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п р е д г о в о р
У ок ви ру ре дов них ак тив но сти Удру же ња шу мар ских ин же ње ра и тех ни ча

ра Ср би је, то ком 2013. го ди не при сту пи ло се ре а ли за цији се ми на ра под на зи вом 
‘Об нав ља ње хра сто вих шу ма - Об нав ља ње шу ма сла ду на и цера у Ср би ји’, 
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар ства и во до при вре
де – Упра ве за шу ме Ре пуб ли ке Ср би је. Овај струч ни и на уч ни скуп ор га ни зо ван 
је у са рад њи са ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср би ја шуме’ Бе о град, про фе со ри ма и 
са рад ни цима Шу мар ског фа кул те та у Бе о гра ду   Од се ка Шу мар ство и на уч ним 
рад ни ци ма Ин сти ту та за шу мар ство Бе о град. 

Зна чај и ак ту ел ност про у ча вања проб ле ма тике об нав ља ња хра сто вих шу ма 
у Ср би ји про и сти че из ве ли ке по вр ши не ко ју ове шу ме за у зи мају у Ср би ји. У 
ок ви ру хра сто вог по ја са са сто ји не из ком плек са ксе ро тер мо фил них сла ду но во
це ро вих и дру гих ти по ва шу ма има ју ви сок сте пен учеш ћа. За јед ни ца сла ду на 
и цера пред став ља кли ма то гену за јед ни цу и ‘це но е ко лошки си но ним’ цен трал
них де ло ва Ср би је. Ста ње ових шу ма је, ве ћи ном, не за до во ља вајуће са гле диш
та очу ва но сти, ква ли те та и ви тал но сти, што се ог ле да у вр ло ви со ком учеш ћу 
са сто ји на из да нач ког по рек ла, јед но доб них и са не по вољ ним са ста вом сме ше 
глав них вр ста др ве ћа. С об зи ром на овак во ста ње, као и на чи ње ни цу да се ве
ли ки део ових шу ма на ла зи у сво ји ни фи зич ких ли ца, до са даш ња истра жи ва ња 
у њи ма би ла су ма њег оби ма. Са дру ге стра не, по себ но се исти че спе ци фич ност 
на ме не зна чај ног де ла шу ма сла ду на и цера на на шем по друч ју. Да нас се зна тан 
њи хов део на ла зи у бли зи ни ве ћих или ма њих ур ба них сре ди на или раз ли чи тих 
об је ка та од заш тит ног, здрав стве ног, ту ри стич коре кре а тив ног, на уч ноистра
жи вач ког, вој ног, кул тур ноисто риј ског и дру гог зна ча ја. Све на ве де но је раз лог 
због ко је га су ове са сто ји не свр ста не у шу ме по себ не на ме не ко је пред став ља ју 
по себ ну об ласт про у ча вања у шу мар ској на у ци. 

Шум ски фонд гра да Бе о гра да ка рак те ри ше ви сок сте пен учеш ћа из да нач ких 
са сто ји на сла ду на и цера. С об зи ром на по ло жај у ок ви ру ур ба не и су бур ба не 
зо не гра да, све ове шу ме при па да ју шу ма ма по себ не на ме не. Зна ча јан део ком
плек са Ли по вич ке шу ме (613,89 ha) на ла зи се под шу мом сла ду на и цера ко ја је 
из да нач ког по рек ла, јед но доб на, не по вољ ног са ста ва сме ше глав них вр ста др
ве ћа и при кра ју оп ход ње. Узи ма ју ћи у об зир по тре бу да се про у ча вани шум ски 
ком плекс пре ве де у ви со ки уз гој ни об лик, уз ства ра ње одре ђе не раз но доб но сти, 
по прав ља ња са ста ва сме ше и трај ног одр жа ва ња из гле да одра сле шу ме, уз очу
ва ње аут ен тич но сти про сто ра и основ не на ме не, у ок ви ру овог истра жи вач ког 
про јек та на сто ја ле су се при ка за ти основ не смер ни це за спро во ђе ње уз гој номе
ли о ра тив них зах ва та у шу ма ма сла ду на и цера. При ка за на мо дел на ре ше ња за 
успеш но об нав ља ње про у ча ва них шу ма тре ба да пред став ља ју основ стра теш ког 
кон цеп та да љег раз во ја шу ма сла ду на и цера у ка те го ри ји шу ма по себ не на ме не 
на по друч ју Ср би је.  

Оче ку је мо да на ве де ни скуп шу мар ских струч ња ка, ко ји ће се одр жа ти на 
по друч ју Шум ског газ дин ства ‘Бе о град’ Бе о град – Ли по ви ца (2013), као и пуб
ли ко ван збор ник ра до ва до при не су на сто ја њима шу мар ске на у ке и опе ра ти ве у 
уна пре ђе њу ста ња хра сто вих шу ма Ср би је.

Уређ и вач ки од бор 
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UDK 630*228:582.632.2(497.11)

ШУ МЕ ЦЕРА И СЛА ДУ НА У СР БИ ЈИ

ПРЕ ДРАГ АЛЕК СИЋ1 
МИ ЛУН КР СТИЋ2 

ВЛА ДАН ЖИ ВА ДИ НО ВИЋ1 
МИР ЈА НА СТИН ГИЋ1

1. УВОД
Србијаjeсредњешумовитaземљa.НаосновуподатакаНационалне

инвентуреРепубликеСрбијеиз2009године,2.252.400haјеподшумом,
односношумовитостизноси29,1%(удржавномвласништву1.194.00ha
или53%,ауприватном1.058.400haили47%).Просечназепреминашу
маизноси161m3(високешуме254m3/ha,изданачкешуме124m3/ha,веш.
подигнутесастојине136m3/ha)апросечнитекућизапреминскиприраст
износи4,0m3/ha(високешуме5,5m3/ha,изданачкешуме3,1m3/ha,веш.
подигнутесастојине7,1m3/ha).

УшумамаСрбиједоминирабуквакојауукупнојзапреминиучеству
јеса40,5%,ауприрастуса30,6%,даљеследецер(13%позапремини
и11,4%поприрасту),китњак(5,9%позапреминии6,1%поприрасту),
сладун(5,8%позапреминии5,7%поприрасту),граб(4,2%позапре
минии3,7%поприрасту),багрем(3,1%позапреминии5,7%поприр
асту),лужњак(2,5%узапреминии1,7%поприрасту).

По сле бук ве, хра сто ве шу ме су нај за ступ ље није и нај зна чај није шу ме 
у Ср би ји. У Ср би ји се на ла зи 10 вр ста ли сто пад них хра сто ва (Qu e r cus 
ro bur L. - луж њак, Q. po li car pa Schur.- тран сил ва ниј ски храст, Q. pe tra ea 
(Matt.) Li ebl - кит њак, Q.da lec ham pii Ten. – бал кан ски кит њак, Q. far net to 
Ten. - сла дун, Q ce rris L. - цер, Q. tro ja na Webb. – ма ке дон ски храст, Q. vir
gi li a na Ten. – круп но ли сни ме ду нац, Q. pu be scens Wil ld – сит на гра ни ца, 
Q. pe dun cu lif ora K. Koch. – си ви храст).

Храстове шуме по површини у Србији заузимају 720.800 ha што
представља32%одукупнеповршинеподшумама,докукупназапреми
нахрастовихшумаизноси103.255.613m3штопредставља28,6%укупне
запреминеподшумама(табела1).

1 др Предраг Алексић; Владан Живадиновић, дипл. инж. шумарства; Мирјана 
Стингић, дипл. инж. шумарства, ЈП за газдовање шумама ‘Србијашуме’  Београд

2  др Милун Крстић, ред. проф., Универзитет у Београду  Шумарски факултет 
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Табела1.Стањехрастовихшумапосастојинскојприпадности

Састојинска
припадност

Површина Запремина Запреминскиприраст

ha % m3 % m3/ha m3 % m3/ha Piv

шу ме цера 345.200,0 15,3 49.546.926,0 13,7 143,6 1.161.647,0 12,7 3,4 2,3

шу ме кит ња ка 173.200,0 7,7 21.596.056,0 6,0 124,7 541.823,0 6,0 3,1 2,5

шу ме сла ду на 159.600,0 7,1 21.086.655,0 5,8 132,1 533.060,0 5,9 3,3 2,5

шу ме луж ња ка 32.400,0 1,4 10.118.764,0 2,8 312,3 177.854,0 2,0 5,5 1,8

шу ме ме дун ца 10.400,0 0,5 907.212,0 0,3 87,2 27.532,0 0,3 2,6 3,0

Укуп но 720.800,0 32,0 103.255.613,0 28,6 143,3 2.441.916,0 26,9 3,4 2,4

Шу ме цера су јед не од нај при сут ни јих у Ср би ји, и за у зи мају 345.200 
ha. Ка рак те ри ше их ве ли ко учеш ће шу ма из да нач ког по рек ла (94,3 %), 
што је по сле ди ца ек стен зив ног до са даш њег газ до ва ња.

Шу ме сла ду на се нај чеш ће на ла зе у кли ма то ге ној за јед ни ци са це ром. 
Оне за у зим ју по вр ши ну од 159.600 ha. И у овим шу ма ма до ми нан тна је 
ка те го ри ја из да нач ких шу ма (88,7 %). 

Основ ни проб ле ми у газ до ва њу хра сто вим шу ма ма су ве ли ко учеш
ће из да нач ких шу ма и про цес су ше ња шу ма ко ји je зах ва тио ве ли ки број 
ста ба ла и ве ли ке по вр ши не. Прир од но ге не ра тив но об нав ља ње је до ста 
оте жа но, а ве ћи на хра сто ва има до бру из да нач ку сна гу.

Ну ме рич ки по да ци за овај рад пре у зе ти су из На ци о нал не ин вен ту ре 
шу ма Ре пуб ли ке Ср би је и ба зе по да та ка ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср би
ја шуме’ Бе о град.

2. Шу Ме ЦерА
Шу ме цера су ме ђу за ступ ље ни јим у Ср би ји и за у зи мају по вр ши

ну 345.200 ha. У др жав ном вла сниш тву је 33,6 % по вр ши не. У шу ма ма 
цера до ми ни ра ју са сто ји не из да нач ког по рек ла (94,3 %) од укуп но обра
сле по вр ши не, ви со ке шу ме су ма ло за ступ ље не и по кри ва ју са мо 5,7 % 
површине.

Број стабала у изданачким састојинама је 1.007 стабала по ha, а у
високимшумамаје765стабалапоha.Безобзиранамањибројстабала
увисокимсастојинама,просечназапреминаизаприминскиприраст је
знатновећиуодносунаизданачкешуме.Просечназапреминаувисоким
шумамаје264m3/ha,ауизданачкимдвострукомања,136m3/ha.Текући
запреминскиприрастувисокимшумамаје5,2m3/ha,ауизданчким3,3
m3/ha.Проценатприрастајевећиуизданачкимшумамаиизноси2,4%,
аушумамависокогпорекла2,0%(табела2).
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Табела 2. Стање шума цера по пореклу

по рек ло 
са сто ји не 

по вр ши на
Број  

ста ба ла
За пре ми на

За пре мин ски  
прир аст

ha % kom/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha piv

Из да нач ке 
прир.с

325,600.0 94.3 1,007 44,395,932.0 89.6 136.4 1,059,227.0 3.3 2.4

Ви со ке прир.
саст.

19,600.0 5.7 765 5,168,994.0 10.4 263.7 102,420.0 5.2 2.0

Укуп но 345,200.0 100.0 993 49,564,926.0 100.0 143.6 1,161,647.0 3.4 2.3

Ста ње шу ма цера у од но су на очу ва ност мо же се у це ли ни оце ни
ти као до бро. Очу ва не шу ме до ми ни ра ју и по кри ва ју 74,4 % по вр ши не. 
Ра зре ђе не са сто ји не за у зи мају зна чај ну по вр ши ну 23,8 %, а де ва сти ра не 
шу ме по кри ва ју за на ше усло ве ма лу по вр ши ну од 1,8 % (табела 3.).

Табела 3. Стање шума цера по очуваности

очу ва ност 
са сто ји не

по вр ши на
Број 

ста ба ла
За пре ми на За пре мин ски прир аст

ha % kom/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha piv

Очу ва не 256,800.0 74.4 1,239 42,485,262.7 85.7 165.4 1,032,639.0 4.0 2.4

Ра зре ђе не 82,000.0 23.8 295 6,899,372.5 13.9 84.1 125,846.7 1.5 1.8

Де ва сти ра не 6,400.0 1.9 93 180,290.9 0.4 28.2 3,161.3 0.5 1.8

Укуп но 345,200.0 100.0 993 49,564,926.1 100.0 143.6 1,161,647.0 3.4 2.3

Предходну категоризацију у погледу очуваности чине реалном
основниподациобројустабалапохектару.Уочуванимсастојинамаброј
стабалапохектаруизноси1.239,уразређенимшумамацера295стабала
похектару,аудевастиранимсамо93стаблапохектару.Просечназапре
минауочуванимсастојинамаје165m3/ha,уразређеним84m3/ha,ауде
вастиранимсамо28m3/ha.Просекзапреминскогприрастаускладујеса
предходноизнетимвредностима.Уочуванимсастојинамаизноси4,0m3/
ha,уразређеним1,5m3/haиудевастираним0,5m3/ha(табела3).

Збогмалогзапреминскогприрастауразређенимидевастиранимса
стојинама,годишњесегубиприближно22.700m3.

Ушумамацеразаступљенијепоповршинисучистесастојинеипо
кривају53,7%површине.Мешовитесастојинезаузимају46,3%површи
не,незнатнојеприсуствомешовитихшумалишћараичетинара.Густи
насастојинаприближнојеједнакаучистимимешовитимсастојинама,
изузевукатегоријимешовитихсастојиналишћараичетинара(незнатно
присутнапоповршини)гдебројстабалаизноси1.978похектару.Про
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сечназапреминајевећаучистимсастојинамацераиизноси157m3/ha
уодносунамешовитесастојинегдејезабележеназапремина129m3/ha.
Запреминскиприрастјенизакиуједначен.Учистимсастојинамаизноси
3,6m3/ha,аумешовитим3,0m3/ha.Проценатприрастајескороистиу
чистимимешовитимсастојинамаиизоси2,3%2,4%.Изузетакчине
мешовитесастојинелишћараичетинарагдепроценатприрастаизноси
4,1%(табела4.).

Табела 4. Стање шума цера по мешовитости

Ме шо ви тост 
са сто ји не

по вр ши на
Број  

ста ба ла
За пре ми на За пре мин ски прир аст

ha % kom/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha piv

Чи сте с. лиш ћа ра 185,200.0 53.7 959 29,116,194.0 58.7 157.2 673,344.0 3.6 2.3
Ме шо ви те с. 

лиш. 156,400.0 45.3 1,012 20,111,505.0 40.6 128.6 474,633.0 3.0 2.4

Меш. с.лиш. и 
чет.

3,600.0 1.0 1,978 337,227.0 0.7 93.7 13,670.0 3.8 4.1

Укуп но 345,200.0 100.0 993 49,564,926.0 100.0 143.6 1,161,647.0 3.4 2.3

Це ро ва стаб ла до сти жу ди мен зи је преч ни ка и пре ко 90 сан ти ме тара. 
Деб љин ска струк ту ра цера је вр ло не по вољ на. До ми ни ра за пре ми на тан
ких ста ба ла са 71 %, за пре ми на сред ње ја ких ста ба ла из но си 23,1 %, а ја
ких са мо 5,8 %. Овак ва деб љин ска и за пре мин ска струк ту ра је оче ки ва на 
с об зи ром на до ми нан тно из да нач ко по рек ло и ста ро сну струк ту ру.

Ви со ке шу ме цера у др жав ном вла сниш тву ка рак те ри ше зна чај но 
при су ство са сто ји на тре ћег, чет вр тог и пе тог доб ног ра зре да. У из да нач
ким шу ма ма до ми ни ра ју по вр ши не ста ро сти од 2160 го ди на. У из да нач
ким шу ма ма за ступ ље не су са сто ји не у свим доб ним ра зре ди ма до 80 го
ди на. Слич на ста ро сна струк ту ра у ви со ким и из да нач ким шу ма ма цера 
за бе ле жена је и у при ват ним шу ма машу ма ма соп стве ни ка (табела 5).

Табела 5. Старосна структура шума цера
Власништвои
пореклошума

P Добниразреди[%]
ha I II III IV V VI VII VIII

Државнешуме
Високе 9,200   30.43 30.43 30.43 8.71

Изданачке 106,800 0.75 2.25 19.48 25.47 19.48 16.84 8.99 6.74
Приватнешуме

Високе 10,400  3.85 34.62 38.45 19.23 3.85
Изданачке 218,800 1.65 4.94 22.48 25.23 18.83 13.89 7.13 5.85

У шу ма ма цера за бе ле жено је још 32 вр сте др ве ћа. На чеш ће је при
су тан сла дун, кит њак, граб, бук ва, цр ни ја сен и клен. На ста ниш ту цера 
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при сут не су и вр сте др ве ћа ко је се на ла зе на спи ску ре лик тних, ен де мич
них, рет ких и угро же них вр ста (ме ду нац, пољ ски брест, цр ни граб, бе ли 
ја сен, ја вор, до ма ћи орах, ја си ка, бре за, див ља треш њаи бре ки ња. У од но
су на укуп ну за пре ми ну цера, при су ство дру гих вр ста је 25 % (сла дун 9,1 
%, кит њак 4,5 %, граб 3,3 % и бук ва 1,8 %).

Шу ме цера су ва жан део шум ског фон да Ср би је. Ве ли ка за ступ ље
ност по по вр ши ни је де лом и ан тро по гено услов ље на, по себ но у при ват
ним шу ма ма кли ма то ге нoг по ја са сла ду на и цера. Цер је би о лош ки ја ка 
вр ста др ве ћа и ком па ра тив но ја ча вр ста од ве ћи не вр ста ко је се јав ља ју у 
истом по ја су и на истом ста ниш ту. Исти снуо је или зна чај но сма њио број 
при мар них и еко ном ски вред ни јих вр ста др ве ћа, у нај ве ћој мери сла дун 
и кит њак. За ме на де ла по вр ши на ко је за у зи ма цер аут ох то ним пра ти о
цима је ва жан ду го роч ни стра теш ки за да так. Кон вер зи ја нај ве ћег де ла 
из да нач ких шу ма цера у ви со ки уз гој ни об лик је та ко ђе ва жан ста теш ки 
и хи тан за да так шу мар ске стру ке.

3. Шу Ме СЛА ду нА
Сладунсеунашимшумаманајчешћеналазиуклимазоналнојзајед

ницисацером.Јављасеиусмешисалужњакомицеромуграничном
појасу ка алувијалнохигрофилном комплексу, са китњаком и цером,
обичнимграбомицером(намезофилнијимстаништима)инасувљим
стаништимасацрнимјасеномицером.

Шумесладунасепростирунаповршиниод159.600ha,одчега26,6
%јеудржавномвласништву.Иушумамасладунанајвећидеозаузимају
шумеизданачкогпорекла88,7%.Високешумесладунаналазесена11,3
%површине.Усастојинамасладунаизданачкогпореклабројстабалапо
haизноси1.160,аувисокимсастојинама769стабалапохектару.Про
сечназапреминапохектарујезнатнонижауизданачкимшумамаиизно
си124m3.Увисокимшумамазапреминапохектарујезадовољавајућаи
износи192m3.Вредноститекућегзапреминскогприрастаимајусличан
односкаовредностизапремине,иувисокимшумамасладунаизноси4,2
m3/ha,ауизданачким3,2m3/ha.Проценатприрастајенештовећиушу
мамаизданачкогпорекла,збогстароснеструктурешума(табела6).

Про из вод ност из да нач ких шу ма је за приб лиж но 1/3 ни жа од про из
вод но сти ви со ких са сто ји на, уз знат но ло ши ји ква ли тет шума.

Усладуновимшумамаочуванесастојинезаузимају84%површине,
разређене14,8%површине,адевастиранешумесубезначајноприсутне
на1,3%површине.Узависностиодстепенаочуваности,знатносераз
ликујебројстабалапохектару.Уочуванимсастојинамабројстабалапо
хектаруизноси1.275,уразређенимзнатномање,303стабалапохектара,
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ауразређенимсамо91стаблопохектару.Просечназапреминаушумама
сладунајенискаиизноси132,1m3/ha.Уочуванимсастојинамазапреми
наје139,8m3/ha,ауразређенимсамо24,0m3/ha.Иувисинизапремин
скогприрастапостојезначајнеразликеизмеђушумаразличитогстепена
очуваности.У очуваним састојинама запремински прираст износи 3,7
m3/ha,разређеним1,7m3/ha,аудевастиранимсамо0,4m3/ha(табела7).

