Министарство животне средине и просторног планирања
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ
- ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2009. -

Министарство животне средине и просторног планирања
АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ
- ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2009. -

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Мр Драгана Видојевић

www.sepa.gov.rs

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Извештај
Извештајсадржи:
садржи:
 Стање
Стањеземљишта
земљиштана
на
подручју
подручјуоколине
околине
Београда,
Београда, дела
дела
поморавља
поморавља ии Шумадије
Шумадије
 Стање
Стањеурбаних
урбаних
земљишта
земљиштана
наподручју
подручју
Београда,
Београда,Новог
НовогСада
Садаии
Крагујевца
Крагујевца
 Промене
Промененачина
начина
коришћења
коришћењаземљишта
земљишта
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Податке
Податкедоставили:
доставили:

 Министарство
Министарствопољопривреде
пољопривреде
шумарства
шумарстваииводопривреде
водопривреде
 Институт
Институтза
заземљиште
земљиште
 Институт
Институтза
заратарство
ратарствоии
повртарство
повртарство
 Гр.
Гр.завод
заводза
зајавно
јавноздр.,
здр.,Београд
Београд
 Градска
Градскауправа
управаза
зазаштиту
заштиту
животне
животнесредине
срединеграда
градаНовог
Новог
Сада
Сада
 Градска
Градскауправа
управаза
запросторно
просторно
планирање,
планирање,изградњу
изградњуиизаштиту
заштиту
животне
животнесредине
срединеграда
града
Крагујевца
Крагујевца
 Републички
Републичкизавод
заводза
застатистику
статистику
 Еврогеоматика
Еврогеоматикад.о.о.
д.о.о.
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СТАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА, ДЕЛА
ПОМОРАВЉА И ШУМАДИЈЕ
 Узорковање
Узорковањејејеизвршено
извршеноуу
грид
гридсистему
систему10x10
10x10km
km
 На
Насваком
свакомлокалитету
локалитетуузет
узетјеје
композитни
композитниузорак
узораккоји
који
представља
представљапросечан
просечанузорак
узорак
земљишта
земљиштаса
садубине
дубинеод
од00––
25
25cm.
cm.
 Највећи
Највећиброј
бројузорака
узоракаузет
узетјеје
на
наораницама
ораницамаииливадама.
ливадама.
 Додатна
Додатна истраживања
истраживања
обављена
обављена су
су уу зони
зони "врућих
"врућих
тачака",
тачака", на
на 150
150 локација,
локација, ии
на
на њима
њима јеје узет
узет узорак
узорак ии са
са
дубине
дубине од
од 25-50
25-50 cm.
cm.
Подручје
Подручје
узорковања
узорковања
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ОСНОВНА ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА
 Јако
Јакокисела
киселаземљишта
земљиштазаузимају
заузимају
20%
20%површине
површинеииуглавном
углавномсу
суто
то
лесивирани
лесивирани камбисоли
камбисоли ии ранкери
ранкери
централног
централног дела
дела Шумадије
Шумадије ии
псеудоглејеви
псеудоглејеви ии лувисоли
лувисоли
југозападног
југозападног дела
дела подручја.
подручја.
Испитивана
Испитивана земљишта
земљишта су
су добро
добро
снабдевена
снабдевена хумусом,
хумусом, азотом
азотом ии
калијумом.
калијумом.

pH
pH

 Слаба
Слабаснабдевеност
снабдевеностфосфором
фосфоромјеје
одлика
одликавећине
већинеземљишта
земљишта(47%
(47%
узорака)
узорака)док
доксу
суууједном
једномброју
броју
узорака
узорака(14%)
(14%)констатоване
констатованевисоке
високе
концентрације
концентрацијефосфора
фосфораиикалијума.
калијума.
Хумус
Хумус
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САДРЖАЈ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА
 Резултати
Резултатииспитивања
испитивања
земљишта
земљиштаоколине
околинеБеограда,
Београда,
дела
делапоморавља
поморављаииШумадије
Шумадије
показују
да
18%
узорака
показују да 18% узорака
садржи
садржиједан
једанили
иливише
више
полутаната
полутанатаизнад
изнадМДК.
МДК.

