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Циљ друштва је да на територији Слободног краљевског града
одржава и негује све јавне паркове, шеталишта и дрвореде, умножи
их новим површинама, и на тај начин допринесе улепшавању града.
Из Статута „Вршачког парковског друштва“, члан 2.
Вршац, децембар 1883. године

Као Вршачки парк, може се веома мали број сличних сусрести
у Југославији. Смештен у највећој близини центра града, пружа
природу и шумску самоћу и омогућава сањарење у скривеним
угловима, дуге шетње у сеновитим алејама, има праве путеве и
љупке фигуре. Постоји чак и биста Ленауа и новија, српског народног
трибуна Светозара Милетића. На сваком кораку се осећа да је парк
опште добро, да је од свакога нежно вољен, гајен и одржаван.
У целом парку, на разним местима стоје скулптуре, амулете,
представљајући симболичне фигуре. На свакој се налази мала табла
из чијег се садржаја може видети да је свака од њих поклоњена од
стране једног од вршачких грађана, коме је парк на срцу. То је израз
локалног патриотизма, чије опонашање се препоручује што већем
броју општина.
Исечак из фељтона „Јутарњег листа“
Загреб, 9. јули 1927. године
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МАЊАK ПАМЕТИ И ВИШАK ПОХЛЕПЕ
Александра Вукићевић*

Д

о скоро се радо користила изрека „победа човека над
природом“. У име те победе, померају се брда и планине,
скрећу токови река, генетичком мутацијом праве се
флуоросцентне рибе које, осим за украс, могу да послуже и као
лампе; у Боливији држава продаје једну реку богатом појединцу,
код нас је друга стављена под хипотеку. Све може. Победа се
више не спомиње – подразумева се. Да је такво размишљање
трагично погрешно видимо тек када нам природа „узврати“ неком
непогодом; тек када буде „скупља дара него мера“, видимо да је
наша победа Пирова.
Однос према животној средини је показатељ стања у друштву,
каже биолог проф. др Владимир Стевановић. Од других живих бића,
човек се еколошки разликује по три основне ствари: има га свуда,
користи све и његова популација расте. Он је „ултра-мега“ предатор,
а према природи има ниподаштавајући однос. За сада му је сервис
из природе бесплатан, али то се већ мења. И економиста проф. др
Миодраг Зец се слаже са реченим и додаје да се „у Србији живи у
уверењу да постоје ствари које можеш да приходујеш, а да немаш
трошак“. Овде треба рећи: за сваким звоно звони – у еколошкој
санацији односа човека и природе сви ћемо морати да платимо.
На глобалном нивоу, светске корпорације одлично живе
од експлоатације природних ресурса. Остатак човечанства то
прихвата здраво за готово. Еколошки активисти, који увиђају
нелогичности и боре се за опстанак природе, у најбољем случају
бивају проглашавани смешним чудацима који се везују за дрвеће, а
у најгорем их чак и убијају. И, не – није паметно смислити епохалан
изум који ће сачувати ресурсе и бити јефтин за коришћење, на
пример, аутомобил који иде на воду. Изумитељу неће остати глава
на коју би ставио венац славе.
Време је и да се преиспита значење израза „примитивни
народи“. Тако су „примитивци“ из Винчанске културе, пре седам
хиљада година, градили еколошки ефикасне куће и познавали
начин да подови буду топли, а да их не греју уништавањем шума,
као што су то радили много „напреднији“ Римљани. Постојали
су приватна својина и вишак вредности, али нису настали
искоришћавањем туђег рада и богаћењем појединаца – то је
сматрано неприхватљивим и срамотним. Данашњи „примитивци“
са Новог Зеланда, припадници племена Вангануи, изборили су се
да њихова река добије статус живог бића и сва законска права,
која могу да се искористе на суду у случају да се река нађе на
било каквом удару. А на удару су свуда и реке и ваздух и вода
и земљиште. Од последица загађеног ваздуха годишње умире
* Уредница и водитељка еколошког магазина „Чекајући ветар“
Другог програма Радио Београда

хиљаде људи, а Светска здравствена организација морала је да
примени једино што владајуће структуре разумеју – да животе
преведе у изгубљени новац.
У Србији, услед цветања корупције, не функционише ни то.
Адвокат Божо Прелевић каже да је, и поред постојећих закона,
„скупље имати више супруга и запретити детету да ћеш му заврнути
уши, него загадити животну средину“. Грађанима је остављено
на сопствену одговорност и лични ниво свести да не угрожавају
и чувају природу. Ипак, постоје извесни помаци. У све бројнијим
акцијама чишћења широм земље, пажљиви посматрач може да
види и нешто што личи на побуну, не само против отпада, него и
против свеопштег јавашлука, као и да види потребу да се ствари
доведу у ред на много вишем нивоу него што су то прљаве обале
и ливаде. Са друге стране, и даље је значајан број оних који не
виде ништа лоше у томе да стари фрижидер и зарђала каросерија
заврше у потоку. Забрињава и чињеница да људи брже и у далеко
већем броју на уличне протесте изађу због идеје, него оно од чега
се живи или, што је горе, умире.

У оваквим околностима, медији раде оно што могу. И њима је
остављено на вољу и заинтересованост. Воља и заинтересованост
углавном произлазе из профита, па ту боље пролазе ексцеси
и скандали, од образовања и васпитања. Зато нема довољно
простора за стварање климе у којој је нормално и пожељно
интересовати се за стање животне средине и својих права и обавеза
у вези са њом. Поједини медији се труде, а неки преузимају на
себе и борбу са институцијама у покушају решавања проблема.
Грађанима, нарочито онима из мањих средина, потребна је
помоћ, посебно што својим напорима да спрече неко загађење
или уништење, директно прете интересима богатих и моћних
појединаца, који зарађују управо на том загађењу и уништењу.
Једна од најстаријих еколошких емисија, ако не и најстарија
на Балкану, је еколошки магазин „Чекајући ветар“, Другог програма
Радио Београда. Ову емисију је у фебруару 1983. године покренуо
Бата Арсенијевић, праћен сумњичавим ушима партијских кадрова.
Није им се допало што неко хоће да говори о стању и начинима
заштите животне средине. Зар Партија не брине довољно о свим
аспектима добробити друштва и грађана?! Ето, 35 година касније и
емисија и проблеми су сачували свежину, зуб времена није стигао
да поједе све што му је сервирано, а сервира се и даље.

Скоро од самог почетка, у оквиру емисије се сваке године
организује акција „Тражимо загађивача и заштитнике животне сре
дине“, у оквиру које се додељује Зелени лист највећим заштитни
цима животне средине и Црни лист највећим загађивачима. Идеја
је да се јавно промовишу они који чине добро, а опомену они који
чине лоше, са жељом да први наставе, а други да одмах престану
са таквим понашањем. Јавна прозивка је некада нешто и значила.
Неки добитници Црног листа дошли су на доделу и свечано обећали
да, не само да ће престати, него ће већ за следећу годину заслужити
Зелени лист. То сада већ спада у анегдоте. Бар деценију, а вероватно
и дуже, добитници Црног листа нити су дошли на доделу, нити су
у свом даљем раду било шта променили и показали да се осећају
одговорним за наношење штете животној средини. Потпуно је,
наравно, другачије када су у питању добитници Зеленог листа.
Привилегија је бити сваке године на додели признања и осетити
ту количину сјајне енергије која учини да помислиш да ипак може
и даље и боље.
Али, како год се понашали и шта год радили, погрешно је
опомињати људске штеточине драматичном реченицом – „Планета
је на ивици опстанка!“ Није она – ми смо. То каже проф. др Владица
Цветковић. А он је геолог... и зна.
Миливој Вучановић, члан Природњачког
друштва „Геа“, добитник је признања „Зелени
лист“ за 2017. годину, за изузетну посвећеност
очувању живог света Вршачких планина.
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Природњачко друштво „Геа“
добитник Повеље са плакетом
поводом 50 година рада
Покрајинског завода за заштиту природе

50 ГОДИНА ПОКРАЈИНСКОГ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

П

окрајински завод за заштиту природе је на
Свечаној академији, одржаној у четвртак
31. марта 2016. године у Скупштини АП
Војводине, обележио 50 година од оснивања,
односно пола века институционалне заштите
природе у АП Војводини.
Завод је основала Скупштина САП Војводине 1.
фебруара 1966. године, са седиштем у Новом Саду
на Петроварадинској тврђави. Започео је са радом
1. априла исте године. Завод се брине о заштити
и очувању природе на простору АП Војводине,
као и о природњачким студијским збиркама
наслеђеним од Пољопривредног архива. У периоду
1993-2010. године, Завод је функционисао као
Радна јединица Завода за заштиту природе Србије.
Стварањем законске основе у Закону о заштити
природе („Службени гласник РС“ бр. 36/2009),
Покрајински завод за заштиту природе је поново
основала Скупштина АП Војводине 16. фебруара
2010. године, а са радом започео 1. априла исте
године. С обзиром да је и 1966. и 2010. године
Покрајински завод за заштиту природе почео са
радом 1. априла, овај дан обележава се као Дан
Покрајинског завода.
Завод је данас модерна институција која у
свом саставу има два сектора, а у оквиру њих
одељења – Сектор заштите природе (Одељење за
заштиту подручја, Одељење за заштиту станишта
и врста, Одељење за заштиту животне средине
и Одељење за промоцију, едукацију и односе
са јавношћу) и Сектор за правне, финансијске и
опште послове (Одсек за правне послове, Одсек за
финансијско-рачуноводствене послове и Одсек за
опште послове и информациони систем).
Позиву за учешће на Свечаној академији
по
водом јубилеја, одазвали су се пријатељи
Завода, сарадници, колеге из Србије и реги
она, представници Универзитета у Новом Саду и
Београду, представници еколошких удружења,
медија, управљача заштићених природних добара,
града Новог Сада. Догађај су отворили Иштван
Пастор, председник Скупштине АП Војводине,
Миро
с лав Васин, тадашњи потпредседник
покрајинске Владе и покрајински секретар за при
вреду, запошљавање и равноправност полова, и
др Слободан Пузовић, покрајински секретар за
урбанизам, градитељство и за
шти
ту животне
средине. Присутне је након тога поздравила проф.
др Милица Матавуљ, председница Управног
одобора Завода, а затим др Биљана Пањковић,
директорка Завода за заштиту природе.
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Свечану академију поводом великог јубилеја, 50 година рада Покрајинског завода за заштиту природе, обележила је додела
Повеља са плакетом институцијама и организацијама које су показале изузетан труд, залагање и допринос развоју и афирмацији
заштите природе.

Д

обитници овог значајног при
знања су Скупштина АП Вој
водине, Влада АП Војводине,
Покрајински секретаријат за урбани
зам, градитељство и заштиту животне
средине, Градска управа за заштиту
животне средине града Новог Сада,
Департман за биологију и екологију
Природно-математичког факултета
Универзитета у Новом Саду, Департман
за географију, туризам и хотелијерство
истог факултета, Завод за заштиту
роде Србије, Јавно предузеће
при
„Национални парк Фрушка Гора“, Јавно
предузеће „Војводинашуме“, Покрет
горана Сремска Митровица (управљач
СРП „Засавица“), Национални парк
„Кишкуншаг“ из Кечкемета (Мађарска),
IUCN – Међународна унија за заштиту
природе, Канцеларија за Источну
Европу и Централну Азију, WWF –
Светски фонд за природу, Канцеларија
у Београду, Природњачко друштво
„Геа“ из Вршца и Радио Нови Сад Први
програм, емисија „Под стакленим
звоном“. У име свих добитника повеље
са плакетом, обратио се проф. др Горан
Аначков и честитао Заводу јубилеј.
Природњачко друштво „Геа“ и
Покрет горана Сремска Митровица су
једина удружења грађана која су доби
ла ово признање. У нашем случају, то
је због 17 година волонтерског рада и
резултата у заштити природе Вршачких
планина и јужног Баната и развоју
свести о важности заштите. Има још
удружења грађана у АП Војводини са
изузетним резултатима, која су свака
ко заслужила да буду добитници. Тиме
је ово признање нама још важније.
Захваљујемо се свима са којима смо све
ове године сарађивали, јер без њихове
помоћи не бисмо добили ово вредно
признање.
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15. ДАНИ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

ДОКУМЕНТАРНО ПРИРОДЊАЧКИ ФИЛМ „ПОТИСКИ БИСЕР“

Једна од најстаријих манифестација нашег друштва су „Дани заштите природе Вршачких планина“, које редовно одржавамо од
2002. године. Како је наше друштво расло, тако су се увећавале и просторно проширивале наше активности. Временом смо изашли из
зоне Вршачких планина и проширили акције на заштити природе и проучавање природних вредности, прво на Мали Вршачки рит, а
касније и на друга заштићена подручја јужног Баната. Зато смо 2012. године променили назив манифестације додавши јој и јужни Банат.

Парк природе „Стара Тиса” код Бисерног острва, представља најдужи регулисани стари ток реке Тисе у АП Војводини, у дужини 23,7
километара. Мртваја се налази уз десну обалу Тисе, између Бечеја и Новог Бечеја на северу, Чуруга на југу и Бачког Градишта на западу.
Овај сложени меандар са три наглашене окуке је у просеку широк 150-200 метара, а дубине просечно 3-4 метра. Стара Тиса добија воду
из бечејског рибњака, из околне каналске мреже и путем атмосферских падавина.

Ц

иљ манифестације је да се јавности представе спроведене
активности на заштити природе, како нашег друштва, тако
и управљача заштићених подручја, затим да се укаже на
природне вредности нашег краја, али и да се јавно говори о
проблемима који постоје. У другом дану, увек смо остављали
простор за представљање искустава других активиста на заштити
природе, из других заједница, тако да смо имали презентације,
промоције, пројекције филмова, изложбе фотографија и друге
занимљиве садржаје. Овакав концепт је увек био атрактиван за
публику, тако да су Дани заштите окупљали значајан број учесника
и заинтересованих посматрача.
У 2016. години, манифестацију смо одржали по 15. пут. Морали
смо да је скратимо на само један дан, а разлог је недостатак сред
става. Доносиоци одлука све мање подржавају рад удружења, а
такође и заштиту природе. Упркос тешкоћама, потрудили смо се да

и овога пута, у Културном центру у Вршцу, приредимо занимљив
програм.
Прво је Драган Лазаревић представио годишњак број 15, а
затим је Миливој Вучановић представио постер „15. година зашти
те птица“ у којем су, у слици и речи, наведене важне активности
нашег друштва на заштити птица на Вршачким планинама. Након
тога, приказан је кратак еколошки филм „Како штитимо природу“.
На крају је приказан филм „Потиски бисер“, чији је аутор Оливер
Фојкар, наш драги пријатељ и гост из Новог Сада.
На жалост, то је био последњи пут да смо одржали ову
манифестацију. У 2017. и 2018. години није одржана, због недо
статка финансија. Дани заштите јесу значајан догађај, за развој
свести о важности заштите природе и надамо се да ћемо их поново
оживети.

М

ртваја представља изузетно очувани мозаик водених и
влажних станишта са богатим живим светом. Уточиште
је за 148 врста васкуларне флоре, 29 врста риба, 9 врста
водоземаца и 4 врсте гмизаваца, 183 врсте птица и 27 врста сисара,
од којих су многе угрожене. Од строго заштићених врста срећу се
бели локвањ, зука табернемонтанова, мала ресина, тиски цвет,
златни караш, гавчица, затим, барска корњача, ћубасти гњурац, еја
мочварица, орао белорепан, дивља мачка, видра...
На основу значајних темељних и природних вредности,
Одлукама општина на чијој се територији налази ово подручје
(Бечеј, Нови Бечеј и Жабаљ), мртваја је са непосредном околином
2008. године стављена под заштиту. Током 2012. године, сарадни
ци Покрајинског завода за заштиту природе обавили су додатна
истраживања и сачинили нову Студију заштите. Према Закону о
заштити природе, заштићено подручје ће у будуће представљати II

категорију, односно заштићено подручје од великог значаја.
Ауторски тим Покрајинског завода за заштиту природе из
Новог Сада, две године је радио и снимао у Парку природе „Стара
Тиса” код Бисерног острва, да би вредности овог предела при
казао кроз документарно-природњачки филм „Потиски бисер“ у
трајању од 30 минута. Продуценти филма су ЈП „Kомуналац” Бечеј
и Покрајински завод за заштиту природе, а финансијер је Влада
АП Војводине, Покрајински секретаријат за урбанизам и зашти
ту животне средине. Овај документарац рађен је на српском и
мађарском језику и значајно доприноси очувању, популаризацији и
едукацији становништва о потреби заштите овог природног добра.
Ауторски тим чине Оливер Фојкар (камера и режија), Недељко
Ковачев и Наташа Пил (сценарио и текст), Саша Медоварски (мон
тажа), као и сарадници на терену – Ласло Балзам (управник резер
вата) и Михаљ Новак (шеф чуварске службе).
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Активности нa прaктичној зaштити птицa
Шумска сова (Strix aluco) – Прве aктивности нa прaктичној
зaштити птицa зaпочете су 1999. године, више као експеримент
и покушај. Врстa коју смо тaдa хтели дa зaштитимо, или да јој
помогнемо у подизaњу потомствa је шумскa совa. Нaкон претходног
вишегодишњег посматрања стања у природи и популацији ове
врсте, утврдили смо дa јој недостaју местa зa гнежђење. Разлог ове
појаве је интензивна сеча шуме, тако да је на Вршачким планинама
шума „млада“, без старих и шупљих стабала, у којима би сове могле
да се гнезде. Због недовољно места за гнежђење, поједини пaрови
шумских совa годинaмa нису подизали потомство. Покушали смо
са дрвеним кућицaмa, прилaгођеним зa ову врсту, као вештачким
дупљама. Чланови Природњачког друштва „Геа“ су од 2002. године
постaвљали кућице широм Вршaчких плaнинa, што је довело до
пораста и стабилизације популације шумске сове.

Бела рода (Ciconia ciconia) – Често за своја гнезда бира
електричне стубове и жице. Није реткост да се гнездо запали,
или да родитељи или младунци настрадају од струјног удара.
Постављање челичних платформи издиже гнездо изнад жица
и решава проблем. По узору нa акције Друштва за заштиту и
проучавање птица Србије (ДЗППС) из Новог Сада, а у сарадњи са ЈП
„Електропривреда Србије“ и „Електровојводином“, од 2010. године
постaвили смо 14 платформи по селима у околини Вршца. Скоро све
платформе су роде прихватиле.

Фотографије: Миливој Вучановић

Дугорепa совa (Strix uralensis) – Први и зa сaдa једини
подaци о гнежђењу дугорепе сове у АП Војводини потичу сa
Вршaчких плaнинa. Први пар на гнежђењу је пронађен 1998. године
и од тaдa је ова врста редовнa у периоду репродукције. Ни ова
врста није имала недовољно места за гнежђење. Прве три кућице
постaвили смо у току зиме 2005/06. Једну од њих зaузеле су дуго
репе сове. До дaнaс број пaровa је рaстaо, тaко дa сaдa знaмо за 10
пaровa, од којих се 9 гнезди у кућицaмa, a једaн у природној дупљи.
Кућице које постaвљaмо конструисaли смо тaко дa су прихвaтљиве
кaко зa шумске, тaко и зa дугорепе сове. Нa Вршaчким плaнинaмa
зa сaдa имa око 70 кућица.

В Р Ш А Ц

Ветрушке (Falco tinnunculus), сиве ветрушке (Falco
vespertinus) и модроврaне (Coracias garrulus) – Ове три врсте
деле исти тип стaништa и исти, или сличaн нaчин нa који се
гнезде. Модроврaне су изрaзите дупљaшице, чија је бројност
знaчaјно опaлa у другој половини прошлогa векa, између остaлог,
и због губитка места зa гнежђење, као што су дупље у усамљеним
стaблимa у рaвници, дрворедимa и гaјевимa у пољу. Кућице
прилaгођене зa ову врсту биле су прaво решење. Прве успешне
покушаје у овом правцу спровели су чланови Удружења љубитеља
природе „Рипaриa” из Суботице. По угледу на ове акције, заједно
са члановима ДЗППС и „Рипариа“ и ми смо покушали сличан
прогрaм у околини Вршачких планина. Кућице које су постaвљене
зa модроврaне, често су зaузимaли и ћукови, који имaју исти
проблеме и потребе. Сличну активност спровели смо и за сиве
ветрушке – постaвили смо кућице, али су их сиве вертушке само
делимично прихвaтиле, међутим, обичне ветрушке су их при
хватиле масовно, тaко дa су једном акцијом зaдовољене две врсте.
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Активности биолошке секције у периоду 2016-2018. године

Ч

ланови и пријатељи Природњачког друштва „Геа“ су у оквиру
биолошке секције, током периода 2016-2018. године имали низ
акција. При том смо сарађивали и са другим представницима
невладиног сектора – Друштво за заштиту и проучавање птица
Србије (ДЗППС), Лига за орнитолошку акцију Србије (ЛОА), „Протего“
из Суботице, „ХабиПрот“ из Београда, „Природа и здравље“ из
Вршца, Фонд за заштиту птица грабљивица, али и са институцијама
– Јавно предузеће „Варош“ из Вршца, Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне средине, Покрајински завод за
заштиту природе, Завод за заштиту природе Србије, Природњачки
музеји у Новом Саду и Београду, Департман за биологију и екологију
Природно-математичког факултета у Нишу, Пољопривредни
факултет у Новом Саду, основне и средње школе, итд.
Учествовали смо и на Међународном попису птица водених
станишта (International Waterbird Census – IWC), којег током јануара
месеца спроводи међународна организација BirdLife International,
а партнер у Србији је ДЗППС. Ово је веома важан попис птица и
доноси увид у њихову бројност, а резултати имају велики проценат
тачности, јер се изводи синхроно и мала је вероватноћа да неке
јединке буду више пута избројане. Такође даје увид у миграцију
птица, јер се спроводи у већем делу Европе, и делу Азије и Африке,
чиме се бележе важнија зимовалишта и прати бројност популација
током година. На тај начин се има увид да ли бројност јединки
појединих врста расте, стагнира или опада.
Током зимског периода настављено је са акцијом зимског
прихрањивања птица. Са изношењем хране се поново почело у
новембру. Храна се износила у Градски парк, али свега неколико
пута, из два разлога. Први је што друштво није имало финансијских
средстава да обезбеди храну током читавог зимског периода, а
други како се птице не би навикле да увек ту очекују храну. Птице
су највише храњене сунцокретом, јер зрно ове уљарице даје више
енергије за одржавање топлоте од скроба и протеина из житарица.
Хлеб је избегаван, јер може да садржи буђ и неиспечени квасац који
су погубни за птице, као и со и адитиве који такође шкоде птицама.
Ако нема другог избора, птице могу да се прихрањују и хлебом,
али је потребно да се прво направи двопек у рерни, како би се
разградили остаци квасца, и након тога измрви.
Одржавали смо и пролећне акције праћена бројности птица,
током миграција и повратка са југа на гнездилишта. Миливој Вуча
новић је проверавао гнежђење сова у постављеним дрвеним кућица,
као и других врста које саме праве гнездо. За разлику од неких
ранијих година, 2016. није била нарочито продуктивна за шумску
сову, а број јаја у гнезду је директно повезан са бројношћу глодара.
Птице су обележаване алуминијумским прстеновима за чије
постављање положену лиценцу имају наши чланови Миливој
Вучановић и Иван Ђорђевић, а у томе су им помагали други
чланови. Они такође учествују у прикупљању података за Атлас
птица гнездарица Европе. Миливој Вучановић је имао и неколико
пројекција документарног филма „Живи свет Вршачких планина
и Малог рита“. Једна од њих је била у Ковину, а друга у Хемијскомедицинској школи у Вршцу.

Европски викенд посматрања птица – EuroBirdwatch

Е
Приликом ових акција и обилажења терена Вршачких
планина, Малог рита, и других заштићених подручја јужног Баната,
сакупљани су подаци о различитим врстама живих организама.
Као и претходних неколико година, Зоран Гавриловић је био
највреднији у уношењу значајних налаза врста биљака и животиња
у базу података портала Биолошке разноврсности Србије (БиоРас),
као и у уносу налаза инсеката у базу Алцифрон (Alciphron). У
базу БиоРас до сада је уписао 2025 налаза и 2104 фотографије
биљних и животињских врста, а у Алцифрон базу 2681 налаз
инсеката. Помагао је стручњацима Пољопривредног факултета у
истраживању инвазивних врста стеница, био је водич гостима са
ПМФ-а из Ниша и учествовао у већини других активности. Такође је
2017. године помогао тиму организације ХабиПрот у раним фазама
наставка пројекта Истраживање слатинских стеница, у смислу
давања инструкција које су им омогућиле да се нађу поједине
слатинске локације у Вршцу и околини, а које су им биле непознате,
те да одаберу најрепрезентативнија станишта из југоисточног
Баната за своје истраживање. Занимљиве налазе лептира уносила
је Данијела Радека у базу Алцифрон.
Наши чланови учествовали су и у међународном програму
Еко-школа, који у Србији спроводи удружење Амбасадори одржи
вог развоја и пројекту „За чистије и зеленије школе у Војводини“
који спроводи Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине. Хемијско-медицинска школа из Вршца је за
учешће у 2017. години награђена трећим местом у категорији сред
њих школа. У оквиру пројекта била је планирана израда хранилице
за птице, материјал је обезбедила општина, а Миливојеви савети
су помогли око изградње и постављања. Од 2009. године, од
када постоји пројекат „За чистије и зеленије школе у Војводини“,
успешно учествује и Основна школа „Моша Пијаде“ из Гудурице,
којој су наши чланови такође помагали када је било потребно.
Током обиласка терена праћена је и бележена појава
противзаконитих активности, као што су стварање дивљих
депонија, паљење стрништа, криволов, сеча стабала, неправилно
одлагање амбалаже од пестицида, и слично. Овим путем
позивамо све оне који желе да волонтирају, да нам се прикључе у
предстојећим активностима и освеже будући план новим идејама.
Бојан Радека

В Р Ш А Ц

вропски викенд посматрања птица је међународна акција, која
је први пут организована 1993. године, са циљем указивања
на потребу заштите птица селица, очувања њихових станишта,
места на којима се одмарају током сеобе и места на којима зимују.
Сваке године почетком октобра организује се у до 41 држави
Европе. Организатор за Србију је Друштво за заштиту и проучавање
птица Србије (ДЗППС), а координатор је Слободан Кнежевић.
У 2016. години, EuroBirdwatch одржан je 1. и 2. октобра, када
је у 32 земље Европе организовано 1070 излета, уз учешће више
од 24.000 људи и 5,8 милиона избројаних јединки. У Србији је
посматрање одржано на 27 локација, под слоганом „Птице никад
ближе“, са око 1000 учесника. У јужном Банату излете су органи
зовали чланови Природњачког друштва „Геа“, код таложника
уређаја за пречишћавање отпадних вода у Вршцу, где је била
водич Данијела Радека, код језера Краљевац у близини Делиблата
и код Лабудовог окна на Дунаву, где је водич био Иван Ђорђевић.
Наредне 2017. године, датуми за излете били су 30. септембар
и 1. октобар. Према извору BirdLife-а, резултати су били нешто
слабији него претходне године. Организовано је 934 излета,
уз учешће око 22.000 људи. Број посматраних јединки птица у

миграцији је више од 4 милиона. Најмасовније акције биле су у
Мађарској (122 излета и 3919 учесника), Холандији (120 излета и
1000 учесника) и Швајцарској (57 излета и 3695 учесника).
У нашој земљи је организовано 20 излета, са 693 учесника,
који су видели више од 100 хиљада птица различитих врста. Три
врсте птица са највећим бројем јединки биле су чворак (Sturnus
vulgaris), обични галеб (Larus ridibundus) и лиска (Fulica atra). Један
од излета организовали су чланови Природњачког друштва „Геа“,
на таложнику уређаја за пречишћавање отпадних вода. Водич
Данијела Радека и 12 учесника, посматрали су 27 различитих врста
птица и 617 јединки. Врсте у највећем броју биле су чворак (Sturnus
vulgaris) 300 јединки, голуб гривнаш (Columba palumbus) два јата
од 150 јединки у прелету и пољски врабац (Passer montanus) 50
јединки. Од ређих истичемо патку њорку (Aythya nyroca) која у IUCN
црвеној листи има статус NT (близу претње за опстанак таксона,
скоро угрожен таксон) и у Србији је строго заштићена врста.
Јубиларни 25. викенд је 6. и 7. октобра 2018. године извео
преко 25.000 људи у 956 излета, а посматрано је више од 5 милиона
птица. У Србији је на 24 излета било више од 1100 посматрача, и око
40 хиљада посматраних птица. Чланове и пријатеље ПД „Геа“ је на
излет водила Данијела Радека.
Бојан Радека
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Медвед у југоисточном Банату

В Р Ш А Ц

Орао кликташ (Аquila pomarina) на Вршачким планинама

О

Занимљиво је напоменути да је у периоду од 10. до 30. јула
2018. године присуство медведа било забележено и у другим
деловима Панонске низије (Мађарској и Румунији). Ту информацију
смо добили од колега који се баве природом из поменутих земаља.
Шта је медведе навело да напусте своја природна станишта, није
утврђено. Податке које смо поменули у тексту добили смо од
бројних очевидаца.
Миливој Вучановић

рао кликташ спада у групу најугроженијих птица грабљивица
Европе. Распон крила му је од 143 до 168 центиметара, а
дужина тела од врха кљуна до краја репа износи од 55 до
65 центиметара. Распрострањен је у источном делу Европе, а
ређе у Малој Азији. Храни се углавном глодарима, гмизавцима
и водоземцима, због тога га негде зову и орао жабар. Типична је
селица и зимује у подсахарској Африци. Србија спада у гранични
део гнездећег ареала ове врсте. На гнездећу територију парови се
враћају почетком априла, а на пут у Африку крећу крајем септембра
и почетком октобра. Младим орловима треба око 4-5 година да
би полно сазрели и оформили пар. Најрадије бирају побрђа са
мозаичним типом станишта, као и долине река.
На Вршачким планинама постоје подаци о орлу кликташу
још с почетка XX века. Ова врста је у прошлости била најчешћи
орао jужног Баната. Подаци о гнежђењу на Вршачким планинама
У периоду 2009-2016, на јужним падинама Вршачких планина,
упоредно је посматран још један пар кликташа, између села
Јабланка и Сочица, где је 2016. године пронађено и активно гнездо
са једним младунцем. Чинило се да је овај пар постојанији, јер су
на тој територији птице чешће виђане. Прве податке о гнежђењу
тог пара добили смо поменуте 2016. године. Ова врста је сасвим
сигурно један од најдрагоценијих драгуља Вршачких планина.
Очувањем станишта и помним праћењем стања, можемо дати свој
допринос у очувању ове изузетне птице.
Миливој Вучановић

Иако је за већину људи не
познато и делује тешко извод
љиво, појава да животиње
пре
пливају велике реке је
уобичајена. Љубитељи природе,
риболовци, или они који плове
рекама, често су у прилици да
сведоче како лисице, дивље
свиње, па и вукови, јелени
и друге врсте пливају у води.
Нарочито у Ђердапској клисури,
у којој је Дунав стешњен,
никакав није проблем за
животиње да прелазе са једне
обале на другу.