На осно ву ума ње ног за пре мин ског прир а ста, го диш ње се гу би приб
лиж но 54.000 m3/ha.

Табела 7. Стање шума сладуна по очуваности

Очуваност
састојине

Површина Број
стабала Запремина Запреминскиприраст

ha % kom/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha piv

Очуване 134,000.0 84.0 1,275 18,730,949.9 88.8 139.8 491,736.9 3.7 2.6
Разређенe 23,600.0 14.8 303 2,307,651.3 10.9 97.8 40,511.3 1.7 1.8
Девастиране 2,000.0 1.3 91 48,053.8 0.2 24.0 811.8 0.4 1.7
Укупно 159,600.0 100.0 1,116 21,086,655.0 100.0 132.1 533,060.0 3.3 2.5

У шу ма ма сла ду на ве ће је при су ство ме шо ви тих са сто ји на (53,1 %), 
чи сте са то ји не за у зи мају 46,4 % по вр ши не. У вред но сти ма основ них так
са ци о них еле ме на та не ма зна чај ни је раз ли ке из ме ђу чи стих и ме шо ви тих 
са сто ји на (табела 8).

Табела 8. Стање шума сладуна по мешовитости

Мешовитост
састојине

Површина Број
стабала Запремина Запреминскиприраст

ha % kom/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha piv

Мешовитес.
лиш. 84,800.0 53.1 1174 10,872,028.0 51.6 128.2 278,909.0 3.3 2.6

Чистес.лиш
ћара 74,000.0 46.4 1056 10,052,960.0 47.7 135.9 250,717.0 3.4 2.5

Меш.с.лиш.
ичет. 800.0 0.5 531 161,667.0 0.8 202.1 3,434.0 4.3 2.1

Укупно 159,600.0 100.0 1116 21,086,655.0 100.0 132.1 533,060.0 3.3 2.5

Ста ро сну струк ту ру ви со ких сла ду но вих шу ма у др жав ном вла сниш
тву ка рак те ри ше ве ли ко учеш ће по по вр ши ни са сто ји на тре ћег доб ног 

Табела 6. Стање шума сладуна по пореклу

Порекло
састојине

Површина Број
стабала Запремина Запремински

прираст
ha % kom/ha m3 % m3/ha m3 m3/ha piv

Изданачкепр.c. 141,600.0 88.7 1,160 17,626,416.0 83.6 124.5 458,248.0 3.2 2.6
Високеприр.с. 18,000.0 11.3 769 3,460,239.0 16.4 192.2 74,812.0 4.2 2.2
Укупно 159,600.0 100.0 1,116 21,086,655.0 100.0 132.1 533,060.0 3.3 2.5
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ра зре да (61,54 %). Зна чај но је учеш ће и са сто ји на у чет вр том доб ном 
ра зре ду (23,08 %). Са сто ји на у оста лим доб ним ра зре ди ма не ма или је 
учеш ће знат но ма ње. У из да нач ким др жав ним шу ма ма зна чај но је учеш
ће шу ма ста ро сти од 3170 го ди не. У при ват ним шу ма ма за ступ ње не 
су шу ме свих доб них ра зре да. Је ди но ни су кон ста то ване ви со ке шу ме у 
осмом доб ном ра зре ду (табела 9).

Табела 9. Старосна структура шума сладуна
Вла сниш тво и по

рек ло шу ма
P Доб ни ра зре ди [%]
ha I II III IV V VI VII VIII

Др жав не шу ме
Ви со ке 5,200       61.54 23.08 7.69    7.69    

Из да нач ке 37,200    1.08 20.43 22.58 24.73 13.98 12.90 4.30
При ват не шу ме

Ви со ке 12,800 3.12 9.38 40.63 25.00 3.12 12.50 6.25    
Из да нач ке 104,400 3.45 4.21 18.00 31.42 22.99 12.26 4.60 3.07

У шу ма ма сла ду на за бе ле жено је при су ство 18 вр ста др ве ћа. Нај чеш
ће са сла ду ном се јав ља цер. На спи ску ре лик тних, рет ких и угро же них 
вр ста на ла зе се див ља треш ња, ме ду нац, ја си ка, бе ли ја сен, јо ва и др. Са
мо се ба грем јав ља као алох то на вр ста. Учеш ће по ме ну тих вр ста у шу ма
ма цера из но си 28,3 % по за пре ми ни. Цер уче ству је са 19,1 %, с об зи ром 
да се цер и сла дун нај чеш ће јав љју за јед но.

Сла дун до сти же ди мен зи је до 90 сан ти ме тара. Нај ви ше за пре ми не је 
у та њим стаб ли ма (82 %), за пре ми на сред ње де бе лих ста ба ла је 16 %, а 
де бе лих ста ба ла са мо 2 %.

Шу ме сла ду на се јав ља ју у брд ским по друч ји ма Ср би је, по себ но Шу
ма ди је. Основ ни проб лем у газ до ва њу овим шу ма ма услов ља ва њи хо во 
до ми нан тно из да нач ко по рек ло. Због то га је при о ри те тан, ду го роч ни и 
стра теш ки циљ кон вер зи ја ве ћег де ла по вр ши на у ви со ки уз гој ни об лик. 
Проб лем је по ред оста лог сло же ни ји ка да се има у ви ду да се сла дун у 
на шим усло ви ма оте жа но прир од но ге не ра тив но об нав ља а има до бру 
из да нач ку сна гу (сли ка 1).

По себ но је важ но очу ва ње ме шо ви тих сла ду но вих шу ма, по вољ ног 
са ста ва. Очу ва ње ме шо ви тих са сто ји на сла ду на оте жа ва нај чеш ће при
су ство цера као би о лош ки ја че вр сте.

Сла ду но ве шу ме на ла зе се у че сто у бли зи ни на се ља на по бр ђи ма и 
знат но су угро же не од ло кал ног ста нов ниш тва. Ове шу ме се че сто ола ко 
жрт ву ју за из град њу раз ли чи те ин фра струк туре.



14

Сли ка 1. Шу ма сла ду на и цера

4. Шу Ме ЦерА И СЛА ду нА у ЈАв ноМ пре ду Зе Ћу  
„Ср БИ ЈА Шу Ме“

Јавнопредузећезагаздовањешумама‘Србијашуме’Београдгаздује
храстовимшумаманаповршини142.668,34ha.Најзаступњенијаврста
јекитњакна52,7%површине,затимцерса26,9%исладунса18,6%.
Просечназапреминаје114,8m3/haиза20%јемањаодпросечнезапре
мине храстовихшумауСрбији. Разлика се делом јавља због укључи
вањаушумскифондшибљакаишикараушумамацеракојимагаздује
ЈП„Србијашуме“.Просечантекућизапреминскиприрастје3,2m3/ha,а
проценатприраста2,8%иприближносуједнакевреностипросекуста
њахрастовихшумауСрбији(табела10).

УхрастовимшумамакојимагаздујеЈП„Србијашуме“изразитодо
минирајуизданачкешумеса73%одукупнообраслеповршинехрасто
вихшума.Високешумезаступљенесуна17,1%површине.Вештачки
подигнутесастојинепростирусенасамо1,1%површинеиимајупро
сечнузапреминупохектару201,1m3,запреминскиприраст5,3m3,што
језнатновишеодпросека(табела11).
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Табела 10. Стање храстових шума по састојинској припадности

Састојине
Површина Запремина Запреминскиприраст

ha % m3 m3/ha m3 m3/ha Piv

Лужњак 2,334.01 1.6 561,087.5 240.4 12,091.6 5.2 2.2
Цер 38,415.37 26.9 5,468,503.3 142.4 159,147.0 4.1 2.9
Сладун 26,510.10 18.6 2,919,682.7 110.1 89,913.5 3.4 3.1
Медунац 220.22 0.2 10,328.8 46.9 253.9 1.2 2.5
Китњак 75,188.64 52.7 7,422,310.9 98.7 199,259.0 2.7 2.7
Укупно 142,668.34 100.0 16,381,913.2 114.8 460,665.0 3.2 2.8

Табела 11. Стање храстових шума по пореклу

по рек ло са сто ји не
по вр ши на За пре ми на За пре мин ски прир аст
ha % m3 m3/ha m3 m3/ha Piv

Ви со ке прир од не са сто ји не 24,400.73 17.1 3,659,614.7 150.0 82,919.7 3.4 2.3
Из да нач ке прир од не са сто ји не 104,590.38 73.3 12,395,948.6 118.5 369,381.2 3.5 3.0
Веш тач ки по диг ну те са сто ји не 1,588.17 1.1 319,383.7 201.1 8,364.1 5.3 2.6

Ши ка ре 12,086.65 8.5 6,966.2 0.6 0.0 0.0 0.0
Шиб ља ци 2.41

укуп но 142,668.34 100.0 16,381,913.1 114.8 460,665.0 3.2 2.8

Шу ме цера у Јп „Ср би ја шу ме“
ШумецерауЈП„Србијашуме“заузимајуповршинуод38.415haили

26,9 % од укупне површине храстових шума. Просечна запремина је
142,4m3/ha,азапреминскиптираст4,1m3/ha,штојезнатновишеодпро
секаухрастовимшумамакојимагаздујеЈП„Србијашуме“(табела10.).

Високеприроднесастојинецерапростирусена8,8%површине,из
даначкесастојинедоминирајуса88,8%ивештачкиподигнутесастојине
налазесенасамо0,2%површине.Просечназапреминаувисокимприр
однимсастојинама је199,3m3/ha,уизданачкимзнатномање140,0m3/
ha,аувештачкиподигнутимсастојинама241,6m3/ha(близуоптималном
стању).Текућизапреминскиприрастувисокимшумамаје4,9m3/ha,из
даначким4,2m3/haиувештачкиподигнутимсастојима6,4m3/ha.Проце
натприрастајерелативноуједначенусастојинамаразличитогпореклаи
износиод2,43,0%.

Ста ње шу ма пре ма очу ва но сти не мо же се у це ли ни оце ни ти као до
бро. Очу ва не шу ме по кри ва ју 71,7 %, ра зре ђе не 11,8 %, де ва сти ра не за
у зи мају зна чај ну по вр ши ну од 14,3 % и шиб ља ци и ши ка ре 2,2 % (та бе
ла12.).

Збогнедовољногзапреминскогприрастауразређенимидевастира
нимсастојинама,годишњесегуби32.700m3.

ШумецераушумскомфондукојемгаздујуЈП„Србијашуме“заузи
мају5,0%површинеи4,4%запремине.
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Високеприроднечистесастојинецерапростирусенасамо17,7%
површине,амешовитена82,3%површиневисокихприроднихсастоји
на.Чистесастојинеимајувећузапреминуза3,3%.Изданачкеприродне
чисте састојине заузимају24,1%површине, амешовите75,9%повр
шинеизданачкихприроднихсастојина.Мешовитесастојинеимајупро
сечнузапреминупохектару143,8m3,штојеза12,5%вишеодпросечне
запреминечистихизданачкихшума.Укупнаповршинасвихчистихса
стојинацера(високеиизданачке)износи23,1%површине,мешовитих
74,8%ишибљацичине2,2%површине.Просечназапреминамешови
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тихшумаизноси149,2ha,штојеза11,8%вишеодпросечнезапремине
чистихсастојинацера(табела13).

Ви со ке прир од не са сто ји не цера ка рак те ри ше не рав но ме ран раз мер 
доб них ра зре да. Нај ве ће по вр ши не шу ма на ла зе се у чет вр том доб ном 
ра зре ду 39,2 %, тре ћем 25,2 % и пе том са 24,5 % по вр ши не. У свим оста
лим доб ним ра зре ди ма за ступ ље но је са мо 10 % по вр ши не. Из да нач ке 
прир од не са сто ји не цера за ступ ље не су у свим доб ним ра зре ди ма. И ову 
ка те го ри ју шу ма ка рак те ри ше вр ло не по вољ на ста ро сна струк ту ра. Од 
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пе тог до сед мог доб ног ра зре да при сут но је 82,2 % по вр ши не из да нач ких 
са сто ји на (та бе ла 14).

Уукупнообраслојповршинишумацера(38.415,37ha)најзаступље
нијесушумесаприоритетнопроизводномфункцијом(72,2%).

Учешћезаштитнихшумаземљишта
ивода(наменскецелине:1921заштита
водаI,II,IIIстепена,26заштитаодероз
ије, 47 заштитнашумаодпогледаи66
стално заштитнашума – изван газдин
скогтретмана)је22,3%површинешума
цера,аосталешумеуфункцијиочувања
и заштитеприроде заузимају5,5%по
вршине.

Hај ве ћи удео у дрв ним сор ти мен
тима jе огрев но др во ко је се пла си ра на 
ло кал ном тр жиш ту.

Шу ме сла ду на у Јп „Ср би ја шу ме“
Шуме сладуна у ЈП „Србијашуме“

заузимајуповршинуод26.510,10haили
18,6% од укупне површине храстових
шума.Просечназапреминаје110,10m3/
ha,азапреминскиптираст3,4m3/ha,што
јеједнакопросекуухрастовимшумама
којимагаздујеЈП„Србијашуме“(табела
10.).

Високе природне састојине сладуна
простирусенасамо3,5%површине,а
изданачкесастојинеизразитодоминира
јуса96,2%површине.Просечназапре
минаувисокимприроднимсастојинама
је143,8m3/ha,ауизданачким109,2m3/
ha.Текућизапреминскиприрастувисо
кимиизданачкимшумама је3,4m3/ha.
Проценатприрастајеувисокимсастоји
нама2,3%,ауизданачким3,1%.

Стањешумасладунапремаочувано
сти није у потпуности задовољавајуће.
Очуванешумепокривају67,1%,разре
ђене9,6%,девастиранезаузимајувели
куповршину23,0%ишикаре0,2%(та
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бела15.).
Због не до вољ ног за пре мин ског прир а ста у ра зре ђе ним и де ва сти ра

ним са сто ји нама, го диш ње се гу би 26.500 m3.

Високеприроднечистесастојинесладунапростирусенасамо19,8
%површине,амешовитена80,2%површиневисокихприроднихсасто
јина.Мешовитесастојинеимају3,5путавећузапреминупохектаруод
чистихсастојина.Изданачкеприроднечистесастојинезаузимају11,8%
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површине,амешовите88,2%површинеизданачкихсастојина.Мешо
витесастојинеимајупросечнузапреминупохектару110,2m3,штојеза
8,7%вишеодпросечнезапреминечистихизданачкихшума.Укупнапо
вршинасвихчистихсастојинасладуна(високеиизданачке)износисамо
12,1%површине,мешовитих87,7%ишибљацичине0,2%површине.
Просечназапреминамешовитихшумаизноси112,1m3/ha,штојеза14,0
%вишеодпросечнезапреминечистихсастојинасладуна(табела16).
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Ви со ке прир од не са сто ји не сла ду на ка рак те ри ше изра зи то не рав но
ме ран раз мер доб них ра зре да. Нај ве ће по вр ши не шу ма на ла зе се у чет вр
том доб ном ра зре ду 39,2% по вр ши не. Од тре ћег до пе тог доб ног ра зре да 
на ла зи се 96,8 % по вр ши не. У свим оста лим доб ним ра зре ди ма за ступ
ље но је са мо 3,2 % по вр ши не. Из да нач ке прир од не са сто ји не сла ду на за
ступ ље не су у свим доб ним ра зре ди ма. И ову ка те го ри ју шу ма ка рак те
ри ше вр ло не по вољ на ста ро сна струк ту ра. Од чет вр тог до сед мог доб ног 
ра зре да при сут но је 85,3 % по вр ши не из да нач ких са сто ји на (та бе ла 17).

Та бе ла 17. Ста ро сна струк ту ра шу ма сла ду на

Уукупнообраслојповршинишумасладуна(26.510,10ha)најзаступ
љенијесушумесаприоритетнопроизводномфункцијом(76,8%).

Учешћезаштитнихшумаземљиштаивода(наменскецелине:1921
заштитаводаI,II,IIIстепена,26заштитаодерозијеи66сталнозаштит
нашума–извангаздинскогтретмана)је21,1%,аосталешумеуфункци
јиочувањаизаштитеприродезаузимају2,1%површине.

ШумесладунаушумскомфондукојимгаздујуЈП„Србијашуме“зау
зимају3,5%површинеи2,3%запремине.

5. ЗАК Љу ЧАК
Храстове шуме по површини у Србији заузимају 720.800 ha, што

представља32%одукупнеповршинеи28,6%укупнезапреминепод
шумама.

ШумецерасумеђузаступљенијимуСрбијиизаузимајуповршину
345.200ha.Удржавномвласништвује33,6%површине.Ушумамацера
доминирајусастојинеизданачкогпорекла(94,3%).Просечназапремина
увисокимшумамаје264m3/ha,ауизданачкимдвострукомања,136m3/
ha.Очуванешумедоминирајуипокривају74,4%површине.Разређене

 

P ДОБНИРАЗРЕДИ
V IПорекло

састојине
Iv

Укупно
слабо
обр.

добро
обр.

II


III


IV


V


VI


VII


VIII


IX


P 926.77  8.82  229.80 363.62 303.49 19.00 0.70 1.34 
V 133,565.7  433.2  34,239.3 46,154.5 49,538.6 3,077.0 56.0 67.0 Високеприродне

састојинесладуна
Iv 3,134.7  17.3  858.2 981.4 1,215.4 59.2 1.4 1.8 
P 25,162.14 309.42 703.16 1,579.72 984.56 3,070.73 8,888.85 6,467.57 3,055.05 103.08 
V 2,773,152.3  1.8 13,190.8 81,611.4 279,264.0 1,039,655.9 805,139.3 540,219.7 14,069.2 

Изданачке
природне
састојинесладуна Iv 86,528.6  0.0 595.3 3,233.6 9,775.5 31,579.7 25,507.3 15,461.7 375.5 

P 4.86  1.66   1.30 1.90    
V 744.6     340.6 404.0    

Вештачки
подигнуте
састојинесладуна Iv 24.0     12.3 11.7    
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састојинезаузимајузначајнуповршину23,8%,адевастиранешумепо
кривајузанашеусловемалуповршинуод1,8%.Ушумамацеразаступ
љенијепоповршинисучистесастојинеипокривају53,7%површине.
Мешовитесастојинезаузимају46,3%површине.Дебљинскаструктура
церајеврлонеповољна.Доминиразапреминатанкихстабаласа71%,за
преминасредњејакихстабалаизноси23,1%,ајакихсамо5,8%.Старо
снаструктурашумацерајеврлонеповољна.Ушумамацеразабележено
јејош32врстедрвећа.Начешћејеприсутансладун,китњак,граб,буква,
црни јасениклен.Цер јебиолошки јакаврстадрвећаикомпаративно
јачаврстаодвећиневрстакојесејављајууистомпојасуинаистомста
ништу.Истиснуо јеилизначајносмањиобројпримарнихиекономски
вреднијихврстадрвећа,унајвећојмерисладуникитњак.Заменадела
површинакојезаузимацераутохтонимпратиоцимајеважандугорочни
стратешкизадатак.Конверзијанајвећегделаизданачкихшумацерауви
сокиузгојниобликјетакођеважанстатешкиихитанзадатакшумарске
струке.

Сладунсеунашимшумаманајчешћеналазиуклимазоналнојзајед
ницисацером.Шумесладунасепростирунаповршиниод159.600ha,
одчега26,6%јеудржавномвласништву.Иушумамасладунанајвећи
деозаузимајушумеизданачкогпорекла88,7%.Просечназапреминапо
хектарујезнатнонижауизданачкимшумамаиизноси124m3.Увисоким
шумамазапреминапохектарујезадовољавајућаиизноси192m3.Усла
дуновимшумамаочуванесастојинезаузимају84%површине,разређене
14,8%површине,адевастиранешумесубезначајноприсутнена1,3%
површине.Ушумама сладуна веће је присуствомешовитих састојина
(53,1%),чистесатојинезаузимају46,4%површине.Староснуструктуру
сладуновихшумајеврлонеповољна.Ушумамасладуназабележеноје
присуство18врстадрвећа.Шумесладунасејављајуубрдскимподруч
јима Србије, посебноШумадије. Основни проблем у газдовању овим
шумамаусловљавањиховодоминантноизданачкопорекло.Збогтогаје
приоритетан,дугорочнии стратешкициљконверзија већегделаповр
шинаувисокиузгојниоблик.Проблемјепоредосталогсложенијикада
сеимаувидудасесладунунашимусловимаотежаноприродногенера
тивнообнављааимадобруизданачкуснагу.Посебнојеважноочување
мешовитих сладуновихшума, повољног састава.Очувањемешовитих
састојинасладунаотежаванајчешћеприсуствоцеракаобиолошкијаче
врсте.

