müller    

Tabellaria fenestrata (Lyn.) Kütz.    

EUGLENOPHYTA    

Trachelomonas sp.   + 

Trachelomonas volvocina Ehr.    

CHLOROPHYTA    

Chlamydomonas ehrenbergii Gor.   + 

Closterium aciculare (Tuffen) West.    

Closterium dianae Ehr.    

Closterium leibleini Kütz.    

Closterium moniliferum (Bory) Ehr.    

Coelastrum astroideum Näg. + + + 

Cosmarium formulosum Hofm. +  + 

Cosmarium meneghinii Istvanffi +   

Cosmarium reniforme Arch. +   

Cosmarium tumidum Lund.    

Koliella longiseta( Vischer) Hindák    

Mougeotia sp. +   

Nephrocytium lunatum W. West    

Oedogonium sp. +   

Palmodictyon viride Kütz.    

Pediastrum boryanum (Turp) Menegh. +  + 

Pediastrum simplex Meyen +   

Pleurotenium ehrenbergii (Breb) de   + 

Bary    

Scenedesmus acuminatus (Lag) Chod + + + 

Scenedesmus obliqus (Turp.) Breb.    

Scenedesmus quadricauda Breb. + + + 

Sphaerocystis planctonica Bourr.    

Spirogyra sp.   + 

Staurastrum gracile Ralfs.    

Staurastrum furcigerum Bréb.    

Staurastrum teliferum Ralfs    

Staurastrum tetracerum (Kütz.) Ralfs + + + 

Staurastrum sp. + + + 

Staurodesmus cuspidatus(Br‚b.) Teiling    

Zygnema sp.    
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Табела 3. Апсолутне нумеричке вредности и проценат заступљености алги у језеру Бубањ 

 

 (Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера Бубањ - Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.) 

Табела 4. Вредности индекса сапробности на различитим локалитетима језера Бубањ 

Индекс сапробности 
(S) 

     Локалитет    
Просечна 
вредност 

          

  

I 

  

II III 

   

          

   1.98   2.05 1.81   1.9 

 

 (Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера Бубањ - Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.) 

 

 

 

 

 

 

    I   II   III  

Разноврсност  Инд/л   %  Инд/л % Инд/л %  

Cyanophyta  2 979 000   73.12 2 142 000 68.4 2 736 000 81.7  

Pyrrophyta  28 000   0.69 13 000 0.41 64 000 1.9  

Bacillariophyta  594 000   14.16 739 000 25.5 279 000 8.34  

Euglenophyta  -   - - - 83 000 2.45  

Chlorophyta  473 000   11.6 239 000 7.62 185 000 5.53  

Збир  4 074 000   100 3 133 000 100 3 347 000 100  

           



25 
 

4.3. Испитивање зоопланктона језера Бубањ 

Квалитативна анализа зооплнактона забележила је присуство 41 таксона у саставу 

зоопланктона. (Табела 5) Више таксона забележено је анализом 2014. године него у периоду 2012-

2013, што је вероватно резултат употребе планктонске мреже (бр. 25). Такође, забележен је већи 

број таксона у разделу Rotatoria исте године.  

Током оба периода истаживања Rotatoria је доминирала у погледу других раздела. Пошто 

језеро Бубањ представља тип мочварног станишта, логична је доминација бентосних и фитофилних 

форми. Врло је мало правих планктонских врста (врсте родова: Keratella and Polyarthra, 

Bosminalongirostris). Примећено је и потпуно одсуство еупланктонских форми као што је група 

Calanoida, која је константна компонента зоопланктона у језерским резервоарима Грошница и Гружа.  

Сви забележени таксони су уобичајени и такође се јављају и у другим воденим 

екосистемима Србије. Врсте: Lecane furcata, Lepadella ovalis, Mytilina sp., Trichocerca parvula, T. Stylata 

и Macrocyclops albidus забележене су једино на језеру Бубањ и не јављају се у Гружанској и 

Грошничкој акумулацији.  

Велика количина хранљивих материја узрок је масовног развоја макрофита, што указује на 

убрзани процес еутрофикације који снажно утиче на развој свих организама у језеру Бубањ.  

Велика количина муља на дну језера стабилан је извор биогених елемената азота (N) и 

фосфора (P), који су неопходни за процес еутрофикације. Постоји ризик од негативних последица 

анаеробних процеса у муљу (недостатак кисеоника, повишен ниво нитрата, амонијака итд.). Високе 

температуре воде у језеру током летњег периода у потпуности интензивирају еутрофне процесе у 

језеру.  

Постоји могућност недостатка кисеоника током зимског периода, што угрожава 

преживљавање многих оксифилних организама као што су рибе.  