Фотографије: Миливој Вучановић
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рки медвед (Ursus arctos) је широко распрострањена врста
у Азији, источној Европи и Северној Америци. Основни
тип станишта мрког медведа су високопланински предели
прекривени шумом и пропланцима. Његово спуштање у равницу
права је реткост.
Данас у Србији медведи нису присутни у АП Војводини и
централним деловима земље, у Шумадији и Великом Поморављу,
па чак ни на ободним деловима ових и суседних регија. То је
последица значајне измењености ових предела под човековим
утицајем – обешумљавање, земљорадња и ширење градова. Са
друге стране, рубни делови Србије на истоку, западу и југозападу су
подручја средњих и високих планина, које чине јединствене целине
са пределима ван границе наше земље. Они су углавном шумовити,
ретко насељени и са екстензивном пољопривредном производњом.
То су подручја са највишим вредностима биодиверзитета, и као
таква у значајној мери су оптимална станишта мрког медведа (више
можете прочитати у годишњаку „Геа“ број 9, за 2009. годину).
Појава медведа у југоисточном Банату 2018. године изазвала
је праву сензацију и пометњу, јер на овом простору присуство
медведа није забележено последњих стотинак година. Јединка која
је, вероватно, дошла из Румуније, први пут је виђена 15. јула 2018.
године, на путу између Јасенова и Црвене Цркве, у општини Бела
Црква. Истог дана објављен је снимак на друштвеним мрежама,
како одрасла јединка трчи кроз њиву са овршелим житом, према
Делиблатској пешчари. Два дана касније покушао је да преплива
Дунав између Гаја и Kостолца. Аласи су га спазили и фотографисали
мобилним телефоном, али и уплашили толико да се вратио назад,
на банатску страну, и ноћ провео у трсци код Дубовца у општини
Ковин. Дана 19. јула виђен је како прелази пут између села Kуштиљ
и Војводинци (град Вршац). Последње виђење је било код села
Сочица 20. јула, када је прешао пут из правца долине Kараша и
отишао ка Вршачким планинама. Претпостављамо да се кроз шуме
Вршачких планина вратио у Румунију одакле је, вероватно, и дошао.
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објављени су у раду „Птице Вршачких планина” (Ј. Рашајски, И. Пеле
1993) где се помиње гнежђење два до три пара. У новије време је
ова врста помно праћена и констатовано је присуство једног до два
пара (М. Вучановић, И. Ђорђевић 2009). Праћење је настављено до
2016. године. Због дуге сеобе и бројних опасности који их чекају на
том путу, мисли се пре свега на опасности антропогеног порекла,
честа су страдања ових птица. С обзиром да је популација кликташа
на Вршачким планинама мала, губитак сваке јединке може бити
фаталан за популацију на овом подручју.
Један пар кликташа гнездио се од 2009. до 2011. године на
северном делу између Гудуричког врха и Лисичије главе. Од три
године гнежђења, две су биле успешне. У априлу 2012. године на
гнездећој територији није се појавио ни један орао тог пара. Од
2012. до 2015. године, у пар наврата на тој локацији, посматрана
је по једна полно незрела птица. У другој половини априла 2015.
године посматран је пар кликташа у свадбеном лету. Територијално
понашање посматрано је до почетка маја. Након тога птице се нису
виђале. У гнездећој сезони 2016. године, повремено се виђала
једна птица, сем 25. јула, када су виђена два орла кликташа изнад
Орловог брда.

ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
NATURALISTIC SOCIETY

ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
NATURALISTIC SOCIETY

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"

14

15

Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"
Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

В Р Ш А Ц

Прстеновање птица

С

Фотографије: Миливој Вучановић

еоба птица је феномен који је одувек опчињавао човека. Птице
су бића за које су време и простор релативни, а ту привилегију
даје им могућност летења. Кретања углавном зависе од
њихових сезонских потреба, као и од врсте и места на којем живе.
У прошлости су људи имали разна виђења где се птице
склањају у току зиме. На пример, у старој Грчкој веровало се да
ласте с јесени падају на дно мора, језера и река и тамо проводе
зиму. Kако је знање расло, а видици се ширили, тако је људима
било јасније шта се заиста дешава. На пример, једног пролећа у
XIX веку, у Немачку је долетела бела рода са стрелом у грудима.
Исцрпљена од дугог пута слетела је у једно село, а мештани су јој

извадили стрелу. Установљено је да стрела типски припада једном
од племена у Африци, које роде сматрају својим пленом, и тада су
почела права сазнања о сеоби птица.
Народ врло једноставно дели птице на селице и станарице.
Селице одлећу на југ, а станарице остају са нама и током зиме.
Али ствари нису тако једноставне. И селице и станарице имају
своје специфичности, начине сеобе, или презимљавања, коридоре,
станице, оријентире, места крајњег одредишта и многе друге
чиниоце које им помажу да преживе. Доста тога знамо, али много
тога још увек не знамо и тек треба да откријемо.
Једна од најстаријих метода праћења птица и најмасовнија
међу орнитолозима је обележавање прстеном – прстеновање.
Званични почетак прстеновања птица у научне сврхе забележен
је у Данској 1889. године, када је Ханс Kристијан Мортенсен пустио
првог чворка са металним прстеном на коме је изгравирао број
прстена и повратну адресу. Од тада до данашњих дана прстеновање
птица постала је стандардна научноистраживачка метода која се
примењује широм света.
Најраније маркирање птица на територији данашње Србије
обављено је 1908. године, у организацији Мађарске орнитолошке
централе у Будимпешти, у мешовитој колонији барских птица на
Обедској бари. После Првог светског рата, прстеновањем птица у
Југославији, руководила је Централа у Загребу. У почетку марки
ране су само младе птице из гнезда. Набавком првих хоризон
талних мрежа 1965. године почело је масовно прстеновање одраслих
јединки. Прва значајна иницијатива у Србији јавила се са „Београдском
орнитолошком групом” (БОГ), коју је предводио Воислав Васић.
Током распада Југославије, 1990. године у Србији престаје прсте
новачка активност. Центар који је до тада радио, био је у Загребу, а
нови који је основан у Србији под називом „Центар за маркирање
животиња” званично је почео са радом 1. јуна 1993. године у оквиру
Природњачког музеја у Београду. Kао такав ради и данас.
Последњих година, осим алуминијумских, све је чешћа употреба
и пластичних прстенова у боји (колор маркери). Овај начин значајно
повећава шансу налаза прстенованих птица. Пластични прстенови
су јарких боја, са ознакама које су у контрасту основне боје прстена,
тако да лако могу да се очитају телескопом, двогледом, или са
фотографије. Применом колор маркера значајно се повећао број
налаза прстенованих птица.
Поред прстенова постоје и други облици обележавања
– крилни маркер (углавном за грабљивице), вратни маркер (за
лабудове и дивље гуске) и маркер кљуна (за патке). Постоје и
типови телеметријског праћења, што је најпрецизнија техника и даје
комплетну информацију о путањи кретања птица. Ова технологија
је у повоју и још увек скупа за наше услове. Подаци које добијамо
прстеновањем птица изузетно су значајни. Много нам говоре о њихо
вом животу и навикама. Подаци се користе за одређивања мера
заштите, које су, нажалост, у последње време све потребније.
У јужном Банату су прстеновачке активности доста заступљене.
Током 1990-тих, на овом подручју, птице је прстеновао Јавор
Рашајски. Пет година након оснивања новог центра, тачније 1998.
године, прстеновачки испит положио је и Миливој Вучановић, а 2008.
године и Иван Ђорђевић, обојица чланови ПД „Геа“. Они и данас мар
кирају птице, у сарадњи са волонтерима, такође члановима ПД „Геа“.
Навешћемо занимљивије налазе са подручја југоисточног
Баната у последњих пар година. Мишар (B. buteo) који је прсте

В Р Ш А Ц

Младунци Мишара у гнезду у околини Банатске Суботице
Фотографија: Миливој Вучановић

нован колор маркером 20. маја 2015. године као младунац у
гнезду у околини Банатске Суботице (на слици у гнезду са ознаком
AN), фотографисан је 30. марта наредне године у делти реке
Еврос на грчко-турској граници, више од 600 километара од места
прстеновања, што је највећа удаљеност од Србије на којој је
забележен мишар. Жалара (C. hiaticula) прстенованог септембра
2016. године у Лабудовом окну, шест дана касније убили су ловци у
Либији у Африци. У новембру 2015. године, у шумама Делиблатске
пешчаре, близу обала Дунава, пронађен је угинули орао рибар (P.
heliaetus) прстенован 1991. године у Естонији. То је трећа птица те
врсте по дужини живота у свету, колико је познато до сада.
Миливој Вучановић

Аутори фотографије су колеге из Грчке
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Истраживање правокрилаца (Orthoptera)
Вршачких планина

В Р Ш А Ц

Acrida ungarica (Herbst, 1786) – карактеристична за АП
Војводину, где је широко распрострањена. Јавља се на сувим степским
стаништима, а забележена је код Марковца, Малог Средишта и
Месића. Постоји налаз Зорана Гавриловића, члана ПД „Геа“ из 2017.
године у Малом вршачком риту. Строго је заштићена врста.

Слобoдан Ивковић* и Ласло Хорват**

П

Odontopodisma montana (Kis, 1962)
Фотографија: Ласло Хорват

Saga pedo (Pallas, 1771) – један од највећих инсеката у Европи
и редак у Србији. За ову врсту је карактеристично да је забележено
само неколико мужјака, па се женке размножавају партеногенетски,
полажући неоплођена јаја у земљу. Веома је грабљива и храни се
инсектима, најчешће зрикавцима, али се у исхрани понекад може
наћи и мањи гуштер. Поред овог, за АП Војводину постоје још два
податка – Фрушка гора и Делиблатска пешчара. Сврстава се у строго
заштићене врсте. Налази се у Прилогу IV Директиве о стаништима.
Врсту је пронашао Миливој Вучановић, члан ПД „Геа“ код хранилишта
за птице грабљивице.

Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853) – ова врста
је распрострањена у источној Европи, углавном Kарпатима, док је
у Србији забележена у североисточном и западном делу земље.
Налаз на Вршачким планинама, где смо је у великим популацијама
** Природно-математички факултет Нови Сад

Stenobothrus crassipes (Charpentier, 1825) – врста која
је значајан индикатор очуваних степских станишта. Ми смо је
забележили на пашњацима код Марковца, Малог Средишта и Месића.

пронашли око планинарског дома и Вршачке Kуле, представља
најсевернији у Србији. Правилник о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
је сврстава у строго заштићене дивље врсте.

Odontopodisma montana (Kis, 1962) – Kао најзначајнији
налаз током ових истраживања може се навести ова врста скакавца,
који представља нову врсту за фауну Србије и за сада је познат
једино на Вршачким планинама. Поред Србије, ова врста је до сада
забележена у Бугарској и Румунији. Детаљније о овом налазу се може
прочитати у часопису Entomological News 127: 160-164.

* Департман за биогеографију Универзитет Трир (Немачка)

Acrida ungarica (Herbst, 1786)
Фотографија: Зоран Гавриловић

Pholidoptera transsylvanica (Fischer, 1853)
Фотографија: Зоран Гавриловић

Saga pedo (Pallas, 1771) Фотографија: Ласло Хорват

Фотографије: Зоран Гавриловић, Ласло Хорват, Слободан Ивковић

равокрилци (Orthoptera) представљају ред инсеката за које
су најкарактеристичније особине снажно развијене задње
ноге, предвиђене за скакање и способност производње звука
(стридулација). У свету је познато око 28.000 врста и подељени су у
два подреда – Ensifera и Caelifera. Ensifera обухвата зрикавце, попце
и ровце, које карактеришу антене дуже од половине тела и дуги
апарат за полагање јаја – легалица. Caelifera обухвата скакавце, за
које је карактеристично да имају антене краће од половине тела
и кратку легалицу. Поред ових, главна разлика између ова два
подреда јесте механизам стридулације – код Ensifera, мужјаци
производе звук трењем једног крила о друго, док код Caelifera,
мужјаци производе звук трењем бутине о предње крило.
Доказано је да су правокрилци осетљиви на промене у клими и
вегетацији, због чега се користе као један од најважнијих индикатора
станишта. Према последњим подацима, у Европи је угрожено око
28% врста правокрилаца, док је у Србији тај проценат много већи, а
као највећи разлог за то је промена животне средине.
Традиција проучавања правокрилаца у Србији је дуга, са првим
публикацијама које датирају из 1861. године. До данас су познате
184 врсте и сваке године је тај број већи. Иако за Банат постоје
многобројни подаци о правокрилцима, за подручје Вршца постоји
само 25, углавном старих налаза.
Са циљем употпуњавања података на територији Србије,
Rufford организација је подржала два пројекта, од којих је један
носио назив „Таксономска и фаунистичка истраживања Оrthoptera
Вршачких планина“, који смо спровели. Током истраживања, на
подручју Вршачких планина смо забележили 55 врста Orthoptera,
од којих је неколико заштићено на националном и међународном
нивоу. Поменути број представља половину од укупно познатих врста
у АП Војводини и око 30% од укупног броја у Србији. Истраживања
су обухватала пашњаке на ободу планине, док су у вишим деловима
истраживане шумске чистине. Прелиминарни резултати су приказани
у виду постера на Првом Европском Kонгресу о заштити Orthoptera
(ЕCOC) одржаном у Триру (Немачка) 2016. године. Међу врстама које
су забележене треба издвојити:

За неколико врста постоје подаци да су у АП Војводини, поред
Фрушке горе, присутне само на Вршачким планинама, а то су Isophya
speciosa (Frivaldszky, 1868), Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794), Lepto
phyes discoidalis (Frivaldszky, 1868), Poecilimon schmidtii (Fieber, 1853) и
Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853), док је врста Pholidoptera littoralis
similis (Brunner von Wattenwyl, 1861) забележена само код Марковца.
Може се очекивати да ће се вишегодишњим истраживањима,
списак регистрованих врста на Вршачким планинама у будућности
проширити.

Stenobothrus crassipes (Charpentier, 1825) Фотографија: Ласло Хорват

Isophya speciosa (Frivaldszky, 1868)

Barbitistes serricauda (Fabricius, 1794)

Leptophyes discoidalis (Frivaldszky, 1868)

Фотографије: Слободан Ивковић

Poecilimon schmidtii (Fieber, 1853)

Poecilimon thoracicus (Fieber, 1853)

Pholidoptera littoralis similis
(Brunner von Wattenwyl, 1861)
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Строго заштићене врсте дневних лептира
Вршца и Вршачких планина

maturna (Linnaeus, 1758): Лако се распознаје. Kод нас се може наћи
на свега неколико издвојених локалитета. За станишта бира чистине
у оквиру листопадних шума, близу јасена или топола, као и котлине
омеђене планинама. Изразито локална врста која настањује мали
део централне Европе. 3) Мали преливац – Apatura ilia (Denis &
Schiffermuller, 1775): Основна боја је тамнобраон са наранџастим,
ретко белим шарама. Ред црних тачака на задњем крилу јасно се
издваја на наранџастој позадини. Линија посред задњег крила је
уједначене дебљине. Среће се локално на влажним стаништима
дуж река, листопадних шума и путева. Најчешћи преливац у Европи.
4) Краљев плашт – Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758): Редак
лептир који се готово увек среће појединачно. Станиште чине шуме
врбе и тополе. Обично „патролира” истом територијом из дана у дан.
Често се отворених крила сунча у близини шуме. Привлачи га мирис
трулог воћа. Одрасли презимљавају, па се могу видети у рано пролеће.
Преко зиме им жути руб побели. 5) Жутоноги многобојац –
Nymphalis xanthomelas (Esper, 1781): Вероватно је чешћи него што
се верује, али су због велике сличности са многобојцем (Nymphalis
polychloros) налази малобројни. Ноге и палпи су светли, браон до
жути, горња страна крила има широку, нејасно ограничену црну
ивицу. Налажен је дуж путева, потока и ливада у листопадним
шумама. Ретка и локална врста, присутна само у источној Европи.
6) Мрки многобојац – Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller,
1775): Лако се распознаје по облику крила, белим мрљама са горње
стране крила и белој шари у облику слова В са доње стране крила.
После 40-тогодишње паузе, забележено је више јединки, претежно
у источној Србији. Налажен је дуж чистина у листопадним шумама,
често покрај река и потока. Изузетно редак лептир који настањује
источну Европу. 7) Пандорина седефица – Argynnis pandora
(Denis & Schiffermuller, 1775): Од сродних врста разликује по црвеној
боји са доње стране предњег крила. Налази се по шумским чистинама
и жбуњу, најбројнија у пешчарама. Насељава јужну и део централне
Европе. 8) Балканска скривалица – Hipparchia volgensis
(Mazochin-Porshnjakov, 1952): Док се одмара, крила држи склопљена
тако да се савршено стапа са околином. Насељава ретке храстове
шуме и сува станишта дуж путева и камењара. Сматра се једином
„наранџастом“ скривалицом у Србији, а могуће је да овде живи и
веома слична H. semele. Локално настањује Балканско полуострво.

Милан Ђурић*, Зоран Гавриловић** и Милош Поповић***

П

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)
Фотографија: Зоран Гавриловић

* Удружење „ХабиПрот“
** Природњачко друштво „Геа“ Вршац
*** Природно-математички факултет у Нишу
1) Овде морамо да нагласимо да је списак рађен давно, у време када смо
располагали са знатно мање података и када је коришћена другачија
методологија. Несумњиво је да би данас сачињени списак био знатно другачији.

Euphydryas maturna - шумски шаренац
Фотографија: Данијела Радека

Фамилија белаца (Pieridae) заступљена је само врстом
велики купусар – Pieris brassicae (Linnaeus, 1758). Среће се по
баштама и влажним стаништима, обично појединачно. Највећи
купусар у Србији, распрострањен широм Европе. Иако је некада
сматран честом врстом, данас је на листи угрожених, вероватно
услед прекомерне употребе пестицида на гајеном купусу.
Од плаваца (Lycaenidae) на списку су 4 врсте. 1) Наранџасти
репкар – Thecla betulae (Linnaeus, 1758): Најпрепознатљивији
репкар. Среће се покрај жбуња и уз рубове шума. Раширен је
у континенталној Европи, али се ретко виђа, јер се углавном
задржава високо у крошњама. Занимљиво је да се научни назив
врсте везује за брезу, иако се гусенице развијају на трњини.
2) Веве репкар – Satyrium w-album (Knoch, 1782): Бела шара
на задњем крилу има облик слова W. Последњих година чешће
бележен, иако се у Србији сматра угроженим. Задржава се на
цветовима купине и бурјана, најчешће на шумским пропланцима.
Има га у целој Европи. 3) Мали репкар – Satyrium acaciae
(Fabricius, 1787): Најмања је врста из овог рода. Доња страна крила
претежно сива. Наранџаста шара је кратка, са израженом плавом
мрљом. Црна тачка у бази репића је крупна и јасно уочљива.
Насељава жбуновите и шумовите пропланке. Локална врста јужне
и централне Европе. 4) Велики дукат – Lycaena dispar (Haworth,
1802): Најлакше се распознаје по доњој страни задњих крила, која
је плавичасто сива, са карактеристичним изгледом наранџасте
линије. Kрупан плавац чије су колоније у Европи локалне и у
опадању. Kод нас су популације још увек стабилне и врста је честа
на влажним и мочварним теренима.
Из најбројније фамилије шаренаца (Nymphalidae), забележено је
8 врста. 1) Црвеноноси шаренац – Melitaea aurelia (Nickerl, 1850):
По правилу је мањи од аталије (Melitaea athalia), а мрежа тамних
линија формира правилнија оранж поља. Доња страна крила је
тамнија, пруга уз руб ивице задњих крила је жута. Насељава локално
централну Европу, отворенија и сувља станишта од аталије, са којом
се лако може помешати. 2) Шумски шаренац – Euphydryas

Фотографије: Зоран Гавриловић, Данијела Радека

одручје Вршачких планина није пространо, али са аспекта
заштите природе је занимљиво. Климатске одлике су
условиле да разноликост живог света надмашује суседна
подручја, мада је недовољна проученост наше земље разлог што
код таквих закључака увек постоји извесна доза несигурности.
Међу инсектима сада најбољу слику имамо о присуству дневних
лептира. Број врста у вршачком крају није импозантан, али
премашује просек за АП Војводину.
Списак строго заштићених врста у Србији садржи 60 врста
дневних лептира, а у вршачком крају је до сада забележено њих
181. Из породице једрилаца (Papilionidae) су три врсте.
1) Ластин репак – Papilio machaon (Linnaeus, 1758): један је
од најупечатљивијих и најпознатијих лептира у Србији. Од пругастог
једрилца (Iphiclides podalirius) разликује се по нешто другачијем
лету и жућим крилима. Среће се спорадично, а у већем броју
на врховима брда и планина. У Европи је најчешћи, а у Србији
једини представник овог рода. 2) Ускршњи лептир – Zerynthia
polyxena (Denis & Schiffermuller, 1775): Препознатљив по црној цикцак шари дуж спољних рубова крила. Бира осунчане заклоњене
ливаде, дуж река и потока. Јавља се с пролећа, мало раније од
ђурђевданског лептира. Сматра се ретком и локалном врстом, која
претежно насељава југоисточну Европу. У Србији се налази готово
свуда, чешће на малим надморским висинама. 3) Мнемозина
– Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758): донекле сличан глоговцу,
али се лако може разликовати по клизећем лету и црним туфнама
на крилу. Среће се на влажним ливадама, дуж шума, жбуњака и
речних обала, или на заклоњеним планинским пропланцима. У
Европи се наводи као локална врста, а код нас га има у већем делу
земље, иако у малом броју.
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Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775) - мали преливац
Фотографија: Зоран Гавриловић
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Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758) - краљев плашт
Фотографија: Зоран Гавриловић

Од наведених врста црвеноноси шаренац, шумски
шаренац, жутоноги многобојац, мрки многобојац и бал
канска скривалица са Вршачких планина су једини новији
поуздани налази на подручју АП Војводине.
Овај списак од 18 врста сачињен је на основу базе података
Alciphron. Ту несумњиво најпотпунију базу података о инсектима
Србије одржава удружење ХабиПрот, а за тачност података о дневним
лептирима одговорни су уредници Милош Поповић и Мирослав
Миљевић. Да би подаци били што потпунији и веродостојнији
потребно је да се више људи укључи у њихово прикупљање. Kако су
нам тренутно Зоран Гавриловић и Данијела Радека, чланови ПД „Геа“
једини спољни сарадници из Вршца који евидентирају налазе не само
дневних лептира већ и осталих инсеката, овом приликом позивамо
да се укључе сви који воле Вршачке планине и слободно време
проводе у шетњи или другим активностима. Систем је направљен
тако да свој прилог могу дати и они без икаквих предзнања. За
додатна упутства слободно можете да се обратите и фејсбук групама
Лептири Србије и Инсекти Србије. Уколико се више људи укључи у
прикупљање података о дневним лептирима, веће су шансе да списак
још нарасте. Потпунији подаци могу помоћи да Вршац и Вршачке
планине нађу своје место међу одабраним подручјима за лептире у
Србији, када дође време да се уради њихова ревизија.
Овде треба поменути и сродну групу ноћних лептира. О њима
имамо недовољно података, а сигурни смо да вршачки крај крије
неке веома занимљиве врсте. Најједноставнији начин да о томе
више сазнамо јесте да у топлој ноћи упалите јако светло тамо где
нема пуно других извора светлости и фотографишете лептире
који се окупе. Од тренутно познатих 2328 врста ноћних лептира у
Србији (закључно са 2018. годином, списак није коначан), Зоран
Гавриловић и Данијела Радека су на вршачком подручју забеле
жили велики број, од којих је идентификовано преко 300, и то у
атару села Ватин 243 врсте, град Вршац и предео око Вршачке куле
232 и у селима Мало Средиште и Месић 112 врста.
Током 2017. године, у АП Војводини ретки дневни лептири
Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775) и Thecla betulae (Linnaeus,
1758) забележени су и у још увек недовољно истраженом Споме
нику природе Стража код Вршца.
Извор описа врста на http://www.bioras.petnica.rs/
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Нове врсте дневних лептира И
ОСТАЛИХ ВРСТА ИНСЕКАТА у вршачком крају

Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767) - вратар
Фотографија: Зоран Гавриловић

Из фамилије плаваца (Lycaenidae) забележено је 6
нових врста. 1) Смарагдни репкар – Callophrys rubi (Linnaeus,
1758): изразито зелен одоздо, овај лептир никада не показује
горњу, смеђу површину крила. Среће се на различитим стани
штима, од планинских пашњака до низијских жбуњака, али
углавном у близини шумовитих предела. Насељава целу Европу.
2) Краткорепи селац – Leptotes pirithous (Linnaeus, 1767): среће
се дуж култивисаних ливада, а мужјаци редовно посећују влажно
земљиште. Запажан у разним крајевима Србије највише почетком
јесени. Чест у медитеранским и субмедитеранским областима
Европе. 3) Дугорепи плавац – Cupido alcetas (Hoffmannsegg,
1804): за разлику од бледог плавца на горњој површини предњег
крила нема црну цртицу. Најчешћи је дуж река, шумских путева и у
жбуњацима. Среће се у јужној Европи. 4) Византијски плавац
– Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775): Насељава ливаде, обрадиве
површине и чистине унутар шума. Честа пролећна врста у целој
Европи. 5) Бакренац – Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775):
мужјаци се лако препознају по љубичастосивом одсјају и тамним
** Природњачко друштво „Геа“ Вршац

Coenonympha leander (Esper, 1784) - оранж нимфа
Фотографија: Данијела Радека

„удруживање“ са мравима. У тој заједници гусенице лептира
обезбеђују мравима неке хранљиве материје, а за узврат добијају
заштиту од паразита и грабљиваца.
Из фамилије скелара (Hesperiidae) забележене су
три нове врсте. 1) Пиргавац јагодњак – Pyrgus armoricanus
(Oberthur, 1910): беле мрље са горње стране су израженије, а
крила нешто светлија према телу. Локалан је, живи на сувим
стаништима. Распрострањен је по читавој Европи осим крајњег
севера. 2) Длакави скелар – Carcharodus floccifera (Zeller, 1847):
на први поглед делује тамније и мало крупније, али се од сродних
врста не разликује лако. Настањује травната станишта, као и слезов
скелар, али обично нешто сувља. Има га у јужној и средњој Европи.
3) Карирани ливадар – Heteropterus morpheus (Pallas, 1771): са
доње стране задњих крила има карактеристичне беле пеге. Лако
се препознаје по испрекиданом лету који личи на низ узастопних
скокова. Настањује влажна станишта. Изразито локалан.
Скелари су еволутивно најстарији дневни лептири.
Распрострањени су широм света и прилагодљиви су различитим

тачкама на предњем крилу. Среће се на готово свим, претежно
заклоњеним ливадама. Атрактивна врста која насељава већи део
Европе. 6) Пегави дукат – Lycaena thersamon (Esper, 1784): код
оба пола крила су са горње стране наранџаста са препознатљивом
шаром. Углавном се среће на топлим, сувим травнатим стаништима
са ниским жбуњем. Знатно је чешћи у равничарским крајевима.
Локално насељава југ Европе.
Плавци су у Европи заступљени великим бројем врста. Малог
су тела, најчешће плаве, наранџасте или браон боје. Мужјаци и
женке исте врсте обично се јасно разликују. На влажној земљи се
често виђа мноштво мужјака различитих плаваца који сакупљају
минерале. Почетницима су тешки за разликовање због великог
броја међусобно сличних врста. Занимљив феномен је њихово

Myrmeleon formicarius (Linnaeus, 1767)
Фотографија: Зоран Гавриловић

Kirinia roxelana (Cramer, 1777) - киринија
Фотографија: Зоран Гавриловић

Фотографије: Зоран Гавриловић

У

Carabus hungaricus (Fabricius, 1792)
Фотографија: Зоран Гавриловић

Зоран Гавриловић*

периоду 2016-2018. године били смо и даље усмерени на
евидентирање врста и станишта на ширем подручју Вршачких
планина, како би била обухваћена европском мрежом Natura
2000. Поред нових врста тврдокрилаца (Coleoptera), правокрилаца
(Orthoptera), вилиних коњица (Odonata), риличара (Hemiptera) и
наравно дневних и ноћних лептира, представљамо новооткривене
врсте дневних лептира које до сада нису забележене на овом
подручју. Откривене су и две врсте, на територији Војводине
забележене само на Вршачким планинама. Сви наши налази
дневних лептира из наведеног периода, било да се ради о познатим
или новооткривеним врстама, унети су у Alciphron базу инсеката.
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условима. Најупадљивија одлика ове породице јесте да су глава
и груди велики у односу на тело. Kорени антена су размакнути, а
очи крупне. Гусенице и лутке су веома мале. Склониште обично
начине од влати траве коју улепе свиленкастим нитима да би јој
дале чврстину.
Из фамилије шаренаца (Nymphalidae) откривене су
три нове врсте. 1) Вратар – Pyronia tithonus (Linnaeus, 1767): лако
се распознаје, пошто је већи од нимфи, а одају га и тамни руб дуж
горње стране крила и удвојене беле тачкице у црној туфни. Иако му
је животни циклус везан за разне врсте трава готово увек се среће
покрај шумовитих или жбунастих терена. Честа врста западне
и јужне Европе. На територији АП Војводине забележен само на
Вршачким планинама. 2) Оранж нимфа – Coenonympha leander
(Esper, 1784): боја крила је светлија него код осталих нимфи, па се
са сигурношћу може распознати. Окца су нешто ситнија, уједначене
величине и правилно распоређена дуж ивице крила. Станиште су
јој суви и топли травнати и каменити терени југоисточне Европе.
На територији АП Војводине забележена само на Вршачким
планинама. 3) Лажна скривалица – Arethusana arethusa (Denis
& Schiffermuller, 1775): Kрила држи склопљена, тешко се уочава док

Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798)
Фотографија: Зоран Гавриловић

мирује. Јавља се крајем лета, понегде веома бројна. Насељава сува
места са оскудном вегетацијом и камењаре. Живи у јужној и делу
средње Европе.
У шаренце спадају многи крупни лептири, јарких, упадљивих
боја и шара. Најбројнијасу фамилија у Европи, која обухвата неке
од најпознатијих селаца – адмирал (Vanessa atalanta) и чкаљевац
(Vanessa cardui) и неке од најбоље знаних лептира попут дневног
пауновца (Aglais io). У ову породицу спада и велика потфамилија
Saturinae, коју чине лептири нешто неупадљивијих боја са
истакнутим окцима разних величина.
Прегледом Alciphron базе података утврдили смо да од 201
врсте дневних лептира у Србији, на подручју Вршца тренутно је
забележено 103. Занимљив је податак да је велики број налаза
дневних лептира на Вршачким планинама и у Делиблатској
пешчари забележио и у базу унео Васа Павковић, српски књижевник
и књижевни критичар, велики љубитељ природе.
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Cicada orni (Linnaeus,1758)
Фотографија: Зоран Гавриловић

Остале врсте инсеката које смо
забележили током 2016-2018
Од осталих нових врста инсеката забележених на Вршачким
планинама и у Вршцу, прво наводимо строго заштићене врсте.
1) Тврдокрилац – Carabus hungaricus Fabricius, 1792 из фамилије
трчуљака, забележен 2017. године у атару села Ватин. Ово је
типична степска врста карактеристична за Палеоарктик. Три главна
ареала ове врсте су руске и украјинске степе, једно изоловано
подручје у Бугарској и Kарпатски басен. У неким земљама је
потпуно нестала. 2) Две врсте мрежокрилаца (Neuroptera) из
фамилије мравињих лавова (Myrmeleontidae) Myrmeleon formicarius
Linnaeus, 1767 и Distoleon tetragrammicus (Fabricius, 1798) забележене
су на делу Вршачких планина код села Мало Средиште. 3) Cicada
orni Linnaeus, 1758 из фамилије Cicadidae (зујалице), нема статус
заштите, али по Alciphron и БиоРаС базама података, ово је тренутно
једини налаз у АП Војводини. Ради се о медитеранској врсти

Corythucha arcuata (Say, 1832)
Фотографија: Зоран Гавриловић

чију „песму” мужјака посетиоци Вршачких планина могу чути у
летњим месецима. Мужјаци ове врсте контракцијом абдоминалних
мембрана производе карактеристичан „цврчајући“ звук који има
функцију означавања територије и привлачења женки.
Од инвазивних врста инсеката, 2017. године на подручју Вршца
забележена је храстова чипкаста стеница – Corythucha arcuata (Say
1832), из фамилије Tingidae (чипкасте стенице, мрежасте стенице),
чије је присуство забележено на храстовима у самом граду,
затим на Вршачким планинама (Турска глава и Мало Средиште),
Споменику природе Стража, па чак и на храстовима у кругу бивше
војне карауле Ватин. Храстова мрежаста стеница је штеточина, чији
је нативни ареал северно-амерички континент, где као аутохтона
врста не причињава велике штете. На европском континенту је
откривена 2000. године. Због обиља хране, недостатка природних
непријатеља и повољних климатских услова, ова штеточина се
шири великом брзином. Штете настају тако што стеница на наличју
листа пробија епидерму и сиса хлорофил због чега је лист тачкасто
бео (слика доле). Изласком прве генерације ларви из јаја стање
се погоршава, те се губитак хлорофила убрзава и траје до краја

вегетације чиме се причињава велика штетност у виду изостанка
готово свих општекорисних функција шума. Податак да се ради о
врсти која до сада није забележена у Вршцу узет је прегледом мапа
Alciphron базе инсеката и базе портала БиоРаС, док немамо податак
да ли су надлежне институције раније имале сазнања о присуству
ове штеточине у вршачком крају.
Извор описа врста на http://www.bioras.petnica.rs/

Пројекција филма и путопис

Е

колошко-документарни филм „Живи свет Вршачких планина
и Малог рита“, аутора Миливоја Вучановића, члана ПД „Геа“
и чувара природе у поменутим заштићеним подручјима,
наставио је свој „биоскопски“ живот. Након пројекција у Панчеву,
Смедереву и Зрењанину, у четвртак 17. марта 2016. године приказан
је и у Центру за културу у Ковину. Домаћини су били наше драге
колеге и пријатељи из удружења „Екозона“ из Ковина, тако да је
скуп отворила Марина Николић, председница удружења. Пројекцији
је присуствовало нешто више од 30 житеља Ковина, љубитеља
природе, међу којима су били и ученици ковинске гимназије.
Пре пројекције је о филму и природи нашег краја говорио аутор
Миливој Вучановић, а након тога су публици, поред ДВД издања,
представљене и друге публикације ПД „Геа“.
Предраг Пеђа Пртљага из Вршца, наш дугогодишњи члан,
инспирисан путовањима ПД „Геа“ по Румунији, заједно са својом
супругом Јеленом, у три сезоне пропутовао је већи део ове нама
суседне земље. На путу су провели укупно 29 дана и превалили
5730 километара, а обишли су централни, јужни, југоисточни и
северозападни део Румуније. Желећи да подели лепа искуства и
успомене са ових путовања, нашим члановима и суграђанима Пеђа
је припремио својеврсни фото-путопис. У малом амфитеатру Високе
школе за васпитаче у Вршцу (Вршчанима позната као „Педагошка
академија“), у два наврата, 7. и 14. септембра 2017. године, приказао
је фотографије већих знаменитости Румуније – градове Сибињ,
Брашов, Клуж Напока, Орадеа, Баја Маре, Сигишоара, Крајова,
Букурешт, Тулча, Констанца, Рмнику Влча, затим дворце Корвин,
Бран, Пелеш, и планине Бихор, Фагараш (Трансфагарашан) и Паранг
(Трансалпина). На обе презентације присуствовало је по 30 суграђана,
а суорганизатори су били Висока школа за васпитаче и удружење
Едукативно-истраживачки центар из Вршца. Захваљујемо се Пеђи на
труду око припреме овог лепог путописа.
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О(п)станак браон мраморасте стенице у Вршцу
Др Александра Коњевић*
Ларве Halyomorpha halys (Stål 1855) – лево и ларве већ одомаћене зелене повртне стенице Nezara viridula (Linnaeus, 1758) – десно
Фотографије: Зоран Гавриловић

Б

раон мрамораста стеница Halyomorpha halys (Stål, 1855) је
инвазивна врста, која је према објављеним подацима при
сутна на територији Србије од октобра 2015. године (о томе
је писано у годишњаку „Геа“ број 15). Врста је прво забележена на
територији општине Вршац и града Београда, али се током 2017.
године њено присуство бележи и на новим локалитетима у Србији.
Већина првих налаза ове стенице ван њене постојбине везује
се за урбане средине у које доспева најчешће уз помоћ различитих
превозних средстава. Стога се у првим годинама претежно јављају у
урбаним срединама, на различитим украсним и коровским биљкама.
На украсном биљу не показује значајније симптоме оштећења
Halyomorpha halys (Stål 1855)
Фотографија: Зоран Гавриловић

* Доцент за ужу н.о. ентомологија, Департман за
фитомедицину и заштиту животне средине Пољопривредни
факултет Универзитета у Новом Саду

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"

и/или штетност, али у делимично заштићеним стаништима у
којима мере сузбијања и контроле бројности углавном изостају,
релативно брзо увећава своју бројност. Дрвенасте и жбунасте биљке
представљају главна места презимљавања са којих се стенице,
почетком вегетације, уз већи избор зељастих биљака, често селе
на пољопривредне културе. У случају насељавања гајених биљака
попут ратарских усева, повртњака и воћњака, њихов значај постаје
вишеструко већи, јер може изазвати економски значајне губитке.
Убрзо након првих налаза и објаве присуства нове инвазивне
врсте стенице на нашим просторима, у 2016. години детаљније
је праћена њена бројност и потенцијал ширења, првенствено у
околини Вршца и Београда. Након што је Зоран Гавриловић, велики
љубитељ природе и изврсни фотограф аматер, забележио прву
браон мраморасту стеницу у Србији, праћење параметара биологије,
развића и ширења спроведено је и током 2017. године. Тим
ентомолога са Пољопривредног факултета из Новог Сада обишао је
више пунктова у Вршцу. Највише јединки стенице било је на уличном
хибискусу (Hibiscus syriacus L). Посебна пажња у другој години
праћења посвећена је утврђивању евентуалног присуства у усевима
и засадима. Узорковање је спроведено на територији Ватина, Вршца,
Пландишта, Беле Цркве и Велике Греде у већем броју усева.

Ларва Halyomorpha halys (Stål 1855) на уличној
украсној биљци Hibiscus syriacus L.
Фотографија: Зоран Гавриловић

Резултати су показали да је стеница из урбаних зона, односно
са украсних биљака, прешла у усеве соје. Приликом узорковања
нађене су одрасле јединке и младе нимфе узраста два и три, од
укупно пет ларвених узраста. Ларве или нимфе немају крила,
али показују изузетну брзину и активност у кретању по биљци и
преласку на нове биљке хранитељке. Иако по биологији и штетности
врло сличне са врстом Nezara viridula (Linnaeus, 1758), ларве се
морфолошки доста разликују. Ларве H. halys су браон сиве боје
и карактеришу их бели прстенови на тибијама сва три пара ногу,
бели прстенови на пипцима, али и бочне ивице проторакса које
имају израштаје налик на бодље. Одрасле јединке могу да лете и
релативно брзо и лако насељавају нове просторе и усеве. Бројност
стеница у прегледаним усевима није била висока, а незнатна
разлика уочена је на рубним деловима парцела где је било нешто
више присутних јединки у односу на унутрашњост усева. Ниска
бројност јединки није узроковала веће штете, те за сада нема
забележених губитака приноса. Према досадашњим сазнањима,
на територији општине Вршац браон мрамораста стеница постала
је редовни становник урбаних зона нарочито биљака хибискуса на
коме је налажена у највећем броју. Током 2016. године нађена је и
на парадајзу, док у 2017. није било пријава о њеном присуству и
штетности у поврћу. Разлог за нешто нижу бројност су вероватно
метеоролошки фактори, првенствено хладна зима са доста
падавина, али и веома топло лето са високим температурама
и изостанком падавина у дужем периоду. Охрабрује чињеница
да у трећој години није испољила висок ниво штетности. Но, и
поред тога, пажња научне и стручне јавности остаје усмерена на
изучавање и праћење.
Потврђени нови локалитети указују да је ова врста у новим
агроеколошким условима нашла средину погодну за свој опстанак
и развој. Према искуствима других земаља у којима се ова
стеница одомаћила, у годинама које следе могу се очекивати и
прве штете, тако да ће се њено праћење спроводити и наредних
година. Љубитељима природе, пољопривредним произвођачима
и грађанима Вршца и околних места скреће се пажња на ову врсту
и апелује се да свако њено појављивање у већој бројности пријаве
локалним надлежним службама или директно Пољопривредном
факултету у Новом Саду.
Осим значаја за пољопривредну прoизводњу, ова врста има и
велики узнемиравајући ефекат на људе који инсектима нису склони.
Јединке ове врсте током касног лета и јесени интензивно трагају за
повољним местима за презимљавање, што подразумева активан
лет са пољопривредних у урбане просторе. Осим на дрвенастим
и жбунастим биљкама склониште налази и у становима, кућама.
Иако када је узнемирена испушта карактеристичан непријатан
мирис, ради се о потпуно безопасној врсти, те нема разлога за бригу
и страх, чак ни у затвореним просторима.
Током 2018. године почела су детаљнија испитивања ових
стеница. Постављене су феромонске клопке, а ухваћене јединке
се броје на сваких 7 до 10 дана, што је урадио Зоран Гавриловић.
Уочено је да су стенице тешко оштетиле паприку у пластенику
Пољопривредне школе и напале су краставац. Захваљујемо се
Пољопривредној школи и Јавном предузећу „Други октобар“ на
уступању места за клопке.
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Паразитирано јајно легло стеница на листу соје
Фотографија: Александра Коњевић
Ларве Halyomorpha halys –
десно и ларве већ одомаћене
зелене повртне стенице
Nezara viridula – лево.

Карактеристике ларве стенице H. Halys
Фотографија: Александра Коњевић

Halyomorpha halys - ларва на краставцу
Фотографија: Зоран Гавриловић

Halyomorpha halys - ларве на паприци
фотографија: Зоран Гавриловић
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Истраживање стеница на слатинама у околини Вршца

Solenoxyphus fuscovenosus, на црвеној листи многих
европских земаља

Јелена Шеат*

Camphorosma annua Pallas – камфорика
* Удружење „ХабиПрот“

Artemisia santonicum L.

Стенице су углавном биљоједи, који су мање-више специја
лизоване исхране и прате одређене биљне врсте или тип вегетације,
те се поставило питање – које то врсте стеница настањују слатинска
станишта у Војводини, постоје ли слатински специјалисти и какво им
је распрострањење у Србији? У 2015. години почела су истраживања
стеница слатинских станишта на неколико локација углавном у
Бачкој, док је у 2017. години уследио наставак истраживања на
слатинским пашњацима у Банату. Истраживачки пројекти су током
обе године подржани средствима Rufford фондације, а поред науч
ног дела, циљ je био и промоција, како значаја биодиверзитета
слатинских подручја Војводине, тако и истраживања инсеката међу
студентима биологије и екологије.
Међу осам истраживаних локација у Банату, две се налазе у
близини Вршца. Пашњак код села Маргита (општина Пландиште), на
старом путу за Вршац, настањују типичне слатинске заједнице које
чине заштићене биљке, као што су Artemisia santonicum L, Tripolium
pannonicum (Jacq.) Dobrocz, и ређе виђена врста у Банату Plantago
maritima L. На пашњаку се током већег дела сезоне интензивно
напасају говеда, што би могло озбиљно да угрози присутне биљне
заједнице. Слатински пашњаци су ниске продуктивности, а велика
стада доводе до препаше, те се губи структуираност вегетација,
као и животни ресурси за друге организме, као што су стенице.
Такође, велике количине балеге мењају хемијске особине слатине
и обезбеђују услове за инвазију коровских биљака које постепено
потискују аутохтону слатинску вегетацију.
За разлику од травних површина око Маргите, некадашњи
пашњаци северно од села Влајковац (град Вршац) „болују“ од
недостатка испаше. Наиме, трава која се годинама не уклања са
ових површина мења физичко-хемијска својства земљишта,

а свака промена еколошких услова на слатинама потенцијално
доводи до нестанка правих халофита. Kао алтернатива пашарењу,
а у циљу очувања слатинских станишта, често се користи кошење
као мера заштите, што је препоручљиво да се ускоро примени и на
влајковачким пашњацима. У случају да са ових локација нестане
Фотографије стеница; Јелена Шеат, фотографије биљака: Зоран Гавриловић

С

тенице (Heteroptera) су група инсеката која је у народу позната
и као смрдибубе, због своје особине да излучују мирисне
материје у циљу одбране од грабљиваца. Ови инсекти су
еколошки врло разноврсни и насељавају скоро све водене и
копнене екосистеме, као и све континенте. У Србији је присутно
скоро 900 врста стеница и велики део је везан за травна станишта
различитог типа.
Најзначајнија и најизворнија травна подручја у панонском делу
Србије су степе и слатине. Док је степска вегетација везана за
нешто више и сувље терене и земљишта, слатине као тип зем
љишта карактеришу повишене концентрације минералних соли
и сезонски високе подземне воде. Слатинска земљишта и специ
фична сланољубива (халофитна, слатинска) вегетација која их прати,
присутна су углавном у некадашњим плавним зонама великих
војвођанских река, као што су Дунав, Тиса и Тамиш. Због својих
физичко-хемијских особина, заслањена земљишта су слабе продук
тивности и сматрају се неподобним за интензивну пољопривредну
производњу, те се одавнина користе за напасање стоке. Пашарење
је обезбедило опстанак специфичних слатинских биљних заједница,
а велики број врста су праве ботаничке реткости и панонски ендеми.
Вредне биљне врсте и ограничено распрострањење су разлози што
се слатинска подручја Панонске низије сматрају прироритетним за
заштиту на нивоу Европе.
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Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz
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халофита Camphorosma annua Pallas, нестаће и ретка слатинска
стеница Solenoxyphus fuscovenosus (Fieber, 1864) за коју је Влајковац
друга позната локација у Србији. На пашњацима код Маргите и
Влајковца присутни су и други слатински специјалисти, Conostethus
hungaricus Wagner, 1941 и Henestaris halophilus (Burmeister, 1835).
Све три поменуте врсте стеница се налазе на црвеним листама
стеница неколико европских земаља, где се сматрају рањивим или
угроженим због свог веома ограниченог распрострањења и тесне
повезаности са типичним слатинским биљкама.
Слатинска станишта (слана језера, слане мочваре и пашњаци
на заслањеном земљишту) у Војводини су мозаично распоређена у
претежно аграрном пејзажу и веома су важна за очување локалног
биодиверзитета. Већина слатинских подручја у Србији има статус
Међународно значајних подручја за биљке (IPA – Important Plant
Area) и/или птице (IBA – Important Bird Area), а само неколицина се
налазе у границама заштићених природних добара. Већина слатина
у околини Вршца данас нема статус заштите, а изузетак је једино
део слане ливаде у Малом вршачком риту, површине око 2 хектара.
Надајмо се да ће шира јавност ове изузетне пределе у скоријој
будућности препознати и више вредновати, што би могло да осигура
опстанак њихових јединствених заједница.
Истраживању слатинских стеница у околини Вршца су допринеле
и колеге из Природњачког друштва „Геа“ из Вршца, Зоран Гавриловић
и Миливој Вучановић. Њихове инструкције у раним фазама пројекта
су омогућиле да нађемо поједине слатинске локације, које су нам
до тада биле непознате, те да одаберемо најрепрезентативнија
станишта из југоисточног Баната за наше истраживање.

ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
NATURALISTIC SOCIETY

ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
NATURALISTIC SOCIETY

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"

28

29

Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

В Р Ш А Ц

Расковникова совица (Gortyna borelii) – Natura 2000
врста мољца у Вршцу

По класификацији светске Уније за заштиту природе (IUCN)
лептир има статус NT – скоро угрожен, док га Црвена листа ноћних
лептира Србије наводи као угрожену врсту (EN), иако још увек није
заштићен законом. Популације расковниковог лептира су угрожене
зато што им је велики део некадашњег ареала сужен, претворен у
пољопривредне монокултуре. Kод нас, претежно у Војводини, живи
подврста која носи научни назив Gortyna borelii lunata Freyer 1839.
Главни узрок реткости овог лептира лежи у веома специфичном
начину живота, са много развојних циклуса. Гусенице у пролеће
излазе из јаја и хране се изданцима расковника (стадијум 1). У том
периоду пењу се на више делове стабљике, где живе паразитски
(стадијуми 2 и 3). Kошење ливаде тада је фатално за популацију
лептира, пошто се његове ларве налазе у самој биљци којом
се хране. Током следећег стадијума, ларве се спуштају у корен
расковника, где остају све до стадијума 6. Не наносе већу штету
матичној биљци, пошто преживи само једна гусеница (међусобно
се прождиру – канибализам). Учестала киша може да смањи број
преживелих ларви, јер су толико осетљиве на влагу да престају
да се хране током влажног периода, а то чак може да уништи и
целокупну популацију одређеног локалитета.
Током ових стадијума гусенице се пресвлаче тачно 5 пута,
након чега долази улуткавање. То се дешава у августу-септембру
и то у земљи. Гусеница пре улуткавања припрема тунел преко кога
ће одрасли лептир касније да се испили. А ту је и следећа опасност
по совицу, пошто кошење ливаде тешком механизацијом може да
затрпа ове тунеле.
Ројење развијених јединки је најизраженије почетком октобра
(тада треба тражити лептире) када женке полажу јаја, што исто није
ништа мање безопасно, јер јаја искључиво лепе на широколисне
траве, па би кошење ливаде у том периоду опет угрозило развој.
Kао заштитарска мера предлаже се кошење у шавовима, тако да
увек остане нешто стојеће траве која ће се природно сасушити.
Лептир презимљава у облику јаја, скривених са доње стране
листова трава, те због тога мора остати непокошених.
А опет, плански изведено кошење је неопходно, јер постоји
претња да друге биљке као што су пољски звездан (Aster punctatus)
постепено истисну расковник, што се може спречити кошењем у
правилно одабраним временским интервалима.

Јожеф Дожаи* и Зоран Гавриловић**

Gortyna borelii Pierret

* Удружење „Protego“ Суботица
** Природњачко друштво „Геа“ Вршац

асковникова совица је редак ноћни лептир, којег карактерише
острвасти ареал распрострањења. Настањује целу Европу, од
западног Медитерана, све до кавкаског региона Русије, али се
због осетљивих еколошких захтева може наћи само местимично.
Заштићен је на међународном нивоу, а угрожава га сужавање
животног простора – степских и слатинских пашњака.
Ова совица, коју у околним земљама зову и слатинска совица,
атрактиван je и велик лептир, са распоном крила од преко 4 cm.
Према класификацији, унутар групе лептира (Macrolepidoptera)
разврстан је у подред Ditrysia, породицу совица (Noctuidae).
Већину свог века преживљава као гусеница у стабљици или корену
расковника (Peucedanum officinale L), биљке по којој је лептир
и назван. Станиште лептира се увек преклапа са стаништем ове
биљке хранитељке. Фитоценологија, наука која се бави описивањем
природних станишта, та специфична места где биљка расте назива
слатинске високе зелени (Peucedano-Asteretum sedifolii). То су биљне
заједнице које су настале на ободима и травнатим пропланцима
шума храста лужњака (Festuco pseudovinae–Quercetum), као и
у пресушеним меандрима великих река, на заслањеном тлу –
солоњецу. Овог станишта, па самим тим и биљке расковник, има и
на пашњацима насталим зарастањем старих винограда у побрђу,
а понегде и на већим надморским висинама. Ова станишта се у ЕУ
укључују у Натура 2000 подручја, што и Србија има обавезу да учини.