Јавнопредузеће„Србијашуме“газдујехрастовимшумаманаповр
шини142.668,34ha.Најзаступњенијаврста јекитњакна52,7%повр
шине,затимцерса26,9%исладунса18,6%.Просечназапремина је
114,8m3/haиза20%јемањаодпросечнезапреминехрастовихшумау
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Србији.УхрастовимшумамакојимагаздујеЈП„Србијашуме“изразито
доминирајуизданачкешумеса73%одукупнообраслеповршинехра
стовихшума.

ШумецерауЈП„Србијашуме“заузимајуповршинуод38.415haили
26,9 % од укупне површине храстових шума. Просечна запремина је
142,4m3/ha,азапреминскиптираст4,1m3/ha,штојезнатновишеодпро
секаухрастовимшумамакојимагаздујеЈП„Србијашуме“.Високеприр
однесастојинецерапростирусена8,8%површине,изданачкесастојине
доминирајуса88,8%ивештачкиподигнутесастојиненалазесенасамо
0,2%површине.Просечназапреминаувисокимприроднимсастојинама
је199,3m3/ha,уизданачкимзнатномање140,0m3/ha.Стањешумапре
маочуваностинеможесеуцелиниоценитикаодобро.Очуванешуме
покривају71,7%,разређене11,8%,девастиранезаузимајузначајнупо
вршинуод14,3%ишибљациишикаре2,2%.Високеприроднечисте
састојинецерапростирусенасамо17,7%површине,амешовитена82,3
%површиневисокихприроднихсастојина.Састојинецеракарактерише
врлонеповољнастароснаструктура.Уукупнообраслојповршинишума
цера(38.415,37ha)најзаступљенијесушумесаприоритетнопроизвод
номфункцијом(72,2%).Учешћезаштитнихшумаземљиштаиводаје
22,3%,аосталешумеуфункцијиочувањаизаштитеприродезаузимају
5,5%површине.Hајвећиудеоудрвнимсортиментимаjеогревнодрво
којесепласираналокалномтржишту.Једаноднајважнијихзадатакау
ЈП“Србијашуме“језаменацерааутохтонимврстамаиконверзијанајве
ћегделаовихшумаувисокиузгојниоблик.

ШумесладунауЈП„Србијашуме“заузимајуповршинуод26.510,10
haили18,6%одукупнеповршинехрастовихшума.Високеприродне
састојинесладунапростирусенасамо3,5%површинеаизданачкеса
стојинеизразитодоминирајуса96,2%површине.Просечназапремина
увисокимприроднимсастојинамаје143,8m3/ha,ауизданачким109,2
m3/ha.Стањешумасладунапремаочуваностинијеуподпуностизадово
љавајуће.Очуванешумепокривају67,1%,разређене9,6%,девастиране
заузимајувеликуповршину23,0%ишикаре0,2%.Састојинесладуна
карактеришеизразитонеравномеранразмердобнихразреда.Уукупно
обраслојповршинишумасладуна(26.510,10ha)најзаступљенијесушу
месаприоритетнопроизводномфункцијом(76,8%).Учешћезаштитних
шумаземљиштаиводаје21,1%,аосталешумеуфункцијиочувањаи
заштитеприродезаузимају2,1%површине.Очувањемешовитихшума
сладунаиконверзијавећегделаповршинаувисокиузгојниобликјепри
оритетаниважанзадатакЈ.П.„Србијашуме“.
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UDK: 630*233:630*91(497.11 Beograd)

ИСТО РИ ЈАТ ШУ МА И СТА ЊЕ ШУМ СКОГ ФОН ДА 
НА ПО ДРУЧ ЈУ БЕ О ГРА ДА 

ВЛА ДАН ЖИ ВА ДИ НО ВИЋ1 
МА РИ НА ВУ КИН2

У ок ви ру овог рада при ка зан је кра так исто ри јат шу ма и по шум ља вања на по
друч ју Бе о гра да и око ли не, са по себ ним освр том на по друч је ра спро сти ра ња 
шу ма сла ду на и цера. По ред на ве де ног, у дру гом де лу рада при ка за на је ана ли за 
ста ња шум ских ком плек са на по друч ју Бе о гра да, са де таљ ним по да ци ма за део 
шум ског фон да ко јим газ ду је ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср би ја шуме’ Бе о град ШГ 
‘Бе о град’ Бе о град. По себ но је ука за но на ста ње шу ма сла ду на и цера ко је пред
став ља ју основ ну те ма ти ку овог струч ног ску па и збор ни ка ра до ва. 

Кључ не речи: исто ри јат шу ма, шу ме сла ду на и цера, шум ски фонд Бе о гра да

1. УВОД
По друч је гра да Бе о гра да обух ва та 360 km2 и вр ло је спе ци фич но у 

пог ле ду еко лош ких усло ва и по сто ја ња раз ли чи тих биљ них за јед ни ца. 
Са јед не стра не, до ужег град ског јез гра до пи ре крај њи се вер ни део тзв. 
‘шу ма диј ске креч њач ке гре де’, а са дру ге стра не, град је окру жен јуж ним 
обо дом Па нон ске ни зи је. Ова кав ге о граф ски по ло жај и вр ло по вољ ни 
орог раф ски, едаф ски, хи дро граф ски и кли мат ски усло ви ути ца ли су и на 
фор ми ра ње раз но вр сних шум ских за јед ни ца.

С об зи ром на сло же ност про сто ра ве ли ке ур ба не це ли не и зах те ве 
друш тва пре ма по сто је ћим шу ма ма, ве ли ки део шу ма трај но је изу зет из 
ре дов ног газ до ва ња и из дво јен у по себ не на мен ске це ли не. 

Пре ма по пи су из 2011. го ди не, број ста нов ни ка у Бе о гра ду из но сио је 
1.232.731, док је у ши рој око ли ни жи ве ло 1.659.440. Да нас је Бе о град, по 
бро ју ста нов ни ка, чет вр ти град у ју го и сточ ној Евро пи (по сле Истам бу ла, 
Ати не и Бу ку реш та).

Теш ко кон тро ли сани де мо граф ски по раст и ши ре ње ур ба не струк
ту ре, по ред ја ког не га тив ног ути ца ја исто риј ских чи ни ла ца и дру гих ан
тро по ге них фак то ра, до ве ли су до не по вољ ног са даш њег ста ња шум ских 

1 Вла дан Жи ва ди но вић, дипл. инж. шу мар ства, ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср би ја
шуме’ Бе о град ШГ ‘Бе о град’ Бе о град

2  мр Ма ри на Ву кин, струч ни са рад ник, Уни вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул
тет 
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ком плек са и не мо гућ но сти да се у до вољ ној мери обез бе де све по треб не 
фун кци је шу ма. На ве де не чи ње ни це чи не газ до ва ње шу ма ма Бе о гра да 
вр ло спе ци фич ним, са  ста но виш та oбез бе ђе ња ши ро ког спек тра оп ште
ко ри сних фун кци ја шу ма и ком плек сних по тре ба ур ба не кон гло ме ра
ције. 

1.1 Из исто ри ја та шу ма и по шум ља вања по друч ја Бе о гра да
Бе о град, као је дан од нај ста ри јих гра до ва Евро пе, пра ти вр ло ду

го исто риј ско тра ја ње, пре ко два ми ле ни јума. Пр ва на се ља да ти ра ју из 
вре ме на пра и сто риј ске ци ви ли за ције Вин че, 4.800 год пре но ве ере. Као 
град ско на се ље, ово по друч је по сто ји од ан тич ких вре ме на, ка да је ов де 
сво ју твр ђа ву из гра ди ло кел тско пле ме Скор ди ка, у II ве ку пре но ве ере, 
ко је ка сни је по ста је рим ско на се ље Син ги ду нум. У тре нут ку осни ва ња, 
за у зи мало је ма лу по вр ши ну на сте но ви том уз ви ше њу из над уш ћа Са ве 
у Ду нав. Сло вен ско име ‘Бе ли град’ пр ви пут је за бе ле жено 878. го ди не,  у 
че му је са др жан ути сак из гле да та даш ње твр ђа ве. Фор ми ра ни ка струм, 
на изу зет ном ге о стра теш ком по ло жа ју, ве ко ви ма су окру жи ва ли прир
од ни и ма ло из ме ње ни, шу мо ви ти пре де ли. Oва ко истак ну ти при вред ни 
и вој ни зна чај на се ља, то ком вре ме на, ути цао је на ко риш ће ње окол них 
шум ских ре сур са.

 То ком сред њег ве ка, ка да је град не ко ли ко пу та ра за ран и об нав љан, 
из окол них шу ма се ко ри сти огрев, др ве ни ћу мур, див љач, ру је ви на и 
оста ли спо ред ни шум ски про из во ди. Из во за др ве та ни је би ло. О бе о
град ским шу ма ма из тог пе ри о да не ма ни ка ка вих по да та ка, а с об зи ром 
на стаг на ци ју при вре де и ве ли ке осци ла ци је бро ја ста нов ни ка (Си ме у
но вић, Д., 1957), услед рат них пре ви ра ња и па да под тур ску власт (1521. 
го ди не), сма тра се да кр че ње шу ма ни је би ло ве ћих раз ме ра и ни је има ло 
по сле ди ца по прир од ну об но ву шу ма. Пре ма на ве де ном аут о ру, дра стич
но сма њи ва ње бро ја ста нов ни ка на це лом по друч ју Ср би је, то ком тур ске 
вла да ви не, при до не ло је ши ре њу по вр ши на под шу ма ма, ко је, пред крај 
сред њег ве ка, за у зи мају на те ри то ри ји Ср би је по вр ши ну од око 3. 500. 
000,00 ha. Сред њо ве ков ни за пи си и пу то пи си ко ји да ти ра ју од до ба про
ла за кр ста ша кроз пре де ле уз Мо ра ву, у XII ве ку, пре ко до ба Не ма њи ћа 
и Ду ша но вог за ко ни ка, до све до чан става Фран цу за Gi jom Ada ma и ита
ли јан ског хро ни ча ра Ma ti je Vi la ni ja (XIV век), Bro ki je ra и Ste pa na Ger la ka  
(XV век), Le vi na Rima,  De Heа и Đon Bur bu ra (XVII век), Le di Mon tgi jev и 
Sen Pri sta (XVI II век), Vaj ngar te na, Ota Du bi sla va Pir ha, La Mar ti na, De Boa 
le Kon ta, Ami Bouea, Fe li ha Ka ni ca (XIX век), те на ших уче них љу ди, Ву
ка Ка ра џи ћа, Јо а ки ма Ву ји ћа, Јо ва на Цви ји ћа, Јо си фа Пан чи ћа и дру гих, 
је дин стве но ука зу ју на изу зет на и ’го то во не пре кид на’ шум ска про стран
ства, пра ве ’о ке а не срп ских шу ма’ ко ји ма су на ши про сто ри оби ло ва ли 
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ве ко ви ма. На осно ву ових исто риј ских из во ра мо же се прет по ста вити да 
су у Ср би ји так ви шум ски ком плек си до се за ли до прир од не гра ни це на 
се ве ру, реке Ду на ва, и окру жи ва ли и сам Бе о град. 

Ме ђу тим, на кон ма сов ног на се ља вања про сто ра цен трал них де ло ва 
Ср би је, са по чет ка XIX ве ка, и на кон срп скотур ског рата (1876) и срп
скобу гар ског рата (1886), до ла зи до ин тен зив ног обе шум ља вања до та да 
изра зи то шу мо ви тих пре де ла. Не ре гу ли сано вла сниш тво над ве ћим де
лом шум ског зем љиш та и шу ма до ве ло је до ма сов ног искр чи ва ња по вр
ши на под шу ма ма и за у зе ћа по се да, по го то во у при сту пач ни јим об ла сти
ма ко је су се на ла зи ле уз са о бра ћај нице и ве ли ке плов не пу те ве, као и уз 
гра ни це та даш ње др жа ве. Шу ме су униш та ва не ради за до во љења енер
гет ских по тре ба ста нов ниш тва, про из вод ње гра ђе вин ског ма те ри јала, 
ства ра ња по љо при вред ног зем љиш та и паш ња ка, и тр го ви не др ве том. 
По себ но су стра да ли шум ски ком плек си хра сто вог по ја са у др жав ном 
вла сниш тву, ко ји су се на ла зи ли уз реке Мо ра ву, Са ву и Ду нав, нај ви ше 
за по тре бе из во за дрв не гра ђе у ино стран ство. Шу ме око Бе о гра да, као и 
дру гих ве ћих на се ља у цен трал ном де лу Ср би је, ко је су се ра спро сти ра ле 
у хра сто вом по ја су, на рав ни јим те ре ни ма, по год ни јим за по љо при вре ду, 
сма њи ле су се на 1/5 по вр ши не од прет ход не. За по друч је Ли по ви це и 
око ли не, у из веш та ју сто ло на чел ника Ми ни стар ства фи нан си ја Кне же
ви не Ср би је, из 1862. го ди не, кон ста ту је се сле де ће: ’Пе ћа ни и Ум ча ни, 
као бли жи Са ви, исек ли су све и оста ле су ма ње и нез нат не шу ме...Шу ма 
Ве ли ке Мош та ни це бо ља је уто ли ко ко ли ко је по да ље од се ла...Ме љач ка је 
шу ма вр ло до бра, и мла да и ста ра. По ред то га она је сва ује ди ње на. Не ће 
мно го про ћи да ће се и у Ме љач кој шу ми по че ти кр чи ти и за гра ђи вати...У 
шу ми Ме љач кој, а и у оста лим окол ним има још по неш то до бри др ве та 
за гра ђу, али и ова по ста ју све ређа. На ро чи то се ов де по чи ње гра ни че во 
др во гу би ти, а уме сто ње га це ро во пре о ти ма...Све је испре гра ђи вано и 
та ко испреп ле те но да се нез на шта је шта. Овак ви шу ма ко је се у пра вом 
сми слу оп штин ске наз ва ти мо гу и ко је из ме ђу се ла по сто је има мно го у 
окруж ју Бе о град ском. Оне су кроз не ко ли ко го ди на са свим из губ ље не, ни ти 
има на чи на ко јим би се од кр че ња и за гра ђи вања оси гу ра ти мог ле.’

Ђор ђе вић, К. Б., 1900. на во ди да је Кра ље ви на Ср би ја (1900. го ди
не), на осно ву по пи сних по ре ских књи га и до ку мен та ције о ’у баш ти ње
њу’ и пра ву сво ји не, има ла 1. 546.000 ha под шу мом и шум ским зем љиш
тем, 61.20 ha пла нин ских паш ња ка и 46.000 ha го ле ти, кр ше ва, ка ме ња ра 
и не про из вод ног зем љиш та. 

У кон тек сту на ве де них исто риј ских зби ва ња, стра да ли су и шум ски 
ком плек си око Бе о гра да. Ин тен зи ван ан тро по гени ути цај на ста ње шу
ма и њи хо ва ек спло а та ција у усло ви ма не раз ви је ног ка пи та ли стич ког 
др жав ног уређ е ња, у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, ство ри ли су по тре бу за 



28

спро во ђе њем пр вих по шум ља вања на на шем по друч ју. Наг ли по раст ста
нов ниш тва у Бе о гра ду, на кон про те ри вања Ту ра ка, не ми нов но је до вео 
до кр че ња шу ма ради ства ра ња зи рат ног зем љиш та и обез бе ђе ња гра ђе
вин ског ма те ри јала и огре ва за све ве ћи број град ских на се ља. Још 1856. 
го ди не Јо сиф Пан чић оба веш та ва По пе чи тељ ство пре о свеш те нија о 
пот пу ном пу сто ше њу шу ме и шум ског зем љиш та на па ди на ма Ава ле из
над Бе лог по то ка. Пр ва по шум ља вања у Ср би ји из вр ше на су упра во на 
по друч ју шире пе ри фе ри је та даш њег Бе о гра да, у вре ме ка да је ње го во 
ста нов ниш тво бро ја ло све га не ко ли ко де се ти на хи ља да (за бе ле жено је 
да је 1864. го ди не у Бе о гра ду жи ве ло око 17.000 ста нов ни ка). На ње го
вом по друч ју ни је би ло ве ли ких ин ду стриј ских ка па ци тета, аут о мо бил
ског са о бра ћаја и дру гих аер о за га ђи вача, а то ком вре ме на, уче ни љу ди и 
гра ђан ска јав ност уви ђа ли су зна чај шу ма у заш ти ти жи вот не сре ди не, 
по го то во на се ље них ме ста и испу ње њу мно го број них заш тит них и со
ци јал них фун кци ја шу ма. Та ко је, у ок ви ру прак тич них ра до ва уче ни ка 
По љо пи вред не шко ле у Топ чи де ру, из пред ме та шу мар ство, у је сен 1853. 
го ди не из вр ше на сет ва – сад ња жира хра ста и бук ви це на па ди на ма Ко
шут ња ка и по ред Топ чи дер ске реке. 1859. го ди не кнез Ми лош до но си од
лу ку о по ди за њу огра де око Ава ле у ци љу спа ша ва ња шу ма и це ло куп
ног би о лош ког по кри ва ча. Сле де ћи за бе ле жени ра до ви на по шум ља вању 
око ли не Бе о гра да од ви ја ју се 1867. го ди не у Топ чи де ру ка да се на пар це лу 
око Бе ле че сме и на окол ним па ди на ма Ко шут ња ка уно си 9.000 сад ни ца 
бук ве, по рек лом из прир од ног под млат ка из око ли не се ла Руш ња. По сле 
се на овом по друч ју са де див љи ке стен, пла тан, ли па, цр ни бор и дру ге 
аут ох то не вр сте, а не ки при мер ци за др жа ли су се и да нас. 

На ини ци ја тиву на чел ни ка Је вре ма Но ва ко вића, шу мар ског струч ња
ка, 1883. го ди не Ми ни стар ство на род не при вре де до но си од лу ку о уна
пре ђе њу ста ња шу ма у др жа ви Кра ље ви ни Ср би ји, а већ 1887. го ди не на 
Ава ли се из во де пр ви ра до ви на не зи и под мла ђи вању шу ма. Зна чај но 
је на по ме нути да је 1891. го ди не у Ко шут ња ку фор ми ра на пр ва шум ска 
упра ва у Ср би ји. То је го ди на ка да је сту пио на сна гу и но ви За кон о шу
ма ма, на осно ву ко је га су сма ње не пре ко мер не се че и про пи са ни пре ме ри 
и при вред ни пла но ви у ве зи уређ е ња шу ма. Та ко ђе се осни ва Шум ски 
фонд у ко јем се об је ди њују бу џет ска сред ства на ме ње на по ди за њу но вих 
шу ма. Ис те го ди не, бе о град ској јав но сти, пре ко днев ног ли ста, обра ћа 
се Ми лан Д. Обра до вић – Ли ча нин, дип ло ми ра ни ин же њер шу мар ства и 
про фе сор беч ке Бо ден кул туре, са пред ло зи ма за по шум ља вање Ка ра бур
ме, Топ чи де ра, Ки је ва, Ава ле и дру гих пре де ла. На ро чи то се наг ла ша вала 
по тре ба за спре ча ва њем не кон тро ли сане се че шу ма на Ава ли, ко ји ма 
су ства ра не зи рат не по вр ши не, а ло кал но ста нов ниш тво се снаб де ва ло 
огре вом. Ове се че су вр ше не и за по тре бе снаб де ва ња об лиж њег руд ни ка 
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жи ве у под нож ју пла ни не, а шу ма је униш та ва на и па ша ре њем, са мов ла
сним за у зе ћем и кр че њем и се че њем за ли сник. 1896. го ди не кре ће се са 
из град њом са о бра ћај ница и пе шач ких ста за на Ава ли, као и шу мар ске 
ку ће у под нож ју Ава ле (са даш ња управ на згра да ШУ Ава ла). Уређ у је се 
зе ле ни ло око пу та Бе о град – Кра гу је вац ко ји про ла зи под нож јем авал
ског ма си ва, као и пар ков ски део. Уно се се сад ни це шум ског др ве ћа и 
воћ ка ри ца, а је дан од пр вих шум ских ра сад ни ка на стао је на Ава ли 1897. 
го ди не. 

