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Хе ми ја жи вот не сре ди не – кључ у 
ре шава њу про бле ма ан тро пос фе ре

По че так тре ћег ми ле ни ју ма обе ле жи ла је 
чо ве ко ва спо зна ја по сто ја ња еко ло шких 
про бле ма гло бал них раз ме ра и ур гент но-
сти њи хо вог пре ва зи ла же ња и ре ша ва ња. 
Ве ли ки по мак у на чи ну са гле да ва ња про-
бле ма жи вот не сре ди не учи њен је ка да 
је чо век схва тио не мо гућ ност ре ша ва ња 
ових про бле ма уну тар ло кал них, ре ги о-
нал них или на ци о нал них гра ни ца, од но-
сно ка да је схва тио да су ови про бле ми 
ин тер на ци о нал них, ин тер кон ти нен тал-
них, тј. гло бал них раз ме ра. За га ђе ње 
ни јед не сре ди не ни је и не мо же би ти 
изо ло ва но од оста лих сре ди на, јер се то 
ко си са основ ним за ко ни ма при ро де, са 
чи ње ни цом да је Зе мља је дин ствен си стем. 
Чо век по ста је све стан да не у ва жа ва њем 
тог је дин стве ног си сте ма, од но сно не а де-
кват ним при сту пом са ни ра њу по сле ди ца 
на си ља чо ве чан ства над при ро дом до ла зи 
до про ду бљи ва ња еко ло шких про бле ма 
Зе мље и по ре ме ћа ја све у куп ног ста ња у 
ко ме се она на ла зи.

То ком ду ге исто ри је свог по сто ја ња 
чо век ни је истим ин тен зи те том ути цао на 
сво ју пла не ту и про це се ко ји су се од ви-
ја ли на њој. Ка да се по ја вио на Зе мљи (пре 

око три ми ли о на го ди на), чо ве ков ути цај 
је био ско ро пот пу но за не мар љив. Про цес 
на ру ша ва ња жи вот не сре ди не по кре нут 
је ка да је чо век по чео да се ба ви по љо-
при вре дом и сто чар ством, ма да је пр ви 
ве ћи ути цај ипак ве зан за ур ба ни за ци ју, 
од но сно, ка сни је, за на уч но-тех но ло шку 
и ин ду стриј ску ре во лу ци ју. Та ко да на-
шњи ста нов ни ци на ше пла не те то ли ко 
ути чу на при ро ду као што би то (да их 
је би ло то ли ко) чи ни ло 40 до 50 ми ли-
јар ди љу ди ка ме ног до ба. По сле ди це овог 
ути ца ја уве ли ко се осе ћа ју: на сто ти не 
жи во тињ ских вр ста је пот пу но не ста ло, 
у не ким ре ка ма је до шло до из у ми ра ња 
жи вог све та, не ке ми не рал не си ро ви не 
су ско ро при кра ју, сма њу ју се по вр ши не 
под шу ма ма, а по ве ћа ва ју по вр ши не под 
пу сти ња ма, би о ло шки свет је угро жен 
због ра за ра ња озон ског омо та ча и до дат-
ног за гре ва ња Зе мље…