Уколико се убрзо не предузму мере заштите, деградациони процес ће угрозити опстанак 

већине организама, а језеро ће постати дистрофични систем. Мере које су предложене за 

ревитализацију и конзервацију језера омогућиле би успоравње негативних процеса а можда би и у 

потпуности и зауставиле. Тада би већ постојећи диверзитет могао бити сачуван и заштићен.  
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Таксони 2012-2013 2014 

ROTATORIA   

Asplanchna sp. + + 

Brachionus angularis 
Gosse 1851  + 

Brachionus 
quadridentatus Hermanns 1783  + 

Colurella colurus 
(Ehrenberg 1830) + + 

C. obtusa (Gosse 1886) + + 

Euchlanis dilatata 
(Ehrenberg 1832) + + 

Filinia longiseta 
(Ehrenberg 1834)  + 

Gastropus stylifer Imhof 
1891   

Hexarthra mira (Hudson 
1871) + + 

Keratella cochlearis 
Gosse 1851  + 

Keratella cochlearis f. 
macracantha (Lauterborn 1898)  + 

Gastropus stylifer Imhof 
1891   

Hexarthra mira (Hudson 
1871) + + 

Keratella cochlearis 
Gosse 1851  + 

Keratella cochlearis f. 
macracantha (Lauterborn 1898)  + 

Keratella quadrata 
(O.F. Müller 1786) + + 

Lecane (Monostyla) 
bulla (Gosse 1851) + + 

Lecane (M.) cornuta 
(O.F. Müller 1786) + + 

Lecane (M.) furcata 
(Murray 1913)  + 

Lecane (Lecane) luna 
(O.F. Müller 1786) + + 

Lecane sp.  + 

Lepadella patella f. 
oblonga (Ehrenberg 1834) + + 

Lepadella (L.) ovalis 
(O.F. Müller 1786) + + 

Mytilina sp.  + 

Platyas quadricornis 
(Ehrenberg 1832) +  
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Polyarthra dolichoptera 
(Idelson 1925) + + 

Polyarthra sp. + + 

Synchaeta sp. + + 

Testudinella patinna 
(Hermann 1783) +  

Trichocerca 
(Trichocerca) cylindrica (Imhof 
1891) + + 

Trichocerca parvula 
Carlin 1939 + + 

Trichocerca pussila 
(Jennings 1903)  + 

Trichocerca similis 
(Wierzejski 1893)  + 

Trichocerca stylata 
Gosse 1851  + 

Trichocerca sp. + + 

Σ Rotatoria 19 28 

CLADOCERA   

Alona affinis (Leydig 
1860) + + 

Alona guttata G.O. Sars 
1862 + + 

Bosmina longirostris 
(O.F. Müller 1786) + + 

Ceriodaphnia affinis 
(Lilljeborg 1900) + + 

Chydorus sphaericus 
(O.F. Müller 1786) +  

Simocephalus vetulus 
(O.F. Müller 1786) +  

Σ Cladocera 6 4 

COPEPODA   

Eucyclops serrulatus 
(Fisher 1851) +  

Macrocyclops albidus 
(Jurine 1820) + + 

Microcyclops sp. +  

Thermocyclops 
dybowskii (Lande 1890) + + 

Σ Copepoda 4 2 

Total zooplankton 29 34 

 

Табела 5. Квалитативни састав зоопланктона језера Бубањ 
(Остојић, А., Обрадовић, М., (2013): Слатководни зоопланктон на територији града Крагујевца – Институт за 

биологију и екологију ПМФ Крагујевац) 
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5.4.Квалитативни састав рибљих насеља језера Бубањ 

 

Табела 6. Квалитативни састав ихтиофауне у језеру Бубањ 

ВРСТА РИБЕ АБУНДАНЦИЈА 

(%) 

Сом  1,8 

Бабушка 27,5 

Пастрмски гргеч-бас 0,9 

Лињак 0,9 

Бодорка 14,8 

Сунчица 19,8 

Цверглан 34,3 

УКУПНО 100 

 (Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): Привремени програм управљања рибарским подручјем "Велика Морава 1." 

Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац.) 

Табела 7. Процена продукције биомасе 

Врста рибе Абнуданција 

(%) 

узорак 

Масени 

удео (%) 

узорак 

N/ha 

процена 

Биомаса 

kg/ha 

процена 

Продукција 

kg/ha 

процена 

Протен.продукција 

kg/ha 

процена 

Сом 6,3 32,9 34 67,6 45,1 111,7 

Бабушка 87,5 65,9 467 135,1 119,5 224,1 

Пастрмски 

гргеч 

3,1 0,5 17 0,6 0,4 1,8 

Лињак 3,1 0,7 17 0,9 0,5 2,4 

УКУПНО 100 100 320 204,2 165,5 340,0 

 

 (Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): Привремени програм управљања рибарским подручјем "Велика Морава 1." 

Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац.) 

 

Узорак насеља риба у случају ове риболовне воде не даје потпуну слику јер, према 

интервијуима са локалним риболовцима језеро Бубањ од риболовно значајних врста насељавају још 

штука и шаран, као и неке друге риболовно мање значајне шаранске и друге врсте риба (црвенперка, 
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гргеч и др.). И поред тога што се ове врсте нису нашле у узорку јасно је да постоји несразмера између 

потенцијалне и емпиријске продукције. Према процени, на основу Leger-Huet-ove методе, 

потенцијална годишња продукција би у овој води требала да износи 340,0 kg/ha биомасе рибе.  

Емпиријски процењена годишња продукција износи 165,5 kg/ha. Чак и са осталим врстама 

реална продукција би се тренутно кретала највише до 200 kg/ha. Овакав однос потенцијалног и 

емпиријског годишњег прираста у коме је реализована продукција чини највише око 60% од теоријски 

очекиване вредности и не може се сматрати у потпуности задовољавајућим. 

Укупно стање рибљег фонда у језеру Бубањ захтева интервенције у смислу корекција 

насеља риба кроз порибљавање и санациони излов сунчице и цверглана. (Симић и сар. 2017, 

Привремени програм управљања Западна Морава) 

 

4.5. Проблеми и негативне последице садашњих услова у језеру 

Велика количина муља на дну језера стабилан је извор биогених елемената првенствено 

азота (N) и фосфора (P) који су неопходни за повећене процесе еутрофикације. Постоје високи 

ризици од негативних последица анаеробних процеса у муљу (повећане концентрације нитрита, 

амонијака, висока температура током лета) могу довести до еутрофизације. Постоји и могућности 

велике осцилације раствореног кисеоника у води током зиме и у периоду лета што се може одразити 

на преживљавање многих оксифилних организама (најчешће рибе). 

Муљевито дно и бујно развијена макровегетација у језеру предуслов су за нарушавање 

трофичке стабилности и уколико се не буде извршило санационо уклањање ове биомасе услови у 

језеру ће се погоршати. Распадањем потопљених делова биљака повећава се ниво муља на дну што 

доводи до даљег смањења дубине језера. Са смањењем дубине језера и запремине воде формирају 

се нови услови живота идеални за развој биљака са дубоко усађеним кореновима као и флотантне 

(плутајуће) вегетације коју је тешко елиминисати. Сви ови процеси би могли довести да се један 

екосистем језерског типа претвори у екосистем мочварног типа. (Маслић., 2003, Константиновић., 

2004., Стојановић., и сар., 2004.) 

Изразито цветање фитопланктона током истраживања у језеру није забележено.  Сматра се 

да је разлог томе богата макровегетација која спречава развој фитопланктона. Истраживањем је 

показано присуство еутрофних врста алги Euglenophyta и Cyanophyta које указују на деградацију 

језера и повећану сапробност, што доводи до промене стања воде у језеру од β – мезосапробне до  

α –мезосапробне воде са свим негативним последицама које изазивају.  
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Висока густина зоопланктона присута у језеру указује на повећану еутрофикацију. Сличне 

нумеричке вредности забележене су и у неколико еутрофних језерских резервоара у Војводини. 

(Ђукнић., и сарадници., 2001.) Доминантност β – мезосапробних показатеља указује да је квалитет 

воде у језеру и даље задовољавајући (2. класа), што одговара климатским и еколошким 

предиспозицијама које су карактеристичне и за друге подземне воде Крагујевца. (Симић., 2014.) 

Велика разноврсност бентосне фауне са великим бројем типичних представника за језеро 

мочварног типа представља значајни извор фаунистичког диверзитета. Међутим, анализом података 

добијених истраживањем током протеклих година, примећено је постепено смањење бидиверзитета 

у језеру, што указује на убрзано уништење језера и његову трансформацију у дистрофични 

екосистем. На процесе деградације указује и сиромашна заједница муља где се одвијају анаеробни 

процеси.  

Спортски риболовци депринели су диверзитету ихтиофауне у језеру, доносећи рибу из 

Мораве и Гружанске акумулације и ослобађајући их у језеро. Овакав начин порибљавања се не 

препоручује у новим, тек формираним воденим екосистемима, јер је рецимо језеро Бубањ 

првенствено било предвиђено за рекреацију и спортски риболов, а унос рибе се мора заснивати на 

претходним истраживањима и ригорозној контроли састава рибљих заједница.  

Структурни састав ихтиофауне у језеру указује на доминацију унетих врста, бодорка и 

бабушка које представљају сметњу за приказивање статуса језера, с обзиром на то да потискују 

аутохтоне рибље врсте језера као што су шаран и караш које имају већу спотрску и комерцијалну 

вредност.  

