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1. Увод 
 
1.1. Црвене књиге 

 
Црвене књиге су специјализоване публикације са научним подацима о 
угроженим врстама ради њихове заштите. 
 
Задаци и циљеви:  
 пописивање угрожених врста у одређеном региону или  држави 
 утврђивање степена угрожености врсте 
 откривање чиниоца и узрока који доводе до угрожености врсте 
 развијање еколошког образовања и размишљања код великог броја људи 
 омогућавање праћења стања популације врста 
 
1.2. Топчидерска река 

 
Топчидерска река је десна притока Саве у коју се улива у Београду. Дужина 
тока је 31 км, а површина слива, који сачињава ниско побрђе северне 
Шумадије 133,25 км2. Највећа насеља тог побрђа су Рипањ, Пиносава, 
Раковица и Ресник, лоцирана су махом уз железничку пругу Београд-Ниш, 
која води долином Топчидерске реке. Изузетно је загађена и општина 
Раковица се труди да реши тај проблем. Притоке Топчидерске реке су: 
Паригуз, Кијевски поток, Раковички поток, Јелезовац и Сакинац. 
    ... 
      
2. Материјал и методе 

 
2.1. Опис рада 
 
Отишла сам до Топчидерске реке са бочицама за узорке и са неколико места 
узела по мало воде коју сам ставила у бочицу. Пипетом сам узела мало воде и 
накапала је на стаклену плочицу. Кроз микроскоп сам гледала и сликала све 
што сам нашла у води. Уз помоћ наставника сам утврдила тачно шта сам 
нашла и написала понешто свему што сам сликала. 
 
2.2. Материјали за рад 
 
 пипета 
 стаклена плочица 
 покровно стакло 
 посуда за узорак 
 микроскоп Celestron 4-20x  
 
 
 
 



3. Резултати и дискусија 
     

Бичар:  
Бичари су група протиста, а 
поједини аутотрофни 
представници названи су алгама. 
Поседују бич или више њих, који 
им служе за кретање, по чему су и 
добили назив. Насељавају слане 
и слатке воде. Могу да живе 
самостално и у колонијама.  
 
 
 

 
 
Хифе гљива 
Гљиве су необичан, разноврстан 
и недовољно проучен свет. 
Некада смо их сврставали у 
биљке, али оне не врше 
фотосинтезу, јер не поседују 
хлорофил, а и немају биљне 
органе. Представљају царство за 
себе. Развиле су три основне 
стратегије преживљавања у 
природи: живе у заједници са 
другим врстама, разлажу 
органске супстанце или нападају 

живе биљке, животиње, људе и друге гљиве. Вишећелијске гљиве имају 
кончасте ћелије које називамо хифама. 
 

Колонијална силикатна алга 
Силикатне алге су добиле име по 
силикатним творевинама које 
стварају у циљу заштите. 
Силикатне алге су једноћелијски 
и колонијални органими. 
Колоније могу бити пазличитих 
облика: лепезасте, врпчасте, 
тракасте, звездасте, а по типу су 
отворене. Ћелије које их чине су 
повезане израштајима налик на 
бодље или зупце или су спојене 
галертом (слузавим омотачем).  
 



Силикатна алга 
Посебно својство ових алги је 
што се њихов протопласт налази 
у дводелном силикатном 
панциру. Панцир се састоји из 
два неједнака дела који се 
преклапају. Већина силикатних 
алги су аутотрофи, неке су 
миксотрофи, а има и 
хетеротрофа. Има их у морима, и 
у слатким водама, што је њихово 
основно станиште, али их има и 
на влажном земљишту, у 

стенама, па чак и у снегу и леду. 
 

   
Кончасте алге: 
Трихални ступањ организације 
се сматра најпростијим код 
вишећелијских алги. Талус им је 
у облику негранатог или 
гранатог конца који слободно 
плива или је причвршћен за 
подлогу (сесилан). Може да 
постоји један конац или се више 
њих удружује. Овај талус гради 
већи број ћелија које чине низ и 
које настају узастопним 
уздужним деобама.  