Због та ко ве ли ког ути ца ја чо ве ка на 
при ро ду пре ко је нео п ход но и оправ да но 
уво ђе ње и де фи ни са ње (у еко ло шким 
раз ма тра њи ма) јед не но ве сфе ре ко ја би 
па ра лел но ег зи сти ра ла са по сто је ћим 
сфе ра ма (ли тос фе ром, хи дрос фе ром, 
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ат мос фе ром и би ос фе ром). Та ко је аме-
рич ки хе ми чар Ma na han 2000. го ди не 
увео пр ви пут по јам ан тро пос фе ра. Под 
овим пој мом под ра зу ме ва се део жи вот не 
сре ди не ство рен или мо ди фи ко ван од 
стра не чо ве ка, а ко ји чо век ко ри сти за 
сво је по тре бе. То ком про шлог ве ка, на кон 
ин ду стриј ске ре во лу ци је, чо век је ус по-
ста вио та ко сло же не си сте ме, струк ту ре, 
објек те да је ти ме зна чај но мо ди фи ко вао 
све сфе ре жи вот не сре ди не. Сто га је нео п-
ход но уочи ти ва жност де фи ни са ња ан тро-
пос фе ре као за себ не сфе ре, ко ја да нас 
има од лу чу ју ћи и до ми нан тан ути цај на 
жи вот ну сре ди ну у це ло сти, за раз ли ку од 
ан тро пос фе ре из пре ин ду стриј ског пе ри-
о да, ко ја је чи ни ла ин те грал ни део при-
ро де и иза зи ва ла ње ну ми ни мал ну де гра-
да ци ју. Да нас се по ре ме ћај тог ра ни јег 
хар мо нич ног од но са ан тро пос фе ре и при-
ро де, од но сно по ме ра ње ста ња ди на мич ке 
рав но те же при ро де углав ном огле да у 
све ве ћем за га ђе њу во де и ва зду ха ве о ма 
штет ним про из во ди ма људ ске ак тив но-
сти. Та ко је у ур ба ним сре ди на ма стал но 
при су тан про блем за га ђе ња ва зду ха тзв. 
по лу тан ти ма, као што су че сти це, сум пор-
ди ок сид, ок си ди азо та, угљен-мо нок сид, 
фо то хе миј ски ок си дан ти и угљо во до ни ци, 
или че сти це не ких спе ци фич них по лу та-
на та еми то ва них из ин ду стри је. Про блем 
за га ђе ња во де је исто та ко ве ли ки као и 
про блем за га ђе ња ва зду ха. Услед по ра-
ста бро ја љу ди, њи хо вог стан дар да, ур ба-
ни за ци је и раз во ја ин ду стри је до ла зи до 
по ра ста по тро шње во де, али исто вре ме но 
и до по ра ста ко ли чи не от пад них во да. 
По ја вом ин ду стри је и ур ба них цен та ра 
као ве ли ких еми те ра от пад них суп стан ци 
про цес са мо пре чи шћа ва ња во де ви ше 
ни је до во љан да би са ни рао штет не по сле-
ди це по лу та на та. Да нас при род ни во де ни 
си сте ми не мо гу да при хва те по лу тан те 
без озбиљ них еко ло шких по сле ди ца. У 

њи ма до ла зи до по ре ме ћа ја при род не рав-
но те же и сма ње ња ква ли те та во де.

Чо век у сво јој пре ве ли кој те жњи за 
на прет ком и ве ћим стан дар дом за бо ра-
вља да су при род ни ре сур си и ка па ци-
те ти еко си сте ма огра ни че ни. Та ко се због 
по ве ћа не и че сто ра сип нич ке по тро шње 
за ли хе ми не рал них си ро ви на као што 
су наф та, угаљ и дру го сма њу ју сва ким 
да ном. Исто та ко је по зна то да се жи ва 
и не жи ва при ро да на ла зе у ста њу рав но-
те же, ко ја се мо же по ре ме ти ти пре ко ра че-
њем ка па ци те та еко си сте ма, ка да еко си-
стем не мо же ви ше да амор ти зу је про ме не, 
услед че га до ла зи до по ре ме ћа ја ко ји мо гу 
осе ти ти са да шње и бу ду ће ге не ра ци је.

Пре вен ци ја и са ни ра ње по сле ди ца 
ан тро пос фе ре је вр ло ак ту е лан про блем 
да на шњи це. Ме ђу тим, до ско ра се овај 
про блем ре ша вао углав ном при ме ном 
не ких оп штих, „уни вер зал них зна ња“. 
Про та го ни сти тог на чи на на ме та ли су сти-
хиј ност у ре ша ва њу ових про бле ма, као 
и њи хо во уоп ште но са гле да ва ње. Де фи ни-
са ње узро ка за га ђе ња, ње го вих по сле ди ца, 
мо гућ но сти пре вен ци је за га ђе ња, при-
ме на аде кват не ре ме ди ја ци о не тех ни ке 
мо же се из ве сти ис кљу чи во ко ри шће њем 
спе ци фич них струч них зна ња, од но сно 
раз у ме ва њем и де фи ни са њем кон крет-
них про це са, по ја ва и при род них за ко на 
ко ји ма они под ле жу. За то је по треб но уме-
сто „уни вер зал ног“ при сту па у ре ша ва њу 
про бле ма жи вот не сре ди не раз ви ти спе-
ци фич не при сту пе у окви ру по је ди нач них 
на уч них ди сци пли на. Са мо та кво са гле да-
ва ње про бле ма мо же би ти све о бу хват но, 
на уч но ис прав но и пот пу но. Си гур но је 
да хе ми ја, као на у ка ко ја је део си сте ма 
при род них на у ка и ко ја се ба ви про у ча-
ва њем са ста ва, свој ста ва и хе миј ских про-
ме на ма те ри је, пред ста вља глав ну по ла-
зну осно ву у схва та њу ста ња и про це са 
свих ге ос фе ра, па и са ме ан тро пос фе ре. У 