Језеро Бубањ као мањи водени екосистем представља значајно станиште за гнеждење птица 

мочварица, па самим тим према међународним конвенцијама заслужује и посебну пажњу.  
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Слика 19. Риболовац на језеру Бубањ                                                          Слика 20. Чување упецане рибе 

Аутор: В. Смолоивић                                                                                        Аутор: В. Смолоивић 

 

5. Предлог и мере ревитализације језера Бубањ 

Један од предлога мера опоравка језера јесте уклањање муља са дна језера. Због мале 

дубине и површине језера препоручује се чишћење дна модификованим багером и рефулатором са 

обале реке. Да би се очистио појас на самом уласку у језеро вода би требала бити потпуно 

промењена што би олакшало радове на подручју прилаза језеру. Након чишћења зона прилаза језеру 

би требала бити прекривена песком, шљунком и камење.  

Минерализација воде у језеру ће се постићи поставком аератора, док ће елиминација муља 

са дна језера смањити ризик од губитка кисеоника.  

Улога аератора би била мешање воде, нарочито воду из дубљих зона са површинском водом, 

што ће допринети смањењу просечне температуре воде током лета и обогаћивати је кисеоником. 

(Bressi., 1989., Чомић., 2004.) 

Високо дрвеће са густим крошњама које се налази у обалској зони језера ствара сенку на 

површини воде и самим тим спречава прегревање воде, плански би требало посадити још дрвећа да 

одређеном одстојању како би се спречило скупљање опалог лишћа у језеру.  
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Емерзна (потопљена) вегетција треба бити уклоњена након делимичног пражњења језера, 

а потом субмерзну вегетацију елиминисати механичком косачицом и модификованим багером. 

(Јанковић., 1988, Божовић., 2004.) 

Елиминацију подземне вегетације треба извести у периоду потпуног развоја и пре цветања 

доминантне врсте Myriophillum sp. (Janković et al., 1988, Konstantinović 1994.) Према еколошком 

минимуму треба формирати зелени појас (који делимично постоји) нарочито на подручју продавнице 

Застава (FIAT), због високог значаја макрофита у филтрирању, минерализацији и детоксикацији. 

Осим тога, овај зелени  појас, биће станиште за водене птице, птице мочварице које су становници 

језера и на тај начин обезбедити њихов опстанак. Континентални појас језера треба да чини мање 

или више континуирани појас воћне вегетације, такође, око језера треба оставити Sparganium sp.због 

своје заштитне улоге и неке декоративне биљне врсте као што су: Барска перуника (Iris pseudcorus) 

и водољуб (Butomus umbellatus).  

Величина макровегетационог појаса мора бити довољна да би се омогућило одржавање 

равнотеже и на тај начин спречила могућност цветања фитоплнктона. Постављање аератора ће 

створити повољне услове због процеса минерализације и оксидације у језеру што ће довести до 

промена у структури фитопланктона и доминацију мезотрофних врста Bacillarophyta у односу на 

еутрофне врсте Cianophyta и Euglenohyta.(Bressi., 1988, Чомић., 2004.) 

Аерација воде и адекватни метаболички процеси у језеру, као и промене у структури 

фитопланктона (хигијенско смањење диверзитета, нижа производња органских и неорганских 

једињења), изазваће промене у структури зоопланктона и повећање диверзитета ових група 

организама.  Чишћење анаеробног муља и аерација језера створиће услове за формирање типичних 

пелеофилних облика у новоформираном муљу (Tubificidae, Chironomidae), који ће омогућити 

стабилне метаболичке процесе у језеру.  

Делови језера прекривени песком, шљунком и камењем доприносе различитости станишта, а 

самим тим и доприносе различитости макрофауне, са позитивним утицајем на остале компоненте 

биоценозе језера (нарочито на фауну рибе). 

Даљи унос рибе (порибљавање) у језеро треба претходно испланирати и консултовати са 

ихтиолозима. Планирано порибљавање и санациони риболов ће постепено мењати структуру 

ихтиофауне у циљу фаворизовања аутохтоних врста. С' обзиром на карактеристике језера (ризик од 

еутрофикације), посебну поажњу треба посветити избору и густини насељености рибљих врста које 

се хране вишим биљкама и макрофитским алгама (шаран, бели амур итд.) 
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Хербиворне врсте заједно са осталим рибљим групама представљају једну од најважнијих 

биотичких компоненти које доприносе еколошкој равнотежи у језеру.  

У сврху заштите птица гнездарица, које се гнезде  на овом месту значајан је део језерске 

вегетације коју треба оставити у делу зеленог појаса око језера. Кроз образовне, уколико је 

неопходно и кроз законске мере узнемиравање птица у периоду гнеждења мора бити проверено и 

санкционисано.  