Ni
Ni

Cr
Cr
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САДРЖАЈ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА
 Према
Премасадржају
садржајуштетних
штетнихииопасних
опасних
елемената
елеменатакао
каопотенцијални
потенцијални
полутанти
на
испитиваном
полутанти на испитиваном
подручју
подручјусе
сеиздвајају
издвајајуNi
Ni(47%
(47%
узорака
узоракаизнад
изнадМДК,
МДК,15%
15%изнад
изнад100
100
mg/kg),
mg/kg),Cr
Cr(7%
(7%изнад
изнадМДК),
МДК),Pb
PbииAs
As
(око
(око4%
4%изнад
изнадМДК).
МДК).

Pb
Pb

As
As
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РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА НА "HOT-SPOT" ЛОКАЛИТЕТИМА
•• Испитивана
Испитиваназемљишта
земљиштана
на
"hot-spot"
локалитетима
"hot-spot" локалитетимауу
долини
долиниВелике
ВеликеМораве
Моравеимају
имају
повећан
повећансадржај
садржајNi,
Ni,Cr,
Cr,As
Asии
Pb.
Pb.Земљишта
Земљиштауудолини
долини
Колубаре
Колубареоптерећена
оптерећенасу
су
високим
концентрацијама
високим концентрацијамаNi
Niии
Cr,
Cr,ииуумањој
мањојмери
мериPb.
Pb.

100.00
80.00
70.00
60.00

80.00
70.00
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20.00
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Cu

Ni

Pb

Zn

0

0.00
As

-40

0.00

50

10.00

10

10.00

100

30.00

60

20.00

max
150 (mg/kg)

40.00

110

30.00

200

50.00

Cd

Cr

Cu

Ni

Pb

Zn

Проценат
Проценатодступања
одступањаод
одМДК
МДКии
максимална
максималнавредност
вредностза
за
поједине
параметре
у
долини
поједине параметре у долини
Велике
ВеликеМораве
Моравена
надубини
дубиниод
од0025
25cm
cmии25-50
25-50cm
cm

160

40.00

250

60.00

210

% 50.00

300

% 0-25
% 25-50
max 0-25
max 25-50

90.00

260

% 0-25
% 25-50
max 0-25
max 25-50

90.00

100.00

max
(mg/kg)

Проценат
Проценатодступања
одступањаод
одМДК
МДКии
максимална
максималнавредност
вредностза
за
појединепараметре
појединепараметреуудолини
долини
Колубаре
на
дубини
од
Колубаре на дубини од0-25
0-25cm
cm
ии5-50
cm
5-50 cm
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ЗЕМЉИШТА УРБАНИХ ЗОНА

Испитивања
Испитивањавршена:
вршена:
 уузони
зониизворишта
извориштаводе
водеза
запиће,
пиће,
 ууградским
градскимпарковима,
парковима,
 поред
поредпрометних
прометних
саобраћајница,
саобраћајница,
 ууиндустријским
индустријскимзонама,
зонама,
 УУблизини
близиниградске
градскедепоније,
депоније,
 ууоквиру
оквирупољопривредних
пољопривредних
подручја
подручјана
напростору
просторуграда.
града.

Локације
Локације
узорковања
узорковања
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА
 60
60узорака
узораказемљишта
земљиштана
на
30
30локалитета
локалитета
 УУоквиру
оквирусанитарне
санитарнезоне
зоне
заштите
заштитеизворишта
изворишта
београдског
београдскогводовода
водовода
(9
(9локалитета)
локалитета)
 УУблизини
близинивеликих
великих
саобраћајница
саобраћајница
(11
(11локалитета)
локалитета)
 УУоквиру
оквирукомуналне
комуналне
средине
срединеиирекреативних
рекреативних
површина
површина
(10
(10локалитета)
локалитета)
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Локације
Локације
узорковања
узорковања
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ОДСТУПАЊА ОД МДК





Ni
Niуу43.3%
43.3%узорака
узоракана
на10
10cm
cmии50
50%
%узорака
узоракана
на50
50cm
cm
Pb
Pbуу13,3
13,3%
%узорака
узоракана
на10
10cm
cmии6,7
6,7%
%узорака
узоракана
на50
50cm
cm
DDT
DDTуу26,7
26,7%
%узорака
узоракана
на10
10cm,
cm,ии20
20%
%узорака
узоракана
на50
50cm
cm
PAH
PAHуу10
10%
%узорака
узоракана
на10
10cm,
cm,ии10
10%
%узорака
узоракана
на50
50cm
cm