36 Aktuelno.indd   44636 Aktuelno.indd   446 12.9.2007   22:19:4512.9.2007   22:19:45



А К  Т У  Е Л  Н О  •  C U R  R E N T  I S  S U  E S  •  А К  Т У А  Л Ь  Н О

447

 2007

окви ру хе ми је по себ но се из два ја хе ми ја 
жи вот не сре ди не, на уч на ди сци пли на ко ја 
је још уже и бли же усме ре на пре ма са мој 
при ро ди.

Шта се тач но под ра зу ме ва под пој-
мом хе ми ја жи вот не сре ди не? Мо гло би 
се ре ћи да она у осно ви пред ста вља на у ку 
о из во ри ма раз ли чи тих хе миј ских вр ста у 
во ди, зе мљи шту, ва зду ху и жи вој сре ди ни, 
као и о њи хи вим ре ак ци ја ма, тран спор ту, 
ефек ти ма и њи хо вој да љој суд би ни и ути-
ца ју на жи вот ну сре ди ну. Пред мет ње ног 
про у ча ва ња пред ста вља ју ди ја ме трал но 
раз ли чи те по ја ве: то мо гу би ти ре ак ци је 
фре о на у стра тос фе ри, ана ли за де по зи та 
по ли хло ро ва них би фе ни ла у оке ан ским 
се ди мен ти ма, али и ис пи ти ва ње аку му ла-
ци је ор га но хлор них пе сти ци да у ма сном 
тки ву пти ца. Пре ма то ме, пред мет ње ног 
ис тра жи ва ња је ком плек сан, оби ман и 
ра зно лик.

Хе ми ја жи вот не сре ди не ни је но ва 
ди сци пли на. Све до се дам де се тих го ди на 
про шлог ве ка ис тра жи ва ња у окви ру ове 
обла сти вр ше на су са мо у уни вер зи тет-
ским (ака дем ским) окви ри ма – де парт ма-
ни ма или у ин ду стриј ским ис тра жи вач-
ким ти мо ви ма, и то вр ло че сто од стра не 
оних ко ји се и ни су при мар но ба ви ли 
хе ми јом. Уви ђа ју ћи да се про бле ми ста ња 
жи вот не сре ди не и ан тро пос фе ре мо гу 
ре ша ва ти са мо уз раз у ме ва ње и де фи-
ни са ње хе миј ских про це са у при ро ди и 
хе миј ских тран сфор ма ци ја ко ји ма под-
ле жу раз ли чи те при род не ком по нен те и 
ан тро пос фер ски ар те фак ти, да нас ком-
плет на еду ка ци ја хе ми ча ра под ра зу ме ва 
и са вла ђи ва ње од ре ђе них зна ња из хе ми је 
жи вот не сре ди не, та ко да се на све ве ћем 
бро ју уни вер зи тет ских де парт ма на уво де 
кур се ви хе ми је жи вот не сре ди не.

Хе ми ја жи вот не сре ди не при ме њу је 
хе ми ју и ње не прин ци пе у де фи ни са њу 

са ста ва, про це са и тран сфор ма ци ја узро-
ко ва них при род ним или ан тро по ге ним 
ак тив но сти ма. Иако си сте мат ско са гле-
да ва ње при ро де на ла же за себ но про у ча-
ва ње сва ке по је ди нач не при род не или 
ан тро по ге не ком по нен те и про це са, 
хе ми ја жи вот не сре ди не за сту па све о бу-
хва тан и це ло вит при ступ у ис тра жи ва њу. 
Та квим при сту пом мо гу ће је са гле да ти 
по ве за ност од но сно сте пен пре кла па ња 
и ме ђу соб не ути ца је ко је све ове ком по-
нен те при ро де има ју јед не на дру ге.