Даљ ни раз вој и на пре дак при град ских шу ма Бе о гра да, на по чет ку 20. 
ве ка, пра ти до но ше ње но вог ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на (изра ђу је 
га фран цу ски ар хи тек та Kam bon), 1908. го ди не, ко јим се уређ у је да Ко
шут њак, до та даш ње ло виш те Обре но ви ћа, по ста је до сту пан гра ђан ству. 
По пис ста нов ни ка Бе о гра да по ка зу је да у пре сто ни ци Ср би је та да жи
ви 75.000 ста нов ни ка. На кон бал кан ских и Пр вог свет ског рата, шум ски 
ре сур си Бе о гра да су де ва сти ра ни. Из во де се са мо по шум ља вања ма лог 
оби ма, као што је за бе ле жен по да так о сад њи цр ног и бе лог бора на проп
лан ку уз гра ни це ме мо ри јал ног ком плек са Не мач ког гроб ља на Ко шут
ња ку, из вр ше ној 1928. го ди не. Тек од 1930. го ди не Од сек за пар ко ве у ок
ви ру бе о град ске оп шти не ради на ин тен зи ви ра њу по шум ља вања бли же 
град ске око ли не. Сле де ће две го ди не по шум ље не су ле ди не Топ чи дер ског 
бр да, као и те ре ни из над Вај фер то ве пи ва ре, тзв. ’Хaј дпар к’. 1933. го ди не 
за по чи њу ра до ви у не по сред ној око ли ни гра да на по ди за њу заш тит ног 
зе ле ног по ја са про тив ко ша ве, као и по шум ља вање ве ли ких ком плек са 
дуж Ду на ва, Ду нав ског ке ја, ло ка ли тета ’Ла у да нов ша на ц’ и те ре на на 
Ду ша нов цу. Ко риш ће не су бр зо ра стуће вр сте др ве ћа. У том пе ри о ду по
себ но се исти че до но ше ње Про гра ма ре гу ла ције, наз ва ног ’Заш тит ни по
ја с’, 1936. го ди не, ко јим се пла ни ра уређ е ње јав них зе ле них по вр ши на у 
ужем и ши рем гра ђе вин ском ре о ну, за тим, у гра ни ца ма заш тит ног по ја са 
у ужем сми слу и  зе ле ни ло ван гра ни ца оп штин ског гра ђе вин ског ре ги о
на и гра ни це оп штин ског ата ра. Ин же њер Алек сан дар Кр стић, та даш њи 
шеф Од се ка за пар ко ве и по шум ља вања у бе о град ској оп шти ни, на во ди у 
сту ди ји ’Проб ле ми уређ и ва ња Бе о гра да и ње го ве око ли не’ (бр. 10, 1936. го
ди не и бр. 13, 1937. го ди не) да је на по друч ју Бе о гра да по диг ну то пре ко 
хи ља ду хек та ра но вих шу ма и два ра сад ни ка, по вр ши не 29 хек та ра, али 
кон ста ту је да је та даш ње ста ње град ског зе ле ни ла и град ских и при град
ских шу ма ’да ле ко од иде ал но г’. До 1937. го ди не Топ чи дер ско и Ба но во 
бр до су, уг лав ном, по шум ље ни, а шири окол ни шум ски ком плекс, обух
ва та јући Го љи но бр до, Ра ко вич ку и Ма на стир ску шу му, за у зи ма 400 хек
та ра. Овај ком плекс је већ та да био за кон ски заш ти ћен. Пла ни ра но је да 
се, као при град ска из ле тиш та, уреде још Виш њич ка ба ња, Вин ча и јед на 
од ве ћих шу ма, на око 1000 хек та ра – Ли по ви ца. И на овим те ре ни ма по
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сто је ће шу ме су би ле за ко ном заш ти ће не, а се ча за бра ње на. Ава ла и Ли
по ви ца су 1929. го ди не прог ла ше не на ци о нал ним пар ко ви ма, а пред по
че так Дру гог свет ског рата Ава ла је пред став ља ла фор ми ра но и уређ е но 
из ле тиш те. На су прот то ме, Ли по ви ца је би ла из да нач ка шу ма, пре теж но 
хра сто ва, по вр ши не неш то ма ње од 1.000 хек та ра, ста ра око 40 го ди на 
(Ма рић, Б., 1933). Ме ђу тим, иако из да нач ка, у то вре ме ова шу ма би ла 
је фи зи о лош ки зре ла. Под млат ка се ме ног по рек ла ско ро да ни је ни би ло, 
за раз ли ку од Ава ле где су ста ри се ме ња ци већ да ли оби лан под мла дак. 
Пла ни ра но је да се са че ка фор ми ра ње прир од ног под млат ка, за тим, по
пу ња вање на ме сти ма где не ус пе прир од на об но ва и, на тај на чин, шу ма 
по сте пе но пре ве де у ви со ку. Али, по нов на рат на зби ва ња и оку па ци ја у 
Дру гом свет ском рату до не ли су но во пу сто ше ње и чи сту се чу Ли по вич
ке шу ме, из ве де ну 1942. и 1943. го ди не та ко да је ње на да наш ња ста рост 
 пот пу но из ве сна, и из но си све га 70 го ди на. 

У пе ри о ду 19481950. го ди не за по чи ње по шум ља вање по је ди них де
ло ва Бе о гра да, у окру же њу нај бли жег цен тра, као што су Звез да ра, ко ја 
је та да би ла го ло бр до и Ба њи ца. Ор га ни зују се до бро вољ не рад не ак ци
је, а са де се ме ки лиш ћа ри. На кон усва ја ња Ге не рал ног пла на Бе о гра да, 
1950. го ди не, ко је га је са чи нио Ур ба ни стич ки за вод Бе о гра да, ра зра ђен 
је и кон цепт ’зе ле ног пр сте на око Бе о гра да’, у ци љу фор ми ра ња заш тит
них и из лет нич коре кре а тив них град ских и при град ских шу ма. Пре ма 
Ми ха и ло вић, М., 1983; у ок ви ру пе то го диш њег пла на озе ле ња вања, 
у пе ри о ду 1956–1960, ин тен зив но се ра ди ло на по ди за њу шум ских ком
плек са у не по сред ној бли зи ни Бе о гра да и заш тит них и из лет нич ких шу
ма у ван град ском при бреж ном де лу. Про јек тан ти овог ком плек са би ли су 
Ми хa и ло вић, М. и Бу сар че вић, С. Ге не рал ним ур ба ни стич ким пла ном из 
1973. го ди не та ко ђе је пред ви ђе но по ди за ње зе ле них шум ских по вр ши на 
и кли на сто по ве зи вање при град ског и град ског зе ле ни ла, при че му шу
ма диј ска гре да, ве за ним про стор ним си сте мом Ко смај  Треш ња  Ава
ла  ‘Ти тов Гај’, да нас Сте пин Луг, чи ни основ ни ‘зе ле ни клин’ у око ли ни 
Бе о гра да. Тен ден ци ја је би ла да се обез бе ди шу мо ви то окру же ње од ве
ли ког зна ча ја за ква ли тет жи вот не сре ди не ве ћег де ла гра да, и да се исто
вре ме но ство ре усло ви за рек ре а ци ју Бе о гра ђана. У ок ви ру ком плек са 
Сте пин Луг на ла зи се ње гов, за са да, нај мар кант ни ји и на ја трак тив нији 
део – ‘Ба ба Вел ка’, јед на од на ју спе ли јих ан тро по ге них шу ма по диг ну тих 
у овом де лу. Про јек тан ти Ми ха и ло вић, М. и Бу сар че вић, С. су у пот пу
но сти успе ли да, во де ћи ра чу на о ре ље фу, зем љиш ту, ек спо зи цији, ма
кро и ми крокли мат ским усло ви ма, ком по зи ци о но ускла де раз но вр сну 
ден дроф ло ру, ства ра ју ћи мо за ич но ра спо ре ђене гру пе раз ли чи тих об
ли ка и ве ли чи на, ко је су вре ме ном фор ми ра ле при ро дан пеј заж са при
су ством ве ли ког бро ја ден дро вр ста раз ли чи тих ка рак те ри стика. Та ко је 
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фор ми ра на паркшу ма са изра же ним естет скопеј заж ним вред но сти ма 
и основ ном ре кре а тив ном на ме ном. Истра жи ва ња Ц в е  ј и ћ , Ј. (1989) су 
по ка за ла да по друч је ‘Сте пи ног Лу га’ при па да I и II ка те го ри ји по тен ци
јал них прир од них по год но сти за ре кре а цију у пре де лу, што се по ду да ра 
и са пла ни ра ним ре кре а ци о ним зо на ма на те ри то ри ји Про стор ног пла на 
Бе о гра да.

Ге не рал ним ур ба ни стич ким пла ном из 1972. го ди не де фи ни тив но се 
кон ци пи ра и спорт ско  ре кре а тив ни цен тар ’Ада Ци ган ли ја’, ко ји је био 
пред мет ур ба ни стич ких ди ску си ја још од 1922, ка да је ра спи сан ме ђу
на род ни кон курс за план овог об јек та. У ок ви ру овог ком плек са, као и у 
ње го вом не по сред ном окру же њу на ла зи се шу ма Ма ки ша, као још је дан 
ва жан сег мент ур ба ног шум ског зе ле ни ла.

Да нас се, по ред свих на ве де них про стор них це ли на ко је обух ва та ју 
шум ске ре сур се уже град ске зо не Бе о гра да, исти чу још: Ба њич ка шу ма, 
Ми ља ко вач ка шу ма и шу ме уз аутопут Бе о град  Ба тров ци, до Сур чи
на. Та ко ђе, по ред спо ме ну тих шум ских ком плек са ши рег пе ри фе риј ског 
за ле ђа, на во де се још и: Треш ња, Ко смај, Сре мач ки рт са Го ри цом, Обре
но вач ки за бран, Бој чин ска шу ма, Цр ни Луг, Гу бе ре вач ке шу ме, Рит ске 

Сли ка 1. Зе ле ни по јас на по друч ју су бур ба не зо не Бе о гра да са истак ну тим шум ским 
ком плек си ма (тзв. ‘ зе ле ни пр стен’  ’Gre en Bel t’)
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шу ме, те заш тит не шу ме са по друч ја РЕИК ‘Ко лу ба ра’. На осно ву Ге не
рал ног пла на Бе о гра да 2021 (Служ бе ни лист гра да Бе о гра да, бр. 27/03, 
25/05, 34/07, 63/09), де фи ни ше се стра теш ко опре де ље ње заш ти те прир
о де и пре де ла, ко је се, по ред оста лих пре де ла, од но си и на шу мо ви то по
друч је цен трал не шу ма диј ске гре де. С об зи ром на оче ки ва на да ља оп те
ре ћења урбоин ду стриј ских и аграр них еко си сте ма, ово ће по друч је, са 
још увек ви со ким учеш ћем прир о ди бли ских еко си сте ма, би ти но си лац 
ефе ка та ре гу ла ције и успо став ља ња еко лош ке рав но те же на јуж ном обо
ду ме тро по ли тена Бе о гра да (Про стор ни план Ре пуб ли ке Ср би је, Служ
бе ни гла сник Ре пуб ли ке Ср би је, бр.13/96). Та ко је пла ни ра но из два ја ње 
но вих по друч ја под огра ни че ним ре жи мом заш ти те, у ка те го ри ји пар
ко ва прир о де  (http://www.na tu re pro tec ti o n.org.rs), у ок ви ру ко јих је и ве ће 
шу мо ви то по друч је, по чев од Сте пи ног лу га, Ја ји на ца пре ко Ли по ви це 
и Гу бе ре вач ких шу ма до Со по та. Сва ка ко да ова ко из дво је но по друч је 
(сли ка 1), чи је ста ње и од ли ке тре ба ин вен та ри сати и ва ло ри зо вати, од
ли ку ју ви со ки по тен ци јали за ту ри зам и ре кре а цију. 

2. СТА Ње др ЖАв нИХ Шу МА нА по друЧ Ју Бе о грА дА 
На те ри то ри ји Бе о гра да под шу ма ма се на ла зи 38.865,92 ha. Шу ме у 

др жав ном вла сниш тву обух ва та ју 17.066,07 ha или 43% укуп не по вр ши не 
шу ма, а у при ват ном вла сниш тву 21.808,00 ha или 56,1% укуп не по вр ши
не шу ма. 

Нај ве ћи део шу ма на по друч ју Бе о гра да, ко ји ма газ ду је Шум ско газ
дин ство ‘Бе о град’ Бе о град у ок ви ру ЈП за газ до ва ње шу ма ма ’Ср би ја шу
ме’ Бе о град, на по вр ши ни од 32.322,7 ha, при па да По сав скопо ду нав ском 
шум ском по друч ју (16.686,70 ha др жав них и 15.636,00 ha при ват них шу
ма). Део шу ма ко ји се на ла зи на те ри то ри ји оп шти не Ла за ре вац при па да 
По дрињ скоко лу бар ском шум ском по друч ју, и њи ма газ ду је ШГ ‘Бо ра
ња’ Лоз ни ца (379,37 ha др жав них и 6.172,00 ha при ват них шу ма). Оста
так по вр ши на под шу ма ма от па да на во до при вред на (око 2.000,00 ha) и 
по љо при вред на пре ду зе ћа (око 1.000,00 ha), вој не уста но ве и ма на сти ре 
(око 1.500,00 ha), ЈКП ’Зе ле ни ло  Бе о гра д’ Бе о град (око 2.000,00 ha), ЈП 
‘Ада Ци ган ли ја’ Бе о град (око 400 ha) и При вред но друш тво за про из вод
њу, прер а ду и тран спорт уг ља Ру дар ски ба сен ‘Ко лу ба ра’ д.о.о. Ла за ре вац 
(897,11 ha). 

Укуп на дрв на за пре ми на у бе о град ским шу ма ма из но си 4,8 ми ли о
на m3, а го диш њи прир аст 229.870 m3. Шу мо ви тост бе о град ског по друч ја 
из но си 11,8% и на јед ног ста нов ни ка от па да 0,0243 ha шу ма. У шу ма ма 
Бе о гра да еви ден ти ра но је 22 вр ста аут ох то ног др ве ћа, ме ђу ко ји ма су нај
за ступ ље нији хра сто ви: цер (18%), луж њак (15,4%) и сла дун (5,3%).
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Гра фи кон 1. Струк ту ра по вр ши на за по друч је Бе о гра да

Прег лед ста ња др жав них шу ма по на мен ским це ли на ма, у од но су на 
по вр ши ну, оства ре ну дрв ну за пре ми ну и за пре мин ски прир аст, у ок ви ру 
ШГ ’Бе о гра д’ Бе о град, при ка зан је у та бе ли 1. и на гра фи ко ну 2. На про
сто ру др жав них шу ма по друч ја Бе о гра да, ко ји ма газ ду је ЈП за газ до ва ње 
шу ма ма ‘Ср би ја шуме’ Бе о град, из дво је но је де сет на мен ских це ли на, што 
ука зу је на сло же ност овог про сто ра и мо гућ но сти, као и зах те ве друш тва 
пре ма по сто је ћим шум ским ком плек си ма.

Та бе ла 1. Ста ње др жав них шу ма по на ме ни на по друч ју Бе о гра да 

глобална намена

на
ме

нс
ка

 
це

ли
на површина зaпремина запрем. прираст

Iv/V
(%)ha % m3 % m3/ha m3 % ha

шуме са 
производнозаштитном 
функциојом

10 5.949,21
42,7

1.278.730,4 42,8 214,9 42.255,4
43,0

7,1 3,3

17 24,12 9.650,5 345,6 4.950,7 7,1 2,0

парк дивљачи 16 701,14 5,0 242.336,1 8,0 400,1 168,0 5,0 7,0 1,7

шуме са приоритетно 
заштитном функцијом

19 174,38

35,3

71.734,8 29,2 411,4 1.829,6

36,5

10,5 2,6
21 2.684,94 458.982,8 170,9 24.546,5 9,1 5,3
26 1.873,64 312.361,0 166,7 8.845,7 4,7 2,8
31 207,11 35.734,6 172,5 758,9 3,7 2,1

шуме намењене 
рекреацији

73 2.351,14 16,8 602.846,5 20,0 256,4 15.299,7 15,5 6,5 2,5

специјални природни 
резерват

84 3,4 0,0 698,3 205,4 11,9 3,5 1,7

предео посебних 
одлика

66 6,52 0,1 168,6 25,9 6,2 1,0 3,7

УКУПНО 13.975,6 100,0 3.013.243,6 100,0 215,6 98.672,6 100,0 7,1 3,7
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гра фи кон 2. Ста ње шу ма по на ме ни за по друч је Бе о гра да

У та бе ли 2. при ка за но је ста ње др жав них шу ма на по друч ју Бе о гра да 
по основ ним ка те го ри јама ко риш ће ња. Зем љиш те обра сло шу мом за у
зи ма 13.975,6 hа или 81,9%, а не о бра слог зем љиш та има 3.081,07 hа или 
18,1%, док за у зе ћа има на 9,40 hа или 0,1%. Не о бра сло зем љиш те ко је за
у зи ма 18,1% шум ског по друч ја, ка те го ри сано је на: 
•	  шум ско зем љиш те (50,9%); 
•	  неп лод но зем љиш те (34,5%);
•	  зем љиш те за оста ле свр хе (14,5%).

Tа бе ла 2. Ста ње др жав них шу ма по основ ним категоријама коришћења 
  на подручју Београда

струк ту ра по вр ши на
по обра сло сти hа %

1. шу ме (прир од не и веш тач ке) 13.975,6 81,9

уКуп но оБрА СЛА по вр ШИ нА 13.975,6 81,9

2. шум ско зем љиш те 1.569,39 9,2
3. неп лод но зем љиш те 1.064,05 6,2

4. зем љиш те за оста ле свр хе 447,63 2,6

уКуп но не о БрА СЛА по вр ШИ нА 3.081,07 18,1

5. за у зе ће 9,4 0,1

уКуп но 17.066,07 100,00
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Прег лед ста ња у др жав ним шу ма ма, с об зи ром на по рек ло и очу ва
ност, при ка зан је у та бе ли 3. На осно ву из не тих по да та ка мо же се кон
ста то вати да је у укуп ној по вр ши ни др жав них шу ма на по друч ју Бе о
гра да, учеш ће из да нач ких шу ма ви со ко (44,0% од укуп но обра слог шум
ског зем љиш та), по го то во у од но су на прир од не ви со ке шу ме (10,7% од 
укуп но обра слог шум ског зем љиш та). Ако се у ок ви ру укуп но обра слог 
зем љиш та др жав них шу ма изуз ме ве ли ко учеш ће веш тач ки по диг ну тих 
са сто ји на (45,2%), он да из да нач ке шу ме уче ству ју са чак 80,5% у укуп ној 
по вр ши ни прир од них са сто ји на. Ово ука зу је на ло шу струк ту ру шум ског 
фон да Бе о гра да, а с об зи ром да ве ли ки део ових шу ма спа да у ка те го ри ју 
шу ма по себ не на ме не, проб ле ма тика њи хо ве об но ве да ле ко је сло же ни ја.

Ста ње шу ма на по друч ју Бе о гра да с об зи ром на вр сте др ве ћа ка рак
те ри ше ве ли ки број раз но вр сних прир од них ста ниш та ши ро ко ли сних 
ли сто пад них шу ма. Укуп но учеш ће лиш ћа ра у шум ском фон ду на овом 
по друч ју из но си 96,2%, а че ти на ра, уне тих по шум ља ва њем, 3,8%. Нај за
ступ ље није лиш ћар ске вр сте су цер (21,3%), то по ла I214 (18,9%), луж
њак (16,6%) и сла дун (6,4%). Нај за ступ ље није че ти нар ске вр сте др ве ћа 
по за пре ми ни су цр ни бор (56,1%), дуг ла зи ја (18,8%) и ке дар (11,1%). 
Укуп на по вр ши на веш тач ки по диг ну тих са сто ји на из но си 6.313,11 ha, са 
за пре ми ном од 1.272.118,9 m3 и за пре мин ским прир а стом од 8,7 m3/ha. 
Нај број ни је су план та же то по ла, аме рич ки ја сен и мно ге дру ге, а од че ти
на ра, цр ни и бе ли бор, као и мно ге дру ге на ма њим по вр ши нама.