50
45
40

10cm

35

50cm

30

% 25
20
15
10

Проценат
Проценат
одступања
одступањаод
од
MDK
MDKза
за
поједине
поједине
параметре
параметрена
на
дубини
дубиниод
од
10
10cm
cmии50
50cm
cm

5
0

Pb

Ni
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DDD

DDT

DDE

PAH

M. уља
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
НОВОГ САДА
 Пољопривредно
Пољопривредно
земљиште
земљиштеууоквиру
оквиру
индустријских
индустријскихзона
зона
 Пољопривредно
Пољопривредно
земљиште
земљиштеуублизини
близини
прометних
прометних
саобраћајница
саобраћајница
 Непољопривредно
Непољопривредно
земљиште
земљиште(плаже)
(плаже)

Садржај
Садржајмикроелемената
микроелемената
иитешких
тешкихметала
металауу
земљишту
земљишту(mg/kg)
(mg/kg)
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
НОВОГ САДА
 Испитивано
Испитиваноземљиште
земљиштеуупогледу
погледувредности
вредностипојединих
појединихосновних
основниххемијских
хемијских
особина
(pH,
садржај
CaCO3)
углавном
задовољава
захтеве
пољопривредне
особина (pH, садржај CaCO3) углавном задовољава захтеве пољопривредне
ратарске
ратарскеииповртарске
повртарскепроизводње.
производње.
 Забележено
је
високо
учешће
Забележено је високо учешћеслабо
слабохумозних
хумознихземљишта.
земљишта.
 Садржај
приступачног
фосфора
у
испитиваним
Садржај приступачног фосфора у испитиванимземљиштима
земљиштимавеома
веомаварира,
варира,
од
врло
ниског
до
врло
високог
и
штетног
садржаја.
од врло ниског до врло високог и штетног садржаја.
 Садржај
Садржајприступачног
приступачногкалијума
калијумаууиспитиваним
испитиванимземљиштима
земљиштимаодговара
одговара
потребама
потребамаповртарских
повртарскихииратарских
ратарскихбиљних
биљнихврста.
врста.
 УУсвим
свимузорцима
узорцимаизмерен
измеренјејенижи
нижисадржај
садржајмикроелемената
микроелеменатаиитешких
тешкихметала
метала
од
одМДК.
МДК.
 УУдва
дваузорка
узоркапољопривредног
пољопривредногземљишта
земљиштапод
подвоћњаком
воћњакомиивиноградом
виноградом
забележен
забележенјејевисок
високсадржај
садржајбакра
бакраблизак
близаквредности
вредностиМДК
МДКииизнад
изнадзоне
зоне
ризика,
антропогеног
порекла
као
последица
примене
фунгицида
на
ризика, антропогеног порекла као последица примене фунгицида набази
бази
бакра.
бакра.
 Бројност
Бројностиспитиваних
испитиванихгрупа
групамикроорганизама
микроорганизамауупољопривредним
пољопривредним
земљиштима
је
висока.
земљиштима је висока.
 УУпољопривредном
пољопривредномиинепољопривредном
непољопривредномземљишту
земљиштуна
натериторији
територијиграда
града
садржај
остатака
пестицида,
полицикличних
ароматичних
угљоводоника
садржај остатака пестицида, полицикличних ароматичних угљоводоникаии
полихлорисаних
полихлорисанихбифенила
бифенилајејеууприхватљивим
прихватљивимграницама
границама. .
СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
КРАГУЈЕВЦА










14
14локација
локација
ууоквиру
оквирузона
зона
изворишта
извориштаза
за
водоснабдевање
водоснабдевањеграда
града
(6
(6локалитета),
локалитета),
градска
градскасредина
средина
(2
(2локалитета),
локалитета),
индустријска
индустријсказона
зона
(4
(4локалитета),
локалитета),
градска
градскадепонија
депонија
(2
(2локалитета)
локалитета)

Елементи
Елементичији
чијисадржај
садржај
прелази
прелазиМДК
МДКпо
полокацијама
локацијама
на
надубини
дубиниод
од10
10cm
cm
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СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ
КРАГУЈЕВЦА