Ис тра жи ва ња ко ја се вр ше у стро го 
де фи ни са ним ла бо ра то риј ским усло ви ма, 
при огра ни че ном и по зна том бро ју фак-
то ра ути ца ја, не од го ва ра ју ре ал ном ста њу 
у при ро ди. Хе миј ске ре ак ци је и про це си 
ко ји ма под ле жу по лу тан ти у при ро ди 
вр ло су сло же ни, јер на њих ути чу мно-
го број ни фак то ри: ме те о ро ло шки усло ви, 
ин тен зи тет со лар не ра ди ја ци је, при су ство 
во де не па ре, то по гра фи ја те ре на, ком би-
но ва но деј ство исто вре ме но при сут них 
по лу та на та у не кој ге ос фе ри ко ји су раз ли-
чи тог са ста ва и ме ха ни зма де ло ва ња…

Ком плек сност у мо де ло ва њу рас по-
де ле, по на ша ња, ми гра ци је и да ље суд-
би не по лу та на та у при род ној сре ди ни 
про ис ти че упра во из ути ца ја ве ли ког 
бро ја раз ли чи тих па ра ме та ра сре ди не. 
Та ко у во де ној сре ди ни из ме не са ста ва 
во де, ње ног ал ка ли те та, ки се ло сти, тем-
пе ра ту ре, га сног ре жи ма мо гу у пот пу но-
сти да мо ди фи ку ју утвр ђе но и оче ки ва но 
по на ша ње и ре ак ци је по лу тан та, као што 
у ва зду ху из ме на стру ја ња ва зду шних 
ма са, по ја ва па да ви на, при су ство дис пер-
го ва них чвр стих че сти ца зна чај но ме ња ју 
да љу суд би ну аеро за га ђи ва ча у ат мос-
фе ри. Тек раз у ме ва њем на чи на на ко ји 
не за га ђе на при ро да „ра ди“, ко је хе миј ске 
суп стан це су при сут не и у ко јој кон цен-
тра ци ји у не за га ђе ној сре ди ни, мо гу ће је 
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пред ви де ти од го вор сре ди не на ан тро по-
ге ни ути цај и де фи ни са ти ста ње у ко ме 
ће се на ла зи ти од ре ђе на сре ди на.

На кра ју, мо же се ре ћи да је вр ло те жак 
и од го во ран за да так ста вљен пред хе ми ју 
жи вот не сре ди не: да се пред ви ди од го вор 
при ро де на ан тро по ге но оп те ре ће ње, да 
се пред ви ди на чин пре стро ја ва ња струк-
ту ре ге о си сте ма ни зом хе миј ских про це са 
и тран сфор ма ци ја. Али усме ра ва њем 
на по ра ка де фи ни са њу основ них по сту-
ла та при ро де, у окви ру хе ми је жи вот не 
сре ди не, ак ту е ли за ци јом хе миј ске осно ве 
еко ло шких про бле ма, чо век је ипак ко рак 
бли жи ис пу ње њу овог за дат ка. Зна чај 
хе ми је жи вот не сре ди не се огле да у то ме 
што она обез бе ђу је плат фор му при род них 

по сту ла та, на уч но де фи ни са них при род-
них про це са и по ја ва на ко јој дру ге при-
род не и дру штве не на у ке и ди сци пли не 
мо гу у окви ру сво јих пред ме та ис тра жи-
ва ња да пред ви ђа ју еко ло шке по сле ди це и 
да љу суд би ну при ро де. Да нас је све из ве-
сни ја мо гућ ност хе ми је жи вот не сре ди не 
да де фи ни ше та но ва фи зич ка ста ња у 
ко ји ма ће се на ћи при ро да услед ре ме-
ће ња при род не рав но те же иза зва не од 
стра не чо ве ка. Та но ва фи зич ка ста ња 
им пли ци ра ће по сто ја ње и не ких но вих, 
ко ре спон дент них би о ло шких ста ња, ко ја 
ће, на да мо се, укљу чи ва ти и чо ве ка и на 
тај на чин ме ња ти и ње гов на чин и стил 
жи во та.

Та тја на Ан ђел ко вић (Ниш)
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