На осно ву ти по лош ке кла си фи ка ције, шум ски фонд Бе о гра да и око
ли не обух ва та че ти ри основ на ком плек са (пре ма Ј о  в и ћ , Н. et al., 1996):

•	 ком плекс алу ви јал нохи гро фил них ти по ва шу ма;
•	 ком плекс ксе ро тер мо фил них шу ма сла ду на и цера;
•	 ком плекс ксе ро тер мо фил них шу ма хра ста кит ња ка, цера и гра ба;
•	 ком плекс ме зо фил них бу ко вих и бу ко воче ти нар ских ти по ва шу

ма.

Та бе ла 3. Ста ње др жав них шу ма по по рек лу на по друч ју Бе о гра да  

по рек ло шу ма
по вр ши на зa пре ми на за прем. 

прир аст
Iv/V
(%)

ha % m3/ha % m3 m3 % m3/ha
ви со ке – очу ва не 810,81 5,8 333,9 9,0 270.745,9 5.328,1 5,4 6,6 2,0

ви со ке – ра зре ђе не 677,29 4,8 349,5 7,9 236.684,0 5.091,1 5,2 7,5 2,2
ви со ке – де ва сти ра не 13,27 0,1 57,6 0,0 764,2 6,5 0,0 0,5 0,9

УКУП НО ВИ СО КЕ: 1.501,37

 

10,7 338,5 16,9 508.194,1 10.425,7 10,6 6,9 2,1

из да нач ке – очу ва не 5.445,68 39,0 215,6 39,0 1.174.333,2 31.507,2 31,9 5,8 2,7
из да нач ке – ра зре ђе не 667,53 4,8 86,0 1,9 57.415,1 1.588,0 1,6 2,4 2,8
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из да нач ке  де ва сти ра не 38,55 0,3 30,0 0,0 1.155,6 30,6 0,0 0,8 2,6

УКУП НО ИЗ ДА НАЧ КЕ: 6.151,76 44,1 200,4 40,9 123.290,0 33.125,8 33,6 5,4 2,7
веш тач ки по диг ну те очу ва не 5.290,74 37,9 205,3 36,0 47.764,3 47.764,3 48,4 9,0 4,4

веш тач ки по диг ну те ра зре ђе не 930,96 6,7 195,1 6,0 7.255,9 7.255,9 7,4 7,8 4,0
веш тач ки по диг ну те де ва сти

ра не 91,41 0,7 47,6 0,1 135,6 135,6 0,1 1,5 3,1

УКУП НО ВЕШ ТАЧ КИ  
ПО ДИГ НУ ТЕ: 6.313,11 45,2 201,5 42,2 55.155,8 55.155,8 55,9 8,7 4,3

УКУП НО ШИ КА РЕ И  
ШИБ ЉА ЦИ: 9,36 0,0 0,0

УКУП НО ОБРА СЛОГ  
ЗЕМ ЉИШ ТА 13.975,6 0,0

ОСТА ЛО ЗЕМ ЉИШ ТЕ  
И ЗА У ЗЕ ЋЕ 3.090,47 0,0

УКУП НО ДР ЖАВ НИХ ШУ МА 
НА НИ ВОУ ШГ 17.066,07 100 100 3.013.216,8 100

3. СТА Ње Шу МА СЛА ду нА И ЦерА нА по друЧ Ју  
     Бе о грА дА

 Нај ве ћим де лом ком плек са ксе ро тер мо фил них сла ду но воце ро вих 
шу ма на те ри то ри ји Бе о гра да газ ду је ШГ ’Бе о град’ Бе о град. Од укуп не 
по вр ши не ви со ких шу ма, са сто ји не сла ду на и цера за ступ ље не су са 58,09 
ha (4,0%), а чи сте са сто ји не цера за у зи мају 17,45 ha (1,2%). Од укуп не по
вр ши не из да нач ких шу ма у др жав ном вла сниш тву, на ни воу ШГ Бе о град, 
на очу ва не ме шо ви те са сто ји не цера и сла ду на от па да 2.573,98 ha (43,4%), 
на очу ва не чи сте са сто ји не цера от па да 311,15 ha (5,3%), а на де ва сти
ра не из да нач ке са сто ји не сла ду на и цера от па да 7,8 ha (0,1%). Из све га 
про и зи лази да по вр ши на ме шо ви тих шу ма сла ду на и цера и чи стих це
ро вих шу ма у др жав ном вла сниш тву, на ни воу ШГ Бе о град, из но си укуп
но 2.968,47 ha или око 22% од по вр ши не обра слог шум ског зем љиш та. 
Укуп на дрв на за пре ми на у овим шу ма ма из но си 596.218,5 m3, а про сеч на 
дрв на за пре ми на је 246,3 m3/ha. 

У ок ви ру шу ма у сво ји ни фи зич ких ли ца та ко ђе је зна чај но учеш
ће сла ду но воце ро вих шу ма. У ок ви ру По сав скопо ду нав ског шум ског 
по друч ја, укуп на по вр ши на при ват них шу ма из но си 15.823,00 ha, од че
га 1.484,00 ha от па да на шу ме сла ду на и цера. Ове шу ме се про сти ру на 
по друч ју оп шти на Мла де но вац, Со пот, Ба ра је во, Чу ка ри ца, Вож до вац, 
Обре но вац и Гроц ка.

Шу ме сла ду на и цера на по друч ју Бе о гра да ка рак те ри ше вр ло ви со ко 
учеш ће са сто ји на из да нач ког по рек ла, раз ли чи тих де гра да циј ских ста
ди ју ма, што чи ни тра ја ње њи хо ве фи зи о лош ке и фи зич ке зре ло сти кра
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ћом па пред ви ђе на оп ход ња из но си, све га, 80 го ди на. Исто вре ме но, ови 
шум ски ком плек си су јед но доб ни и, услед не га тив ног деј ства ан тро по ге
них фак то ра у ско рој прош ло сти (ма сов не се че то ком II свет ског рата и 
по ње го вом за вр шет ку), на ла зе се да нас при кра ју оп ход ње. Oдре ђен део 
по вр ши на ових шу ма да нас при па да чак дру гој или тре ћој ге не ра цији са
сто ји на из да нач ког по рек ла, ко је су у ви со ком сте пе ну де гра ди ра не, или 
чак де ва сти ра не. Са став сме ше у ме шо ви тим шу ма ма сла ду на и цера на 
бе о град ском пор дуч ју та ко ђе је вр ло не по во љан с об зи ром на пре ов ла
ђу јуће учеш ће цера, као би о лош ки ја че, а тех нич ки ма ње вред не вр сте 
др ве ћа.  

Све на ве де но је, ујед но, ка рак те ри стика шу ма ко је су у окру же њу и 
дру гих ве ли ких ур ба них це ли на у ок ви ру хра сто вог по ја са цен трал не Ср
би је (Кр стић,  М., 2008/a; 2008б), што их, та ко ђе, свр ста ва у шу ме по
себ не на ме не (сли ка 2), а проб ле ма тику пра во вре мене и адек ват не не ге и 
об но ве чи ни сло же ни јом.

Сли ка 2. Ли по вич ка шу ма  у ок ви ру су бур ба не зо не гра да Бе о гра да

При све му ово ме, бит на чи ње ни ца је да у свим овим шу ма ма, у пр вих 
не ко ли ко де це ни ја ста ро сти, ни су из во ђе не ско ро ни как ве мере не ге ко је 
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би до ве ле до по вољ ни је сме ше и бо љег оп штег ква ли те та са сто ји на. Изо
ста ја њем бла го вре ме них прор е да фор ми ра ле су се са сто ји не ре ду ци ра не 
аси ми ла ци о не по вр ши не и сма ње на је ши ри на от во ра про вод них су до ва 
ста ба ла што је до ве ло до оп штег слаб ље ња кон ди ци је и ви тал но сти, као 
и на ру ше ног здрав стве ног ста ња. Тек у пе ри о ду ка да је вред ност прор ед
ног ма те ри јала по кри ва ла ра схо де из во ђе ња прор ед не се че, при сту пи ло 
се при ме на ма мера не ге. 

Има ју ћи у ви ду са даш ње, не по вољ но ста ње шу ма сла ду на и цера на 
по друч ју Бе о гра да, а на ро чи то њи хо ву по себ ну на ме ну, ове вред не и ра
спро стра њене ком плек се по треб но је пре ве сти у ста бил не шум ске еко си
сте ме ви со ког уз гој ног об ли ка, по вољ ни јег са ста ва сме ше, од го ва ра јуће 
раз но доб но сти и стаб ли мич ног до гру пи мич ног ра спо ре да вр ста др ве ћа, 
чи ме ће се омо гу ћи ти трај ни ефек ти шу ма по себ не на ме не. 
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UDK: 630*22/*23:582.632.2(497.11-75)

УЗ ГОЈ НO-ME ЛИ О РА ТИВНИ ЗАХ ВА ТИ  
У ШУ МА МА СЛА ДУ НА И ЦЕРА НА ПО ДРУЧ ЈУ  

ЛИ ПО ВИ ЦЕ - БЕ О ГРАД

ЉУ БИ ВО ЈЕ СТО ЈА НО ВИЋ1 
МИ ЛУН КР СТИЋ2 
МА РИ НА ВУ КИН2

У ок ви ру рада ана ли зи ра ни су еко лош ки усло ви и са сто јин ско ста ње ме шо ви те 
шу ме сла ду на и цера на по друч ју ГЈ Ли по ви ца. Ста рост про у ча ва них са сто ји на је 
око 70 го ди на. Ста ниш те је нај ве ћим де лом ока рак те ри сано као: Ти пич на шу ма 
сла ду на и цера (Qu e r ce tum fra i net to-ce rris typi cum) на сме ђим ле си ви ра ним зем-
љиш ти ма. У ци љу из бо ра нај по вољ ни јих уз гој но-ме ли о ра тив них зах ва та, са сто-
ји не су раз вр ста не на осно ву са ста ва сме ше, тј. учеш ћа сла ду на, и то у 3 гру пе: I 
гру па: ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, са учеш ћем сла ду на до 10%; II гру па: 
ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, са учеш ћем сла ду на 10-30%; III гру па: ме шо-
ви те са сто ји не сла ду на и цера, са учеш ћем сла ду на у сме ши пре ко 30%. Ана ли за 
са сто јин ског ста ња ука за ла је да је у да тој сме ши цер би о лош ки до ми нан тна вр ста, 
што је од лу чу јући чи ни лац при ли ком из во ђе ња уз гој но-ме ли о ра тив них зах ва та. 
С об зи ром на спе ци фи чан по ло жај и зна чај про у ча ва них шу ма, као и мо за и чан 
ра спо ред по је ди них са сто јин ских си ту а ција, пред ла же се при ме на ком би на ције 
веш тач ког и прир од ног об нав ља ња, чи ме ће се из вр ши ти ре кон струк ција чи та вог 
ком плек са. Пред ло же ним уз гој ним зах ва ти ма по сто је ће са сто ји не ће се пре ве сти 
у ви со ки уз гој ни об лик, по сти ће се по вољ на са сто јин ска сме ша и од го ва ра јућа 
раз но доб ност, чи ме ће се, на нај бо љи на чин, обез бе ди ти све оп ште ко ри сне фун-
кци је ових шу ма.

Кључ не речи: шу ме сла ду на и цера, об нав ља ње, ме ли о ра ција, кон вер зи ја

1. УВОД, ПРОБ ЛЕМ И ЗА ДА ТАК РАДА
Шу ма сла ду на и цера пред став ља кли ма то гену за јед ни цу цен трал них 

де ло ва Ср би је ко ју да нас од ли ку је вр ло не по вољ но ста ње. Нај ве ћи део 
ових са сто ји на je из да нач ког по рек ла, јед но доб не ста ро сне струк ту ре и 
не по вољ ног са ста ва сме ше глав них вр ста др ве ћа. Ис то та ко, фун кци је 
ових ра спро стра ње них шум ских ком лек са су ре ду ко ване, а њи хо во об-
нав ља ње оте жа но или у, знат ној мери, оне мо гу ћено. Исто вре ме но, сво-
јим нај ве ћим де лом у на шој зем љи, ове шу ме се на ла зе у бли зи ни ве ћих 

1 др Љубивоје Стојановић, ред. проф. у пензији
2 др Милун Крстић, ред. проф.; мр Марина Вукин, стручни сарадник, Универзитет 

у Београду – Шумарски факултет
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или ма њих на се ље них ме ста, као и раз ли чи тих об је ка та од заш тит ног, 
здрав стве ног, ту ри стич коре кре а тив ног, на уч ноистра жи вач ког, вој ног, 
кул тур ноисто риј ског и дру гог зна ча ја. Све на ве де но чи ни да се ве ћи део 
ових шу ма свр ста ва у шу ме по себ не на ме не.  

Шу ме сла ду на и цера у Ср би ји за у зи мају по вр ши ну од 504.800 ha или 
22,4% (Бан ко вић, С. et al . ,  2009). У од но су на укуп ну по вр ши ну шу ма 
у Ср би ји, са сто ји не из да нач ког по рек ла по кри ва ју 64,7%, а од то га чи сте 
и ме шо ви те шу ме сла ду на и цера за у зи мају 32,1% (Kр стић, М. et al . , 
2012). Из да нач ко по рек ло ве ћег де ла ових са сто ји на чи ни тра ја ње њи хо
ве пред ви ђе не оп ход ње кра ћим, све га, 80 го ди на. 

Шу ме сла ду на и цера пред став ља ју ти пич ну кли ма то гену шу му (Qu
e r ce tum fra i net toce rris Rud. 49 s. l.) и ’це но е ко лошки си но ни м’ за Ср би ју 
(Јо ва но вић, Б., 1986). У ни жем де лу свог ви син ског ареа ла, у бли зи ни 
на се ља, на ро чи то у Шу ма ди ји, шу ме сла ду на и цера су уг лав ном искр че
не те за у зи мају ма ње или ве ће ком плек се и при ват не за бра не. У по бр ђу 
пла ни на на ла зе се ве ће по вр ши не ових шу ма, ве ћи ном, у фа зи де гра да
ције, док се очу ва не са сто ји не сре ћу тек у ма на стир ским за бра ни ма или у 
ок ви ру шу ма по себ не на ме не. На ро чи то се ве ли ком из да нач ком спо соб
нош ћу од ли ку је сла дун, ко ји је и ви ше угро жен се чом због ква ли тет ни јег 
др ве та, та ко да се ње го ва стаб ла се ме ног по рек ла рет ко сре ћу. 

Уз гој ном проб ле ма ти ком ме шо ви тих шу ма сла ду на и цера на на шем 
по друч ју ба ви ли су се, нај ве ћим де лом, аут о ри овог рада: Сто ја  но вић, 
Љ.,  1986, 1987; Сто ја  но вић, Љ. et al., 2006а, 2006б, 2007; Ста јић, С., 
2007; Кр стић, М.,  Спа со је вић, Д.,  1986; Кр стић, М. et al., 2006, 
2010; Ву кин, М.,  Бје ла но вић, И., 2006, 2010; Ву кин, М.,  Кр стић, 
М., 2012, Ву кин, М., 2012, као и дру ги.  

Шум ски фонд Бе о гра да ка рак те ри ше ви сок сте пен учеш ћа из да нач
ких са сто ји на из ком плек са ксе ро тер мо фил них сла ду но воце ро вих и 
дру гих ти по ва шу ма. У ок ви ру овог ком плек са по себ но се исти че Ли по
вич ка шу ма, због свог по ло жа ја, фрек вен тно сти ве ли ке са о бра ћај нице 
ко ја про ла зи кроз њу, као и дру гих зна чај них ка крак те ри стика. Ове са
сто ји не пред став ља ју ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, из да нач ког по
рек ла, не по вољ ног са ста ва сме ше др ве ћа и јед но доб не ста ро сне струк ту
ре. Пред ви ђе на оп ход ња за газ до ва ње овим шу ма ма из но си 80 го ди на, а 
пла ни ра но об нав ља ње оп лод ном се чом са под млад ним раз доб љем у тра
ја њу од 1020 го ди на. При ме на пред ви ђе них уз гој них зах ва та прак тич но 
је не до пу стива с об зи ром на бли зи ну ве ли ке ур ба не сре ди не и спе ци фич
ност на ме не. 

Зна чај истра жи ва ња шу ма сла ду на и цера про и зи лази из по вр ши не 
ко ју ови шум ски ком плек си за у зи мају у ок ви ру шум ског фон да Ср би је, 
њи хо вог ста ња и на ме не. На осно ву све га на ве де ног про и зи лази за да так 
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овог рада:
•	 про у чи ти усло ве сре ди не и са сто јин ско ста ње у шу ма ма сла ду на и 

цера на по друч ју Ли по ви це;
•	 истра жи ти са став сме ше глав них вр ста др ве ћа;
•	 на осно ву до би је них ре зул та та, као и до са даш њих про у ча вања, де фи

ни сати од го ва ра јуће уз гој номе ли о ра тивне зах ва те.

2. Ме Тод И МА Те рИ ЈАЛ рАдА
У ок ви ру ово га рада из вр ше на су истра жи ва ња у ме шо ви тој из да нач

кој шу ми сла ду на и цера (сли ка 1) на по друч ју ГЈ Ли по ви ца, по вр ши не 
613,89 ha. При ме њен је ком па ра тив ни ана ли тич ко –син те тички ме тод са 
ана ли зом еко лош ких усло ва и са сто јин ске струк ту ре истра жи ва ног об
јек та, и ме тод де фи ни сања и кла си фи ко вањa по да та ка. Ко риш ће ни су 
по да ци о за ступ ље но сти и ста њу шу ма На ци о нал не ин вен ту ре шу ма у 
Ср би ји (Бан ко вић, С. et al., 2009), као и по да ци о др жав ним шу ма ма из 
ин тер не до ку мен та ције ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср би ја шуме’ Бе о град. 
Про у ча ва њима су обух ва ће на три раз ли чи та са сто јин ска ста ња, пре ма 
од но су еди фи ка тора у сме ши, од но сно, на осно ву учеш ћа сла ду на. 

Сли ка 1. Me шо ви та са сто ји на сла ду на и цера у Ли по ви ци
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3. ре ЗуЛ ТА ТИ ИСТрА ЖИ вА ЊА И дИ СКу СИ ЈА

3.1  основ ни по да ци о ста ниш ту и са сто ји ни
Про у ча ване са сто ји не на ла зе се на над мор ској ви си ни од 170205 m, 

бла гом на ги бу од 715°, ек спо зи ције су јуж не до се ве ро за падне, на сред ње 
ку пи ра ном те ре ну и пот пу ног су скло па (0,7). Ов де се на во де са мо основ
ни еко лош ки усло ви ко ји вла да ју на истра жи ва ном ло ка ли тету. Ге о лош
ку под ло гу чи не кар бо нат ни пеш ча ри са квар цом, а зем љиш те је ока рак
те ри сано као ле си ви ра на гај ња ча. На по друч ју Бе о гра да вла да уме ре но 
кон ти нен тал на кли ма, а с об зи ром на ње гов ге о граф ски по ло жај, кли му 
од ли ку ју број не тран сла тор не ка рак те ри стике, што је де таљ но при ка за
но у сле де ћем раду у ок ви ру овог те мат ског збор ни ка. Основ не кли мат
ске ка рак те ри стике об јек та истра жи ва ња, од но сно, хи дрич ки би ланс за 
пе ри од 19902009. го ди не, пред став ље ни су вред но сти ма ин дек са ху мид
но сти (Ih), од 13,37; ин дек са арид но сти (Ia), 19,54 и кли мат ског ин дек са 
(Ik), 2,64. Кли ма је ока рак те ри сана као суб ху мид на влаж ни ја кли ма ти
па C2. Де таљ ни ја истра жи ва ња кли мат ских усло ва у шу ма ма сла ду на и 
цера на по друч ју Ср би је при ка за на су у ок ви ру овог те мат ског збор ни ка 
у дру гом раду. Про у ча ване са сто ји не фи то це но лошки су де тер ми ни сане 
као: Qu e r ce tum fra i net toce rris (Rud. 1949) Јоv. 1979. На ве де ни орог раф ски, 
едаф ски и кли мат ски усло ви, на нај ве ћој по вр ши ни Ли по ви це, пред став
ља ју јед но од нај про дук тив нијих ста ниш та за сла дун и цер, ко је је ти по
лош ки де фи ни сано као: Ти пич на шу ма сла ду на и цера (Qu e r ce tum fra-
i net to-ce rris typi cum) на сме ђим ле си ви ра ним зем љиш ти ма. Из да нач ке 
шу ме сла ду на и цера на истра жи ва ном по друч ју на ста ле су по сле чи стих 
се ча за вре ме II свет ског рата (То мић, З. , 1972) и њи хо ва ста рост да нас 
из но си око 70 го ди на.  