Елементи
Елементичији
чијисадржај
садржај
прелази
прелазиМДК
МДКпо
полокацијама
локацијама
на
надубини
дубиниод
од50
50cm
cm
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ПРОМЕНА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА
•• На
На основу
основу статистичких
статистичких података
података на
на укупној
укупној површини
површини
пољопривредног
пољопривредног земљишта
земљишта на
на простору
простору Републике
Републике Србије
Србије
доминирају
доминирају оранице
оранице ии баште
баште са
са 64.8
64.8 %.
%.
 УУ периоду
периоду 2000-2009.
2000-2009. године
године уочава
уочава се
се тренд
тренд смањења
смањења
површина
површина под
под ораницама,
ораницама, баштама
баштама ии виноградима,
виноградима, док
док се
се
површине
површине под
под ливадама
ливадама повећавају.
повећавају. Површине
Површине под
под пашњацима
пашњацима
су
су повећане
повећане уу односу
односу на
на 2008.
2008. годину.
годину.
•• Анализа
Анализа Corine
Corine Land
Land Cover
Cover базе
базе података
података за
за 2006.
2006. годину
годину
показује
показује присуство
присуство 28
28 од
од 44
44 класа
класа CLC
CLC номенклатуре;
номенклатуре;
•• Анализа
Анализа доприноса
доприноса појединих
појединих категорија
категорија начина
начина коришћења
коришћења
земљишта
земљишта које
које су
су заузете
заузете урбаним
урбаним развојем
развојем уу Србији
Србији уу периоду
периоду
1990-2006.
1990-2006. године
године показује
показује да
да су
су углавном
углавном заузимана
заузимана земљишта
земљишта
под
под пашњацима,
пашњацима, као
као ии мешовита
мешовита пољопривредна
пољопривредна подручја.
подручја.
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CORINE LAND COVER
ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ 1990-2006. ГОД.
 Анализа
Анализа доприноса
доприноса појединих
појединих категорија
категорија начина
начина коришћења
коришћења
земљишта
земљишта које
које су
су заузете
заузете урбаним
урбаним развојем
развојем уу Србији
Србији уу
периоду
периоду 1990-2006.
1990-2006. године
године показује
показује да
да су
су углавном
углавном
заузимана
заузимана земљишта
земљишта под
под пашњацима,
пашњацима, као
као ии мешовита
мешовита
пољопривредна
пољопривредна подручја.
подручја.
Оранице и
стални засади
41.7 %

Пашњаци и
мешовита
пољопривредна
подручја
47.6 %

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Водени басени
1.0 %
Природни
травнати
предели
0.2 %

Мочваре
0.4 %

ПОРЕКЛО
ПОРЕКЛОУРБАНОГ
УРБАНОГ
ЗЕМЉИШТА
ЗЕМЉИШТАИСКАЗАНО
ИСКАЗАНОКРОЗ
КРОЗ
%%РАЗЛИЧИТИХ
РАЗЛИЧИТИХКАТЕГОРИЈА
КАТЕГОРИЈА
ЗЕМЉИШТА
ЗЕМЉИШТАКОМЕ
КОМЕЈЕ
ЈЕ
ИЗВРШЕНА
ИЗВРШЕНАПРЕНАМЕНА
ПРЕНАМЕНАУУ
ПЕРИОДУ
ПЕРИОДУ1990-2000.
1990-2000.ГОДИНЕ
ГОДИНЕ

Шуме и
прелазно
шумско подручје
9.2 %

www.sepa.gov.rs

CORINE LAND COVER
ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ 1990-2006. ГОД.
Оранице и
стални засади
21.7 %

Пашњаци и
мешовита
пољопривредна
подручја
52.7 %

Природни
травнати
предели
0.1 %
Шуме и
прелазно
шумско подручје
24.7 %
Мочваре
0.8 %