Фотографије и налази: Зоран Гавриловић
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Peucedanum officinale
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Gortyna borelii Pierret, 1837 - расковников лептир

У околини Вршца пронађена је и фотографијом забележена
прва доказана јединка совице 4. новембра 2017. године, а 12.
новембра и потврђена на истој локацији. Дана 20. децембра на
једној малој незаштићеној вршачкој слатини пронађен је измет
који оставља гусеница на биљци и на тлу. Треба још додати да је
19. октобра 2018. године Зоран Гавриловић, у атару села Ватин,
забележио и Eriogaster catax, још једну Natura 2000 врсту ноћних
лептира. Значај Вршачких налаза лежи у поновној потврди
присутва лептира у Банату и то 100 километара јужније од једне
раније локације, где садашњи статус није више познат. Налаз у
Ватину и Вршцу треба наглашавати и због значаја преосталих
слатинских ливада које су формално незаштићене, угрожене и
прети им нестанак.

Peucedanum officinale
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Налази нових врста биљака на Вршачким планинама
Зоран Гавриловић* и Јожеф Дожаи**

Захваљујући активностима чланова Природњачког друштва „Геа”, пре свих Зорана Гавриловића, на Вршачким планинама, у
Малом вршачком риту и на малобројним пашњацима и слатинама вршачких села, током периода 2016-2018. године, откривено је и
доказано присуство биљних врста, за које до сада није било регистрованих налаза на овом подручју. Издвајамо оне које имају статус
заштите, или су реткост у АП Војводини. Сви налази унети су у базу података портала БиоРаС, где су и верификовани.

Понтски пелин (Artemisia pontica L) – Вишегодишња
термофилна биљка заслањених станишта (халофила), висока 30-60
cm. Листови три пута усечени, перасти (3-6 пари). Цела биљка
је сиво-маљава. Расте на сувим, травнатим теренима, светлим
падинама, рубовима шума, на полуантропогеним и делимично
рудералним местима (међе, насипи пруга). Угрожена врста,
заједно са слатинским стаништем којег је едификатор (ArtemisioKochion). У Србији је пред сигурним нестајањем; тренд који може
да заустави само активна заштита преосталих природних слатина у
Војводини. Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених
и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива: Прилог
II – Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива.

Artemisia santonicum L.

Слатински пелин (Artemisia santonicum L) –Вишегодишња
је трајница висока 20-40 cm, са пузећим ризомом. Не само да
подноси већ и преферира заслањеност. Јавља се у две форме: у
ниској, неплодној, која долази са мноштвом сребрнасто финомаљавих распераних листова у розети и усправној фертилној,
чија стабљика пре цветања оголи. Листови имају ушке при дну
петељки (дистинктивна одлика). Приземни листови розете
касније, у време цветања недостају. У сваком од тих случајева
одаје га из даљине сребрнкасти покривач – у пролеће површину
прекрива тепих перастих листића, а касније жбунастих цветајућих
стабљика, што је незаобилазни елемент правих слатина. У Европи

* Природњачко друштво „Геа“ Вршац

** Удружење „Protego“ Суботица

промовисаним и субвенционисаним пројектима „рекултивације“
земљишта. Зачуђујуће, у Србији није под заштитом, иако се наводи
у многим студијама заштите као важна угрожена врста.
Бршљанолисна циклама (Cyclamen hederifolium Aiton)
– Вишегодишња зељаста биљка са подземним кртолама из којих
избијају корени, листови и цветни изданци. Kртола је велика 3-5
cm и од горе покривена кореновим длачицама и пузећим лисним
дршкама. Листови издужено срцасти, бубрежасти до копљасти,
неправилно назубљени, на лицу покривени сребрнастим мрљама.
Цветови крупни, упадљиво атрактивни, али немирисни. Расте по
сеновитим шумама, на хумусној, кречњачкој подлози. Европска
врста, у Србији релативно честа. Заштићена је врста. Важна напомена
за вршачки налаз – вероватно није аутохтона у Војводини, где до сада
није било налаза. У Румунији је нема, судећи по „Флори Румуније VII“,
тако да се искључује могућност да силази са Kарпата. Постоји велика
могућност да је то субспонтана појава да гајена врста подивља.

угрожена биљка, због сужавања правих слатина. Периодична
пролећна поплављеност и летње „цветање соли“ током исушења.
По Правилнику је заштићена врста.
Kамфорика (Camphorosma annua Pallas) – Једно или
двогодишња зељаста биљка, обрасла длачицама које луче мирис
камфора. На једној биљци више полеглих, од основа гранатих,
касније црвених изданака, до 30 cm дугих. Ваљкасти до линеарно
шиљати листови меснати. Пионирска врста у сукцесији вегетације
степских станишта, строго везана за слано тло, што у пракси значи
да испод одређене заслањености није у стању ни да проклија.
Добро трпи чак и периодичну поплављеност сланом водом, која би
уништила већину других биљака и веома је важна за одржавање
ових екосистема. Нама најближа станишта на којима се одржала су
слатине у селима Влајковац код Вршца и Маргита код Пландишта.
То је биљка хранитељка стенице Solenoxyphus fuscovenosus (Fieber,
1864) једне од слатинских стеница која је први пут у Србији
забележена 2015. године на Селевењским пустарама код Суботице,
док је други налаз био 2017. године на слатини у селу Влајковац.
Kамфорика је у целој Европи директно угрожена државно

фотографије: Зоран Гавриловић

Artemisia pontica L. – Понтски пелин

Cyclamen hederifolium Aiton - бршљанолисна циклама

Слатински цвет, Гмелинова травуља (Limonium gmeli
nii (Willd.) O. Kuntze) – Вишегодишња полужбунаста биљка која
са цветним стабљикама нарасте до 60 cm у висину. Стабљика је
већ од средине често граната, али је најизраженији део приземна
розета листова, којих је много, објајастих, равног обода. Цветови
метличасте цвасти су плавичасто-љубичасти. Изразита халофита,
карактеристична за ливадско-степску вегетацију, те је код нас
најзаступљенија у Банату, Потисју и Подунављу. Панонски је ендем
и заштићена врста. Највећи број примерака налази се на једној
малој незаштићеној вршачкој слатини, где се неконтролисано бере у
комерцијалне сврхе, те постоји опасност да нестане са тог локалитета.

Limonium gmelinii (Willd.) O. Kuntze - слатински цвет

Camphorosma annua Pallas – камфорика
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Вредни налази биљних врста у околини Вршца
Јожеф Дожаи* и Зоран Гавриловић**

Crocus reticulatus Steven ex Adams - пругасти шафран
* Удружење „Protego“ Суботица
** Природњачко друштво „Геа“ Вршац

Iris spuria L. - перуника бастардна

Iris spuria L. - чаура плода

Срем (без прецизног локалитета), 9) Шимановци, 10) околина
Горњег Милановца (ишчезла?) и 11) Вршачки Мали рит (налаз
ПД „Геа"). Наш налаз je веома значајан. Ова популација можда је
једина преостала у Банату. Од раније познатих 10 локалитета, биљка
није поново потврђена на чак 6, или је са њих сигурно ишчезла.
Са стотинак примерака, ово је једна од бројнијих популација у
Србији. Током 2017. године, на подручју града Вршца забележена
су још три независна станишта ове биљке, што је вредан податак за
даља истраживања и заштиту. Налази су картирани и достављени
Покрајинском заводу за заштиту природе, где је потврђена
идентификација. Унети су и у бази података БиоРаС.
Пругасти шафран (Crocus reticulatus) ретка и
недовољно заштићена биљка – Ову прелепу и недовољно
заштићену биљку из породице перуника (Iridaceae) у јужном
Банату можемо наћи још само на подручју Делиблатске пешчаре.
Популација на Вршачким планинама је стабилна и броји неколико
хиљада примерака. Одржала се захваљујући првенствено испаши,
којом се станиште чува од зарастања. Срећом, станиште се налази
на делу формално заштићеног подручја где је могуће праћење
будућности ове, на подручју Војводине ретке биљке. Расте на сувим
и каменитим местима, на степским и пешчарским ливадама и
у светлим шумама. Kао понтско-медитерански флорни елемент
налазимо га и у горском појасу, на камењарским пашњацима
и у термофилним шумама, док је у низији остатак вегетације
шумостепе. Вишегодишња, луковичаста биљка, висока 5 до 15
cm, гомољаста луковица прекривена мрежастим омотачем. Врло

Фотографије и налази: Зоран Гавриловић

Перуника бастардна (Iris spuria L) највреднија
биљка вршачког краја – Посећујући Мали вршачки рит,
занимљиво, али недовољно истражено заштићено подручје,
где сем података о птицама готово да нема података о другим
животињским или биљним врстама, пажњу ми је привукла
фотографија биљке на илустрованој табли постављеној на граници
заштићеног подручја. Идентификована је као Сибирска перуника
(Iris sibirica L). Перуника јесте била, али без обзира што јој одговара
станиште, посумњао сам да је у питању много ређа и као налаз
вреднија бастардна. Моје сумње су се потврдиле 2016. године.
Перуника бастардна је биљка влажних, повремено исушених и
слатинских ливада. Панонско-субмедитерански je флорни елемент.
Није сољубива врста (халофита), већ воли неутрална до благо
алкална тла. Мезофита је и тражи средње влажно земљиште.
Најважнија одлика која је разликује од других перуника је да се
код ове врсте чаура плода завршава са дугим шиљком. Често расте
на истом станишту са сибирском (Iris sibirica), понекад са шареном
(Iris variegata) и ниском перуником (Iris pumila). Осим исушавања
и орања станишта, угрожавају је и берачи (излетници), највише у
време цветања у мају и јуну. Већина наше литературе чак je ни не
наводи, тако да је мало позната, а није на листи 171 најугроженијих
таксона у Црвеној књизи флоре, што би требало да се допуни. До
сада позната налазишта: 1) Горње Подунавље (Штрбац-Црна Бара
и Бачки Моноштор-Kозара), 2) Kрушевље-слатина, 3) Суботичка
пешчара, 4) Селевењска пустара, 5) Бечеј (ишчезла), 6) Kонак
(непозната популација), 7) Алибунар (ненаведен број), 8) Источни

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - спирална орхидеја

је карактерна врста, не може се са другом помешати. Цвета у
фебруару и марту. У Војводини преживљава само у малобројним
популацијама у Делиблатској пешчари, на Фрушкој гори, Вршачким
планинама, Тителском брегу, Суботичко-Хоргошкој пешчари и
степским фрагментима у Бачкој. Лековита је биљка и рана пчелиња
паша. Овом лепом веснику пролећа прети опасност од излетника
који га неконтролисано чупају и уништавају иако на његовим
преосталим стаништима заслужије пуну заштиту.
Ирена Раца и Ирена Љубисављевић, са Природно-математичког
факултета у Нишу, посетиле су Вршачке планине у фебруару
2016. године, са ментором др Владимиром Ранђеловићем. Зоран
Гавриловић је одабрао локације где су забележене популације
шафрана. Њихова истраживања усмерена су на род Crocus, у
југоисточној Европи, а њихов докторски рад тиче се управо агрегата
ове врсте на подручју читавог ареала. Овај агрегат обухвата већи
број врста од којих су у Србији заступљене две: Crocus variegatus и
дунавски шафран (Crocus danubensis), који је тек недавно описан на
подунавским степама североисточне Србије.
Спирална орхидеја (Spiranthes spiralis) – Дана 10.
септембра 2016. године на Вршачким планинама су откривене
две суседне локације са налазима ове изузетно ретке биљке из
фамилије Orchidaceae са неколико стотина примерака, што се
може сврстати у највећи налаз у Банату, а можда и на територији
Војводине. То је вишегодишња биљка. Стабљика висока 7 до 20
cm, у горњем делу покривена жлездастим длакама, често мало
савијена, плавичастозелена. На Фрушкој гори је ретка, забележена
је на свега неколико локалитета. Строго је заштићена врста у Србији.

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - спирална орхидеја
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Вршачки астрономски сусрет

Алмашке планине и воденице на реци Рударији
(Румунија)
Природњачко друштво „Геа“ од 2001. године организује излете за своје чланове, са планинарењем, обиласком резервата природе,
пећина и сличних природњачких знаменитости, културно-историјских споменика и других вредности. Сваке године организовали смо
по неколико оваквих путовања, највише по Србији и Румунији. Од путовања из 2016. године издвајамо посету забаченом, али врло
атрактивном делу жупаније Караш-Северин у Румунији. Двадесетак наших чланова овај предео посетило је 15. маја, успело се на
Свинечу Маре (1224 метра), највиши врх Алмашких планина и видело знамените воденице на реци Рударији.

А

лмашке планине налазе се у Румунији, северно од Дунава и
Ђердапске клисуре. Припадају масиву Банатских планина,
а које су део шире групе румунских Западних Карпата. То је
кречњачки масив, веома слабо насељен; највиши врх је Свинеча
маре (Svinecea Mare), са 1224 метра надморске висине.
На овај врх најбоље је попети се кроз клисуру реке Рударије,
леве притоке реке Нере. Почетна тачка за успон је у близини села
Јефтимије Мургу, на око 135 километара од Вршца, до којег се
стиже путем Оравица – Анина – Бања Херкулана. У овом селу рођен
је Јефтимије Мургу (1805–1870), румунски адвокат, политичар и
учесник Револуције 1848. године, по коме је и добило свој садашњи
назив. У селу нас је чекао Свен Демењи из Решице, наш стари
пријатељ и планинарски водич.
Планинарски успон није захтеван, али од временских прилика
зависи дужина трасе. Од села постоји асфалтни пут у дужини од
5 километара, који пролази поред старих дрвених воденица, а
затим се наставља макадамом, до раскрснице на којој се одваја
планинарска стаза. Уколико је време суво, минибус може проћи
овим путем до поменуте раскрснице и тако се шетња скраћује
за два пута по 6,5 километара. Ако је кишовито, возило се мора
оставити на крају асфалта и наставља се пешице.
Наша група је имала среће да се вози до раскрснице. На
почетку планинарске стазе је оштар успон, али се брзо избија
на врло лепе ливаде, по којима се без напора шета до подножја
Свинеча маре. Тада поново почиње успон, до самог врха. На врху
има доста стена, са којих планинар може да ужива у лепом погледу
у свим правцима. Наша група је видела Мироч и Шомрду у Србији,
према северу без проблема може се видети Семеник и Царку, а на

истоку масив Мехединци. За успон и силазак, са задржавањем на
врху, било нам је потребно нешто више од 6 часова.
На повратку смо посетили воденице у клисури реке Рударије,
посебну туристичку атракцију, један од најзначајнијих историјских
споменика планинског Баната. Традиција воденичарства у овом
крају је дуга и датира још из времена Дачана. Постоји податак да је
од почетка XVIII века, па све до 1910. године на Рударији радила 51
воденица. Данас су преостале 22 воденице, које се и сада користе
за производњу брашна, али су и у функцији туризма. Средствима
Европске уније обновљене су и уређене за посете туриста. Утисак
свих у групи био је да ово место заиста вреди видети.

В Р Ш А Ц

В

ршачки астрономски сусрет је најстарија манифестација
Природњачког друштва „Геа“, која се најдуже непрекидно
одржава. То је и један од ретких преосталих научних и
астрономских догађаја у Србији, тако да је сада и међу најважнијим.
Од 2001. године Сусрет смо организовали 18 пута, сваки пут по
два дана. Циљ је да вршачку и ширу јавност упозна са најновијим
открићима и достигнућима у астрономији, астрофизици,
астронаутици и другим сродним наукама, а такође обрађујемо

актуелне теме, када имамо тематске скупове, и обележавамо
важне годишњице. На свим досадашњим Сусретима публика је
увек била бројна и заинтересована, а предавачи и теме су увек били
занимљиви. Током три манифестације које су одржане у периоду
2016-2018, сваког дана одржана су по три предавања, уз присуство
увек више од 20, па и до 30 слушалаца. За друштвене и економске
прилике у којима живимо, то је добра посета.

ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
NATURALISTIC SOCIETY

ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
NATURALISTIC SOCIETY

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"
В Р Ш А Ц

36

37

Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

Лед и вода Марса

П

Драган

*) Природњачко друштво „Геа“ Вршац

В Р Ш А Ц

Радарско скенирање Марсове поларне капе

Лазаревић*

ланета Марс је једино тело Сунчевог система које би могло
да се пореди са Земљом. Иако је Марс по величини готово
двоструко, а по маси девет пута мањи од наше планете, његов
рељеф има сличне облике као и Земљин. Марсове пешчане дине
створене ерозијом ветра, џиновски вулкани и токови лаве и долине
налик на исушена речна корита су слични са земаљским облицима.
Посматран кроз телескоп, Марсов диск, осим карактеристичне
мркоцрвенкасте боје, има и изразите беле поларне капе за које се
веровало да су од воденог леда.
Бројне космичке сонде су истраживале Марс и снимале га
са орбиталних путања. На седам места су спуштене на његову
површину као лендери или роботизована возила, тзв. Марсови
ровери, али за сада водени лед није непосредно анализиран.
Марс је окружен ретком атмосфером састављеном претежно
од угљен-диоксида који се смрзава на -78,5ºС правећи „суви лед“.
Простране поларне области су прекривене ињем од сувог леда,
али бројни докази указују да, ипак, има и воденог леда. У летњем
периоду, на северној Марсовој поларној капи температура је изнад
тачке сублимације сувог леда, тако да угљен-диоксид прелази у
гасовито стање. То доводи до смањења поларне капе. Њен преостали
део је састављен од воденог леда и то је једина површина воденог
леда који се види из космоса. Јужна поларна капа је хладнија и у
летњем периоду је прекривена ињем сувог леда.
Космичке сонде у орбити Марса су спектроскопском анализом
откриле трагове водене паре у Марсовој атмосфери, а детекторима
неутрона и потповршински лед. Радарским скенирањем поларних
капа измерена је њихова дебљина и до 3 километра, као и
наизменични слојеви воденог и сувог леда и прашине који садрже
геолошки запис о Марсовој клими у прошлости. Спектроскопским
анализама тла, на основу снимања са орбиталних сонди, откривена
су лежишта минерала насталих у далекој прошлости у присуству
течне воде, као што су глина, оливин и карбонати, али и минерали
који садрже воду, као пироксен па чак и гипс.
Сонда Феникс, која је спуштена на Марсову северну поларну
област, механичком руком је уклонила површинску прашину и
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открила беличасти слој воденог леда, а ровер Опортјунити је
пронашао сферуле хематита за које се верује да су створене у
течној води.
Долине налик на исушена речна корита (Маадим Валис
– Ma'adim Vallis) којa воде ка кратерима са траговима ерозије
водених таласа (кратер Гусев), или кратер Гејл у коме слојеви
седимената личе на наслаге на језерском дну указују да је Марс,
сада сува и хладна планета са ретком атмосфером, некада био
окружен гушћом и топлијом атмосфером и са текућом водом на
површини. Северна хемисфера Марса је за око два километра
испод средњег нивоа рељефа и процењује се да је ту био велики
северни океан који је имао просечну дубину од око 1 километар и
површину од око 20 милиона квадратних километара.
Због мање силе гравитације (0,38 Земљине) и одсуства
заштитног магнетног поља, Марс је у првој милијарди година
своје историје, под дејством соларног ветра тада знатно активнијег
Сунца, изгубио своју првобитну атмосферу и хидросферу. Бројни
удари астероида из блиског астероидног појаса одбацивали су у
космички простор воду или лед са његове површине. Преостале
количине воденог леда би по процени одговарале еквивалентном
слоју по целој површини планете дебљине 35 метара, у шта не

улази за сада непозната количина воде која је хемијски везана у
хидратисане минерале.
Атмосферски притисак са средњом вредношћу од 6 милибара
на највећем делу Марсове површине не омогућава постојање воде
у течном стању, али на неким најнижим местима (Хелас, Валис
Маринерис) са највећим притиском од 10 до 11 милибара, могла би
да постоји течна вода која би кључала на 6º до 7ºС, али до сада она
није пронађена.
Наводна открића веома слане течне воде, која ерозијом ствара
јаруге на падинама кратера Хејл су касније оповргнута. Радарска
снимања потповршинских слојева сондом орбитером Марс експрес до

Наноси речне делте
Eberswalde кратер на Марсу

дубине од 3 километра нису потврдила постојање воде у течном стању.
Ареолози (Марсови геолози) проучавањем снимака са
орбиталних сонди откривају подручја за која се сматра да крију
глечере потповршинског леда. У наредној деценији би се на та места
спустиле слетне космичке сонде (тзв. лендери) које би опремом за
бушење тла допрле до тог леда, узеле узорке и извршиле анализу
физичких особина и хемијског састава свих примеса. Можда би се
тако нашли одговори на питања о Марсовој прошлости, али би та
сазнања омогућила и припрему будуће мисије астронаута на Марс
којима би вода била неопходна за живот и за производњу ракетног
горива за повратак на Земљу.
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Гравитациони таласи

Т

Јован Алексић*

алас представља простирање поремећаја. До сада су били
познати механички таласи, који се односе на простирање
поремећаја честица и електромагнетни таласи, на простирање
поремећаја електромагнетног поља. Једно од највећих открића
које је обележило 2016. годину јесте откриће гравитационих таласа.
Сходно наведеном, гравитациони таласи би требало да представљају
простирање поремећаја гравитационог поља, тј. самог простора.
У својој општој теорији релативности, Алберт Ајнштајн је пред
видео да велике масе закривљују простор. Уобичајени приказ ове
појаве је координатна мрежа која је у околини неког масивног
објекта, на пример звезде, улегнута. Ово је примећено око пола века
касније, што је била велика потврда Ајнштајнове теорије. Но, ово је
статична појава – звезде и галаксије се не крећу великим брзинама,
па је и изобличење простора у њиховој околини стално. Идући корак
даље, Ајнштајн је претпоставио, уколико се масивни објекти крећу,
да ће се мењати и изобличења простора која те масе проузрокују.
Иако ово теоријски изгледа логично, у пракси је то изузетно тешко
открити. Да би се уочило таласање простора, потребно је не само да
постоји изузетно велика маса, него да се та маса и креће изузетно
великом брзином.
Једна од могућих појава у свемиру је и спајање црних рупа.
Црна рупа, као масиван објекат, закривљује простор око себе у
знатној мери. Кад се две црне рупе приближе једна другој и на
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крају споје, простор око њих се довољно изобличи, а потрес који
проузрокују је довољно јак да се тај поремећај простире у даљину.
Ово можемо замислити као бацање камена у воду. На месту пада,
камен производи поремећај водене површине, а он се у виду таласа
простире у околни простор. Слично, на месту спајања црних рупа
ствара се изобличење простора, које се у виду гравитационих таласа
простире даље.
Ова појава се дешава у три дела (фазе). У првој фази (inspiral),
црне рупе круже једна око друге. Путање им се постепено смањују
и тела се међусобно приближавају. Ова фаза може да траје
милијардама година. Друга фаза (merger) представља спајање,
односно судар. Ова фаза траје 1/10 секунде. Коначно, у трећој фази
(ringdown), долази до релаксације. Резултујућа црна рупа у кратком
периоду емитује енергију и након тога се смирује. Ова фаза траје
од неколико секунди до неколико минута. Ове три фазе заједно
(међусобно кружење, спајање, релаксација) производе карактери
стичан облик сигнала који је приказан на слици доле.
Теоријски модел који је Ајнштајн предвидео се лако може
разумети. Међутим, практично детектовати ово је изузетно тешко.
Промене у истезању простора су 1 према 10-21. Ово значи да у једној
дужинској јединици (нпр. метар) треба приметити хиљадити део
милијардитог дела милијардитог дела. Техника којом се ово може
детектовати је светлосна интерферометрија.

Сноп светлости одређених особина се дели на два дела, они
прелазе одређени пут, а затим се поново спајају и доспевају на циљ.
Када је цео систем непокретан, светлост која стигне на циљ је иста
као и она која је пошла са извора. Међутим, уколико се на путу, од
раздвајања до поновног спајања два снопа, дешавају померања,
слика на циљу ће се пореметити. На основу облика сигнала који
се добија на циљу, може се закључити каква су померања била на
путу. Ово је веома осетљив уређај и може да региструје најмања
померања простора. Проблем је што сваки потрес или подрхтавање
тла надјачава оно што треба да буде ухваћено.
У периоду 1994-2002. године, грађена је опсерваторија наме
њена управо за овакво посматрање. Названа је Laser Interferometer
Gravitational-Wave Observatory (LIGO), а састоји се од два иста систе
ма. Један се налази у Ханфорду (држава Вашингтон), а други у
Ливингстону (држава Луизијана). Састоје се из централне зграде и
два крака. У централној згради је извор светлости (ласер), полупро
пусно огледало и детектор, а краци су дужине 4 километара.
Дана 14. септембра 2015. године, у 09:50:45 два уређаја су
истовремено детектовала карактеристичан облик сигнала који одго
вара облику сигнала предвиђен Ајнштајновом општом теоријом
релативности (слика доле).
Да би нешто било научно поуздано утврђено, бар два експе
римента требало би да дају исти резултат. У случају LIGO постоје
два детектора, која су истовремено регистровала ову појаву. Ово је
било довољно значајно и може се сматрати да је откриће поуздано.
На основу обрађеног сигнала, закључено је да су две црне
рупе спојене пре 1,3 милијарде година. Масе црних рупа су биле
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36 и 29 маса Сунца, а када су спојене, коначна црна рупа је масе 62
масе Сунца. Разлика од три масе Сунца је израчена у околни про
стор у виду гравитационих таласа. Ово је први пут да је директно
примећено спајање црних рупа и прва детекција гравитационих
таласа. Будући да је ово једно од највећих открића савремене астро
физике, могу се очекивати даља истраживања данас непознатих
области, као што су тамна материја и тамна енергија. У сваком
случају, рађањем гравитационе астрономије као нове гране, отвара
се прозор ка потпуно новим видицима у истраживању свемира!

- Гравитациони таласи су простирање
поремећаја простора
- Изазива их кретање масивних објеката
- Спајање две црне рупе - карактеристичан облик
- Ласерска интерферометрија: техника за
прецизно мерење ширења/скупљања простора
- LIGO: детектовали гравитациони талас 2016. г.
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Истраживање Сунчевог система
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угачкој листи неуспешних Марс мисија, придружио
се и Скјапарели (Scihiaparelli) лендер, пројекат Европске
свемирске агенције (ESA), чији је циљ био демонстрирање
технологије спуштања на црвену планету. Лендер пречника 2,4
метра и масе 325 килограма, брзином од 540 km/h, закуцао се
о прашњаво тло Марса, створивши кратер дубине пола метра.
Непотрошено гориво у резервоарима проузроковало је експлозију
и делови лендера летели су десетинама метара унаоколо. Током
спуштања 19. октобра 2016. године, Скјапарели је погрешно
проценио висину, раније отворио падобран и држао укључене
моторе за кочење десет пута краће него што је било потребно.
Овај прасак одјекнуо је посебно јако у седишту ESA-е, јер готово
идентичну технологију слетања користиће и амбициозни ExoMars
ровер 2020. године. ESA планира да у сарадњи са Руском космичком
агенцијом пошаље јула 2020. године ровер, који ће тражити доказе
о постојању живота на Марсу.
Много даље од Марса, у непосредној близини Сатурна, летелица
Kасини (Cassini) броји своје последње орбите око овог гасног џина.
Резервоар је готово празан, гориво је потрошено у протеклих 12
година, колико Kасини већ истражује Сатурн. Летелица ће остати
оперативна до краја септембра 2017. године и по први пут у историји
планетарних истраживања путања ће је водити између планете и
прстенова. Током целе године Kасини пролеће изнад полова што му
даје спектакуларан поглед на систем прстенова. Један од циљева
овог дела мисије јесте боље разумевање еволуције прстенова и
њихова интеракција са малим сателитима ушушканим у „пукотине“
између прстенова. Улазак у атмосферу Сатурна планиран је за 15.
септембар 2017. године. Инструменти ће радити до последњег
момента, слати податке на Земљу. Топлота ће истопити летелицу
у горњим слојевима атмосфере, што ће означити крај једне од
најуспешнијих планетарних мисија. Од уласка у орбиту Сатурна
јула 2004. године, летелица је послала више од 500 гигабајта
података, што је омогућило научницима да напишу 3000 научних
радова. Kасини је више од 150 пута имао сусрете са сателитима,
из непосредне близине проучавао ледене светове и велики Титан.
Гејзири са Енцеладуса су га неколико пута окупали, а проласци
поред Титана су омогућили да инструменти осете честице из горњих
слојева атмосфере овог занимљивог месеца.