5.1. Предлог еколошких приступа 

Предлог еколошких приступа у решавању мера за рекултивацију и ревитализацију 

проблема, створиће услове за опстанак и развој разноврсног живог света у језеру. Требало би да се 

испланира заштитни режим и да предлог заштите језера.  

Само језеро Бубањ али и подручје око њега треба посматрати са аспекта одрживог развоја, 

а у ту сврху би требали бити уређени као парк природе са елементима ботаничког врта и језерском 

акумулацијом. Предложена је и изградња акваријумске сале са акваријумима и тераријумима, као 

посебан део овог уређеног простора. Такав акваријумска сала би била  постављена на обали језера 

и имала би изузетан образовни и научни значај. Наиме, она би нашла примену за узгој, заштиту, и 

репродукцију одређених ретких и крајње угрожених аутохтоних врста водене флоре и фауне.  

Језеро са околним парком и акваријумском салом сигурно ће имати и висок финансијски 

значај за Град Крагујевац која би оправдала и комерцијалну страну предложеног решења.  

Према датим комперативним анализама еколошке ситуације и мера које треба применити 

на језеру Бубањ и проблему еколошког приступа његовој ревитализацији може се рећи следеће: 

- Језеро има поприлично неповољну позицију у погледу загађења јер се налази у урбаној 

зони града, окружен прометним путевима, идустријским и стамбеним објектима, 

- Са друге стране, језеро представља вредно акватично станиште где је пронађено око 

300 биљних и животињских врста, што представља значајан извор диверзитета језерског екосистема.  

- Због повећаног негативног антропогеног утицаја, процеси еутрофикације у језеру су 

интензивирани, што ће довести до деградације и смањења језера током времена. 

- Узимајући у обзир све ове чињенице, предложене мере за ремедијацију и заштиту овог 

воденог екосистема, с једне стране треба да осигура престанак негативних процеса и деградацију 

језера, а са друге стране треба предложити мере заштите постојећег биодиверзитета у језеру. Ово 

ће повећати диверзитет станишта, побољшати услове екосистема, побољшати кружење материје и 
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протицање енергије у језеру. Овакав приступ одговара међународно признатом принципу одрживог 

развоја.  

Да би се ова идеја реализовала, следећи кораци су кључни у решавању овог 

проблема: 

1. Комплетна еколошка анализа језерског екосистема у циљу утврђивања његовог 

тренутног стања. Пошто је таква анализа већ извршена, а основни закључци који су изведени из ње 

је регистрација серије процеса који доводе до брзе деградације воденог екосистема (дебели 

анаеробни слој муља, висок ниво еутрофикације са свим негативним последицаама које изазива), 

2. Поправљање тренутних услова: 

- У циљу успешне ремедијације језера, неопходно је извршити поправку чесме Бубањ а 

излазни канал језера мора бити поново активиран.  

- најважнији део поправке је очистити велике наслаге језерског муља. Због малих димензија 

језера чишћење ће се извршити са специјално модификованим багером и рефулатором. Од великог 

значаја је и уклањање подводне вегетације у језеру.  Макровегецију треба уклонити механички, 

помоћу специјлног багера.  

3. Мере ревитализације 

Основна мера која ће омогућити успешну ревитализацију језера након санације јесте 

постављање система за аерацију. Постављање система би имао два циља: 

а) Прво је, да дубље делове језера снабде довољном количином кисеоника, непосредно након 

санације, где ће последице успостављене равнотеже углавном бити видљиве. Побољшана аерација 

воде и језерског дна омогућиће бржу минерализацију и олакшано кружење материје и протицање 

енергије у језеру.  

б) други циљ је да подстакне интензивну циркулацију воде у језеру, што ће омогућити њено 

брже мешање, посебно воде из дубње зоне језера са водом других делова језера. Ова мера је 

предвиђена да онемогуће прегревање воде и да делимично смањи високе температуре воде током 

лета.  

Поред увођења аератора, веома важне мера за ревитализацију је промена структуре језерског 

дна. Прекривање одређених делова језера са песком, шљунком, камњем и уклањање дебелог слоја 

муља створиће различите услове станишта за флору и фауну језера. Повећење диверзитета фауне 
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језерског дна омогућиће редовно искоришћавање материје и проток енергије у језеру што ће сигурно 

имати утицај на успостављање еколошке равнотеже у језеру.  

Прави избор рибљих врста и повољни односи у популацијама рибе представљају посебно 

важну меру за одржавање еколошке равнотеже у језеру. То се посебно односи на врсте које се хране 

бентосним и планктонским организмима, рибе предаторе и биљне врсте које чине зелени појас око 

језера.  