3.2 Са сто јин ско ста ње
Про у ча вања ме шо ви тих шу ма сла ду на и цера на по друч ју Ли по ви це 

ука за ла су да ове са сто ји не, у ок ви ру газ дин ске је ди ни це чи ја по вр ши на 
из но си 1.234,04 ha, обух ва та ју 74 од се ка, на по вр ши ни од 613,89 ha (та бе
ла 1). Кон ста то вано је да се у овом ком плек су јав ља ју са сто ји не са раз ли
чи тим са ста вом сме ше две глав не вр сте др ве ћа што има вр ло ве ли ки зна
чај при ли ком из бо ра и пред ло га од го ва ра јућих уз гој них зах ва та. У том 
сми слу, про у ча ване са сто ји не раз вр ста не су у три са сто јин ске си ту а ције: 
I гру па са сто ји на: ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, са учеш ћем сла
ду на до 10%; II гру па са сто ји на: ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, са 
учеш ћем сла ду на 1030%; III гру па са сто ји на: ме шо ви те са сто ји не сла
ду на и цера, са учеш ћем сла ду на у сме ши пре ко 30%. Про сеч ни по да ци о 
бро ју ста ба ла и дрв ној за пре ми ни ових са сто ји на, раз вр ста них у на ве де
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не три гру пе, при ка за ни су у та бе ли 1. Про стор ни ра спо ред из дво је них 
гру па на те ре ну при ка зан је на кар ти 1. Про се чан број ста ба ла за чи та
ву по вр ши ну ових са сто ји на из но си 546,3 ста ба ла по хек та ру, од че га на 
сла дун от па да 164,3 ста ба ла по хек та ру или 30%; на цер, 287,3 ста ба ла по 
хек та ру или 53%, и на оста ле вр сте др ве ћа, 94,7 ста ба ла по хек та ру или 
17%. Про сеч на дрв на за пре ми на из но си 282,8 m3/ha, од че га сла дун уче
ству је са 60,4 m3/ha или 21%, цер; са 214,2 m3/ha или 76%, и оста ле вр сте 
др ве ћа са 8,2 m3/ha или 3%. Про сеч на ра спо де ла бро ја ста ба ла и дрв не 
за пре ми не по деб љин ским сте пе ни ма по ка зу је ти пич ну зво но ли ку кри
ву ко ја ка рак те ри ше јед но доб не са сто ји не. Су мар на ра спо де ла по ка зу је 
да је цер до ми нан тна вр ста у истра жи ва ним са сто ји нама. Ако се упо ре
де ли ни је ра спо де ле бро ја ста ба ла по деб љин ским сте пе ни ма, уоч а ва се 
да сла дун има мак си мал ну за ступ ље ност у деб љин ском сте пе ну 17,5 cm, 
а цер, у деб љин ском сте пе ну 27,5 cm. Maк си мал на за ступ ље ност дрв не 
за пре ми не код сла ду на је у деб љин ском сте пе ну 22,5 cm, а код цера, у 
деб љин ском сте пе ну 32,5 cm. Све на ве де но ука зу је да је цер у овој сме ши 
до ми нан тна вр ста, што пред став ља од лу чу јући чи ни лац при ли ком из бо
ра уз гој номе ли о ра тив них зах ва та. 

Са сто ји не из I гру пе, са учеш ћем сла ду на у сме ши до 10%, за у зи мају 
по вр ши ну од  56,09 хек та ра или 9,1% од укуп не по вр ши не са сто ји на цера 
и сла ду на у ГЈ Ли по ви ца. Ове са сто ји не чи не 9 од се ка. Про се чан број ста
ба ла из но си 526 ста ба ла по хек та ру, од че га број ста ба ла сла ду на из но си 
57 ста ба ла по хек та ру или 10,8%; цера, 321 стаб ло по хек та ру или 61,1%, а 
оста лих вр ста, 148 ста ба ла по хек та ру или 28,1%. Про сеч на дрв на за пре
ми на из но си 309,4 m3/ha, од че га на сла дун от па да 20,7 m3/ha или 6,7%; на 
цер, 276,8 m3/ha или 89,5% и на оста ле вр сте, 11,9 m3/ha или 3,8%.

Са сто ји не из II гру пе, са учеш ћем сла ду на у сме ши 1030%, за у зи мају 
нај ве ћи део по вр ши на и чи не 50 од се ка. По вр ши на ко ју те са сто ји не за
у зи мају из но си 461,89 хек та ра или 75,3% од укуп не по вр ши не са сто ји
на цера и сла ду на у ГЈ Ли по ви ца. Про се чан број ста ба ла из но си 535 по 
хек та ру, од че га број ста ба ла сла ду на из но си 150 ста ба ла по хек та ру или 
28,0%; цера, 300 ста ба ла по хек та ру или 56,0%, а оста лих вр ста, 86 ста ба ла 
по хек та ру или 16,0%. Про сеч на дрв на за пре ми на из но си 285,0 m3/ha, од 
че га на сла дун от па да 55,2 m3/ha или 19,4%; на цер, 221,6 m3/ha или 77,7% 
и на оста ле вр сте, 8,2 m3/ha или 2,9%.

Са сто ји не из III гру пе, са учеш ћем сла ду на у сме ши пре ко 30%, за у зи
мају 95,91 хек та ра или 15,6% од укуп не по вр ши не са сто ји на цера и сла
ду на у ГЈ Ли по ви ца и обух ва та ју 15 од се ка. Про се чан број ста ба ла из но си 
612 по хек та ру, од че га број ста ба ла сла ду на из но си 298 ста ба ла по хек
та ру или 48,8%; цера, 208 ста ба ла по хек та ру или 34,0%, а оста лих вр ста, 
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105,6 ста ба ла по хек та ру или 17,2%. Про сеч на дрв на за пре ми на из но си  
256,9 m3/ha, од че га на сла дун от па да 108,7 m3/ha или 42,3%; на цер, 142,2 
m3/ha или 55,4% и на оста ле вр сте, 6,0 m3/ha или 2,3%.

Кар та 1. Про стор ни ра спо ред из дво је них гру па мешовитих састојина  
сладуна и цера на подручју ГЈ Липовица
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3. 2. 1    I гру па са сто ји на, са учеш ћем сла ду на до 10%
Пре ма на ве де ним по да ци ма (та бе ла 1), ова гру па са сто ји на за у зи ма 

по вр ши ну од  56,09 хек та ра или 9,1% од укуп не по вр ши не са сто ји на цера 
и сла ду на у шум ском ком плек су Ли по ви це. За де таљ ни је саг ле да вање са
сто јин ског ста ња ове гру пе са сто ји на при ка за на је струк ту ра бро ја ста
ба ла и дрв не за пре ми не по деб љин ским сте пе ни ма иза бра ног од се ка (од
сек 23а) ко ји по вред но сти ма на ве де них по ка за теља oд го ва ра про сеч ним 
вред но сти ма за ову гру пу са сто ји на (гра фи ко ни 1, 2). Уку пан број ста ба ла 
из но си 505 ста ба ла по хек та ру; од че га је учеш ће ста ба ла цера 345 ста ба ла 
по хек та ру или 68,3%; сла ду на, 45 ста ба ла по хек та ру или 8,9%; и оста лих 
вр ста, 115 ста ба ла по хек та ру или 22,8%. Укуп на дрв на за пре ми на из но си 
359,0 m3/ha, од че га на цер от па да 334,8 m3/ha или 93,2%; на сла дун, 21,8 
m3/ha или 6,1%; и оста ле вр сте др ве ћа 2,4 m3/ha или 0,7%. Ана ли зом ра
спо де ле ста ба ла по деб љин ским сте пе ни ма за све вр сте др ве ћа, за па жа се 
ве ли ко учеш ће у пр вом деб љин ском сте пе ну, и то ста ба ла оста лих вр ста 
др ве ћа ко је чи не под стој ни део са сто ји не (22,8%). Цер је, пре све га, ра
спо ре ђен у деб љин ским сте пе ни ма од 17,5 cm до 47,5 cm, са мак си му мом 
за ступ ље но сти у сте пе ну 32,5 cm, од 30,4%. Учеш ће сла ду на је вр ло ма ло, 
и нај ве ћи број ста ба ла на ла зи се у сте пе ну 17,5 cm и 22,5 cm (укуп но 40 
ста ба ла) и у сте пе ну 42,5 cm (5 ста ба ла). Овак во про цен ту ал но учеш ће 
бро ја ста ба ла по хек та ру, као и ра спо де ла ста ба ла по деб љин ским сте пе
ни ма ових вр ста др ве ћа ја сно ука зу је на до ми нан тан по ло жај цера у од
но су на сла дун, од но сно, на не ке би о лош ке ка рак те ри стике да тих вр ста 
др ве ћа. 
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гра фи кон 1. Ра спо де ла ста ба ла по деб љин ским сте пе ни ма за I гру пу са сто ји на 

На осно ву ра спо де ле бро ја ста ба ла и дрв не за пре ми не по деб љин
ским сте пе ни ма (гра фи кон 1,2)  ја сно се мо же за па зи ти да основ ну струк
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ту ру ових са сто ји на чи ни цер. Ис то та ко, ове ли ни је ка рак те ри ше би ном
на ра спо де ла што пред став ља од ли ку јед но доб них шу ма. Уоч а ва се да је 
збир на ра спо де ла дрв не за пре ми не по деб љин ским сте пе ни ма иден тич на 
ра спо де ли за пре ми не цера, ко ји је но си лац са сто јин ске струк ту ре ових 
шу ма.
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гра фи кон 2. Ра спо де ла дрв не за пре ми не по деб љин ским сте пе ни ма за I гру пу 
са сто ји на

3. 2. 2    II гру па са сто ји на, са учеш ћем сла ду на 1030%
У ок ви ру ове гру пе на ла зи се нај ве ћа по вр ши на са сто ји на цера и сла

ду на на по друч ју ГЈ Ли по ви ца, ко ја из но си 461,89 хек та ра или 75,3% од 
укуп не по вр ши не са сто ји на цера и сла ду на у ГЈ Ли по ви ца (та бе ла 1). Као 
пред став ник, са про сеч ним вред но сти ма за ову гру пу са сто ји на, узет је 
од сек 34а. Број ста ба ла по хек та ру за ову са сто ји ну из но си 569 ста ба ла 
по хек та ру. На цер от па да 365 ста ба ла по хек та ру или 64,2%; на сла дун 
139 ста ба ла по хек та ру или 24,4%, а на оста ле вр сте др ве ћа 65 ста ба ла по 
хек та ру или 11,4%. Сва стаб ла су ра спо ре ђена у деб љин ским сте пе ни ма 
од 7,5 cm до 37,5 cm, са мак си му мом за ступ ље но сти у деб љин скoм сте пе
ну 27,5 cm, од 28,3%. У овој гру пи са сто ји на, као и у I гру пи, нај ве ћи број 
ста ба ла се на ла зи у под стој ном де лу са сто ји не, и од но си се на пра те ће вр
сте др ве ћа ко је се јав ља ју у шу ма ма цера и сла ду на. Дрв на за пре ми на из
но си 303,9 m3/ha, од че га цер уче ству је са 259,1 m3/ha или 85,3%, а сла дун 
са 43,2 m3/ha или 14,2%. Све на ве де но ја сно ука зу је да је и ов де до ми нан
тна вр ста др ве ћа цер, ко ји да је основ но обе леж је са сто јин ске струк ту ре 
ове гру пе са сто ји на.

На гра фи ко нима 3. и 4. кон ста ту је се да ли ни је ра спо де ле бро ја ста
ба ла сла ду на и цера и њи хо ве дрв не за пре ми не, по деб љин ским сте пе
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ни ма, пред став ља ју зво но ли ке кри ве. Сла дун се на ла зи у деб љин ским 
сте пе ни ма од 7,5 до 32,5 cm, а цер у деб љин ским сте пе ни ма од 12,5 до 
37,5 cm. Ме ђу тим, зна чај но је да ли ни ју су мар не ра спо де ле одре ћу је цер 
као до ми нан тна вр ста у овој сме ши. Ов де се ради о ти пич ној зво но ли кој 
кри ви ра спо де ле бро ја ста ба ла и дрв не за пре ми не што ја сно ука зу је на 
јед но доб ност да тих са сто ји на. Ра спо де ла бро ја ста ба ла сла ду на по деб
љин ским сте пе ни ма ука зу је на по теш ко ће ко је ће се ја ви ти код прир од не 
об но ве ове вр сте др ве ћа у кон крет ној са сто ји ни, с об зи ром да се стаб ла 
на ла зе у под стој ном де лу са сто ји не.
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гра фи кон 3. Ра спо де ла ста ба ла по деб љин ским сте пе ни ма за II гру пу са сто ји на
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гра фи кон 4. Ра спо де ла дрв не за пре ми не по деб љин ским сте пе ни ма за II гру пу 
са сто ји на
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3. 2. 3 III гру па са сто ји на (учеш ће сла ду на пре ко 30%)
Са сто ји не ко је чи не III гру пу у ок ви ру из вр ше не по де ле са сто ји на 

цера и сла ду на за у зи мају по вр ши ну од 95,91 ha или 15,6% од укуп не по
вр ши не са сто ји на цера и сла ду на у ГЈ Ли по ви ца (та бе ла 1). Као пред
став ник са сто ји на за ову гру пу узет је од сек 42d. Уку пан број ста ба ла 
из но си 610 ста ба ла по хек та ру, од че га сла дун уче ству је са 280 ста ба ла 
по хек та ру или 45,9%; цер, са 200 ста ба ла по хек та ру или 32,8% и оста ле 
вр сте др ве ћа са 130 ста ба ла по хек та ру или 21,3%. Сва стаб ла су ра спо ре
ђена у деб љин ским сте пе ни ма од 7,5 cm до 42,5 cm. Нај ве ћи број ста ба ла 
чи ни под стој ни део са сто ји не оста лих вр ста др ве ћа, као и одре ђен број 
ста ба ла сла ду на. Стаб ла цера су ра спо ре ђена од деб љин ског сте пе на 12,5 
cm до 42,5 cm. Мак си мум за ступ ље но сти за сва стаб ла на ла зи се у деб
љин ском сте пе ну 22,5 cm, са 29,5%, док се мак си мум за ступ ље но сти код 
цера на ла зи у деб љин ском сте пе ну 27,5 cm и из но си 35%. Дрв на за пре ми
на из но си 271,9 m3/ha, oд че га цер уче ству је са 162,5 m3/ha или 59,8%, сла
дун са 107,1 m3/ha или 39,4% и оста ле вр сте др ве ћа са 2,3 m3/ha или 0,8%.

Ли ни је ра спо де ле бро ја ста ба ла и дрв не за пре ми не по деб љин ским 
сте пе ни ма, у ре ла тив ним вред но сти ма, за ову про сеч ну са сто ји ну при
ка за не су на гра фи ко нима 5. и 6. Ове ли ни је до нек ле су ме ђу соб но приб
лиж не што ука зу је да се сла дун и да ље на ла зи у та њим деб љин ским сте
пе ни ма. Ја сно се за па жа да цер, ко ји у укуп ном бро ју ста ба ла по хек та ру 
уче ству је са 32,8%, до сти же 59,8% од укуп не дрв не за пре ми не што ука зу
је на ње гов до ми нан тан по ло жај и у овој гру пи са сто ји на.

На осно ву из не се них по да та ка о про сеч ној дрв ној за пре ми ни три 
гру пе са сто ји на мо же се зак љу чи ти да су нај ве ће дрв не за пре ми не у I гру
пи са сто ји на, где цер до ми ни ра, са око 310,0 m3/ha. У II гру пи са сто ји на, 
у ко јој сла дун уче ству је у про се ку са 20%, дрв на за пре ми на из но си 285,0 
m3/ha и тај из нос је за 10% ма њи не го у I гру пи са сто ји на. У III гру пи са
сто ји на, у ко јој сла дун уче ству је са пре ко 40% у про се ку, дрв на за пре ми
на из но си 257,0 m3/ha и за 20% је ни жа не го код I гру пе са сто ји на и за 10% 
не го код II гру пе са сто ји на. Све ово по ка зу је да је цер про дук тив нији на 
овим ста ниш ти ма и да, у истој ста ро сти, до сти же ве ће ди мен зи је преч
ни ка и ви си на од сла дун. Ова чи ње ни ца ука зу је да је цер у да тој сме ши 
би о лош ки ја ча вр ста, што се мора има ти у ви ду при ли ком из во ђе ња свих 
уз гој но ме ли о ра тив них зах ва та. Не оп ход но је, по чев од из во ђе ња мера 
не ге до прир од не об но ве, по ма га ти сла ду ну, као би о лош ки сла би јој вр
сти у од но су на цер. Та ко ће се по сти ћи по вољ ни ја сме ша, са ве ћим учеш
ћем сла ду на и ква ли тет нија са сто ји на у це ли ни. 
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Гра фи кон 5. Ра спо де ла ста ба ла по деб љин ским сте пе ни ма за III  гру пу са сто ји на  
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Гра фи кон 6. Ра спо де ла дрв не за пре ми не по деб љин ским сте пе ни ма за III гру пу 
са сто ји на  

3. 3 пред лог уз гој но-ме ли о ра тив них зах ва та
На осно ву на пред про у че ног са сто јин ског ста ња ме шо ви тих са сто ји

на сла ду на и цера на по друч ју Ли по вич ке шу ме мо же се кон ста то вати да 
су са сто ји не из да нач ког по рек ла, јед но доб не ста ро сне струк ту ре и при 
кра ју оп ход ње, не по вољ ног са ста ва сме ше и да при па да ју ка те го ри ји шу
ма по себ не на ме не. Уз гој ни циљ је де фи ни сан кроз пре во ђе ње ових са
сто ји на у ви со ки са сто јин ски об лик, по сти за њем ве ће раз но доб но сти и 
по вољ ни јег са ста ва сме ше. При ли ком из бо ра уз гој них зах ва та од лу чу
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јући чи ни лац је учеш ће сла ду на у са сто јин ској сме ши. 
На осно ву са даш ње ста ро сти про у ча ва ниих са сто ји на (око 70 го ди на) 

и тра ја ња оп ход ње (80 го ди на), пре ма на ве де ним ва же ћим про пи си ма, 
у на ред ном два де се то го дишњем пе ри о ду тре ба ло би из вр ши ти њи хо ву 
пот пу ну об но ву и пре во ђе ње у ви со ки уз гој ни об лик, што је прак тич но 
не из вод љиво јер се већ за ка сни ло око 10 го ди на. Про пи са не мере об нав
ља ња ни је мо гу ће спро ве сти и, ујед но, оне ни су би о лош ки прих ват љи ве 
јер би се ти ме угро зи ла основ на на ме на ових шу ма. Ис то та ко, има ју
ћи у ви ду да се суп сти ту ција при ме њу је у ло шим са сто ји нама на ло шем 
ста ниш ту, а ре сти ту ција у ло шим са сто ји нама на до бром ста ниш ту (Кр
стић, М., 2006), јед но став на при ме на на ве де них уз гој них зах ва та у са
сто ји нама I и II гру пе ни је оправ да на с об зи ром да се са сто ји не на ла зе 
на до бром ста ниш ту. На осно ву спро ве де них истра жи ва ња у овом раду, 
као и пуб ли ко ва них ре зул та та прет ход них истра жи ва ња у шу ма ма сла
ду на и цера, од стра не аут о ра овог рада, и по себ но пре ма Ву кин, М. in 
litt. (2012), за ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера на по друч ју Ли по ви це 
де фи ни сани су ком плек сни и спе ци фич ни уз гој номе ли о ра тивни зах ва
ти,  об зи ром на њи хо ву по себ ну на ме ну и зна чај. Ове мере по дра зу ме вају 
ком би на цију прир од ног об нав ља ња и веш тач ког об нав ља ња и по ди за ња 
шу ма, као и уно ше ња дру гих вр ста др ве ћа, од но сно, суп сти ту цију, ре сти
ту цију и кон вер зи ју, и дру ге основ не уз гој не зах ва те. 