Летелица Нови Хоризонти (New Horizons) је завршила пренос
података сакупљених током проласка поред Плутона. У јануару
2017. године летелица је од Земље била удаљена 5,75 милијарди
километара, што веома ограничава брзину преноса података
на свега једну слику по дану. Управо због огромне удаљености
било је потребно више од годину дана да се сви подаци пребаце
на Земљу. Нове Хоризонте очекује 1. јануара 2019. године нова
авантура, када ће летелица проћи поред објекта 2014 MU69. Ово
је класичан Kајперов објекат пречника око 40 километара, који
око Сунца начини круг за 295 година. Летелица ће направити
одличне фотографије током најближег проласка. Трагаће за било
каквим знацима геолошке активности. Посебна потрага биће за
евентуалним прстеном или сателитима око овог малог тела.
И највећа планета у Сунчевом систему има своју мисију. Након
5 година путовања, летелица Juno је јуна 2016. године ушла у орбиту
око Јупитера. До краја 2018. године Juno ће из непосредне близине
проучавати планету како би што боље разумели не само настанак
и развој Јупитера већ и комплетног Сунчевог система. Научници
се надају да ће боље проучити процесе које доводе до екстремно
јаких ветрова у атмосфери, као и интеракцију атмосфере и чврстог
језгра планете. Juno мисија у фокусу има Јупитер. Инструменти,
као и путања летелице, нису погодни за истраживање бројних
сателита ове велике планете. Међутим, NASA је дала „зелено
светло“ за развој мисије Европа Kлипер, амбициозни подухват који
ће врхунским инструментима проучавати ледени месец Европу.
Лансирање летелице очекује се 2024. године, а долазак у Јупитеров
систем 2027. године.
Сан човечанства о колонизацији Марса поново је разбуктао
Илон Маск (Elon Musk) најавом да ће његова SpaceX компанија
саградити међупланетарни колонијални систем. Амбициозан
пројекат гледа деценијама у напред, како би до краја века на
црвеној планети боравило милион људи. Први корак ка одласку
човека крајем следеће деценије на Марс биће свемирски брод Ред
Драгон (Red Dragon). Почевши од 2018. године, сваке наредне две
године, Ред Драгон ће се меко спуштати на површину Марса и тако
омогућити научницима потпуно нови начин да допреме ровере,
инструменте и други хардвер у тежини од једне тоне.
Ракета која ће пут Марса послати Ред Драгон биће Falcon
Heavy. Прво тест лансирање нове ракете предвиђено је за средину
2017. године. Ова супер моћна ракета биће висока 70 метара, у
ниску орбиту моћи ће да понесе товар од чак 54 тоне, до Марса
испоручиће 13,6 тона, док ће на Плутон стићи летелица од 2,9 тоне.
Поређења ради, Нови Хоризонт има масу од 490 килограма. То
значи да се до Плутона може послати летелица са довољно горива
да закочи и уђе у орбиту и слети на површину. Нема сумње да ће ова
ракета отворити нову еру у истраживању Сунчевог система. Поред
узбудљивих роботизованих мисија ка Европи, Титану, Енцеладусу,
Тритону, Урану и Нептуну, нова ракета биће кадра да пошаље људе
на астероиде, па се такве авантуре очекују од 2035 године.
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Мала тела и астероидни појас – открића у 2016. години

П

Весна Славковић*

рошло је више од годину дана откако су наше вредне сонде
за мала тела (DAWN и ROSETTA) почеле са слањем података
са својих одредишта. Иако ништа не може да се мери са
узбуђењем које доносе прве слике, почела је много значајнија етапа
ових мисија – обрада пристиглих података.
Поглед на астероид Весту – Сонда DAWN је провела 14
месеци током 2011–2013. године у орбити око астероида Веста и
детаљно испитала површину. Крајем 2016. године појавиле су се прве
теорије о пореклу неких од површинских структура. Веста је, наиме, до
скора сматрана за „суви” астероид (без воде), због ниских температура
и притиска на површини. Ипак, на зидовима неких сударних кратера,
налазе се јаруге, настале воденом ерозијом (слика 1), а старости су свега
неколико стотина милиона година. Водећа теорија претпоставља да
постоје локализоване ледене области испод површинског слоја стена,
које се топе приликом судара и стварају ове јаруге. Порекло овог леда
је и даље непознато, а вероватно је ту доспео путем судара са леденим
телима, пре више милијарди година. За настанак оваквог рељефа,
сматра се да је потребна мала количина воде, која покрене песковитмуљевит ток, а ипак има довољно времена да се јаруге формирају, пре
него што вода испари. Инфрацрвени и гама-спектрометри потврђују
постојање хидрирног материјала у површинским стенама.

текуће воде, а могуће да је у неким дубоким слојевима и данас има
у том облику. Воде и воденог леда на површини готово уопште нема,
али распоред наталожених минерала потврђује њено постојање у
прошлости. Кратер Окатор је најупадљивија структура на површини
Цереса, са свелим областима у центру, чије су прве слике, пристигле
2015. године изазвале бурне реакције. Рефлектујуће области су од
Na2CO3 и су то вероватно највећи депои чисте соде у Сунчевом систе
му. Закључак је да је Церес имао бурну хидротермалну активност, јер
је за настанак соде, као и других минерала присутних на површини
потребна текућа вода.

Слика 2: Кратер Окатор, спада у млађе кратере, стар око 80
милиона година

Одсуство великих и старих кратера један је од прилога у корист
теорије о постојању океана у унутрашњости Цереса, који је заслужан
за релативно брзо еродирање сударних структура. Постоје широке и
плитке депресије, тзв. планиције, које су можда остаци давних судара,
али научнике мучи и мали број кратера и мањих димензија. Садржај
амонијака у леду Цереса, указује на порекло овог тела – највероватније
је настао на орбити у околини Нептунове, а касније мигрирао ка уну
трашњости система. Поставља се питање – када је мигрирао? За сада
ни један сценарио не објашњава мали број кратера, и то, као и друга
питања, наставиће да заокупљају научну јавност наредних година.
Слика 1: Кратер Корнелија, стар 4,5 милијарди година. На
зидовима се налазе јаруге димензија 30 x 900 метара у просеку

Поглед на патуљасту планету Церес – Сонда DAWN
је 2015. године, стигла у орбиту око Цереса – леденог становника
астероидног појаса, „залуталог” из даљих делова Сунчевог система.
Више од годину дана детаљног снимања и анализа дало је прве
одговоре на битна питања о овом загонетном телу. Ово ледено тело
је у прошлости морало да има течну воду у унутрашњости (океан
испод површине), али температуре нису биле довољно високе да
дође до диференцирања материјала и формирања металног језгра.
Церес је у тзв. хидростатичкој равнотежи – његов облик је последица
деловања гравитације, али и ротације, као и код планета (нису сфере,
већ елипсоиди). То је био један од критеријума због којег је Церес
добио звање патуљасте планете. Ахуна Монс је 5 километара висок
криовулкан (од воденог леда), који указује на геолошку активност у
прошлости. Наслаге у виду светлих пруга на паднама су седименти
соли, највероватније соде (Na2CO3 ). То је доказ да је на Цересу било

Поглед на мала тела ближа Земљи NEA и PHA објекте
(NEA – Near Earth Asteroids и PHA – Potentially Hazardous Asteroids), 1.
октобра откривен је јубиларни 15.000-ти такав објекат. Сваке неде
ље у просеку се открије око 30 објеката блиских Земљи и, на срећу,
ниједан од њих не представља претњу у наредних неколико деценија.
Вреди поменути NASA-иног „ловца на астероиде” – реактивиран
инфрацрвени телескоп WISE, додељен програму NEOWISE, који је са
великом прецизношћу мапирао орбите неколико стотина NEA објеката
и астероида у главном појасу током 2013-2015. године и наставља да
открива нове.
Мисија ROSETTA, на комету Чурјумов-Герасименко, завршила
се 23. септембра, када се и сама сонда придружила свом лендеру
PHILAE-у. Ипак, лепе вести су да је 8. септембра NASA лансирала сонду
OSIRIS Rex на астероид 10195Bennu, а јапанска сонда Hayabusa2 хита
ка астероиду 162173Ryugu, са циљем да детаљно испита површину
и донесе узорак. Са нестрпљењем чекамо прве резултате од наших
малих храбрих истраживача.
*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ Београд
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Како настају хемијски елементи?
Александар Оташевић*

Х

емијски састав савременог свемира по маси је – 69% водо
ник (Н), 27% хелијум (Не) и 4% сви остали хемијски еле
менти заједно. Сав водоник и 93% хелијума, што је 94%
целокупне барионске масе свемира, настали су у тзв. примор
дијалној нуклеосинтези, у првим тренуцима постојања свемира.
Примордијална нуклеосинтеза централни је процес тзв. ере нуклео
синтезе, етапе у развоју свемира која је почела једну милисекунду
након Великог праска, а завршила три минута касније. У ову еру
свемир је ушао са температуром изнад 1011 К, са већ формираним
елементарним честицама, а и са од њих изграђеним сложеним
честицама, као што су протон (p) и неутрон (n). На овако високој
температури, протони и неутрони су се непрекидно трансформисали
једни у друге, путем следећих реакција:
p + e– → n + νe
(1)
n → p + e– + νe
(2)
n → p + e+ + νe,
(3)
где су e–, e+, νe и νe редом електрон, позитрон (антиелектрон),
електронски неутрино и електронски антинеутрино. У непрекидним
међусобним преласцима број протона и неутрона се одржавао отпри
лике једнаким. Но, са ширењем свемира његова температура је
падала, а са њоме и број прелазака протона у неутроне. Наиме,
неутрон је мало масивнија честица од протона, тако да је приликом
његове изградње протону потребно додати енергију са стране. На
довољно високим температурама то је лако изводљиво (електрони се
довољно брзо крећу), међутим када температура опадне на вредности
испод 1011 К, брзина електрона који се сударају са протонима да би
настали неутрони више није довољна и процес изградње неутрона
(1), почиње да јењава. За разлику од овога, процеси претварања
неутрона у протоне, (2) и (3), и даље несметано теку, јер за те реакције
није потребно довођење енергије „са стране”, будући да је неутрон
масивнији од протона. Ово за последицу има постепено повећање
броја протона у односу на неутроне у току првог минута после Великог
праска, тако да је на његовом истеку, на температури реда 1010 К, у
свемиру било седам пута више протона него неутрона.
Током ере нуклеосинтезе почело је и међусобно спајање про
тона и неутрона и тако су почела да настају атомска језгра хелијума
4Не (два протона + два неутрона)1. Однос броја протона и неутрона
7:1 значи да је у свемиру на свако језгро хелијума долазило 12
језгара водоника (протон је језгро атома водоника), тј. однос у броју
језгара ових елемената је био 12:1 у корист водоника. Колики је
био однос ових елемената по маси? Како је маса хелијумовог језгра
приближно четири пута већа од масе водониковог језгра, то ће однос
маса водоника и хелијума бити 3:1, односно 75% водоника и 25%
хелијума. Ово је управо однос који се и посматрачки констатује код
старих звезда и галаксија, што је један од кључних доказа у корист
теорије Великог праска. Атомска језгра свих осталих хемијских
елемената (и додатне количине хелијума) настала су у неким другим
процесима нуклеосинтезе, знатно после ере нуклеосинтезе.
*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

1 - Број у горњем левом индексу ознаке хемијског елемента је укупан
број протона и неутрона у атомском језгру тог елемента.

Око 90% звезда налази се на Главном низу ХР-дијаграма2, у
стабилној фази живота, окарактерисаној фузијом водоника у хелијум
у звезданом језгру. Ово је процес нуклеосинтезе након примордијалне
и услов за његово отпочињање је постојање звезда – дакле, отпочео
је када су почеле да се стварају прве звезде, а то се збило када је
свемир био стар између 100 и 200 милиона година. За звезде чија је
централна температура испод 1,8 х 107 К (чија је маса испод две масе
Сунца) ова фузија се пре свега одвија путем тзв. протон-протон (рр)
ланца реакција, који се углавном одвија у следећа три корака:
p + p → D + e+ + νe
D + p → 3He + γ
3He + 3He → 4He + p + p,
где су D, 3He, 4He и γ редом језгро деутеријума (састоји се
од једног протона и једног неутрона), језгро хелијума са једним
неутроном, језгро хелијума са два неутрона и фотон γ-зрачења. У
звездама чије су средишње температуре изнад 1,8 х 107 К (тј. масе
изнад две масе Сунца) преовлађујућа је, међутим, фузија путем тзв.
CNO-циклуса реакција, који се одвија у шест корака:
12С + p → 13N + γ
13N → 13C + e+ + ν
e
13C + p → 14N + γ
14N + p → 15O + γ
15O → 15N + e+ + ν
e
15N + p → 12С + 4He,
где су C, N и О редом ознаке за угљеник, азот и кисеоник.
Треба приметити да је укупан биланс рр-ланца и CNO-циклуса исти:
четири уложена језгра 1Н (тј. четири протона) да се добије једно
језгро 4He (ослобођена енергија у ова два типа реакција, међутим,
није иста). Исто тако треба приметити да се у CNO-циклусу не ства
рају угљеник, азот и кисеоник, прецизније речено онолико језгара
ових елемената колико се створи, толико и нестане у овом циклусу.
Даљи процеси фузије настају када звезде напусте Главни низ
ХР-дијаграма, тј. када постану црвени џинови3. Тада се у њиховим
језгрима осим фузије водоника у хелијум одвијају, између оста
лих, следеће нуклеарне реакције: фузија три језгра 4He у језгро
угљеника 12С, затим реакције тзв. хелијумског захвата:
12С + 4He → 16O,
16O + 4He → 20Ne,
20Ne + 4He → 24Mg,
(где су Ne и Mg редом неон и магнезијум), као и реакције
12C + 16O → 28Si,

16O + 16O → 31S + p,
28Si + 28Si → 56Fe,

(где су Si, S и Fe редом силицијум, сумпор и гвожђе). У овим
и неким непоменутим реакцијама у језгрима црвених џинова
2 - Број у горњем левом индексу ознаке хемијског елемента је укупан
број протона и неутрона у атомском језгру тог елемента.
3 - Број у горњем левом индексу ознаке хемијског елемента је укупан
број протона и неутрона у атомском језгру тог елемента.

настају хемијски елементи, али само закључно са гвожђем. Наиме,
фузија гвожђа, па тако и даља изградња тежих од гвожђа хемијских
елемената, није могућа, зато што је гвожђе елемент са најмањом
масом по нуклеону4 – то значи да би производ фузије гвожђа имао
масу већу од укупне масе гвожђа од кога је настао, што је, наравно,
немогуће. Дакле, фузија као начин настанка елемената тежих од
гвожђа – није могућа. Како онда настају сви остали хемијски еле
менти? Одговор је – у реакцијама тзв. неутронског захвата.
Неутронски захват је, како му и назив каже, захватање неутрона
и то од стране атомског језгра. Од тако захваћених неутрона, у језгру
могу настати протони и на тај начин почетно језгро постаје језгро
тежег елемента. Постоје два типа неутронског захвата – спори захват
или тзв. s-процес (од енглеске речи slow, што значи споро) и брзи
захват или тзв. r-процес (од енглеске речи rapid, што значи брзо).
За s-процес важи да је време између два захвата неутрона од
стране језгра много дуже од времена β-распада језгра. β-распад је
трансформација једног неутрона у језгру у протон, путем горе поме
нутих реакција (2) или (3). Дакле, језгро захвата један неутрон. Он
се придружује осталим нуклеонима у језгру и после неког времена
претвара се у протон, трансформишући на тај начин и само језгро у
за један редни број у периодном систему елемената теже5. Затим
тако настало језгро захвата следећи неутрон и по истом сценарију
трансформише се у за још један редни број теже. На тај начин
могуће је изградити језгра закључно са 209Bi (бизмут, редни број
83). Наиме, 209Bi је најтеже β-стабилно језгро, што значи да се даљим
захватима неутрона ови неће β-распадати. S-процес се одвија уну
тар црвених џинова. Треба знати да бар 27 атомских језгара између
гвожђа и бизмута (у ту групу спадају нпр. језгра злата, сребра, пла
тине, олова, живе) не може да настане s-процесом. За настанак тих
језгара, као и свих тежих од 209Bi одговоран је r-процес.
За r-процес важи да је време између два захвата неутрона
од стране језгра много краће од времена β-распада језгра. На тај
начин језгро захвата велики број неутрона пре него што постепеним
β-распадом настане 209Bi. И тако онда настају и она недостајућа језгра
између гвожђа и бизмута, као и сва она тежа од 209Bi. Јасно је да је
за r-процес потребно обезбедити велики број слободних неутрона у
веома кратком времену. Наиме, слободан неутрон се процесом (2)
или (3) распада за око 887 секунди. Главни кандидати у којима су
испуњени ти услови су гравитационе супернове и судари неутрон
4 - Број у горњем левом индексу ознаке хемијског елемента
је укупан број протона и неутрона у атомском језгру тог
елемента.
5 - Број у горњем левом индексу ознаке хемијског елемента је укупан број протона и неутрона у атомском језгру тог елемента.

ских звезда6. Кретање гасова у гравитационој супернови одвија се
релативистичким брзинама, тако да су судари честица (атомских
језгара и слободних електрона) у таквим условима изразито снажни,
довољно да из језгара том приликом бивају избацивани неутрони.
Ти неутрони онда у r-процесима бивају захватани од стране језгара
и ето стварања нових језгара. Код међусобних судара неутронских
звезда (а и неутронских звезда са црним рупама) стварају се плимски
репови од материјала од кога су састављене. Тај материјал у највећој
мери садржи управо неутроне (отуда и назив овим објектима), али у
мањој мери и различита атомска језгра. Како је слободних неутрона
веома много ова језгра их захватају кроз r-процес и изграђују тежа,
која се потом расипањем плимског репа распоређују по простору.
Велика је разлика у издашности ова два попришта r-процеса.
Судар неутронских звезда је знатно издашнији. Нпр, једна просечна
гравитациона супернова генерише путем r-процеса злато у укупној
количини једнакој маси Месеца. Ако се зна да један милијардити
део масе Сунца чини злато, то ће једна супернова златом „снабдети”
бар стотинак звезда. Судар двеју неутронских звезда, међутим,
ствара злато у износу од једне масе Јупитера, што је око 25.000 пута
више него у случају супернове! То значи да ће овакав судар златом
„снабдети” неколико милиона звезда! У стварности та разлика у
„снабдевању” тешким елементима није баш толико велика јер је уче
сталост судара неутронских звезда далеко мања него појава гравита
ционих супернова (нпр. у Млечном путу, супернова се појави у про
секу једном у веку, док се судар неутронских звезда дешава најмање
сто пута ређе, тј, једном у 104 година и то по најоптимистичнијим
проценама). У овом тренутку није јасно који од ова два механизма
је преовлађујући у креирању најтежих хемијских елемената, мада
најновија истраживања сугеришу да би то требало да буде, бар у
случају Млечног пута и његове ближе околине, судар неутронских
звезда. Наиме, ради се о открићу неочекивано високог садржаја
r-процес елемената у седам црвених џинова ултраслабе патуљасте
галаксије7 Reticulum II8, непосредног суседа Млечног пута (удаљеност
30 kPc9). Такав налаз је могућ једино ако је судар неутронских звезда
доминантно поприште r-процеса.
6 - О суперновама и неутронским звездама је писано у неким
ранијим бројевима овог Билтена.
7 - Под термином „ултраслабе” овде се подразумева
интензитет сјаја – то су галаксије најслабијег сјаја.
8 - Reticulum је латински назив сазвежђа Мрежица. Налази се на
јужној небеској полусфери и није видљиво из наших крајева.
9 - kPc (килопарсек) – уобичајена јединица за растојање у
галактичкој и вангалактичкој астрономији. Садржи 3260 светлосних година., тј. 31 трилион километара (3,1 · 1016 km).
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Новооткривене екстрасоларне планете у 2016. години
Срђан Ђукић*

У

последње две деценије, захваљујући развоју технологије и
примени нових метода за откривање планета ван Сунчевог
система, нагло је порастао број откривених екстрасоларних
планета. Закључно са 2016. годином прешли смо број од 3500
откривених планета. Угрубо, све откривене планете су подељене
(као и код планета Сунчевог система) у две групе: стеновите и
гасовите. Сам распоред у тим планетским системима није као у
нашем систему. Велики број планета (најчешће гасовитих џинова,
а у последње време и планета типа супер-Земље) откривен
је у зони јако близу матичне звезде, унутар 1 АЈ (астрономска
јединица). Друга битна ставка је што су откривене и неке планете
које круже око вишеструког звезданог система, по релативно
стабилној орбити. И те планете требало би узети у разматрање кад
анализирамо могуће место за постојање живота.
Међутим, оно што би прво требало споменути је Фермијев
парадокс. Енрико Ферми, италијански физичар, раних 1950-тих година
извео је закључак да би већ требали посведочити (директно или
индиректно) присуство неке друге цивилизације. Поставља се питање
зашто тих трагова још нема. Откривање планета нам можда може
помоћи да бар наслутимо одговор на Фермијев парадокс.
У све ширем скупу новооткривених екстрасоларних планета
налазимо све различитије типове планета, звезда око којих оне
круже, путање планета итд. У овогодишњем скупу новооткривених
планета може се пронаћи неколико заиста „егзотичних“. Kроз податке,
можемо закључити да ће се отворити нова размишљања о местима
за евентуално постојање живота ван Земље, или месту за евентуално
будуће насељавање људи.
38 Virginis B – То је планета типа супер-Јупитер, која кружи
унутар настањиве зоне око звезде 38 Virginis, на растојању од око 107
светлосних година од Земље, у сазвежђу Девице. Има површинску
температуру од око 258 K (−15°C). Процењена је на 4,51 масе Јупитера
(МЈ) и 4,51 радијуса Јупитера (РЈ). Са том масом не може имати

ни најједноставније живе структуре, али можда поседује сателит
(асоцијација на филм „Аватар“, Џемса Kамерона) на којем би могло
бити живота. Планета кружи око звезде F типа, која је већа од Сунца –
1,18 масе Сунца (МС) и 1,46 радијуса Сунца (РС). Температура површине
звезде је 6557 K, процењене старости 1,9 милијарди година. Планета
обиђе матичну звезду за 825 дана, на растојању од 1,82 АЈ.
HD 131399 Ab – Екстрасоларна планета чија је матична звезда
HD 131399 A члан трочланог система HD 131399, и налази се на
растојању од око 320 светлосних година од нас. Остале две звезде
круже једна око друге и заједно око HD 131399 А. Процењена старост
планете је 16 милиона година, маса је 4 (±1) МЈ, а температура око
850 K (577°C) (± 50 K). За ову планету се сматра да „не поседује воду
у течном стању, да дувају екстремно јаки ветрови и да испод горњег
слоја атмосфере пада киша од гвожђа". За једну орбиту планети је
потребно 550 година. Након ¼ орбите (100–140 година), све звезде
трочланог система се могу видети са површине планете – кад соло
звезда зађе, бинарни пар излази.
K2-72е – Највероватније стеновита планета, која кружи унутар
настањиве зоне око црвеног патуљка K2-72. Налази се на растојању од
око 228 светлосних година од нас, у сазвежђу Водолије. По величини
је планета Земљиног типа са масом и радијусом сличним Земљиним.
Планета кружи око звезде М типа, на растојању од око 0,21 АЈ и
потребно јој је 24 дана да обиђе матичну звезду. Сем ове, у систему има
још три планете. Маса звезде је око 0,2 МС, а температура је око 3500 K.
Старост планете је непозната.
Kepler-1229b – Планета типа супер-Земље, највероватније
стеновита, која кружи унутар настањиве зоне око црвеног патуљка
Kеплер-1229. Налази се на 770 светлосних година од нас, у сазвежђу
Лабуда. Откривена је методом транзита. Величине је 1,4 радијуса
Земље (РЗ) и масе 2,7 масе Земље (МЗ). Кружи око звезде М типа
масе 0,54 МС и 0,51 РС. Њена површинска температура је око 3700 K, а
процењена старост звезде је 3,7 милијарди година. Планети је потребно
87 дана за једну орбиту око звезде, на растојању од око 0,29 АЈ.
Kepler-1520b – Кружи око звезде Kеплер-1520, на око 2074
светлосних година од Земље, у сазвежђу Лабуда. Има површинску
температуру од 2255 K (1982°C), што је знатно топлије од површине
Венере. Радијус је процењен на 5,77 РЗ, а маса на 0,1 МЗ. Планета
кружи око звезде K типа. Звезда има масу од 0,76 МС и радијус 0,71 РС.
Њена температура је око 4700 K, а процењена старост је 4,47 милијарди
година. Ова планета губи око једну масу Земље на милијарду година.
Очекује се да ће се распасти у око 100 до 200 милиона година. Ово
откриће може да укаже како ће се „понашати“ Земља у интеракцији
са Сунцем, кад оно постане црвени џин, за око 5-7 милијарди година.