Поред наведених мера које ће се спровести на самом језеру, у сврху ревитализације 

неопходно је уредити подрчје око језера на еколошки начин. Сађење дрвећа са широким крошњама 

створиће повољније услове микроклиме. Од изузетне је важности за смањење прегревања језера 

због сенке које ће правити дрвеће, као и важне заштитне улоге зеленила у урбаним зонама.  

4. Мере заштите и побољшања 

Након ревитализације, језеро Бубањ треба посматрати као акватични парк али са свим 

елементима природног екосистема. Да би се на овај начин посматрало неопходно је спровести низ 

мера за заштиту и унапређење језерског комплекса. У сврху заштите и унапређења неопходно је 

предузети следеће: 

а) надлежност над језером и његовом околином треба законски регулисати, 

б) треба формирати тим који ће одржавати цео комплекс. Овај тим ће обухватати стручњаке 

(хидробиологе, фитоекологе, микробиологе, екологе итд.) који ће радити на еколошком надзору 

језера и другим стручним и научним задацима овог екосистема, 

в) организовати извршну службу која ће одржавати читаву област. Ова служба би имала 

примену у одржавању зеленог појаса око језера (уклањање вегетације уколико је потребно), у 

надгледању и контролисању рада аератора, 

г) такође, требало би успоставити услуге информисња и маркетинга језера Бубањ, 

- посебна мера за заштиту језера је организована и еколошки заснована рибља фауна у 

језеру и посебан риболовни режим. Из тог разлога се току периода ревитализације предлаже 

следећи програм: 

а) ограничени годишњи излов рибе до максимално 150кг. 

б) забрањен излов рибе током мреста у априлу и мају (за све ципринидне врсте), док би излов 

штуке требао бити забрањен у фебруару и марту, 
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в) складиштење рибе трба урадити у присуству професионалног ихтиолаога, који ће утврдити 

старосни и здравствњени статус рибе намењен залихама, 

г) треба организовати састанак свих риболоваца, на коме треба размотрити даљи развој 

спортског риболова, у складу са улогом и значајем језерског екосистема. Са тим у вези неопходна је 

заштита рибљих врста и дати објашњење риболовцима колика је штетност, непланираног и 

непрофесионалног уноса нових врста у језеро, 

д) евидентирање улова треба организовати преко ауторизоване риболовне организације. 

Након што се заврши ревитализаја, неопходно је спровести комплетну еколошку анализу и 

додатне мере за одржавање језера како у еколошком тако и у технолошком смислу, које треба 

прецизно предложити. Очекује се да ће измењени екосистем са различитим плантонским и 

бентосним заједницама и измењеним физичким карактеристикама (већа количина кисеоника, 

интензивнија циркулација воде, смањено присуство биогених соли, очишћеним језерским дном, 

повећаном дубином језера) довести у еколошку равнотежу. 

Према овим истраживањима биће предложене мере за сточарство. Планира се у неком 

наредном још и укључење аутохтоних врста, које ће бити од великог значаја и занимљиве за спортски 

риболов. На овај начин ће се повећати разноврсност ихтиофауне у језеру, а самим тим повећеће се 

значај језера као спортског и риболовног објекта. У циљу заштите и унапређења језера, посебан 

заштитни значај уживаће и формирње полидоминантне шумске заједнице са елементима ботаничког 

врта.  

Са аспекта побољшања читавог подручја, изградња и формирање акваријума на језерској 

обали представља вредну и значајну идеју. Изградња оваквог акваријумског објекта имао би велики 

значај у едукативном, еколошком, научном и комерцијалном смислу.  

Разноврсност биљних и животињских врста у акваријумима представљаће едукативну и 

визуелну помоћ људима свих узраста и професија. Нарочито ће имати значај за младе људе , што 

ће им помоћи да развију еколошку свест. Акваријуми би требали имати мрестилишта за репродукцију 

и узгој ретких и угрожених биљних и животињских врста чија су природна станишта угрожена.  

Ова сврха акваријума (уколико је реализација могућа) биће од непроцењиве научне и 

практичне вредности у савременом концепту заштите животне средине и биодиверзитета.  
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Закључак: 

Језеро Бубањ предстваља вештачку акумулацију формирану 1944. године. Језеро је 

настало на месту некадашње циглане одакле је експлоатисан материјал за производњу цигле и 

опеке. Крагујевац је један од малог броја градова који може да се похвали језером у самом центру 

града. Удаљено је на само 1 км од строгог центра града и смештено је на уласку у град из правца 

Баточине, (ауто пут Београд - Крагујевац).  