 
  

Ротаторија 
Ротаторије су бескичмењаци 
микроскопске величине код 
којих се на предњем делу тела 
налази венац трепљи, на задњем 
делу стопало, а између је труп 
прекривен кутикулом. Има их 
око 2000 врста које највише 
насељавају слатке и брактричне 
воде, мада има и оних које живе у 
морима и мочварама. Начин 
живота ових сићушних 
животиња је разноврстан: неке 
су сесилне, неке се крећу пузањем 

и пливањем, а мањи број врста се причвршћују или су паразити.  



Спора 
Уколико се десе неповољни 
услови у станишту, многе 
праживотиње образују споре. 
Њихово тело се тада уобличи у 
лопту, а око себе праве чврст зид 
како би се заштитиле. На овај 
начин могу да преживе све до 
побољшања услова. Након тога 
излазе из цисте. 
 
 
 

 
Трепљар 
Трепљари су група протиста са 
стриктно хетеротрофним 
начином исхране. Описано је око 
8000 врста које насељавају 
слатке и слане воде, као и влажна 
земљишта. Међу њима има 
слободноживећих, али и доста 
паразита кичмењака и 
бескичмењака (па и човека). 
Тело им је покривено 
многобројним локомоторним 
органелама трепљама. 
Размножавају се бесполно 

бинарном фисијом или пупљењем, а полно конјугацијом и аутогамијом. Имају 
најсложенију грађу тела међу протистима, која се огледа у сталном облику 
тела и постојаном положају органела у ћелији. 
 
 
4. Закључак 

 
Осим макро света, постоји и микро свет који се не види и који такође треба 
чувати. Загађење микро света је тежи вид загађења, зато што не можемо знати 
и видети колико смо уништили неку врсту и да ли је уопште још има. У 
Топчидерску реку се изливају отпадне воде из фабрика и канализације. Река 
доноси отпадне воде из две фабрике дуж свог тока и из оближњег постројења 
Нафтне индустрије Србије. Због тога се Топчидерска река већ деценијама 
сматра синонимом за изразито загађен водоток. Топчидерка, путујући кроз 
Београд има различите намене. Од дивног места за одмор, преко замене за 
канализацију, до улоге најближег контејнера. Отпад који се може видети у 
кориту реке, само је део загађења. Голим оком невидљиве супстанце 
сврставају ову речицу у трећу и четврту класу загађености водотока. 



Велики број објеката дуж тока Топчидерске реке није повезан на 
канализацију, па у ову реку испуштају фекалије, што смањује могућност 
самопречишћавања реке. Спорадична појава опасних и штетних супстанци је 
последица ранијег рада фабрика. Топчидерска река неповољно утиче и на 
квалитет воде реке Саве. Бацајући смеће у реку, људи би требало да размисле 
о томе да и најмањи комадић отпада загађује .Иако многи мисле да у 
Топчидерки нема живог света, треба да знају да постоји живи свет који се не 
види, а који такође изумире загађивањем реке. Београд је град од око два 
милиона становника.  
 
Један папирић, једна празна кесица од грисина, само један омот од лизалице... 
Па два милиона пута толико. Где је решење за наше реке? У нама, у свима, у 
свести сваког човека, детета, у добровољним акцијама чишћења, уместо сата 
уз рачунар, потрошимо сат на чистоћу, сигурна сам да бисмо чули позив. 
Нисмо ми тако неодговорни. Само нам треба неко велики да нас сакупи... 
Фабрике треба да уграде филтере на своје испусне цеви. Треба да направе 
бране које ће спречити изливање бензина у реке. Људи треба више да знају о 
вредности воде за сва жива бића. Доста би допринела и израда канала за 
канализацију. Сви треба да размишљају о томе шта нама значи вода. 
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