*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

Proxima Centauri b – кружи унутар настањиве зоне црвеног
патуљка Proxima Centauri. Налази се на око 4,2 светлосне године, у
сазвежђу Kентаура. То је звезда најближа Сунцу, тако да је и планета

најближа позната егзопланета. Мало је вероватно да је насељива, јер
је подложна звезданом ветру, са притисцима и до 2000 пута већим
од онога који трпи наша планета од Сунчевог ветра. Истраживачи
верују да близина Земљи пружа могућност за роботско истраживање
планете у овом миленијуму. Минимална маса планете је око 1,27
МЗ, а максимална око три МЗ. Тачан радијус је непознат. Ако има
стеновит састав и густину сличну Земљиној, онда радијус износи
око 1,1 РЗ. Матична звезда има масу од 0,12 МС и радијус 0,14 РС.
Њена површинска температура је нешто већа од 3000 K, а старост је
процењена на око 4,85 милијарди година. Планета начини једну орбиту
око своје звезде сваких 11,186 дана, на удаљености од само око 0,05 АЈ
(или 7 милиона километара). Највећи део зрачења је у инфрацрвеном
спектру. У видљивом спектру, егзопланета прима само 2% од светлости
коју прима Земља тако да никада не би били у амбијенту светлијем од
сумрака. Егзопланета кружи унутар настањиве зоне, у региону где, са
одговарајућим планетским условима и атмосферским својставима,
текућа вода може постојати на површини. Довољно је близу своје
звезде да би могла бити плимски закључана. Ако је орбитална
ексцентричност планете 0, то би могло резултирати синхроном
ротацијом, при чему би једна ужарена страна стално била окренута
према звезди, док је супротна страна у сталном мраку и хладноћи.
У том случају регион за „становање“ на планети, ако постоји, био би
на граничном подручју између светле и мрачне стране – терминатор
линији. Велики део планете би могао бити насељив, ако има атмосферу

дебљине која је довољна за пренос топлоте на страни која је окренута
од звезде. Текућа вода може бити присутна само у најсунчанијим
подручјима планете, у базенима или у екваторијалном појасу.
Trappist-1d – Вероватно стеновита, у орбити унутар, или
мало изван настањиве зоне око ултра патуљасте звезде Trappist-1, на
око 40 светлосних година од Земље, у сазвежђу Водолије. Величине
је Земље, са радијусом 1,16 РЗ. Маса још није процењена, али на
темељу величине, узета је оквирна вредност од 1,7 МЗ. Планета
кружи око М-тип ултра патуљка. Звезда има масу од око 0,08 МС и
радијус од 0,11 РС. Процењена површинска температура износи 2550
K, а процењена старост је 500 милиона година. Орбитални период је
око 18 дана (велика маргина грешке) на удаљености од око 0,08 АЈ.
Звезде као Трапист-1 могу да живе 4-5 билиона година, што је око
400-500 пута дуже него што ће Сунце живети. Због ове способности,
вероватно ће Трапист-1 бити једна од последњих преосталих звезда
кад Свемир буде много старији него што је сада, и када ће (?) бити
исцрпљени гасови потребни за формирање нових звезда. Могуће је да
ова планета поседује довољне количине воде да би била настањива у
неком тренутку.
У наредном периоду очекујемо потврду изнетих података, или
евентуалне корекције. Посебно очекујемо пораст броја новооткривених
екстрасоларних планета налик Земљи, као и планета у вишеструким
звезданим системима.
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Живот и разум у Васиони – На основу ставова
Јосифа Шкловског и Карла Сегана

В

Драган Лазаревић*

елика открића до којих је дошла астрономија, довела су до
револуционарних промена у представи коју је човечанство
имало о универзуму који нас окружује, као и месту Земље
и људи у њему. Коперников хелиоцентрични систем је показао да
је Земља само једна од планета које круже око Сунца, а касније је
уследило и сазнање да је Сунце само једна од милијарди звезда
наше Галаксије, односно да су звезде друга веома удаљена сунца,
која би требало да имају своје планетарне системе. Природно се
наметнуло питање, кад већ постоји толико других светова, где би
још могло, осим на Земљи, да има живота? Тим питањем се нису
бавили само научници и филозофи. Сваки човек који је посматрао
током ведрих ноћи безбројне звезде, нарочито астроном аматер,
такође се запитао чега све тамо може да има и осетио је исти немир.
Директног одговора за сад нема, наука још није пронашла
планету за коју би могла да тврди да има биосферу, али такође није
установљен ни један разлог на основу којег би се наша планета
Земља сматрала за неки посебан случај у односу на остале светове
у Васиони, због којег би живот био привилегија само наше планете.
Сва разматрања о животу и разуму у васиони, на основу дотадашњих
научних сазнања кроз читав спектар области, први је обрадио
совјетски и руски астрофизичар Јосиф Шкловски, у својој књизи
„Васиона, живот, разум”. Књига је први пут објављена 1962. године
и сваким наредним издањем допуњена новим открићима, да би
код нас било објављено издање из 1980. године. Шкловски је са
америчким планетологом Карлом Сеганом објавио 1964. године
заједничку књигу под насловом „Интелигентан живот у универзуму”.
Сеган је објавио низ књига о истраживању космоса, да би на основу
телевизијске серије „Космос” објавио 1980. године и истоимену књигу.
Шкловски разматра постојање планета са условима за
настанак и развој живота, преко настанка и еволуције Васионе,
галаксија, као и астрофизике и еволуције звезда, а затим и настанка
планетарних система и планета Земљиног типа. Са бихемијског
аспекта наводи мишљења научника о настанку најпримитивнијих
живих организама на Земљи из неживе природе и ток еволуције
живих организама кроз процес мутација и природне селекције, све
до појаве разумних бића (људи). Даља поглавља књиге разматрају
историјски развој људске цивилизације, до модерног индустријског
доба, као и футуристичка предвиђања даљег развоја човечанства,
које би се кретало у виду експоненцијалног повећања потрошње
енергије и даљег ширења на друге светове у космосу. При крају
књиге разматра могућности радио комуникације на међузвезданим
растојањима, као и путовања брзинама блиским брзини светлости,
на основу постојећих научних сазнања. Коначна процена је да је
број цивилизација технички способних да обављају међузвездану
комуникацију у Галаксији од око 3000 до неколико стотина хиљада,
а њихово међусобно растојање износи просечно од 700 до 1000
светлосних година. То представља и енергетску и временску баријеру
за комуникацију међу њима, јер би осим енормно јаких емитера за
слање сигнала на одговор би требало чекати и до 2000 година.
*) Природњачко друштво „Геа“ Вршац

Карл Сеган води читаоце кроз простор и време, при томе
прави историјске паралеле између научних открића у прошлости и
развоја савремене астрономије и истраживања планета Сунчевог
система. Пореди сусрете и сукобе између култура и цивилизација
са претпостављеним сусретима различитих међупланетарних
цивилизација. Разматра могућност постојања живота и разума на

100.000 цивилизација сличних нашој просечне
међусобне удаљености 700-1000 светлосних година

планетама око других звезда са широком проценом да би у Галаксији
могло бити и до 10 милиона технички развијених цивилизација,
при чему би њихово међусобно растојање просечно износило око
200 светлосних година. И при таквој оптимистичкој претпоставци,
на одговор на послату радио поруку чекало би се преко четири
века. У случају да нека цивилизација располаже могућностима
међузвезданог путовања и да дође до Сунчевог система она би, по
Сегану, осим технолошке супериорности располагала и научним
сазнањима о неколико стотина планетарних система (њој ближих од
нашег), које је претходно истражила. Сеган сматра да је незамислива
процена колико би таква спознаја утицала на свест и начин
размишљања припадника такве развијеније цивилизације, али се
нада да би они били и етички развијенији од нас. Касније откриће
преко 1000 планета око других звезда само су потврдила тадашњу
претпоставку Сегана и Шкловског да је присуство планетарних
система око звезда готово редовна појава у Васиони.
Прошле су готово четири деценије од када су ставови
Шкловског и Сегана о животу и разуму у Васиони објављени,
али иако нису пронађени директни докази постојања живота на
некој планети, нити трагови активности развијених техничких
цивилизација, оквирни закључци које су аутори извели важе и
данас. Ваземаљске цивилизације би требало да постоје, али су
удаљене стотинама светлосних година од нас.

В Р Ш А Ц

Колико планета има Сунчев систем?
Јован Алексић*

П

од појмом „планета“ данас подразумевамо небеско тело
које се по својим физичким карактеристикама разликује
од звезда- Звезда је ужарена маса која сија, док је планета
хладно и тамно тело које енергију добија од звезде. Стари народи
нису знали за физичке особине, већ су планете разликовали по
њиховом положају на небу. Звезде су веома удаљени објекти и
ми не видимо промене у њиховом међусобном положају. Гледано
са Земље, оне формирају замишљене облике које су називали
сазвежђа. Насупрот њима, планете се крећу око Сунца, па мењају
свој међусобни положај. Гледано са Земље, ми их видимо као
светле тачке које брже или спорије мењају свој положај у односу на
„звезде некретнице“. Због тога су у стара времена називане „звезде
луталице“, а реч планета на грчком значи луталица.
Голим оком се може приметити пет оваквих лутајућих тачака.
До појаве телескопа 1609. године, па и више од век и по после
тога, сматрало се да Сунчев систем има 6 планета: Меркур, Венера,
Земља, Марс, Јупитер и Сатурн. Вилијем Хершел је 1781. године
телескопом приметио светлу тачку која мења свој положај. Мислио
је да је комета, али се након поновљених посматрања испоставило
да је у питању нова планета. Та нова планета је названа Уран.
Исувише је далеко и слабог сјаја, да би се видела голим оком.
Уран је у наредном периоду детаљно проучаван. Посматрајући
његову путању, астрономи су приметили да се не креће како би
се очекивало. Овакво ремећење путање може изазвати само
нека велика маса својим гравитационим деловањем. Као да
постоји неко масивно тело иза Урана које га привлачи. Француски
математичар Ирбен Леверије и британски математичар и астроном
Џон Адамс су математички прорачунали и предвидели положај
планете, а немачки астроном Јохан Гале је посматрао предвиђено
место. И угледао је! Заиста се тамо налазила још једна масивна
планета. Названа је Нептун и од тада, Сунчев систем чини 8 планета.
Године 1930, амерички астроном Клајд Томбо, који је тада имао
23 године, проучавао је фото плоче појединих делова неба. На два
снимка једне области, снимљених у размаку од 6 дана, примећује
малу бледу тачку која се померила. Након детаљног посматрања,
откривена је нова планета – Плутон. Породица планета у Сунчевом
систему је тада бројала 9 чланова.
Иза Плутона је 2002. године откривено мало тело и названо
Квавар. Следеће године откривено је још једно, под именом Седна.
Већ 2004. године су примећена тела Хаумеа, Оркус и Салација,
затим Макемаке и Ерис… Откривено је да се иза Нептуна простире
мноштво малих тела које кружи око Сунца у облику прстена. Овај
прстен се простире на растојању од 30 до 55 АЈ и назива се Кајперов
појас. Број кандидата за планете је нагло почео да се повећава.
Такође, са пречником од 2400-3000 km, Ерис је тело веће од Плутона
(2300 km), па уколико Плутон има статус планете, онда би још више
требало да има и Ерис.
Овако велики број „планета“ захтевао је да се поново размотри
класификација тела у светлу многобројних нових открића. Зато

*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“ Београд

Међународна астрономска унија 2006. године доноси нове
дефиниције. Планета је небеско тело које се креће по путањи
око Сунца, има довољну масу да је сопственом гравитацијом
формирало (приближно) сферни облик и „очистило“ је околину око
своје орбите. Патуљаста планета је небеско тело које се креће по
путањи око Сунца, има довољну масу да је сопственом гравитацијом
формирало (приближно) сферни облик, није „очистило“ околину
око своје орбите. Мала тела Сунчевог система су сва остала тела,
осим сателита. По овој дефиницији, Плутон, Хаумеа, Макемаке, Ерис
класификовани су у категорију патуљастих планета. Седна, Оркус,
Салација, Квавар и многи други су вероватно патуљасте планете, а
заједно са хиљадама других малих тела сачињавају Кајперов појас.
Од 2006. године Сунчев систем поново има 8 планета, а Плутон је
само први од чланова Кајперовог појаса који је био откривен.
Посматрања се настављају и даље. Чад Трухиљо и Скот Шепард
2012. године откривају 2012 VP113, патуљасту планету сличну
Седни. У наредном периоду посматрају и неколико других тела и
примећују да њихова кретања нису онаква каква би требала да
буду, да су то потпуно слободна тела. Две године касније долазе до
претпоставке да би требало да постоји тело масе 2−15 масе Земље
на даљини 200-300 АЈ које би узроковало овакво кретање.
Теоретичар Константин Батигин и посматрач Мајк Браун такође
проучавају тела на периферији нашег система и примећују да
су орбите 6 објеката поравнате тако да им је перихел у истом
правцу. Израчунавају да је вероватноћа свега 0.007% да се ово
догоди случајно, те долазе до закључка да мора да постоји тело,
више од 10 пута масивније од Земље, величине 2-4 пречника
Земље, на средњој удаљености од 700 АЈ, које би то објаснило.
Тело оволико велике масе сасвим сигурно има сферни облик и
сопственом гравитацијом је очистило околину око своје путање,
тако да испуњава услове да се назове планетом. Уколико би се она
уочила, она би постала девета планета.
Очигледно је да следи потрага за планетом 9. Користећи моћне
телескопе, тражити планету у предвиђеној орбити. Међутим, можда
нам је она већ пред очима. Осим циљаног посматрања телескопом,
други начин открића је претрага постојећих података. У данашње
време постоје базе података огромних размера, које су снимили
телескопи „патролирајући” небом. Треба урадити оно што је урадио
Клајд Томбо, када је открио Плутон, само над терабајтима слика и
каталога, количини података коју ниједан човек не може сам да
обради. Али могу машине! И савремена истраживања се управо
спроводе рачунарским „копањем“ по подацима. Данас нам података
не недостаје. Савремени трендови су условили развој статистике, као
и нових дисциплина рударења података (Data mining) и машинског
учења (Machine learning). Ово су технике помоћу којих се из милијарди
тачака, у просторима од више хиљада димензија, могу сагледати
поједине законитости, које би иначе биле немогуће открити.
Очигледно је да нам нова открића тек предстоје. Изгледа да
тамо далеко постоји „нешто велико“, а са развојем посматрачких
техника, очекује се да то и откријемо.
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Весна

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"

Славковић*

Уранови прстенови
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Нептунови прстенови

П

ланетарни прстенови су нехомогени дискови сачињени од
честица прашине и залеђених гасова, који круже око неког
астрономског објекта (планете, сателита...). Типичне димен
зије честица које чине прстенове су од 1 µm до 10 m, али се понекад
у њима могу наћи и већи објекти – мали сателити (енг. moonlet).
За сада постоје три теорије о настанку прстенова: 1) Из материјала,
који је преостао након судара неког од постојећих сателита, или је сам
сателит прешао тзв. Рошову границу (граница испод које тело бива
привучено гравитацијом матичног тела), распао се, формирајући диск
око матичног тела; 2) Из протопланетарног диска, при формирању
самог планетарног система, део материјала је остао унутар Рошове
границе и није могао да се сажме у сателит; 3) Тањи, слабији прсте
нови могу настати од материјала избаченог са постојећих сателита, у
судару са микрометеороидима, или из избачени из активних вулкана/
криовулкана.
Планетарни прстенови се јављају око планета, на растојањима
између Рошове и Хилове границе, изван које преовлађује гравитацио
ни утицај матичне звезде. Уз то планета мора да буде довољно далеко
од матичне звезде, да соларни ветар, Поинтинг-Робертсонов ефекат и
друго, не дестабилишу орбите честица. Ово су уједно и разлози због
којих прве четири планете Сунчевог система немају прстенове.
Састав прстенова зависи од положаја линије леда (енг. frost
line, ice line). То је растојање од матичне звезде иза које је могуће
кондензовање воденог леда и других испарљивих материјала. Ако су
планете унутар ове линије, састав прстенова биће углавном стеновит,
а изван ње доминираће ледени материјал.

Планетарни прстенови
у Сунчевом систему
Сатурнов систем прстенова је најразвијенији, протеже се до
даљине од 240.000 километара од Сатурна. Вертикална дебљина се
креће од неколико метара (унутрашњи) до неколико километара
(Е-прстен). Најближи планети је тамни Д-прстен, који се састоји пре
тежно од прашине. Примећено је да се његов средњи део, између два
снимања положаја са сонди Voyager 1 и Cassini у размаку од 25 година,
проширио и померио око 200 километара ка Сатурну. Два главна
прстена (А и Б) су најмасивнији и најсветлији, јер су готово у потпу
ности сачињени од воденог леда, који добро рефлектује светлост.
Раздвојени су 4800 километара широким Касинијевим прекидом.
Два тела која ротирају око заједничког центра могу да се нађу у орби
талним резонанцијама – цео број ротација једног тела се поклапа са
неким бројем ротација другог тела (на пример 4:7, 32:33, итд). И даље
се не зна зашто су неке стабилне (тела остају у тим орбитама), а неке
деструктивне. Сматра се да су Титан, највећи Сатурнов сателит, али и
неки мањи, ближи прстеновима (Мимас), због ових резонанција кре
атори неких прстенова, као и процепа између њих. Претпоставља се
да је Ф-прстен настао у судару сателита Пандоре и Прометеја и налази
се између њихових орбита, а Г-прстен се састоји од честица које су
*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

Сатурнови прстенови

вероватно избачене у сударима микрометеороида са блиским малим
сателитима (Метоне, Палене, Анте). Најудаљенији, бледи Е-прстен се
састоји од субмикронских честица воденог леда, угљен диоксида и
амонијака избачених из криовулкана са сателита Енцеладус. Сматра се
да је за настанак Сатурновог система прстенова одговоран распад тела
приближне величине од око 400 километара, још у тзв. фази касног
бомбардовања, пре скоро 4 милијарде година.
Јупитерови прстенови од унутрашњих ка спољашним су халопрстен, главни прстен, Амалтеин и Тебин, чине их честице избачене са
сателитâ (Метис, Адрастеа, Амалтеа и Теба). Састављени су углавном од
прашине. На њихову вертикалну дебљину утиче Јупитерово релативно
јако магнетно поље, које развејава честице наелектрисане Сунчевим
зрачењем. У главном прстену видљиве су вертикалне спиралне струк
туре – трагови судара комете Шумејкер-Леви 1994. године.
Уранов систем чини 13 добро дефинисаних прстенова сачињених
од мешавине воденог леда и тамног, вероватно органског материјала.
Прашински су само најближи и десети, па се сумња да је овај систем
недавно настао, пре не више од 600 милиона година, у судару неколи
ко Уранових сателита. Прстенови имају различите инклинације, а неки
имају и издужен, елипсасти облик.
Јупитерови прстенови

Нептунов систем прстенова чини 5 главних прстенова мале густи
не, састављених углавном од прашине и тамног материјала. Сматра се
да је овај систем настао слично као код Урана, сличне је старости, али
је стабилан. То је због присуства тзв. сателита-водича. Најзанимљивији
је спољни Адамсов прстен у којем је примећено пет лучних накупина
материјала, чији је механизам настанка и даље непознат.
Прстенови око два највећа кентаура, 10199 Chariklo и 2060 Chiron,
откривени су случајно, тек 2013. и 2011. године. Предложени мехниз
ми настанка прстенова око малих планета, могу бити судари са другим
телима, или под утицајем плимских сила великих планета. Како кента
ури имају много прилике за то дуж својих нетипичних орбита, реално
је очекивати да овакве структуре нису реткост. У јануару 2017. године,
откривен је први систем прстенова око транснептунског објекта,
патуљасте планете Хаумее.

Прстенови око егзопланета
Око планете Ј1407b откривен је 2012. године „Суперсатурн”, мето
дом транзиције планете преко диска матичне звезде. У питању је

масивна планета, од 10 до 40 маса Јупитера, са системом прстенова
200 пута већим од Сатурновог. Посматране промене криве сјаја су пот
врдиле постојање преко 30 прстенова. Велики прекид у прстеновима је
последица формирања сателита нешто мањег од Земље. Систем није
стабилан, те ће се у наредних милион година стањивати, како се буду
формирали сателити. Заправо је то један леп протопланетарни диск.
„Топли Сатурни” је термин којим се описују велике гасовите
планете са прстеновима, величине Нептуна или веће, које се налазе
веома близу својих матичних звезда. У овом случају „близу” значи
унутар линије леда, што указује да нису могле на том месту да
настану, већ су мигрирале са својих почетних орбита. Прстенови ових
„топлих Сатурна” не могу бити сачињени од испарљивог материјала,
он је расејан при приласку планете на мању орбиту. На тим близина
ма матичној звезди, они могу бити само од стеновитог материјала
– разбијених унутрашњих планета и сателита. Услед драматичних
плимских утицаја планете и звезде, ови прстенови не морају да
леже у равни планетног екватора и могу бити искривљени. Њиховим
проучавањем можемо стећи увид у настанак и коначну еволуцију
планетних система, можда и нашег.

Уметнички приказ „Суперсатурна”
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Старе и нове чињенице у вези Хаблове константе
Александар Оташевић*

К

осмологија прелази из домена филозофских у домен физичких
дисциплина са појавом опште теорије релативитета 1916.
године. Решавајући Ајнштајнове једначине, као централно
место нове теорије, Фридман1 1922. године долази до закључка да
свемир на највећој просторној скали може да има динамику, но каква
је та динамика одговор могу да дају само астрономска посматрања.
У првој половини 1910-тих година, на Лоуеловој астрономској
опсерваторији, у Флагстафу, у Аризони (САД), посматрања галаксија
врши Слајфер2. Користећи Кларков рефрактор отвора 62 cm, он налази
да већина од око 15 посматраних галаксија, у свом електромагнетном
спектру показује помак линија ка црвеном крају. Откриће објављује
не улазећи у објашњење узрока посматране појаве. Исте деценије,
Ливит3 са опсерваторије универзитета Харвард (САД), радећи на
класификацији звезданих спектара, проналази знамениту везу између
периода промене сјаја и средње луминозности4 цефеида5:
M = a + b logP

Дијаграм „брзина удаљавања галаксија –
удаљеност галаксија” по Леметру, 1927 (горе), и
по Хаблу, 1929 (доле).

где је: М средња апсолутна магнитуда цефеиде, а и b констан
те које се одређују из посматрања и имају исте вредности за све

Ајнштајнови крстови коришћени од стране групе H0Li COW. Други, трећи и пети одговарају квазарима HE0435-1223,
B1608+656 и RXJ1131-1231 (не по реду), док ће резултати за први и четврти бити објављени почетком 2018. године.

Весто Слајфер

Едвин Хабл

Жорж Леметр

цефеиде, а Р период промене сјаја у данима. Измеривши Р
фотометријски и уврстивши тако добијену вредност у горњи израз
може се израчунати М. Тако добијено М, уврштено у познати израз
М = m + 5 (1 – logr)
где је m средња привидна магнитуда цефеиде (одређује се
фотометријски), а r даљина цефеиде изражена у парсецима, омогућава
израчунавање даљине (r) цефеиде. Како су цефеиде црвени џинови, тј.
звезде изузетно велике луминозности, које се тако могу уочити на
веома великим растојањима, оне нам на овај начин дају методу за
одређивање даљина и то на међугалактичкој скали.
На Хејловој опсерваторији на планини Вилсон у Калифорнији
(САД) са посматрањима галаксија је отпочео Хабл6, у сарадњи са
Хјумасоном7. Он је трагао за цефеидама у галаксијама и, користећи
новооткривену методу, одређивао растојања до тих галаксија.
Користио је новоизграђени Хукеров телескоп, пречника објектива
чак 254 cm, што га је у то време, све до 1949. године, чинило
највећим телескопом на свету. Почетком 1920-тих година, до Хабла
долази Слајферово откриће црвеног помака у спектрима галаксија.
То га наводи на одлуку да и сам почне да снима галактичке спектре.
Добивши, као и Слајфер, црвене помаке у спектрима већине галаксија,
и то у узорку знатно већем од Слајферовог (због знатно бољег
инструмента којим је располагао), Хабл их је упоредио са претходно
одређеним даљинама и уочио правилност: што је даљина галаксије
већа то је и њен црвени помак већи. Црвени помак се може тумачити
удаљавањем галаксија од нас, аналогно Доплеровом ефекту. Када се
црвени помаци прерачунају у брзине удаљавања, Хаблов закључак
добија једноставан облик v = H0r, где је v брзина удаљавања.

*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

1 - Александр Александрович Фридман (1888–1925, руски
математичар и геофизичар).
2 - Vesto Melvin Slipher (1875–1969, амерички астроном).
3 - Henrietta Swan Leavitt (1868–1921, амерички астроном).
4 - Луминозност је укупна енергија коју објекат емитује у
јединици времена у облику електромагнетног зрачења.
5 - Цефеиде су врста пулсирајућих променљивих звезда,
дакле оних код којих до промене луминозности долази услед
пулсирања саме звезде.

Принцип функционисања гравитационог фокусирања и
настанак Ајнштајновог крста.
6 - Edwin Powell Hubble (1889–1953, амерички астроном).
7 - Milton La Salle Humason (1891–1972, амерички астроном).

Дакле, брзина удаљавања галаксија је директно сразмерна
даљини галаксија! Овај знаменити закључак данас најчешће носи
назив Хаблов закон, а коефицијент сразмерности H0 је тзв. Хаблова
константа. Овиме је Хабл открио ширење свемира и то своје откриће
је објавио 1929. године. Истине ради треба рећи да је до истог открића
дошао и белгијски физичар и свештеник Леметр8 и то две године пре
Хабла, али га је објавио у мало познатом часопису и на француском
језику, тако да је остало непознато широј стручној јавности.
Хаблова константа показује стопу којом се свемир шири – што
је она већа то значи да се свемир брже шири и обрнуто. Прва одре
ђивања њене вредности потичу од самих Леметра и Хабла: Леметр
је нашао вредност од око 600 kms-1Mpc-1, a Хабл 530 kms-1Mpc-1.
Хаблова константа се уобичајено изражава у овој, помало необичној,
јединици „kms-1Mpc-1”, јер непосредно показује за колико километара
у секунди се повећава брзина ширења свемира на сваки мегапарсек
растојања. Каснија, прецизнија одређивања током 1930-тих и 1940тих година, знатно су смањила вредност константе, тако да је постало
јасно да она пада у интервал између 50 и 100 kms-1Mpc-1, али ништа
прецизније од тога.
Све до почетка ХХI века одређивања Хаблове константе бази
рана су на мерењу растојања путем цефеида, супернова, сјаја
галаксија итд, а тада се у игру укључује реликтно микроталасно
позадинско зрачење9. То је изотропно зрачење које покрива дослов
це комплетну небеску сферу, а које је настало када је свемир био
стар око 380.000 година, у тренутку када су се слободни електрони
рекомбиновали са атомским језгрима изграђујући на тај начин
атоме и смањујући тако број слободних честица и повећавајући
знатно простор међу њима. То је по први пут у историји свемира
омогућило да електромагнетно зрачење слободно „заплови” кроз
простор. Због ширења свемира то зрачење у наше време „пада” у
микроталасни регион и одговара зрачењу апсолутно црног тела на
температури од 273,5 К. Зрачење није апсолутно изотропно, оно
показује веома мала локална одступања од вредности температу
ре, реда величине десетохиљадитог дела Келвина. Почетком овог
века постало је могуће мерити та одступања и рачунски одредити
вредност Хаблове константе, независно од одређивања растојања
и црвених помака. Посматрања и микроталасне позадине све
мирском сондом WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) и
цефеида Свемирским телескопом Хабл, за Хаблову константу дају
такорећи исту вредност од око 70 kms-1Mpc-1. Међутим, 2015.
године посматрања микроталасне позадине свемирском сондом
Планк, знатно прецизнија у односу на претходна, дају вредност
67,8 ± 0,9kms-1Mpc-1, док посматрања цефеида, опет телескопом
8 - Georges Henri Joseph Édouard Lemaître (1894–1966).
9 - Постојање овог зрачења, откривеног 1964. године, представља
један од три круцијална доказа исправности теорије великог праска
(друга два су хемијски састав свемира – у наше време 69% H, 27% He, 4%
преосталих хемијских елемената – и постојање три врсте неутрина).

Хабл, али овога пута прецизнијом камером, дају вредност 73,2 ±
1,7 kms-1Mpc-1. Дакле, након поклапања вредности добијених раз
личитим методама, након 15 година опет долази до разилажења
коришћењем различитих метода.
У последњих пар година, за одређивање Хаблове констан
те користимо и једну још новију методу – тзв. гравитационо
фокусирање. Наиме, када се између нас и неког веома далеког ква
зара, на скоро самој линији посматрач–квазар, нађе галаксија, она
ће, због свог веома јаког гравитационог поља, попут сочива савити
светлост квазара, која би иначе праволинијски наставила у простор
прошавши далеко од Земље, и усмерити је ка Земљи, омогућивши
нам да квазар видимо иако је покривен галаксијом (кажемо да је
галаксија у овом случају гравитационо сочиво). И не само то, него
ћемо моћи да видимо више ликова тог истог квазара распоређених
око лика галаксије. Тако добијен вишеструки лик истог објекта нази
ва се Ајнштајнов крст, а анализом променљивости зрачења квазара
у Ајнштајновом крсту могуће је одредити вредност Хаблове кон

Реликтно позадинско микроталасно зрачење – по
подацима добијеним свемирском сондом Планк.