Та ко је, на осно ву из вр ше не по де ле истра жи ва них са сто ји на на три 
са сто јин ске си ту а ције (пре ма учеш ћу сла ду на у сме ши), по треб но спро
ве сти сле де ће:
•	 у са сто ји нама сла ду на и цера са учеш ћем сла ду на испод 10% (гру па 

I), са нај не по вољ нијим са ста вом сме ше глав них вр ста, у на ред них 60 
го ди на по треб но је из вр ши ти об нав ља ње пу тем ре сти ту ције и суп-
сти ту ције, уз ком би на цију са ме то дом ре зерв них ста ба лапри чу ва ка. 
На осно ву на ве де ног, зак љу чу је се да у шу ма ма сла ду на и цера, ка те
го ри саним у шу ме по себ не на ме не, ре сти ту цију и суп сти ту цију тре ба 
из вр ши ти на оним де ло ви ма где је учеш ће сла ду на до 10%. Уко ли ко 
би се у овим са сто ји нама из вр ши ла кон вер зи ја, тј, прир од на об но ва, 
прак тич но би се из вр ши ло пре во ђе ње у мо но до ми нан тну са сто ји ну 
цера, услед вр ло ма лог учеш ћа сла ду на у са сто јин ској сме ши, са јед
не стра не, и би о лош ких ка рак те ри стика цера као ја че вр сте, са дру ге 
стра не. Због на ве де ног, у са сто ји нама тре ба оста ви ти одре ђе ни број 
ква ли тет них ста ба ла цера (и сла ду на, ако га има), као ре зерв них ста
ба лапри чу ва ка. Ова стаб ла ће, ујед но, у бу ду ћој са сто ји ни пру жи ти 
одре ђен де ко ра тив ноестет ски ути сак што је, та ко ђе, вр ло зна чај но 
у ци љу трај ног одр жа ња одра сле шу ме и све оста ле ка рак те ри стике 
шу ма по себ не на ме не. Ис то та ко, тре ба во ди ти ра чу на да је нај ве ћи 
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сте пен при о ри тета и хит но сти из во ђе ња ме ли о ра ција у ло шим де ло
ви ма са сто ји на, а за тим у сред ње ква ли тет ним са сто ји нама. Веш тач
ко об нав ља ње и по ди за ње ових шу ма, уно ше њем се ме на или сад ни ца 
сла ду на и пле ме ни тих лиш ћа ра, као и дру гих пред ло же них аут ох то
них и алох то них вр ста пред став ља осно ву овог ме ли о ра тив ног зах
ва та при че му ће до ћи до по прав ља ња сме ше и по ве ћа ња еко лош
ких, естет ских, ту ри стич коре кре а тив них, еду ка тив них, еки стич ких, 
на уч ноистра жи вач ких и дру гих вред но сти ових шу ма, од но сно, 
испу ње ња број них со ци јал них фун кци ја. При ли ком из бо ра вр ста за 
уно ше ње у истра жи ва не шу ме по себ ног зна ча ја на по друч ју Бе о гра
да, тре ба ко ри сти ти аут ох то не вр сте ши ро ке еко лош ке ам пли ту де, 
са изра же ним еко лош коестет ским вред но сти ма. По је ди не алох то
не вр сте и ег зо те тре ба уно си ти на ма њим по вр ши нама, при че му 
по себ но тре ба во ди ти ра чу на о прир од ној за ме њи во сти еко лош ких 
фак то ра и сте пе ну њи хо ве ак ли ма ти за ције. При све му ово ме не оп
ход но је при ме ни ти иску ства из об ла сти по шум ља вања ових спе ци
фич них шум ских ком плек са, ко ри сти ти еко ге нет ски од го ва ра јући 
сад ни ма те ри јал по је ди них вр ста, поз на ва ти еко ло ги ју вр ста ко је су 
алох то не за да та ста ниш та и ста ниш не усло ве но ве сре ди не (Цвје  ти
ћа нин, Р., 1999; И с а ј е в, В. et al., 2006а; И с а ј е в, В. et al., 2006б). 
На пр вом ме сту, тре ба ко ри сти ти сла дун (Qu e r cus fra i net to Ten.), као 
до нек ле угро же ну, еди фи ка тор ску вр сту. Поз на та је чи ње ни ца да се 
сад ни це сла ду на теш ко про на ла зе по на шим ра сад ни цима, па је овај 
проб лем не оп ход но, што пре, ре ша ва ти из два ја њем и ре ги стра ци јом 
но вих се мен ских ста ба ла и са сто ји на на по друч ју Ср би је (Бо го ва ђа, 
Шу ма ри це и сл.). Као пер спек тив не аут ох то не вр сте за уно ше ње на 
да то ста ниш те, пред ла жу се, пре све га, оста ли пле ме ни ти лиш ћа ри: 
бал кан ски кит њак (Qu e r cus da le sham pii Ten.), тран сил ван ски кит њак 
(Qu e r cus pol ycar pa Schur.), ме ду нац (Qu e r cus pu be scens Wil ld.), круп но
ли сни ме ду нац (Qu e r cus vir gi li a na Ten.), број ни хи бри ди кит ња ка са 
ме дун цем, млеч (Acer pla ta no i des L.), меч ја ле ска (Cory lus co lur na L.), 
бе ли ја сен (Fra xi nus ex cel si or L.). Од оста лих лиш ћа ра, пре по руч љиви 
су још: ли пе (Ti lia sp.), обич на бре за (Be tu la ve rru co sa Ehrh.), див љи 
ке стен (Ae scu lus hip po ca sta num L.), ја во ро ли сни пла тан (Pla ta nus ace
ri fo lia (Ait.) Wil ld.), ко при вић (Cel tis au stra lis L.), цр ни ја сен (Fra xi nus 
or nus L.) и дру ге. По себ ну паж њу тре ба по све ти ти уно ше њу воћ ка ри
ца, као што су див ља треш ња (Pru nus avi um L.), вр сте Sor bus sp.  на
ро чи то бре ки ња (Sor bus tor mi na lis (L.) Cran tz), орах (Jug lans re gia L.), 
див ља круш ка (Pyrus pi ra ster Burg st.) и дру ге. Од алох то них вр ста, 
тре ба на ро чи то фа во ри зо вати цр ве ни храст (Qu e r cus bo re a lis Mi sch. 
f.) и ат ла ски ке дар (Ce drus at lan ti ca Man.), ко ји су на ста ниш ту сла ду
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на и цера по ка за ли ви сок сте пен ак ли ма ти за ције, изу зет ну ви тал ност, 
кон ди ци ју, адап ти бил ност и на ту ра ли за цију. Уно ше њем жбу на стих 
вр ста фор ми ра ће се ‘ми кро пеј сажи’, при че му се, исто вре ме но, вр ши 
и ме ли о ра ција зем љиш та и заш тит на уло га истра жи ва них хра сто вих 
шу ма са по себ ном на ме ном (аку му ла ција и оти ца ње во да, ре жим ин
фил тра ције, заш ти та од ими си ја, ве тро заш тит ни по ја се ви и тд.). 
Са аспек та спе ци фич но сти шу ма по себ ног зна ча ја, као под ка те го
ри је шу ма по себ не на ме не, при ли ком из бо ра вр ста тре ба ко ри сти ти 
и оне вр сте ко је, по ред ши ро ке еко лош ке ам пли ту де има ју и изра
же не естет ске вред но сти, и та ко ре ша ва ти проб лем ‘де ва сти ра ног 
лан дшаф та’. То ком сад ње пер спек тив них вр ста, са по жељ ним ме ли
о ра тив ним и фун кци о нал ноестет ским ка рак те ри сти кама, тре ба ко
ри сти ти не пра ви лан раз мак сад ње чи ме ће се по сти ћи што бо љи ви
зу ел ни ефек ти по је ди них гру па ци ја др ве ћа и жбу ња (игра свет ло сти 
и сен ке, пу ног и праз ног во лу ме на, мо гућ ност саг ле да вања по је ди
них фор ми и еле ме на та струк ту ре са ви ше стра на и тд.), а из бе га вати 
ства ра ње веш тач ких пар ков ских ам би је ната. На ова кав на чин фор
ми ра ће се прир од ни жи во пи сни пеј са жи, са изра же ним бо гат ством 
ко ло ри та. 
Уно ше ње на ве де них вр ста тре ба из вр ши ти у ду жем вре мен ском пе
ри о ду (до 60 го ди на), у ви ду ства ра ња стаб ли мич не и гру пи мич не 
сме ше, ка ко по са ста ву вр ста др ве ћа, та ко и по ста ро сти. При ли
ком уно ше ња тре ба ко ри сти ти не пра ви лан раз мак сад ње. Ta ko ће 
се, то ком раз во ја но ве са сто ји не, фор ми ра ти до бро из ба лан си ра ни 
шум ски еко си сте ми и успо ста ви ти по сто ја ни ве ге та циј ски од но си. 
Ујед но, из бо ром ових вр ста др ве ћа до ча ра вају се ути сци ‘не у си љене 
прир о де’, са изра же ним бо гат ством ко ло ри та, чи ме се обез бе ђу ју при
о ри тет не фун кци је шу ма по себ ног зна ча ја. Пра вил но спро ве де на 
ре кон струк ција прир од ног са ста ва основ них еко лош ких ти по ва шу
ма на кон крет ном по друч ју, уз уно ше ње пред ло же них др ве на стих  и 
жбу на стих  вр ста, обез бе ди ђе по нов но успо став ља ње по сто ја них ве
ге та циј ских од но са и ства ра ње раз но вр сних, до бро из ба лан си ра них 
веш тач ких шум ских еко си сте ма. На ве де на те ма ти ка, у ок ви ру овог 
те мат ске пуб ли ка ције, де таљ ни је је обра ђе на од стра не дру гих аут о
ра;

•	 у ме шо ви тим са сто ји нама сла ду на и цера са учеш ћем сла ду на 10-
30% (гру па II), об нав ља ње из вр ши ти у на ред них 60 го ди на при ме
ном ком би но ва ног ме то да суп сти ту ције, ре сти ту ције и ин ди рек тне 
кон вер зи је. Ана ли за истра жи ва них са сто ји на у ок ви ру ове гру пе, 
ко је за у зи мају нај ве ћу по вр ши ну шу ма сла ду на и цера на истра жи
ва ном об јек ту (75,3%), по ка за ла је да у по је ди ним де ло ви ма по сто
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ји одре ђен број ква ли тет них ста ба ла ко ји су ‘но си о ци фун кци ја’ и 
мо гу да бу ду за др жа на као стаб ла – при чув ци, и то 3060 ста ба ла по 
хек та ру. Из ве стан број ста ба ла сла ду на, по сле за вр ше не об но ве, по
треб но је оста ви ти рав но мер но ра спо ре ђе них по чи та вој по вр ши ни 
ко ја се об нав ља. Ова ко иза бра на ре зерв на стаб ла оста ју на се чи ни 
све док стаб ла но ве ге не ра ције не до стиг ну до ба фи зич ке зре ло сти, 
што зна чи да ће она, у до ба се че, би ти два пу та ста ри ја од ста ба ла 
основ не са сто ји не, од но сно – би ти за др жа на у тра ја њу још јед не оп
ход ње. При ли ком ода би ра ре зерв них ста ба лапри чу ва ка бит но је да 
су стаб ла до брог здрав стве ног ста ња и да има ју пра вил но раз ви је ну, 
ја ку и раз гра на ту кру ну (сли ка 2). Ко рен овак вих ста ба ла је раз ви јен, 
от по ран и сна жан. Тре ба во ди ти ра чу на да стаб лапри чув ци не сме ју 
наг ло да оста ну на оса ми због опа сно сти из би ја ња во де них из бо ја ка 
и ства ра ња се кун дар не кру не, што про у зро кује по ја ву су хо вр хо сти. 
 Дак ле, при ли ком из во ђе ња основ них об ли ка прир од ног об нав ља ња 

мо гу ће је у про цес об но ве угра ди ти об нав ља ње ре зерв ним стаб ли ма – 
при чув ци ма, што раз ма тра ним мо дел ним ре ше њи ма да је по себ ну кре а
тив ност. Ме тод се, ина че, ко ри сти са мо при ли ком об нав ља ња хра сто вих 
и бо ро вих шу ма (Јо ва но вић, С., 1988), и у слу ча ју ме ли о ра ције шу ма 
цера и сла ду на овај ме тод тре ба да бу де ‘ут кан’ у ком плек сна мо дал на 
ре ше ња да тих са сто ји на, с об зи ром на њи хо ву по себ ну на ме ну. Ре зерв на 
стаб ла сво јим крош ња ма шти те зем љиш те од да ље де гра да ције, као и но
во по диг нуту са сто ји ну. а, ујед но, и обез бе ђу ју трај но по сто ја ње одра сле 
шу ме, ради испу ње ња при о ри тет них со ци јал них и заш тит них фун кци ја 
и ства ра ња раз но доб но сти  што је вр ло важ но у слу ча ју шу ма по себ ног 
зна ча ја. Сво јим ха би ту сом и оста лим ка рак те ри сти кама би у пот пу но
сти омо гу ћи ли ода ва ње од го ва ра јућег де ко ра тив ноестет ског ути ска у 
оп штој сли ци пеј за жа, и пред став ља ли бит не ком по нен те ам би јен тал не 
це ли не. Овај ме тод при ме њив је и у са сто ји нама ко је ка рак те ри шу гру пу 
I, тј. у са сто ји нама у ко ји ма је учеш ће сла ду на до 10%, као и де лу са сто ји
на у ко ји ма је учеш ће сла ду на до 30% (гру па II);
•	 у ме шо ви тим са сто ји нама сла ду на и цера са учеш ћем сла ду на пре ко 

30% (гру па III), об нав ља ње из вр ши ти у пе ри о ду од 60 го ди на, при ме
ном ин ди рек тне кон вер зи је, ко ја пред став ља прир од но и веш тач ко 
об нав ља ње и ин ди рек тну кон вер зи ју под заш ти том ма тич не са сто ји
не. У овим са сто ји нама, као и у де ло ви ма ком плек са на ко ји ма по сто
је сви пре ла зи са сто јин ских си ту а ција, од ма њег ка пре ов ла ђу јућем 
учеш ћу сла ду на, опре де љу јући кри те ри јум за из бор уз гој номе ли о ра
тив них мера је до во љан број ква ли тет них ста ба ла. За зре ле хра сто ве 
са сто ји не, у ка те го ри ји шу ма по себ не на ме не, ми ни ма лан број ста 
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Сли ка 2. Стаб ло сла ду на у фун кци ји ре зерв ног стаб лапри чув ка на ста ниш ту 
сла ду на и цера
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ба ла – но си ла ца фун кци је, из но си 100150 по хек та ру (Кр стић, М., 
Сто ја  но вић, Љ., 199899). По сто је ћу ни ску шу му тре ба не го ва ти 
све док стаб ла не поч ну обил но пло до но сити. Тек та да тре ба при сту
пи ти об нав ља њу пу тем кон вер зи је, од но сно, гру пи мич нопо ступ ног 
си сте ма об нав ља ња* (Јо ва  но вић,  С. 1988; Сто ја  но вић, Љ.,  Кр
стић, М., 2008). Оп ште под млад но раз доб ље за про у ча ване са сто ји не 
тре ба да бу де 60 го ди на. У фор ми ра ним три ма ста ро сним се ри ја ма 
под млад них цен та ра тра ја ње по себ ног и спе ци јал ног под млад ног раз
доб ља тре ба да из но си до 20 го ди на. Ако је по треб но, при ме ни ће се 
и по моћ не мере при пре ме зем љиш та, под се ја вања жира и уно ше ње 
сад ни ца сла ду на, као и веш тач ко об нав ља ње уно ше њем пред ло же них 
вр ста др ве ћа, би ло сет вом или сад ни ца ма. Овим на чи ном се јед но доб
не шу ме пре во де у раз но доб не. Приб лиж на ми ни мал на по вр ши на на 
ко јој тре ба за по че ти про цес об нав ља ња (под млад ни цен три) из но си 
око 0,3 хек та ра.
Оп ход ња је, при све му ово ме, ориј ен та ци о на што зна чи да на нај ло

ши јим де ло ви ма са сто ји на тре ба од мах за по че ти са про це сом об нав ља
ња, а на нај ква ли тет нијим де ло ви ма, об нав ља ње тре ба од ло жи ти за  20
40 го ди на.
•	 Гру пи мич нопо ступ ни си стем об нав ља ња шу ма на стао је у сред њој 

Евро пи као ре ак ци ја на спро во ђе ње чи стих се ча на ве ли ким по вр ши
нама, од но сно, теж ња за прет ва ра ње јед но доб них са сто ји на у раз но
доб не. 
Код овог си сте ма газ до ва ња вр ста и об лик се ча се сло бод но би ра ју. 
Стаб ла се ук ла ња ју по је ди нач но или у гру па ма, и под млад на јез гра се 
по сте пе но шире и спа ја ју пре ла зе ћи из мла ђих у ста ри је раз вој не фа
зе. Мере не ге не по сред но су ве за не за вре ме и про стор.
Дру га ка рак те ри стика овог си сте ма је да се под млад но раз доб ље за 
по је ди не де ло ве са сто ји не одре ђу је сло бод но, пре ма по тре би. Овај си
стем газ до ва ња не приз на је оп ход њу, већ ов де вре ди прин цип ин ди
ви ду ал ности у ко рист оп ти мал не про из вод ње. Оп ход ња слу жи са мо 
као гру ба ориј ен та ци и она ве ли чи на ко ја се сло бод но при ла го ђава по
је ди нач ним де ло ви ма са сто ји не. Све на ве де но упу ћу је да се уређ и ва ње 
шу ма код овог си сте ма вр ши по на че ли ма пре бир них шу ма. Ме ђу тим, 
не га шу ма се вр ши по прин ци пи ма јед но доб них шу ма. 
Тре ћа важ на ка рак те ри стика је да тран спорт на гра ни ца, ли ни ја 
ко ја спа ја под млад на јез гра у са сто ји ни ради из вла че ња др ве та без 
ште те по об нов ље ни део са сто ји не, има, пр вен стве но, уз гој ни, а не 
тран спорт нотех нич ки ка рак тер, ка кав је то слу чај код не ких дру
гих ком би но ва них ме то да об нав ља ња. 
Гру пи мич нопо ступ но газ до ва ње је ком би на ција пре бир ног и по вр
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шин ског газ до ва ња. Оно је од пре бир ног газ до ва ња усво ји ло стаб ли
мич но пре би ра ње, а од по вр шин ског си сте ма одре ђен про стор ни ра
спо ред. Са овим си сте мом газ до ва ња се мо же за по че ти у би ло ком пе
ри о ду жи во та са сто ји не. Основ но пра ви ло је да укуп на по вр ши на под 
са сто ји ном у фа зи под млат ка и мла ди ка ен сме да бу де ве ћа од 20% 
укуп не по вр ши не са сто ји не, што про и зи лази из ло гич ке кон цеп ци је 
овог си сте ма. 