Језеро Бубањ представља акумулацију од изузетне важности због великог диверзитета у 

флористичком и фаунистичком саставу. Дубина језера износи ок 1,5 м са муљевитим дном. Дебљина 

муља је велика што представља идеалан простор за таложење биогених соли анаеробне процесе 

који се у њему одвијају.  

Еколошком анализом језерске биоценозе запажен је низ деградационих процеса у самом 

језеру. Бројно развијена макровегетација и деградациони процеси који тренутно владају у језеру 

сигнал су преласка бонитета у сапробитет са свим негативним последицама.  

Узимајући у обзир наведене околности предложен је еколошки приступ санације овог 

акватичног екосистема, ревитализације, заштите и унапређења језера Бубањ на основама одрживог 

развоја. Након обевљених анализа и истакнутих резултата, предлог мера се заснива на чишћењу 

муља и продубљивању језера, одстрањивању емерзне и субмерзне макровегетације са већег дела 

језера. Један од предлога је и изградња акваријума који би се користио за узгој, заштиту репродукцију 

аутохтоних врста акватичне флоре и фауне. Сврха акваријума (уколико је реализација могућа) биће 

од непроцењиве научне и практичне вредности у савременом концепту заштите животне средине и 

биодиверзитета. 

Још један предлог мера у ревитализацији језера Бубањ јесте и сађење дрвећа са великим 

крошњама које би омогућило стварање сенке над језером и самим тим онемогућило прегревање воде 

у језеру. 

Уређење парка (зелених површина) са ботаничким елементима поред службе у опуштању и 

уживању имаће висок рекреативни значај како за становнике града Крагујевца тако и за посетиоце.  

 

 

 

 



38 
 

6. Литература: 

 

1. Бранковић, С., Топузовић, М., Павловић- Муратспахић, Д. (2009): Концентрација 

метала у акватичним макрофитама језера Гружа, Грошница, Меморијалнин- парк и 

Бубањ – Институт за биологију и екологију ПМФ крагујевац. 

2. Остојић, А., (2004): Састав зоопланктона у језеру Бубањ – Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.  

3. Остојић, А., Обрадовић, М., (2013): Слатководни зоопланктон на територији града 

Крагујевца – Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац. 

4. Пантовић, Н., Маџаревић, С. (Едс.) Крагујевац у борби за воду. Фонд за финансирање 

изградње Водоводног система "Гружа" – Крагујевац и Радна организација "Водовод и 

канализација", Крагујевац. 

5. Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера 

Бубањ- Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац. 

6. Ранковић, Б.,Чомић, Љ.,Симић, С., Остојић, А. (1999): Фитопланктон акумулационог 

језера Грошница. Конференција "Заштита вода '99", Соко Бања, Зборник радова 157-

160, Југословенско друштво за заштиту вода, Београд 

7.  Симић, В. , Јанковић, Д., Караман, С., Остојић, А., Симић, С., Павловић, Д., Ранковић, 

Б., Пешић, С., Стојановић, М., Савић, Г., Илић, Г., Милошевић, С. (1994): ): Ecological 

characteristics of lake Bubanj in Kragujevac and possibilities for its reclamation, revitalisation 

and protection (Eco-engineering). Ichthyologia, Vol. 26, No. 1, 25-42. Beograd. 

8. Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): Привремени програм управљања рибарским 

подручјем "Велика Морава 1." Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац. 

9.  Чомић, Љ. (1989): Микробна популација воде у сливу и акумулацији Гружа. Докторска 

дисертација 155пп. Универзитет у Крагујевцу, ПМФ. 

10.  Чомић, Љ. Остојић, А. (Едс.) (2005): Акумулационо језеро Гружа. Природно 

математички факултет, Крагујевац. 

11. Милановић, А. (2007): Хидрогеографска студија реке Лепенице. Географски институт 

"Јован Цвијић" Српске академије наука и уметности, Београд. 

 

 



39 
 

Интернет стране: 

https://www.turizzam.com/en/srbija/attraction/view/jezero-bubanj (jun 2017.) 

http://www.usr-moravica.com/jezera/centralna-srbija/jezero-bubanj  (jun 2017.) 

https://sr.wikipedia.org/sr/  (jun 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turizzam.com/en/srbija/attraction/view/jezero-bubanj
http://www.usr-moravica.com/jezera/centralna-srbija/jezero-bubanj
https://sr.wikipedia.org/sr/


40 
 

Прилог: 

Списак шема и слика коришћених у раду: 

Шема 1. Здрав екосистем и екосистем захваћен еутрофикацијом.(http://www.inlandbays.org/about-the-

bays/bay-issues/) (Јун 2017.) 

Шема 2. Кружење азота. (из В. Главач, 2001) (Јун 2017.) 

Слика 1. Изглед језера Бубањ у току лета.  (http://staklenozvono.rs/2009/07/uredenje-jezera-bubanj/) 

(Јул 2017.) 