станте. Управо је то циљ истраживачке групе H0Li COW (H0 Lenses in
COSMOGRAIL’s Wellspring – H0 сочива у COSMOGRAIL-овом извору),
подгрупе тима који ради на пројекту COSMOGRAIL (Cosmological
Monitoring of Gravitational Lenses – Космолошко надгледање гра
витационих сочива). Група H0Li COW је на основу анализе три
Ајнштајнова крста припадајућа трима квазарима – HE0435-1223,
B1608+656 и RXJ1131-1231 – за Хаблову константу добила вредност
од око 72 kms-1Mpc-1, што је у сагласности са вредностима добијеним
преко цефеида.
Оно што се може запазити је да постоји јасан јаз између вред
ности Хаблове константе добијених коришћењем објеката у већ раз
вијеном свемиру (цефеиде, гравитациона сочива: 72–74kms-1Mpc-1)
и коришћењем феномена раног свемира (микроталасна позадина:
67–70 kms-1Mpc-1). Да ли је јаз стварно постојећи, или је само
последица недовољног броја посматрања показаће време, када број
посматрања буде био већи.
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Фермијев парадокс у сенци новооткивених
екстрасоларних планета

10 година рада астрономског сателита „Кеплер“
Срђан Ђукић*

Срђан Ђукић*

Е

нрико Ферми (1901–1954), италијански физичар, формулисао
је свој чувени парадокс 1950. године у Лос Аламосу (САД), у
паузама тестирања атомског оружја. Тај проблем се у наредном
периоду, након сваког новог сазнања о планетама и звездама око
којих те планете круже актуелизовао на једном новом нивоу. После
Фермија, у исту анализу су се укључивала еминентна имена светске
науке: Kарл Саган, Јосиф Шкловски, Брендон Kартер („Kартеров
аргумент”), Чарлс Лајнвивер и други.
Фермијев парадокс је највећи изазов за било коју SETI (Search for
Extraterrestrial Inteligence) активност. Неко ко је довољно технолошки
напредан не би требало да оклева у слању информације о свом
постојању. Ако за Земљу претпоставимо да није ни по чему посебна
(Kоперникански принцип просечности) веровало се (и још се верује у
добром делу научног естаблишмента) да свемир обилује различитим
облицима живота. Брендон Kартер, математичар и физичар који је
продубио Фермијев парадокс, уводи две координате – астрофизичку
и биолошку скалу времена у намери да боље разјасни проблем.
За Сунчев систем важи да је однос астрофизичког и биолошког
времена 2:1 (груба процена – старост Сунчевог система је дупло
већа од процењеног времена настанка првих живих организама на
Земљи). Ако се полази од те процене, поставља се питање да ли негде
другде у нашој Галаксији постоји такав однос? Према различитим
мишљењима, требало би да буде више милиона, или барем неколико
стотина хиљада различитих ванземаљских цивилизација широм наше
Галаксије. Тренутно има око 3700 откривених планета ван Сунчевог
система, што ће у наредном периоду врло брзо расти. У последњих
годину дана сонда Kеплер је, уз све савременије телескопе на Земљи,
довела дотле да имамо толики број откривених планета. Ево приказа
неколико њих:
Trappist 1e – Кружи око патуљасте звезде Trappist 1
на око 40 светлосних година од Земље, у сазвежђу Водолија.
Откривена је методом транзита. Вероватно је стеновита,
полупречником 0,92 Земљиног и масом 0,62 Земљине, са
температуром од 251,3 K. Орбитални период планете је око
6 дана, на удаљености око 0,028 АЈ. Ова планета се налази у
настањивој зони и могла би имати течну воду.
Trappist 1f – Вероватно стеновита, али под масив
ним гасовитим омотачем са воденом паром, при веома
високом притиску и температури. Има масу 0,68 Земљине и
радијус 1,04 Земљиног. Температура је око 219 K, која се дра
стично повећава ако се узме у обзир вероватно веома густа
атмосфера. Планета обиђе матичну звезду за око 9,2 дана,
а растојање од звезде је око 0.037 АЈ. Ова планета се налаи
мало изван настањиве зоне. Kрајем августа 2017. године
астрономи су објавили први доказ о постојању воде на њој.
Trappist 1g – У настањивој је зони матичне звезде.
Има масу 1,34 и радијус 1,13 Земљиног. Температура је око
*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

200 K. Матичну звезду обиђе за 12,4 дана, на око 0,045 АЈ. С обзиром
да има изузетно малу ексцентричност путање, велика је могућност
да је клима стабилна. У орбиталној је резонанци са Trappist 1h (3:2) и
Trappist 1f (3:4).
Trappist 1h – Има масу 0,86 и радијус 0,72 Земљиног, малу
густину и слабу гравитацију, сличну нашем Месецу. Температура је
око 170 K. Орбитални период је око 18,8 дана, а удаљеност од матичне
звезде око 0,063 АЈ. Могла би да има течну воду.
LHS 1140b – „Супер-Земља” у настањивој зони, откривена је
методом транзита. Маса је 6,7 ± 1,8 Земљине, а радијус је око 1,5 пута
већи од Земљиног. Орбита је скоро кружна, са радијусом од 0.09 АЈ.
Обиђе матичну звезду за око 25 дана.
OGLE-2016-BLG-1195Lb – налази се на око 13.000 светлосних
година. Има масу сличну Земљи и налази се на истој удаљености од 1
АЈ од своје звезде. Међутим, матична звезда је толико мала да можда
у питању „смеђи патуљак“, тако да је планета вероватно превише
хладна да би била настањива.
Ross 128b – Сличне величине као Земља, вероватно стеновита,
кружи по ивици настањиве зоне црвеног патуљка (ова информација
још није потврђена). То је најближа егзопланета око црвеног патуљка
и сматра се једним од најбољих кандидата за насељавање. Само 35%
је масивнија од Земље и прима 38% више Сунчеве светлости, а очекује
се да је температура погодна за постојање течне воде, ако има атмос
феру. Обиђе своју звезду за око 10 дана, на удаљености од око 0,05 АЈ
(око 7,38 милиона километара). Планета је највероватније заробљена
плимским силама.
У времену које долази број откривених планета ће расти.
Имаћемо већи узорак и дати неке боље процене о евентуалном
постојању живота ван наше планете.

В Р Ш А Ц

Шта после Кеплера? Нова мисија под називом Transiting Exoplanet
Survey Satelit (TESS) покренута је 18. априла 2018. године и почела је
прикупљати податке 25. јула. За разлику од Kеплер, ТЕSS није усмерен
само у једном смеру. Уместо тога ће скенирати око 85 одсто неба током
своје почетне двогодишње мисије. Очекује се да ће ТЕSS наћи доказе
о неколико десетина стеновитих планета и многе друге планете свих
врста, на темељу Kеплеровог наслеђа.

Избор егзопланета
откривених 2018. године

С

вемирски телескоп Kеплер био је NASA-ина „опсерваторија у
свемиру“, посвећена откривању планета изван нашег Сунчевог
система, а посебно оних планета које би могле бити сличне
Земљи. Лансиран је марта 2009. године, у оквиру пројекта вредног
600 милиона долара. Планирано је било да мисија траје три године,
међутим, са радом се наставило до 15. новембра 2018. године. Тада
је телескоп деактивиран, симболично, истог датума када је 1630.
године умро Јохан Кеплер, славни немачки астроном, по коме је
телескоп и добио назив.
Прве четири године, Кеплер је био усмерен у правцу малог про
стора сазвежђа Лабуд, где је посматрано више од 530 хиљада звезда
око којих су тражене планете, опажањем стабилног и повременог
опадања сјаја (метода транзита). Ту су откривене 2682 егзопланете
и више од 2900 кандидата планета, који чекају потврду. У фебруару
2014. године, астрономи су применили нову технику, под називом
„verification by multiplicity“. Звезда око које кружи више планета је
гравитационо стабилна, према теорији, док звезда која је део групе
међусобно блиских звезда је нестабилнији систем, због масивне
гравитације сваке звезде. На тај начин је, у првом налету, објављено
715 потврђених планета – апсолутни рекорд до тада.
У мају 2013. године долази до квара у механизму. Међутим, NASA
је објавила да је телескоп још увек у добром стању и да се размишља о
другим деловима свемира у које би Кеплер могао да се усмери. После
квара, након неколико месеци, агенција је „активирала“ мисију K2.
Мисија је у суштини користила Сунчев ветар како би стабилизовала
телескоп. Темпо открића нових планета се нешто успорио, тако да је
до јануара 2016. године откривено више од 100 нових планета. Од
децембра 2016. до марта 2017. године, Kеплер је детаљно истраживао
систем Trappist-1, који вероватно садржи више планета величине
Земљe. У фебруару 2018. године, NASA је објавила још једну листу
Kеплерових открића са 95 нових планета мисије K2.
Kеплерово најважније достигнуће било је откриће необичне
разноликости планетарних система. Они могу постојати у згуснутом
простору унутар граница еквивалента Меркурове орбите, чак могу
кружити око две звезде, а за оне који траже живот изван Земље, пода
так да стеновитих планета сличних Земљи има више од гасних џинова
као што су Јупитер, био је више него интересантан. Последњи податак
о укупно 3936 откривених планета је од 20. децембра 2018. године.
*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

Kepler-1638b – Кружи око матичне звезде Kepler-1638, у
сазвежђу Лабуда, са периодом 259,337 ± 0,013 дана, у настањивој
зони. To је супер-Земља, сa радијусом од око 2 радијуса наше пла
нете. Удаљена је од нас 2900 светлосних година, тако да је тренутно
најудаљенија потенцијално настањива егзопланета икада откривена.
Kepler-1647b – Удаљена је око 3700 светлосних година од
Земље. Кружи око бинарне звезде Kеплер-1647 у сазвежђу Лабуд у
периоду од 1107 дана, у настањивој зони. Примарна звезда има масу
1,22 пута већу од Сунчеве, а радијус 1,79 пута већи од Сучевог, док је
секундарна звезда 0,97 масе Сунца и површинску температуру од 5770
К (Сунце има 5778 К). Уколико ова планета има неки велики месец,
услови на њему могли би бити прикладни за живот.
Kepler-1625b – Реч је гасном џину са радијусом 0,6 радијуса
Јупитера, који кружи са периодом од 287,4 дана око жуте звезде
Kеплер-1625, на удаљености од нас око 8000 светлосних година.
Планета се налази на растојању од 0,811 АЈ од матичне звезде,
слично удаљености Венере од Сунца, тако да је унутар, или близу
настањиве зоне. Године 2017. најављено је присуство сателита вели
чине Нептуна. Тачна величина звезде није у потпуности позната.
Највише прихваћени модел ставља га на 1,79 радијуса Сунца и 1,08
масе Сунца, с температуром од 5548 K.
Luyten b (познат и као GJ 273b) – потврђена је егзопланета,
вероватно стеновита, која кружи унутар настањиве зоне. То је једна
од планета најсличнијих Земљи икада откривена и трећа је најближа
потенцијално настањива егзопланета, на удаљености од 12,2 свет
лосних година. У октобру 2017. године је непрофитна организација
METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) послала поруку према
овој планети, која садржи десетине кратких музичких композиција
и научни „туторијал“, у нади да ће контактирати с потенцијалним
ванземаљским цивилизацијама. Планета је вероватно „земљолика“,
с радијусом испод 1,5 Земљиног. То је једна од најмање масивних
планета пронађених у кругу од 20 светлосних година. Ако би заиста
била слична Земљи, имала би просечну површинску температуру од
око 292 K (19°C), врло сличну оној на нашој планети. За једну пуну
револуцију око матичне звезде потребно је 18,6 дана, на просечној
удаљености од 0,091 АЈ, што је много ближе него што је растојање
Меркура од Сунца. Међутим, матична звезда има 0,29 радијуса и масе
Сунца, и температуру од 3382 K. Индекс сличности са Земљом (ESI) ове
планете је 0,86 (4. највећи на листи свих откривених планета).
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Колико брзо се шири свемир?
Александар Оташевић*

Ш

ирење свемира (простора између галаксија поља1 и
галактичких јата и група) открили су, независно један од
другога, белгијски теоријски физичар Жорж Леметр 1927.
и амерички астроном Едвин Хабл 1929. године. Упоређујући једно
са другим брзину удаљавања галаксија (v) и њихову даљину (r)
дошли су до закључка да су ове величине међусобно линеарно
повезане као: v = H0r, где је Н0 константа, што значи да онолико
пута колико је нека галаксија удаљенија од нас у односу на неку
другу, толико пута се та галаксија брже удаљава од нас у односу на
ту другу. Коефицијент пропорционалности ових двеју величина (Н0)
је Хаблова константа, којим се одређује стопа ширења и један је од
најзначајнијих космолошких параметара2.
Прва одређивања те вредности, природно, потичу од
самих Леметра и Хабла. Они су добили за резултат износе реда
величине 500 kms-1Mpc-1. Каснија одређивања су ту вредност
постепено смањивала, до око 70 kms-1Mpc-1 крајем прошлог века.
У последњих четврт века прецизност одређивања Н0 је знатно
повећана захваљујући технолошком скоку у детекторској техници,
тако да је тренутно најпрецизнија вредност 73,24 ± 1,74 kms-1Mpc-1.
Ову вредност, чија је релативна грешка свега 2,4%, добио је 2016.
године амерички космолог Адам Рис3 са својим тимом, у оквиру
пројекта SH0ES4 (акроним од „Supernovae, H0, for the Equation of
State of Dark Energy”).
Дакле, за одређивање вредности Н0 потребно је знати брзину
удаљавања галаксија и њихову даљину. Брзина се одређује на
један једини начин, a то је на основу износа црвеног помака линија
у спектру галаксија5. Што се одређивања удаљености тиче, ту је
на располагању приличан број метода. Међутим, задовољавајућу
прецизност дају свега две – метода супернова типа Ia и метода
цефеида, која је прецизнија.
Метода супернова типа Ia – Нека систем чине два
објекта у поодмаклим фазама звездане еволуције – црвени џин6
1 - Галаксије поља су усамљене галаксије, оне које се не налазе
унутар гравитационо јако везаних система – галактичких
група и јата.
2 - Космолошки параметри су физичке величине које описују
динамику свемира на највећој просторно-временској скали.
3 - Године 1998. један од тројице суоткривача убрзаног ширења
свемира, са Солом Перлмутером и Брајаном Шмитом, за шта су
2011. године награђени Нобеловом наградом за физику.
4 - Shoes – на енглеском „ципеле”.
5 - Овај помак не треба мешати са Доплеровим ефектом
иако му је веома сличан по начину настанка. Код Доплеровог
ефекта, до црвеног помака долази услед међусобног удаљавања
посматрача и светлосног извора али у простору, тј. извор и
посматрач се крећу унутар простора. У случају космолошког
црвеног помака, међутим, до међусобног удаљавања
посматрача и извора долази услед ширења самог простора у
коме се они налазе! Износи ова два помака нису једнаки (рачунају
се по различитим формулама)!
6 - Фаза у животу звезде у којој звездано језгро поседује сложену
структуру и у коме се одвија више од једне нуклеарне фузије.
Омотач језгра је веома раширен и разређен (отуда џин или
*) Астрономско друштво „Руђер Бошковић“, Београд

и угљенични бели патуљак7. Они се крећу око заједничког центра
маса, при томе на веома малом међусобном растојању, тако да
између њих постоји непосредан физички контакт. Наиме, бели
патуљак, као изузетно густ објекат, својим снажним гравитационим
пољем „краде” материјал са свог џиновског компањона стварајући
око себе тзв. акрециони диск – веома танак диск усијаног гаса
унутар кога гас који дотиче са црвеног џина, спирално се крећући
око белог патуљка, на крају завршава на његовој површини. На
овај начин бели патуљак повећава своју масу. Бели патуљци се
одупиру сопственом гравитационом сажимању захваљујући тзв.
електронском дегенеративном притиску. То је притисак који се јавља
при екстремно густом стању материје, што је управо случај код белих
патуљака8, као последица природне „забране” смештања електрона
веома близу једних другима. Овај притисак не зависи од температуре
него само од густине – што је она већа већи је и притисак. Међутим,
само до одређене границе! Електронски дегенеративни притисак,
супротставиће се гравитацији само ако маса објекта није већа
од 1,4 масе Сунца9. Ако је већа, овај притисак више не може да
савладава гравитацију и објекат почиње сажимање. „Крадући”
материјал са црвеног џина и повећавајући своју масу, бели патуљак
у једном тренутку достиже Чандрашекарову границу. Електронски
дегенеративни притисак то више не може да издржи и гравитација
односи превагу – бели патуљак почиње да се сажима. Услед
тога температура почиње да расте и када достигне 600 милиона
Келвина започиње фузија угљеникових језгара. Она је праћена
ослобађањем страховите количине енергије у кратком временском
интервалу што доводи до експлозије белог патуљка. Управо ова
експлозија представља супернову типа Ia. Како се супернове типа Ia
догађају увек под истим околнистима, када маса угљеничног белог
патуљка достигне Чандрашекарову границу, то је и енергија коју
оне ослободе готово увек иста, са веома малим одступањима. Тако
све ове супернове имају скоро исти апсолутни сјај. Када се то зна и
када се зна колики је тај апсолутни сјај, уз мерење привидног сјаја
може се израчунати растојање до супернове, тј. до галаксије у којој
се она догодила10. Овом методом могу се мерити растојања до реда
величине више стотина мегапарсека.
Метода цефеида – Заснива се на вези која постоји између
средњег апсолутног сјаја цефеиде и периода промене њеног сјаја.
суперџин), а фотосферска (површинска) температура звезде
релативно веома ниска (отуда црвени).
7 - Језгро некадашње звезде мале масе (до осам маса Сунца).
Објекат је грађен од атомских језгара угљеника и слободних
електрона. Због тих слободних електрона одличан је
топлотни проводник, па се у читавој својој запремини налази
на скоро истој температури.
8 - Густина белог патуљка је реда 1012 kgm–3, tj. 1000 тона по
кубном центиметру!
9 - То је тзв. Чандрашекарова граница масе.
10 - Ово растојање се рачуна из израза M = m + 5 – 5logr, у
коме је М апсолутни сјај, m привидни сјај, а r управо тражено
растојање.

Цефеиде су класа пулсирајућих променљивих звезда11, код којих
до промене луминозности долази услед промене пречника звезде
- звезда се наизменично шири и скупља и у том ритму се мења и
њена луминозност. При томе, луминозност, па тако и апсолутни сјај,
највећа је у тренутку највеће брзине ширења, а најмања у тренутку
када се звезда „скупи” у најмању запремину. До тог наизменичног
скупљања и ширења звезде долази услед наизменичне промене
стања јонизације12 хелијума у једном посебном слоју у унутрашњости
звезданог омотача13. Тај механизам одржава самог себе извесно
време у току позног доба живота звезде, те су пулсирајуће
променљиве, па тако и цефеиде, редом црвени џинови. Поменута
веза између средњег апсолутног сјаја (Ms) и периода (P) промене
сјаја цефеида је Ms = a + blogP, где су а и b познате константе, са
вредношћу истом за све цефеиде, добијене из посматрања. Мерећи
промену апсолутног сјаја цефеиде лако се добија крива њеног
сјаја, са које се директно одређује и њен период Р. Уврстивши тако
добијено Р у претходни израз, израчунава се Ms, а уврштењем овако
добијеног апсолутног сјаја у израз из фусноте 10, лако израчунава
растојање r до цефеиде, односно до галаксије у којој се она налази.
Како су цефеиде црвени џинови, звезде веома високе луминозности,
могуће их је уочити на великим растојањима – метода се користи за
одрећивање међугалактичких растојања до око 30 Мрс.
Метода цефеида се не може користити за тако велика
растојања као у случају методе супернова типа Ia. Али са друге
стране је прецизнија. Може ли се прецизност методе супернова
типа Ia приближити оној коју поседује метода цефеида, а што је
неопходно за прецизније одрећивање Н0? Одговор је да може и то
су управо урадили Рис и његова екипа са пројекта SH0ES. Они су то
11 - Променљиве звезде су звезде које своју луминозност мењају у
релативно великим износима за релативно кратко време.
12 - Јонизација је у овом случају одстрањивање електрона из
атома.
13 - Под омотачем се подразумева део звезде који се налази
између језгра и атмосфере звезде.

учинили тако што су, користећи Свемирски телескоп Хабл трагали
за галаксијама у којима се у исто време дешава супернова типа Ia
и могу се посматрати цефеиде. Пронашли су 19 таквих галаксија
– свака са по једном суперновом типа Ia, а у свих 19 укупно око
две и по хиљаде цефеида! Затим су одређивали растојања до тих
галаксија обема методама и, пошто је метода цефеида прецизнија,
кориговали методу супернова за уочену разлику! Даље, са тако
коригованом методом супернова могли су да прецизније одређују
растојања до још удаљенијих галаксија, тј. до оних у којима се због
даљине цефеиде не могу уочити. И то су управо и учинили.
Да би још више повећали прецизност мерења, укључили
су и трећу методу – годишње звездане паралаксе. То је метода
за одређивање међузвезданих, ни случајно међугалактичких
растојања. Ограничена је на растојања до свега око 3 kpc14. Заснива
се на чињеници да се, гледано са Земље, положај неке звезде на
небеској сфери периодично мења у облику мале елипсе, како се
Земља креће око Сунца. Мерећи угаоне димензије те елипсе, а
познавајући растојање Земље од Сунца, из простог геометријског
расуђивања могуће је одредити даљину дате звезде од посматрача.
Оно што је нарочито значајно то је чињеница да је метода годишње
звездане паралаксе далеко најпрецизнија метода за одређивање
међузвезданих растојања, знатно прецизнија од методе цефеида.
То је тим на пројекту SH0ES искористио тако што је трагао за
цефеидама удаљеним не више од 3 kpc од Земље. Пронађено је
укупно осам таквих цефеида. Њихове даљине су одређене и методом
цефеида и методом паралаксе, па кориговани резултати добијени
методом цефеида. Е сада је тек, овако коригована, метода цефеида
искоришћена за корекцију методе супернова, како је објашњено.
Само на овај начин могло је да се дође до прецизне вредности
Н0 какву су добили Рис и његов тим. Но, они су већ кренули са
повећањем прецизности својих метода и најављују још тачнију
вредност Хаблове константе у најскоријој будућности.
14 - kpc – килопарсек, јединица за даљину; 1 kpc = 1000 pc.
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Нешто ново о суперновим звездама
Весна Славковић*

С

упернова представља крај живота масивне звезде, у којем она
одбацује омотач, у експлозији чији је сјај упоредив са сјајем
галаксије. Према облику криве сјаја (промена асолутног сјаја
у времену), супернове се деле на два основна типа – I и II, у оквиру
којих постоји и финија подела, у зависности од почетне масе звезде,
њене структуре, металности и других критеријума.
Можда најпознатији, тип Ia настаје кад звезда има 1,44 масе
Сунца (Чандрасекарова граница). Тада долази до нуклеарне фузије
угљеникових атома у целокупном омотачу звезде. Максимум сјаја
овог типа је -19,3 (у апсолутним магнитудама) и ова чињеница се
користи код одређивања даљина до других галаксија. Сви остали
типови супернових настају у процесу, који се назива колапс језгра.
Када се потроши нуклеарно гориво у језгру звезде, долази до
нарушавања притиска електрона, који више не може да се одупре
гравитацији и звезда се урушава. Честа је појава да у бинарним систе
мима, масивнија звезда „одвуче” експандиарни омотач пратиоца,
што доводи до пораста гравитационог притиска и нарушавања њене
стабилности и појаве супернове.
Слика 1 . Криве сјаја различитих типова супернових

маса упредивих са масом Сунца. Могућа објашњења су неравномерно
мешање слојева у омотачу колабирајућег језгра или асиметрије у току
саме експлозије у бинарним/вишеструким звездама.

В Р Ш А Ц

Слика 3. SN2001ig

Слика 2. N49
Иако смо супернове упознали првенствено као визуелне
догађаје, видљив део зрачења је скоро занемарљив споредни ефекат.
Тип Ia је детонација тзв. белог патуљка, где је највећи део енергије
усмерен ка фузији тежих елемената и кинетичкој енергији одбаченог
материјала. Процеси који стоје иза колапса језгра стварају лавину
неутрина и највећи део енергије је усмерен на то. Супернове типа II
су у просеку слабијег максималног сјаја него тип Iа, али је ослобођена
енерија већа око 100 пута.

Нешто ново
LMC N49 – Остатак је супернове у Великом Магелановом обла
ку. Откривен је супербрзи објекат (bullet – доле десно на слици 2),
брзине око 8 милиона km/h, испаљен као метак од светлосног извора
(point source – горе лево). Светлосни извор емитује x и γ-зрачење и
сматра се да је то неутронска звезда изузетно јаког магнетног поља,
тзв. магнетар. Новија посматрања су открила да је извор прилично
заклоњен гасом – као да је иза, а не у центру облака. Откривен је још
један потенцијални „метак” на супротној страни остатка супернове.
Још увек је нејасно како долази до овако брзих избачаја објеката

SN2001ig – у галаксији NGC7424, далекој око 40 милиона свет
лосних година, догодила се експлозија звезде, која је пре тога изгубила
омотач од водоника. Нестанак омотача приписан је пратећој компо
ненти бинарног система. Након што је звезда експлодирала (слика 3,
лево) и њен сјај опао, Хабл-телескоп је снимио пратећу компоненту,
која је преживела експлозију примарне (слика 3, десно). Ово је супер
нова типа II и чини се да је чешћи него што се до сада сматрало.
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SN2018oh – Кеплер-телескоп је снимио прве тренутке звезде
на самрти, у галаксији UGC4780 удаљеној 170 милиона светлосних
година. Реч је о белом патуљку, који усисава материју са пратиоца –
црвеног џина. Обично сјај оваквог система расте током три недеље,
пре него што почне да опада. Ова супернова је достигла максимум за
три пута краће време! При томе, примећена је плавичаста измаглица
око звезде, што је знак веома високих температура. Предложена
су два објашњења за овај рани максимум сјаја: 1) Ударни талас од
експлозије је налетео на пратећу компоненту, стварајући врућ и сјајан
материјал; 2) Већа количина радиоактивног никла у омотачу белог
патуљка (много већа него што се до сада претпостављало). Наиме,
радиоактивни никл се распада на кобалт, па на стабилно гвожђе, а
нуклеарни распад ослобађа енергију, која би можда могла да објасни
овакав нагли скок сјаја. Ова супернова је класификована као тип Ia,
иако је у питању најбржерастући бели патуњак икада забележен.
Ипак, научници се надају да ће даља посматрања и открића других
супернових бацити мало светла и на овакве сјајне случајеве.
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2018 – Година успешних мисија космичких сонди

Н

Инвазија сонди на Марс
се наставља
Насличнија планета Земљи, односно најмање различита од ње
од свих светова у Сунчевом систему, Марс је објекат најинтензивнијег
проучавања космичких сонди. Око њега кружи шест орбитера (Mars
Odyssey 2001, МRO, МAVEN, Mars Express, Маrs TGO и Manglayaan), а
обављено je осам успешних спуштања лендера. Највећи подухват
у истраживању Марса у 2018. је успешно спуштање сонде-лендера
Insight у вулканско подручје Elysium. Ова сонда је лансирана 5. маја,
да би се по усмерењу на путању ка Марсу од ње одвојиле две иден
тичне микросонде MarCO масе по 13,5 килограма, које су летеле
одвојено. После путовања од готово седам месеци, у близину Марса
стигла је 26. новембра. Након одвајања крстарећег дела са соларним
панелима, сонда је у капсули, термички изолованој шкољки, ушла у
Марсову атмосферу директно са међупланетарне путање брзином од
5,9 km/s на висини од 128 километара. Током пет минута атмосферског
кочења успешно су обављене све EDL (Entry, Descent and Landing)
процедуре. Сонда је током аеродинамичког кочења била изложена

*) Природњачко друштво „Геа“ Вршац

оптерећењу од 7,4 г, при чему је термички штит успешно изоловао
од високе температуре, а брзина је смањена на 415 m/s. На висини од
12 километара отворен је специјални суперсонични падобран, да би
потом била одбачена доња шкољка капсуле. На висини од 1,1 кило
метара и при брзини од 61 m/s, лендер је откачен од горње шкољке
капсуле са падобраном. Радом ретроракетних мотора са погоном на
једнокомпонентно гориво, монометил хидразин, брзина је смањена
до 7,8 m/s за коначно меко спуштање. Лендер Insight је имао укупну
масу 358 килограма, а по спуштању 134 килограма. Разлика је утро
шено гориво за рад ретрореактивних мотора. Све фазе пратиле су две
мале сонде које су о томе слале податке на Земљу и после пролетања
поред Марса заувек одлутале далеко од Сунца. Лендер Insight је
успешно развио соларне панеле да би наредних дана слао на Земљу
све боље снимке своје околине. Механичком руком је спустио на тло
инструменте за геолошка истраживања и током мисије која је плани
рана да траје једну Марсову годину, треба да избуши тло до дубине од
5 метара и спусти инструменте за мерење топлоте из Марсовог језгра.
Вршиће сеизмичка мерења потреса услед удара метеорита као и
ласерска мерења у садејству са сондама орбитерима, са циљем да се
боље разуме Марсова унутрашњост, језгро, кора и омотач, а обављаће
и метеоролошка мерења.
Мисија ровера Kјуриозити одвија се успешно. Спустио се 2012.
године у кратер Гале, пење се на централну планину Шарп, и до сада
је савладао висинску разлику од 300 метара. Ровер Опотјунити који је
на Марсу од 2004. године, после пешчане олује у области Меридиани
планум јуна 2018. године престао је да одговара на сигнале са Земље
и ова мисија је званично завршена. С обзиром да је трајала 14 година
преставља изузетан успех.