ПОРЕКЛО
ПОРЕКЛОУРБАНОГ
УРБАНОГЗЕМЉИШТА
ЗЕМЉИШТАИСКАЗАНО
ИСКАЗАНО
КРОЗ
%
РАЗЛИЧИТИХ
КАТЕГОРИЈА
КРОЗ % РАЗЛИЧИТИХ КАТЕГОРИЈА
ЗЕМЉИШТА
ЗЕМЉИШТАКОМЕ
КОМЕЈЕ
ЈЕИЗВРШЕНА
ИЗВРШЕНАПРЕНАМЕНА
ПРЕНАМЕНА
УУПЕРИОДУ
2000-2006.
ГОДИНЕ
ПЕРИОДУ 2000-2006. ГОДИНЕ
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CORINE LAND COVER
ПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ 1990-2006. ГОД.
 Заузимање
Заузимање земљишта
земљишта урбаним
урбаним подручјима
подручјима ии спортским
спортским ии
рекреационим
рекреационим објектима
објектима уу Републици
Републици Србији
Србији јеје била
била 351
351
ha/годишње
ha/годишње уу периоду
периоду 1990-2006.
1990-2006. године,
године, индустријским
индустријским ии
комерцијалним
комерцијалним локалитетима
локалитетима 127
127 ha/годишње,
ha/годишње, путном
путном мрежом
мрежом ии
пратећом
пратећом инфраструктуром
инфраструктуром 22 ha/годишње
ha/годишње ии рудницима,
рудницима,
одлагалиштима
одлагалиштима отпада
отпада ии градилиштима
градилиштима 239
239 ha/годишње
ha/годишње уу истом
истом
периоду.
периоду.
Заузимање земљишта урбаним подручјима
и спортским и рекреационим објектима

ЗАУЗИМАЊЕ
ЗАУЗИМАЊЕ
ЗЕМЉИШТА
ЗЕМЉИШТА
РАЗЛИЧИТИМ
РАЗЛИЧИТИМ
ТИПОВИМА
ТИПОВИМА
ЉУДСКИХ
ЉУДСКИХ
АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ
(ГОДИШЊЕ)
(ГОДИШЊЕ)УУha
ha
УУПЕРИОДУ
ПЕРИОДУ199019902006.
2006.ГОДИНЕ
ГОДИНЕ

Заузимање земљишта индустријским и
комерцијалним локалитетима
Заузимање земљишта путном мрежом и
пратећом инфраструктуром
Заузимање земљишта рудницима,
одлагалиштима отпада и градилиштима
0
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ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
Министарство
Министарствоживотне
животнесредине
срединеиипросторног
просторногпланирања
планирања
израдило
је
нацрт
Уредбе
о
програму
системског
израдило је нацрт Уредбе о програму системскогпраћења
праћењаквалитета
квалитета
земљишта,
индикаторима
за
оцену
ризика
од
деградације
и
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације и
методологији
методологијиза
заизраду
израдуремедијационих
ремедијационихпрограма.
програма.

Уредба
Уредбасадржи
садржии:
и:
 граничне
граничнеииремедијационе
ремедијационевредности
вредностиопасних
опаснихииштетних
штетнихматерија
материјауу
земљишту
земљиштуииремедијационе
ремедијационевредности
вредностиопасних
опаснихииштетних
штетнихматерија
материјауу
подземној
подземнојводи.
води.
Ради
Радиуређења
уређењаиикоришћења
коришћењапољопривредног
пољопривредногземљишта,
земљишта,Влада
Влада
Републике
Србије
је
донела
Програм
извођења
радова
на
заштити,
Републике Србије је донела Програм извођења радова на заштити,
уређењу
уређењуиикоришћењу
коришћењуПољопривредног
Пољопривредногземљишта
земљиштаза
за2009.
2009.годину
годину

Програм
Програмобухвата:
обухвата:
 комасацију,
комасацију,изградњу
изградњуили
илиреконструкцију
реконструкцијусистема
системаза
заодводњавање,
одводњавање,
груписање
земљишних
парцела,
изградњу,
реконструкцију
груписање земљишних парцела, изградњу, реконструкцијуии
модернизацију
модернизацијусистема
системаза
занаводњавање,
наводњавање,претварање
претварањенеобрадивог
необрадивогуу
обрадиво
обрадивопољопривредно
пољопривредноземљиште,
земљиште,побољшање
побољшањеквалитета
квалитетаобрадивог
обрадивог
пољопривредног
пољопривредногземљишта,
земљишта,биолошку
биолошкурекултивацију
рекултивацијупољопривредног
пољопривредног
земљишта
земљиштакоришћеног
коришћеногза
заексплоатацију
експлоатацијуминералних
минералнихсировина
сировинаиидругих
других
материјала,
материјала,против
противерозионе
ерозионемере,
мере,контролу
контролуплодности
плодностиобрадивог
обрадивог
пољопривредног
пољопривредногземљишта.
земљишта.
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