Слика 2. Изглед језера Бубањ у току лета (http://www.panoramio.com/photo/11350959) (Јул 2017.) 

Слика 3. Изглед језера током зиме  (https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-

bubanj/6)(Јул 2017.) 

Слика 4.  Изглед залеђеног језера током (https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-

bubanj/6) (Јун 2017.) 

Слика 5. Sparganium racemosum rectum(https://en.wikipedia.org/wiki/Sparganium_erectum) (Јул 2017.) 

Слика 6. Широколисна рогоз (http://vitalsignsme.org/species_scientific/typha- angustifoli) (Јул 2017.) 

Слика 7. Жути локвањ (https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=nulu) (Јул 2017.) 

Слика 8. Зелене превлаке на површини језера Бубањ (Аутор: В. Смоловић) (Август 2017.) 

Слика 9. Бабушка(https://en.wikipedia.org/wiki/Common_roach) (Јул 2017.)  

Слика 10. Бодорка(http://www.alamy.com/stock-photo/carp-(carassius-auratus-gibelio).html)(Јул 2017.) 

Слика 11. Црвенперка (http://nisava.org.rs/crvenperka.html)(Јул 2017.) 

Слика 12.  Патуљасти сомић (https://www.rybolov.in.ua/articles/175.png)(Јун 2017.) 

Слика 13. Велика зелена жаба (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rana_ridibunda01.JPG) (Јул 

2017.) 

Слика 14. Змија рибарица (http://www.alamy.com/stock-photo/natrix- tessellata.html) (Јул 2017.) 

Слика 15. Дивља патка (http://www.ptice.info/teme/10/)(Јул 2017.) 

Слика16.Барска кока 

(http://mamba.bio.uci.edu/~pjbryant/biodiv/birds/gruiformes/Gallinula%20chloropus/index.htm)(Јул 2017.) 

Слика 17. Црна лиска (https://et.wikipedia.org/wiki/Lauk_(lind)) (Јул 2017.) 

Слика 18.  Патке забележене на језеру (Аутор: В. Смоловић) (Август 2017.) 

Слика 19. Риболовац на језеру Бубањ(Аутор: В. Смолоивић) (Август 2017.)Слика 20. Чување упецане 

рибе (Аутор: В. Смолоивић) (Август 2017.) 

 

 

 

 

 

http://www.inlandbays.org/about-the-bays/bay-issues/
http://www.inlandbays.org/about-the-bays/bay-issues/
http://staklenozvono.rs/2009/07/uredenje-jezera-bubanj/
http://www.panoramio.com/photo/11350959
https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-bubanj/6
https://www.turizzam.com/sr/srbija/attraction/view/jezero-bubanj/6
https://en.wikipedia.org/wiki/Sparganium_erectum
https://www.wildflower.org/plants/result.php?id_plant=nulu
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_roach
http://www.alamy.com/stock-photo/carp-(carassius-auratus-gibelio).html
http://nisava.org.rs/crvenperka.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rana_ridibunda01.JPG
http://www.alamy.com/stock-photo/natrix-%20tessellata.html
http://www.ptice.info/teme/10/
https://et.wikipedia.org/wiki/Lauk_(lind))


41 
 

 

Спистак табела коришћених у раду: 

Табела 1. Физичке и хемијске карактеристике воде језера Бубањ (Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): 

Привремени програм управљања рибарским подручјем "Велика Морава 1." Институт за биологију и екологију ПМФ 

Крагујевац.) 

Табела 2. Попис таксона пронађених на 3 локалитета језера Бубањ 

 (Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера Бубањ - Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.) 

Табела 3. Апсолутне нумеричке вредности и проценат заступљености алги у језеру Бубањ 

(Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера Бубањ - Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.) 

Табела 4. Вредности индекса сапробности на различитим локалитетима језера Бубањ 

(Ранковић, Б., Симић, С., (2014): Фитопланктон као индикатор квалитета воде језера Бубањ - Институт за биологију и 

екологију ПМФ Крагујевац.) 

Табела 5. Квалитативни састав зоопланктона језера Бубањ(Остојић, А., Обрадовић, М., (2013): Слатководни 

зоопланктон на територији града Крагујевца – Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац) 

Табела 6.  Квалитативни састав ихтиофауне у језеру Бубањ(Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): 

Привремени програм управљања рибарским подручјем "Велика Морава 1." Институт за биологију и екологију ПМФ 

Крагујевац.) 

Табела 7. Процена продукције биомасе (Симић, В., Симић, С., Петровић А. (2017): Привремени програм 

управљања рибарским подручјем "Велика Морава 1." Институт за биологију и екологију ПМФ Крагујевац.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