Доношење узорака тла
са астероида на Земљу
Јапанска космичка агенција ЈАXА је 2014. године лансирала
сонду Hayabusa 2 ка астероиду Ryugu. Сонда на главни јонски погон и
хемијски ракетни маневарски погон масе 609 килограма стигла је јуна
2018. године у близину овог астероида пречника око 900 метара, да би
потом почела да кружи око њега и детаљно га снима. Два мала ровера
(„скакутача“, с обзиром на малу гравитацију), назива Hibou и Owl, масе
по 1,1 килограм, избацила је 21. септембра на површину астероида.
Ровери су пренели снимке површине из непосредне близине. Избачен
је и већи лендер Mascot, масе 9,6 килограма, немачке и францу
ске производње, који је вршио сложенија научна истраживања,
ИЦ снимања и магнетска мерења у трајању од 17 часова. Остао је
још један ровер да се спусти на површину астероида. Основни циљ
мисије је да се врате узорци тла на Зељу и за то је разрађен посебан
метод сакупљања узорака. Сонда треба да се спусти до површине
астероида и посебан колектор у виду трубе би је додирнуо, а потом
би на површину био испаљен пројектил од тантала масе 5 грама
брзином од 300 m/s. Материјал са површине би се при том разлетео,
и био би прикупљен у контејнер, који би се сместио у одговарајућу
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Текуће мисије се настављају успешно,
а нове иду ка циљу

Драган Лазаревић*

аучна представа коју човечанство има о световима Сунчевог
система непрекидно се допуњава и продубљује подацима које
шаљу космичке сонде. Поред научне користи, сонде имају и
симболичан значај. Оне представљају својеврсну претходницу људи
у далеким областима нашег планетарног система, технолошку
„предстражу“ човечанства које је прешло границе Земље. Тренутно
је активно око 15 космичких сонди, а 2018. година се може сматрати
успешном, јер су започете мисије успешно настављене, неке сонде
су после вишегодишњих путовања стигле на своја одредишта, а
неке нове су лансиране.
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капсулу. Планирана су три скупљања, али и дубље бушење површине
испаљивањем пројектила од бакра масе 2,5 килограма из топа, који
би био одвојен од сонде удаљене од астероида око 500 метара. При
удару би настао кратер од 2 метра, а сонда би после прикупила узорке
избачене из унутрашњости астероида. Мисија би требало да се оконча
2019. године и сонда упути ка Земљи, да би капсула са узорцима ушла
у њену атмосферу 2020. године и спустила се у Аустралију.
Друга мисија са циљем да допреми узорке са астероида је NASA
сонда Osiris Rex, укупне масе 2,1 тоне. Лансирана је 2016. године,
у близину астероида Бену, пречника око 500 метара, стигла је 3.
децембра 2018. године, да би 31. децембра почела да кружи око њега
на растојању од 1,4 километра. Планира се врло детаљно снимање
површине у видљивом, ИЦ и X зрачном спектру, ласерско мапирање,
спектроскопско испитивње хемијског састава и магнетометријско
мерење. Потом би се у три покушаја узели узорци површине, сонда
би се спустила да механичка рука TAGSAM додирне тло, а потом би
покупила узорке које млаз азота подигне са површине. Узорци масе
бар 60 грама, сместили би се у капсулу, а сонда би се 2021. године
упутила ка Земљи. Мисија би се окончала 2023. године спуштањем у
пустињу у држави Јута.
Оба истраживана астероида спадају у групу угљеничних и верује
се да садрже органска једињења формираних од настанка Сунчевог
система. Истраживања ће можда пружити одговор на вечито питање
о настанку хемијских основа живота.
Kинеска сонда Chang'e 4 лансирана је ка Месецу 7. децембра
2018. године. После лета у његовој орбити планирано је слетање
у јануару следеће године и то по први пут у историји на страну
супротну од Земље. Област спуштања сонде је кратер Фон Kарман
у басену Аиткин у близини Месечевог јужног пола, где би се ровер
Yutu 2, масе 140 килограма, кретао по Месечевој површини. Поред
радарског снимања потповршинских слојева планиран је и биолошки
експеримент. У херметички затвореном контејнеру масе 3 килограма,
при температури од 24ºC и под вештачким светлом, требало је ство
рити затворен микроекосистем – да из семена никне неколико врста
биљака, којима би се храниле свилене бубе и други инсекти, а који би
производили угљен диоксид за биљке.

Јупитеров орбитер сонда ЈУНО успешно истражује највећу плане
ту сунчевог система кружећи по издуженој елиптичној поларној орби
ти. Поред мерења Јупитерове магнетосфере и радиосондирања атмос
фере, снимала је поларне области Јупитерових облака као и области
између светле и тамне стране. Захваљујући сенкама које високи
облаци од амонијака бацају на и до 50 километара ниже слојеве, свет
Јупитерових ускомешаних облака открива своју вертикалну структуру
у облицима и бојама које личе на надреалистичке слике. Мисија ЈУНО
ће се продужити до 2021. године.
Војаџер 2 је као и његов претходник прешао границу хелиопаузе.
На растојању од преко 20 милијарди километара сматра се да је иза
шао из Сунчевог система. Веза са оба Војаџера се све теже одржава и
очекује се да ће се ускоро и прекинути чиме би ове мисије које трају 41
годину биле окончане. Јапанска сонда Акатсуки која кружи око Венере
и обавила је основни задатак – снимање њене атмосфере и облачног
слоја, а биће продужена до 2021. године. NASA је 12. августа ланси
рала сонду Parker Solar Probe, која треба да се приближи Сунцу на 6,9
милиона километара. То ће постићи методом „гравитационе праћке“,
пролетањем поред Венере. Прво пролетање је обављено 3. октобра.
Kористећи њено гравитационо поље током седам пролетања сонда
ће коначно 2025. године постићи веома издужену елиптичну путању,
при чему ће максимална брзина у перихелу бити 192 km/s. Европска
агенција ESA је 20. октобра ка Меркуру лансирала сонду Бепиколомбо.
После два пролаза поред Венере, коначно ће ући у Меркурову орбиту
2025. године.
Иако сваки од ових пројеката има главног носиоца, државу
или унију чија је агенција иницијатор мисије, неки инструменти на
сондама су и дело других агенција и држава, тако да се мисије могу
сматрати за интернационалне, као напор читавог човечанства да про
шири научно сазнање о Сунчевом систему.

ПРИРОДЊАЧКО
ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
ДРУШТВО
NATURALISTIC
NATURALISTIC SOCIETY
SOCIETY

ПРИРОДЊАЧКО
ПРИРОДЊАЧКО ДРУШТВО
ДРУШТВО
NATURALISTIC
NATURALISTIC SOCIETY
SOCIETY

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"
В Р Ш А Ц

60

61

Троброј 16/17/18 - 2016-2018. год.

Троброј
Троброј 16/17/18
16/17/18 -- 2016-2018.
2016-2018. год.
год.

Еволуција планета, сателита и астероида Сунчевог система

С

стотине других ледених астероида. Сматра се и да је Тритон био једна
од планетезимала која је гравитацијом Нептуна заробљена и постала
његов сателит. Неке ледене планетезимале су захватане гравитацијом
Сатурна и Јупитера усмераване на путање ближе Сунцу.
При томе су се сударале са силикатним астероидима у астероид
ном појасу и ту остале као што случај са малом планетом Церес, а неке
су се сударале са Марсом, Земљом, Месецом, Венером и Меркуром и
то је тзв. „касно тешко бомбардовање” које се догађало пре око 4,1 до
3,6 милијарди година. Оно је оставило трагове у виду великих кратера
на Марсу (депресија Хелас), свих мора на Месецу, долине Калорис на
Меркуру и можда је такав удар „преврнуо” Венеру и довео до њене
обрнуте ротације. Такви удари су били и по Земљи, али су касније тек
тонске активности и водена ерозија уклонили трагове у виду кратера.
Рачунарски модели еволуције Сунчевог система Ница 1 и
усавршенији Ница 2, иако је остало неких неразјашњених питања,
до сада су најуспешнија симулација оног шта се догађало током 4,5
милијари година.
Постоје и претпоставке да је постојала и пета гасовита планета
која је избачена деловањем гравитације остале четири из Сунчевог
система, као и да је Меркур био Венерин сателит, па чак и да су Јупитер
и Сатурн заменили места у Сунчевом систему. Те претпоставке се гото
во и не могу доказати, али ни побити. Рачунарски модели само указују
на процес који је могућ, али не и да је заиста тако било. Они за сада
не узмају у обзир неке утицаје чији носиоци су ван Сунчевог система
и који су се догађали као ближа мимоилажења других звезда и Сунца,
или пролазак Сунца кроз спиралне галактичке кракове.
Будући рачунарски модели ће вероватно укључити и такве
утицаје како се већ буде повећавао сазнање о њима.
Пут до вероватније реконструкције еволуције Сунчевог система
ће бити врло дуг, захтеваће детаљно познавање састава свих тела
Сунчевог система, па и најудаљенијих објеката Кајперовог појаса.
Можда би примена тих рачунарских модела на симулирање
еволуције планетарних система других звезда (нпр. Епсилон Еридани
или Тау Цети око којих су откривене планете и астероидани појасеви)
могла да доведе до спознаје универзалних принципа тог процеса и
тако помогла да се са већом вероватноћом реконструише прошлост
Сунчевог система.

путања
Нептуна

путања
Урана

*) Природњачко друштво „Геа“ Вршац
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Астрономска секција ПД „Геа“
организовала посматрање
преласка Меркура преко
Сунчевог диска

Драган Лазаревић*

адашња композиција Сунчевог система који чине планете,
велики број њихових сателита, астероидни појас између
Марса и Јупитера и Јупитерови тројански астероиди, Кајперов
појас ледених астероида и малих планета даљих од Нептуна и
далеки Оортов облак ледених астероида (одакле потичу комете) је
резултат промена које су се одвијале од настанка све до садашњег
стања. Покушавајући да реконструишу ток те промене астрономи
Опсерваторије Азурне обале у Ници у сарадњи са колегама из
Бразила и САД су 2005. развили рачунарски модел (назван Ница
модел) који је симулирао гравитационе интеракције спољних
гасовитих планета и малих тела током 4,5 милијарди година.
Полазна претпоставка је била да је су прво настале велике планете
Јупитер и Сатурн (тада је био знатно мање удаљен од Сунца) као
и Нептун и Уран који тада нису још достигли садашњу масу. Даље
од њихове удаљености од Сунца је био појас милиона ледених
астероида тзв. „планетезимала”, чија се укупна тадашња маса
процењује на око 35 маса Земље. Рачунарском симулацијом
захва
тања планетезимала гравитацијом великих гасовитих
планета и блиским пролазима поред њих установљено је да су
планетезимале мењале путање ка веома издуженим елипсама,
биле су усмераване ка унутрашњим планетама, падале на гасовите
планете или чак бивале избачене из Сунчевог система. При томе су
се мењале и орбитe великих планета; Јупитер је избацивао и астерои
де из појаса према Марсу и зато се мало приближио Сунцу, а Сатурн се
полако удаљавао од Сунца.
Поготово су велике нестабилности настајале када је долазило
до тзв. резонанци, целобројних односа 3:2 или 2:1 периода обиласка
око Сунца Јупитера и Сатурна што је доводило до растурања великог
броја планетезимала. Нептун и Уран су се у интеракцији са планете
зималама још изразитије удаљавали од Сунца и при том добијали
издуженије орбите и (на основу половине рачунарских симулација)
у једном блиском сусрету пре 3,5 милијарди година заменили места
у Сунчевом систему, тј. Нептун је постао удаљенији од Сунца. Даљим
током је Нептун својом гравитацијом растурао појас планетезимала а
делимично их је и захватао све док није постигао садашњу масу, а при
томе се удаљавао од Сунца. Остатак некада великог облака планетези
мала је Кајперов појас и то су сада Ерис, Плутон, Седна, Квауар, Оркус и
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Курс астрономије
и друге активности
астрономске секције
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ланови астрономске секције ПД „Геа“ редовно се окупљају на
састанцима у Дому омладине у Вршцу, уторком од 18 до 21
час. Тада се разматрају актуелна достигнућа астрономије и
космонаутике. Ако временски услови дозволе, у дворишту Дома
омладине организују се телескопска посматрања, доступна свим
грађанима Вршца.
У сарадњи са Домом омладине, у мају 2017. године одржан је
Курс астрономије за заинтересоване грађане. Курс је похађало 15–20
углавном млађих слушалаца. Изложене су следеће презентације:
„Звездано небо и тела Сунчевог система виђени кроз телескоп“,
„Истраживање Сунчевог система космичким сондама“, „Пројект Аполо
– били су на Месецу!“ и „Живот и разум у Васиони“. Одржан је и курс
основног руковања телескопом са посматрањем Месеца.
У марту и априлу наредне 2018. години, одржан је низ презен
тација под називом „Космичка будућност човечанства”. Изложене су
футуристичке визије развоја астронаутике на основу постојећих науч
них сазнања по наредним темама: „Најближи циљеви насељавања у
космосу Месец и астероиди“, „Насељавање и тераформирање Марса“,
„Тераформирање Венере“, „Планета Меркур – енергетска база чове
чанства будућности“, „Међузвездана путовања“. Презентације је пра
тило 20–25 слушалаца, a снимала их је и регионална телевизија Банат.
У току маја исте године, одржан је нешто измењен Курс астрономије
са следећим презентацијама: „Тајне звезданог неба“, „Тела Сунчевог
система виђена телескопом“, „Истраживање Сунчевог система кос
мичким сондама“. Све презентације одржао је Драган Лазаревић, уз
помоћ Александра Рељина и Уроша Мрђе. Слушаоци курса су и теле
скопом посматрали Месец.
Чланови астрономске секције редовно посматрају небо теле
скопима Целестрон 8 и једним старијим рефрактором. Најчешће се
посматра Месец, Јупитер, Сатурн, Венера, Марс, као и карактеристич
ни Месијерови објекти, суседне галаксије М-31 у Андромеди, маглине
у Ориону, глобуларна звездана јата М-13 у Херкулу и друго. Телескоп
се сваке године носи и у Дом ученика средњих школа и омогућава се
ученицима да виде небеске објекте.

ршчани су 9. маја 2016. године имали прилику да буду сведоци
једног занимљивог и ретког астрономског догађаја. Астрономска
секција Природњачког друштва „Геа“ из Вршца организовала је
телескопско посматрање преласка планете Меркур преко Сунчевог
диска. Постављена су два телескопа код Крста на градском тргу, и
Вршчани су могли да гледају ову занимљиву небеску појаву од 17
часова па све до заласка Сунца. Бистар поглед у небо омогућили су
већи телескоп Celestron 8, који је у власништву Друштва, и мањи тип
Sky watcher, власништво младог астронома аматера Уроша Мрђе.
„Телескопи су били опремљени сребрнастим светлосним
филтерима од фолије милара, како би заштитили очи посматрача од
светлости Сунца“, објашњава Драган Лазаревић. На већем телескопу
је увећање било 72 пута, а на мањем 36 пута. Због кише, која је пала
у подне, и влаге у ваздуху, веће увећање је давало мање оштру слику.
Посматрачи су имали прилику да виде планету Меркур као мали
тамни круг на светлом и великом Сунчевом диску, а виделе су се и
тамније области Сунчевих пега неправилног облика. Ову астрономску
појаву је посматрало око 150 грађана различитих генерација.
„Појава преласка Меркура преко Сунчевог диска се ретко догађа,
јер Земља, Меркур и Сунце треба да се нађу приближно на истој
линији“, истиче Лазаревић. „Како је раван путање Меркура нагнута
у односу на раван Земљине путање тзв. еклиптике за 7 степени, обе
планете би требало да буду у близини осе пресека тих равни да би се
видела ова појава“.
Меркур је најмања планета Сунчевог система и најближа Сунцу
од којег је удаљен 46 до 70 милиона километара. Пречник Меркура
износи 4880 километара, око Сунца обиђе за 88 земаљских дана,
а дан и ноћ се смене за 175,4 дана. На страни окренутој Сунцу,
температура порасте до 430ºС, а на ноћној опада до –170ºС. Меркур
нема атмосферу, а површина му је прекривена бројним кратерима
насталим ударима астероида. Слична је Месечевој површини и
детаљно је снимљена и картографисана космичком сондом Месенџер.
Како сазнајемо од Лазаревића, преласци Меркура преко Сунче
вог диска су се одиграли 1999, 2003. и 2006. године, а следећи ће
бити 11. новембра 2019. године. За све Вршчане, који су пропустили
ову прилику, астрономи и аматери ПД „Геа“ обећавају да ће, ако
метеоролошки услови дозволе, организовати посматрање ове појаве
и 2019. године.
Јованка Ерски
Чланак преузет из „Вршачке куле“ број
1065 од 20. маја 2016. године
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Тематске изложбе и скупови на
којима смо учествовали

Ч

ланови Природњачког друштва „Геа“ често учествују на
скуповима у организацији других удружења и институција.
Својим прилозима, радовима, публикацијама, теренским
налазима или фотографијама, доприносимо да ови скупови буду
још бољи и запаженији.

Дунавска клисура – српска обала: У изложбеном
простору историјског здања бастиона Марије Терезије у Теми
швару (Румунија), 5. маја 2016. године је отворена тематска
изложба „Дунавска клисура – српска обала: Природна, културна
и туристичка баштина Националног парка Ђердап“. Изложбу је
организовало ЈП „Национални парк Ђердап“ у сарадњи са нашим
пријатељем, др Сретком Милановићем из Музеја Баната Теми
швар“, а уз подршку Жупанијског савета Тимиш, Туристичке
организације Србије, Савеза Срба у Румунији и Генералног конзу
лата Србије у Темишвару. Основна тема изложбе било је пред
стављање свих вредности Ђердапа јавности западне Румуније.
Такође је Туристичка организација Србије припремила презентацију
намењену представницима румунске привреде и медија. Поред
бројних и виђених званица, свечаном отварању на позив др Сретка
Милановића, присуствовали су и чланови ПД „Геа“ из Вршца.

Годишњак
Природњачког
друштва "Геа"

истински заљубљеници у природу, а од стотина приспелих бирају
се најзанимљивије. Свечана отварања, у организацији НП „Фрушка
гора” су 24. маја у Новом Саду, на Европски дан паркова, а након
тога изложбе гостују по Србији. Сваке године бира се нова тема,
а 2017. године тема је била вода. Циљ теме је био да се кроз
приказ живог света на воденим стаништима широј публици
прикаже колико је разноврсних живих бића везано за воду и
водена станишта и чији опстанак зависи од воде, као и указивање
на проблеме и значај њиховог очувања. На позив др Драгише
Савића, наш члан Зоран Гавриловић учествовао је на конкурсу у
циљу промовисања вршачких водених станишта, са фотографијом
шареног даждевњака са Вршачког брега. Ова фотографија нашла
се међу 26 одабраних из 16 земаља света, које су штампане у
промотивном изложбеном каталогу.

XIII Међународна изложба фотографија „Water
= Life / Вода = Живот” – у циљу указивања на важност
заштите природе, очувања станишта и биолошке разноврсности,
изложбу су први пут организовали 2005. године др Драгиша Савић
из НП „Фрушка Гора“ и Светозар Сантовац, дугогодишњи кустос
Народног музеја Зрењанин. Изложбе нису такмичарског карактера
и фотографије са свих крајева света шаљу већином аматери и

Дан паукова – Дана 18. новембра 2017. године у
Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду, отворена
је манифестација „Дан Паукова“, прва у Србији такве врсте.
Кроз врло занимљива предавања, радионицу за децу, изложбу
фотографија, ликовних радова, мозаика и изложбу живих паукова
боље шира јавност могла је да се упозна са овим бићима која
готово свакодневно сусрећемо. Организатори су се потрудили
да све протекне у знаку паукова и то од декорације улаза у
зграду Завода, централног хола, сале за предавања и семинаре,
па све до послужења са мотивима паукова. Надамо се да се ова
манифестација представити публици и у другим градовима Србије.
На изложби су учествовали и чланови ПД „Геа“ из Вршца, где је
фотографија Зорана Гавриловића, на којој је врста Hogna radiata
одабрана и била изложена.
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Промоција књиге „Управљање
природном баштином у
Војводини“

У

свечаној сали Скупштине града Вршца, у понедељак 13.
јуна 2016. године, ПД „Геа“ је у сарадњи са Покрајинским
секретаријатом за заштиту животне средине, Покрајинским
заводом за заштиту природе и Светским фондом за природу,
одржало промоцију књиге „Управљање природном баштином у
Војводини“. У књизи је, на А4 формату, у пуном колору, у 1000
примерака, описано 17 заштићених подручја природе у АП
Војводини, њихове капиталне вредности, циљеви и методе заштите,
представљени су изазови, али и успешни примери заштите. Међу
одабраним подручјима уврштена су и два из нашег јужног Баната –
Предео изузетних одлика „Вршачке планине“ и Специјални резерват
природе „Делиблатска пешчара“. Врло корисно издање за све оне
које заштита природе занима професионално, али и из личног
задовољства. Пет дана раније, књига је први пут промовисана у
Новом Саду, тако да је Вршац био други град у којем је стручна
и заинтересована јавност могла да се упозна са овом вредном
књигом. Издање је доступно у PDF формату на сајту Покрајинског
завода за заштиту природе, у менију „О нама“ и „Наше публикације“.

Радионица Друштва за
заштиту и проучавање
птица Србије

Д

руштво за заштиту и проучавање птица Србије (ДЗЗПС) је
кроз активности волонтерске праксе, под називом „Покрени
се за природу“, организовало занимљиву радионицу о
специјалном резервату природе „Лабудово окно“. Радионица је
одржана у основним школама у општини Бела Црква, а у Вршцу
у Хемијско-медицинској школи (13. децембра 2017) и у основној
школи „Олга Петров Радишић“ (14. децембра). Ученици су кроз
занимљиву радионицу упознати са Лабудовим окном, начином
управљања и проблемима заштите. Затим су уз помоћ волонтера
друштва саставили две кућице за гнежђење птица певачица.
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Годишњак
Природњачког Зашто троброј?
друштва
"Геа"
Поштовани
чланови,
пријатељи и други читаоци. Природњачко друштво „Геа“ је од

2001. до 2015.
године објавило
15 бројева- 2016-2018.
годишњака, по један
Троброј
16/17/18
год.број годишње, на укупно
660 страница, у 7050 примерака. Напомињемо да аутори чланака и чланови уредништва
никада нису ни тражили, ни добили хонорар. Годишњак се увек делио бесплатно, тако
да су средства за штампање обезбеђивана кроз пројектно финансирање. У последње
време било је тешко доћи до средстава за активности и рад Друштва, па тако и за
штампање годишњака. Неки донатори су престали да расписују конкурсе за удружења
грађана, неки други су значајно смањили износе средстава које донирају. Зато смо били
принуђени да нарушимо редовност излажења годишњака, и по први пут, а надамо се и
последњи, годишњак објавимо као троброј, за 2016, 2017. и 2018. годину.
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На насловној страни:
Kirinia roxelana (Cramer, 1777) је дневни лептир. Најчешће живи у рубним деловима
шуме, или у проређеним храстовим шумама, искључиво у југоисточној Европи. У Србији се
налази највише у источном и југоисточном делу и Шумадији. Једино станиште ове врсте у АП
Војводини налази се на Вршачким планинама, највише на северној падини Лисичије главе, у
близини села Мало Средиште. Лепу фотографију овог лептира, коју објављујемо на насловној
страници, снимио је наш члан Зоран Гавриловић, 21. јуна 2017. године.
На другој и трећој страни корица:
Четири годишња доба на Вршачким планинама. Снимио је наш члан Миливој Вучановић
На последњој страни корица:
Поглед према средишту Млечног пута, наше галаксије, које се налази у правцу сазвежђа
Стрелац. Снимљено модификованим фотоапаратом Canon 350D са телеобјективном Canon
300 mm f/4.0. Аутор фотографије је Марино Фоновић, наш пријатељ са опсерваторије у
Пломину (Хрватска).
Жиро-рачун
355 – 1009012 – 74
Војвођанска банка

Дом омладине Вршац
Дворска 28
26300 ВРШАЦ
geaastro@gmail.com

Штампање финансијски помогли:
Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине,
Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Геа
Троброј 16/17/18
2016/2017/2018. година
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Дејан Максимовић
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Дејан Максимовић
РАЧУНАРСКА ПРИПРЕМА
Горан Димитријевски
ШТАМПА
Штампарија ТУЛИ
Вршац
500 примерака
Годишњак „Геа” број 15
изашао је из штампе
4. априла 2016. године
у 500 примерака

Природњачко друштво „Геа” из Вршца основано је 28. августа 1999. године. Основни циљеви су популаризација природних
наука, проучавање природе и проблеми њене заштите, посебно на Вршачким планинама и околини. Друштво броји око 200 чланова
који се окупљају у три секције: астрономској, биолошкој и секцији за геонауке. У оквиру биолошке секције постоје групе за праћење
и заштиту птица и ботанику. Организујемо скупове, популарна предавања, орнитолошка и астрономска посматрања, путовања.
Састанци се одржавају у Дому омладине у Вршцу, уторком и четвртком од 20 сати.

„Геа” - годишњи билтен је гласило Природњачког друштва "Геа” из Вршца.
Излази једанпут годишње и дели се бесплатно.
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