*  *  *
Тре ба иста ћи да се све ове са сто ји не, раз ли чи тог са ста ва сме ше (гру

па I, II и III), ко је обух ва та ју по вр ши ну од 613,89 хек та ра, сме њу ју у ок
ви ру чи та вог ком плек са Ли по вич ке шу ме на ве ћим или ма њим ра сто
ја њима, а че сто чак и у ок ви ру истог од се ка. Све то ука зу је на по тре бу 
за из бо ром при ка за них мо ди фи ко ваних уз гој номе ли о ра тив них зах ва та 
(ше ма 1). Пош то се ради о из да нач кој шу ми не по вољ ног са ста ва сме ше, 
јед но доб не ста ро сне струк ту ре (око 70 го ди на ста ро сти), при кра ју оп
ход ње, ко ја је, исто вре ме но, и шу ма по себ не на ме не, а же ље ни циљ је 
по сти за ње ви со ког уз гој ног об ли ка, са ве ћим учеш ћем сла ду на и дру гих 
вр ста др ве ћа у са сто јин ској сме ши и ве ће раз но доб но сти, у ци љу по сти
за ња трај ног из гле да одра сле шу ме, по треб но је чи тав про цес пре во ђе ња 
из ве сти у пе ри о ду до 60 го ди на. Ово зна чи да би оба нав ља ње тре ба ло 
спро во ди ти на го диш њем ни воу на по вр ши ни од око 10 хек та ра, од но
сно, у јед ном уређ ај ном раз доб љу (10 го ди на), на по вр ши ни од око 100 
хек та ра. С об зи ром да из да нач ке са сто ји не сла ду на и цера у Ли по ви ци 
за у зи мају горе на ве де ну по вр ши ну од 613,89 хек та ра, у 74 од се ка, зна чи 
да је на го диш њем ни воу по треб но об но ви ти по вр ши ну ко ја је, про сеч
но, неш то ве ћа од по вр ши не јед ног од се ка или 1213 од се ка у пе ри о ду од 
10 го ди на. Тре ба има ти у ви ду да су ве ли чи не од се ка до ста раз ли чи те, и 
кре ћу се у ра спо ну од 0,36 до 25,23 хек та ра, и то: до 3 ha  16 од се ка; до 5 
ha  12 од се ка; до 10 ha  22 од се ка; до 15 ha  11 од се ка; до 20 ha  7 од се ка и 
до 25 ha  6 од се ка. Све ово тре ба про стор но испла ни ра ти и про јек то вати 
на од го ва ра јућим те мат ским кар та ма, при ме ном са вре ме них ге о ин фор
ма ционих тех но ло гија (Кр стић, М., 2009/2010), при че му ће се при о ри
тет за про цес об нав ља ња одре ди ти на осно ву саг ле да вања це ло куп ног са
сто јин ског ста ња и дру гих, вр ло бит них еле ме на та у ок ви ру про у ча ва ног 
ком плек са (на ме на и зна чај шу ме, бли зи на ин фра струк туре раз ли чи тог 
са др жа ја  ма ги страл на са о бра ћај ница, вој ни об јек ти и др.).
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Ше ма 1. При каз мо дел ног ре ше ња уз гој номе ли о ра тив них ра до ва у  шу ма ма 
сла ду на и цера на по друч ју Ли по ви це
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4. ЗАК Љу ЧАК
На осно ву про у че них усло ва сре ди не и са сто јин ског ста ња ме шо ви

тих са сто ји на сла ду на и цера на по друч ју ком плек са Ли по вич ке шу ме, 
дош ло се до сле де ћих зак љу ча ка:
•	 истра жи ва не са сто ји не су јед но доб не ста ро сти (око 70 го ди на), из

да нач ког по рек ла, не по вољ ног са ста ва сме ше глав них вр ста др ве ћа. 
Ста ниш те је, у нај ве ћем де лу,  ти по лош ки де фи ни сано као: Ти пич на 
шу ма сла ду на и цера (Qu e r ce tum fra i net to-ce rris typi cum) на сме ђим 
ле си ви ра ним зем љиш ти ма;

•	 на истра жи ва ном по друч ју са сто ји не цера и сла ду на раз вр ста не су 
у три са сто јин ске си ту а ције, с об зи ром на са став сме ше: I гру па са
сто ји на: ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, са учеш ћем сла ду на до 
10%; II гру па са сто ји на: ме шо ви те са сто ји не сла ду на и цера, са учеш
ћем сла ду на 1030%; III гру па са сто ји на: ме шо ви те са сто ји не сла ду на 
и цера, са учеш ћем сла ду на у сме ши пре ко 30%; 

•	 - у истра жи ва ним са сто ји нама по треб но је спро ве сти сле де ће уз гој
номе ли о ра тивне зах ва те:

 – у са сто ји нама сла ду на и цера са учеш ћем сла ду на испод 10%, у 
ко ји ма је нај не по вољ нији са став сме ше глав них вр ста, по треб но 
је из вр ши ти об нав ља ње пу тем ре сти ту ције и суп сти ту ције, у на-
ред них 50-60 го ди на. У са сто ји ни тре ба оста ви ти одре ђе ни број 
ква ли тет них ста ба ла цера (и сла ду на, ако их има), као ре зерв них 
ста ба лапри чу ва ка. Веш тач ко об нав ља ње и по ди за ње, сет вом или 
сад њом сла ду на и дру гих пред ло же них аут ох то них и алох то них 
вр ста пред став ља осно ву овог ме ли о ра тив ног зах ва та при че му ће 
до ћи до по прав ља ња сме ше, ства ра ња одре ђе не раз но доб но сти и 
по ве ћа ња оп ште ко ри сних фун кци ја ових шу ма;

 – у ме шо ви тим са сто ји нама сла ду на и цера са учеш ћем сла ду на 
10-30%, об нав ља ње из вр ши ти у на ред них 60 го ди на при ме ном 
ком би но ва ног ме то да суп сти ту ције, ре сти ту ције и ин ди рек тне 
кон вер зи је. По ред об нав ља ња ре зерв ним стаб ли мапри чув ци ма, 
тре ба при ме ни ти кон вер зи ју, од но сно, прир од но об нав ља ње (гру
пи мич нопо ступ ни си стем об нав ља ња), с об зи ром на ве ће учеш ће 
сла ду на у сме ши. Ком би на ци јом ових ме то да об нав ља ња обез бе
ди ће се трај но по сто ја ње одра сле шу ме, ради испу ње ња при о ри
тет них со ци јал них фун кци ја шу ме по себ не на ме не;

 – у ме шо ви тим са сто ји нама сла ду на и цера са учеш ћем сла ду на 
пре ко 30%, об нав ља ње из вр ши ти при ме ном кон вер зи је, од но сно, 
гру пи мич но-по ступ ног си сте ма об нав ља ња, са оп штим под млад
ним раз доб љем од 60 го ди на. Све ово тре ба ком би но вати са при
ме ном по моћ них мера при пре ме зем љиш та и под се ја вања жира и 
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уно ше њем, пр вен стве но, сад ни ца сла ду на. 
Пред ло же ни уз гој номе ли о ра тивни зах ва ти чи не ком би на цију кон

вер зи је, ре сти ту ције и суп сти ту ције, од но сно, прир од ног об нав ља ња 
пу тем ком би но вања гру пи мич нопо ступ ног си сте ма и ме то да ре зерв
них ста ба лапри чу ва ка, и веш тач ког об нав ља ња. Про ду же њем оп штег 
под млад ног раз доб ља у на ред них 60 го ди на по сти ћи ће се раз но доб ност 
ком плек са у це ли ни, као и по вољ на сме ша глав них вр ста др ве ћа. Оп ход
ња тре ба да бу де ориј ен та ци о на што зна чи да на нај ло ши јим де ло ви ма 
са сто ји на тре ба од мах за по че ти са про це сом об нав ља ња, а на нај ква ли
тет нијим де ло ви ма, об нав ља ње тре ба про ду жи ти до 120 (130) го ди на. На 
го диш њем ни воу по треб но је об но ви ти по вр ши ну ко ја је неш то ве ћа од 
по вр ши не јед ног од се ка или 1213 од се ка у пе ри о ду од 10 го ди на. 

При ме на пред ло же них уз гој номе ли о ра тив них зах ва та у истра жи ва
ним са сто ји нама зах те ва ви со ко струч но и на уч но поз на ва ње проб ле ма
тике об нав ља ња и по ди за ња шу ма, као и обу че не ка дров ске по тен ци јале, 
раз ви је ну при вред ну струк ту ру и ви сок ни во про из вод нотех но лош ког 
про це са. По ред то га, у скла ду са ци ље ви ма стра те ги је раз во ја шу мар
ства Ср би је и ра ди кал ног уна пре ђе ња ста ња истра жи ва них са сто ји на, 
по треб но је oбез бе ди ти трај ну по дрш ку и из дво ји ти знат на ма те ри јал на 
сред ства на др жав ном ни воу, с об зи ром да при хо ди од ре дов ног газ до
ва ња овим ком плек сом не мо гу по кри ти све трош ко ве спро во ђе ња сло
же них уз гој номе ли о ра тив них зах ва та. Ува жа ва јући по тре бу це ло куп ног 
друш тва за одр жи вим газ до ва њем шум ским ре сур си ма, при ли ком свих 
бу ду ћих уз гој номе ли о ра тив них зах ва та по себ но тре ба има ти у ви ду чи
ње ни цу да се ради о шу ма ма у су бур ба ној зо ни Бе о гра да, чи је фун кци је 
ни су при о ри тет но ве за не за про из вод њу др ве та као глав ног про из во да, с 
об зи ром на по себ ну на ме ну про у ча ва ног ком плек са.
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UDK: 630*232.41+630*181

ПРЕД ЛОГ ВР СТА ДР ВЕ ЋА ПРи ОБ НАВ ЉА ЊУ  
ШУ МА СЛА ДУ НА и ЦЕРА

ВА СИ ЛИ ЈЕ ИСА ЈЕВ1 
АЛЕК САН ДАР ЛУ ЧИЋ2 

 МИ ЛАН МА ТА РУ ГА3

 

У цен трал ним де ло ви ма Ср би је про сти ру се шу ме нај чеш ћих вр ста хра сто ва; сла
ду на и цера, и неш то ме зо фил није шу ме хра ста кит ња ка. Спе ци фич ност ста ниш
та ових шу ма услов ља ва из бор вр ста др ве ћа са ко ји ма ће се вр ши ти ме ли о ра ције и 
веш тач ко об нав ља ње, у свр ху испу ње ња сло же них при вред них и оп ште ко ри сних 
фун кци ја ко је ове шу ме има ју. То су, пре све га, со ци јал нокул тур не и еко лош ке 
фун кци је, у за ви сно сти од по ло жа ја и на ме не по је ди них шу ма. Ис то та ко, при ли
ком по став ља ња кри те ри јума за из бор вр ста мора се во ди ти ра чу на о основ ним 
би о е ко лош ким ка рак те ри сти кама пред ло же них вр ста и о уна пре ђе њу тех но ло гије 
по шум ља вања. Као пер спек тив не вр сте др ве ћа и жбу ња, при об нав ља њу шу ма 
сла ду на и цера, пред ла жу се: сла дун, храст кит њак и хи бри ди кит ња ка са ме дун
цем, бал кан ски кит њак, меч ја ле ска, пла тан, див ља треш ња, ра шељ ка, дру ге вр сте 
воћ ка ри ца, гор ски ја вор, сре бр но ли сни ја вор, бе ла ли па, ат ла ски ке дар, цр ве ни 
храст и раз ли чи те вр сте аут ох то ног жбу ња.

Kључ не речи: шу ме сла ду на и цера, из бор вр ста др ве ћа, веш тач ко об нав ља ње шу
ма

1. УВОД
У скло пу по ја са ксе ро тер мо фил них и ксе ро ме зо фил них хра сто вих 

шу ма у Ср би ји, на ста ниш ти ма цера и сла ду на (Qu e r ce tum fra i net to-ce-
rris), по ред оста лих, про сти ру се ком плек си шу ма са по себ ном на ме ном. 
Ове шу ме ка рак те ри ше чи тав низ изу зет но зна чај них фун кци ја, при ме на 
дру га чи јег газ дин ског трет ма на не го у при о ри тет но при вред ним шу ма
ма, као и чи ње ни ца да се њи хов зна тан део на ла зи у бли зи ни ве ли ких 
ур ба них сре ди на. По ред це ли на на ко ји ма је ста ње да нас за до во ља ва јуће, 
при сут не су ве ће по вр ши не под из да нач ким шу ма ма, по вр ши не зах ва ће
не ин тен зив ним де гра да ци о ним про це си ма, као и пот пу но обе шум ље на 

1 др Ва си ли је Иса јев, ред. проф. у пен зи ји
2  др Алек сан дар Лу чић, на уч ни са рад ник, Ин сти тут за шу мар ство Бе о град
3  др Ми лан Ма та ру га, ред. проф., Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци – Шу мар ски фа кул тет
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шум ска зем љиш та. 
Успех и оправ да ност веш тач ког об нав ља ња ових шу ма за ви си од ни

за фак то ра ко ји пре ва зи лазе гра ни це ус ке спе ци јал но сти у ок ви ру шу
мар ске стру ке и на у ке. Спе ци фич ност ра до ва ко ји се из во де у шу ма ма 
са по себ ном на ме ном на ла зи се упра во у обез бе ђе њу по себ но зна чај них 
оп ште ко ри сних фун кци ја. Ово по дра зу мева асор ти ман вр ста др ве ћа и 
жбу ња ко ји ће по се ти о цима и ко ри сни цима ових шу ма у нај бо љој мери 
до ча ра вати ути сак не у си ље ног прир од ног ам би јен та. Кон вер зи ја из
да нач ких шу ма у ви со ке, по дра зу мева и уно ше ње дру гих, раз ли чи тих 
аут ох то них и алох то них вр ста др ве ћа и шиб ља. Веш тач ким по ди за њем 
шум ских за са да ће се, на осно ву ло кал ног ре јо ни ра ња про сто ра око ве
ли ких гра до ва; важ них, спе ци фич них об је ка та (из во ри тер мал них и ми
не рал них во да, ле чи лиш та и ба ње – тзв. бањ ске шу ме; ма на стир ске шу
ме; заш ти ће ни об јек ти  кул тур ноисто риј ске баш ти не; вој ни об јек ти), и 
заш ти ће них прир од них  рет ко сти и ан тро по гено на ста лих бо та нич ких 
вред но сти, у зна чај ном оби му уна пре ди ти по сто је ће ста ње ових шу ма у 
Ср би ји. Све ово тре ба да се обав ља у скла ду са еко лош ким осно ва ма по
тен ци јал не ве ге та ције на да тим ста ниш ти ма (Јо вић,  Н.  et   al., 1998), 
при че му пра ви лан из бор и пред лог вр ста др ве ћа за ви си од ни за при ме
ње них еко лош ких и еко ном ских кри те ри јума. 

2. ИЗ Бор вр СТА ЗА по ШуМ ЉА вАЊе
При ли ком из бо ра вр ста др ве ћа и шиб ља за по шум ља вање, од но сно 

њи хо вог сад ног ма те ри јала, важ но је да оне по свом по рек лу и би о е ко
лош ким свој стви ма од го ва ра ју ста ниш ту, јер од то га у ве ли кој мери за
ви си успех по шум ља вања, као и крај њи фи нан сиј ски ефе кат ко ји се мо
же по сти ћи по диг ну тим шу ма ма са по себ ном на ме ном. Пра ви лан из бор 
вр ста услов љен је ти пом ста ниш та на ко ме се на ла зи те рен одре ђен за 
по шум ља вање, па та кав из бор тре ба да се за сни ва на ин те грал ним истра
жи ва њима, по себ но оним ко ја се од но се на ре цен тне про це се про гре сив
них и ре гре сив них сук це си ја по је ди них шум ских асо ци ја ција. До са да 
обав ље на ти по лош ка истра жи ва ња, ко ји ма је обух ва ћен ма њи део ста
ниш та по тен ци јал них ве ге та циј ских за јед ни ца за по шум ља вање (Чер
њав ски П.,  Јо ва но вић Б., 1950; Јо вић Н. et al., 1998, Ра ко њац, Љ., 
2002), зна ча јан су до при нос пре ци зи ра њу по тен ци јала шум ских те ре на и 
мо гућ но сти њи хо вог ка те го ри сања.

У та бе ли 1. при ка за не су еко лош кове ге та циј ске је ди ни це по тен ци
јал не ве ге та ције шу ма сла ду на и цера на по друч ју Ср би је, са пред ло гом 
аут ох то них вр ста др ве ћа и жбу ња за уно ше ње на да та ста ниш та. Овај 
пред лог се мо же успеш но до пу ни ти са алох то ним вр ста ма др ве ћа и жбу
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ња ко је су, на осно ву ви ше де це ниј ског га је ња у Ср би ји, Цр ној Гори и Ре
пуб ли ци Срп ској, од ви ше аут о ра оце ње не као по вољ не (Јо ва но вић, Б., 
1950; Ви да ко вић, М.,  1984. и дру ги). 

Та бе ла 1. Еко лош кове ге та циј ске је ди ни це по тен ци јал не ве ге та ције шу
ма сла ду на и цера (пре ма Јо вић, Н. et al., 1998)

Еко лош кове ге та циј ска 
је ди ни ца по тен ци јал не 

ве ге та ције
Тип зем љиш та Глав на(е)  

вр ста(е) Пра те ће вр сте Жбу ње

шу ма сла ду на и цера 
(Qu e r ce tum fra i net toce

rris ser pen ti ni cum)

се ри ја пли ћих 
ран кереут
рич но сме ђих 
зем љиш та на 
сер пен ти ниту

цер (Qu e r cus 
ce rris)

бал кан ски кит њак (Qu
e r cus da le scham pii), цр ни 

ја сен (Fra xi nus or nus), ра
шељ кa (Pru nus ma ha leb), 

круп но ли сни ме ду нац (Qu
e r cus vir gi li a na)

Car pi nus 
orien ta lis, 

Syrin ga vul
ga ris

шу ма сла ду на и цера 
(Qu e r ce tum fra i net toce

rris)

пли ћа (цр ни ца
сме ђе) на креч

ња ку

цер (Qu e r cus 
ce rris)

цр ни ја сен (Fra xi nus or
nus), гра бић (Car pi nus 

orien ta lis), цр ни бор (Pi nus 
ni gra ssp. pal la si a na)

Co ti nus 
cog gygria, 

Cor nus mas, 
Co to ne a ster 
to men to sa

шу ма сла ду на и цера са 
гра би ћем (Car pi no orien
ta lis  Qu e r ce tum fra i net

toce rris)

еут рич но сме ђе

сла дун (Qu e r
cus fra i net to),
cer (Qu e r cus 

ce rris)

бе ла ли па (Ti lia ar gen tea), 
цр ни ја сен (Fra xi nus orien
ta lis), див ља круш ка (Pyrus 
pyra ster), оско ру шa (Sor bus 

do me sti ca)

Car pi nus 
orien ta lis, 

Acer ta ta ri
cum, Cor nus 

mas

шу ма сла ду на и цера са 
гра би ћем (Car pi no orien
ta lis  Qu e r ce tum fra i net

toce rris)

се ри ја (еут рич
носме ђих) на 

ла пор цу

цер (Qu e r cus 
ce rris)

цр ни ја сен (Fra xi nus or
nus), ra šel jka (Pru nus 

ma ha leb), maк лeн (Acer 
mon spe ssu la num), кrup нo
ли sни ме ду нац (Qu e r cus 

vir gi li a na)

Car pi nus 
orien ta lis, 

Syrin ga vul
ga ris, Co ti nus 

cog gygria

шу ма сла ду на и цера са 
гра би ћем (Car pi no orien
ta lis  Qu e r ce tum fra i net

toce rris)

се ри ја пли ћих 
(ран кереут рич

но сме ђих) на 
сер пен ти ниту

цер (Qu e r cus 
ce rris)

бал кан ски кит њак (Qu
e r cus da le scham pii), cr ни 

ja сeн (Fra xi nus or nus), ра
шељ кa (Pru nus ma ha leb), 

круп но ли сни ме ду нац 
(Qu e r cus vir gi li a na)

Car pi nus 
orien ta lis, 

Syrin ga vul
ga ris

Из бор шум ских вр ста за сни ва се на ком плек су њи хо вих би о лош ких 
свој ста ва, као што су: адап ти бил ност це но лош ким, зем љиш ним и кли
мат ским усло ви ма, мор фо фи зи о лошке ка рак те ри стике и по сред не или 
не по сред не еко ном ске вред но сти про из во да ко је оне обез бе ђу ју. На те
ре ни ма ко ји су обе шум ље ни и са вел ким на ги бом, би тан се лек ци о ни 
кри те ри јум при из бо ру вр ста је и спо соб ност да оне обра зу ју оби ман и 
ла ко раз град љив шу шањ. При веш тач кој об но ви шу ма, по себ но у при
град ским зо на ма, иза бра не вр сте др ве ћа тре ба да по се ду ју би о е ко лошка 
свој ства ко ја ће им и на ин ди ви ду ал ном и груп ном ни воу  обез бе ди ти: 
•	 ла ку сад њу и одр жа ва ње;
•	 до бро пре жив ља вање и брз по раст у си ро маш ним усло ви ма;
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•	 спо соб ност да про из во де ве ли ку ко ли чи ну шуш ња;
•	 спо соб ност да фор ми ра ју гу сту кру ну, за др жа вају лиш ће у то ку го ди

не или бар у то ку киш не се зо не;
•	 то ле ран тност на на па де ин се ка та, бо ле сти и брст див ља чи, сто ке и 

сл.;
•	 по бољ ша ње зем љиш та азо то фик са ци о ном фун кци јом (као ле гу ми

нозе пре ко ни три фи ка ци о них бак те ри ја);
•	 еко ном ску вред ност др ве та.

При из бо ру ових вр ста тре ба нај пре раз ма тра ти мо гућ ност из бо ра 
аут ох то них вр ста , па тек он да уно ше ње не ких ег зо та или ин тро ду ко
ваних вр ста. До ма ће вр сте тре ба да има ју пред ност, јер се бо ље при ла
го ђа вају усло ви ма ста ниш та ко ји су по сле ди ца изра же ног ан тро по ге ног 
ути ца ја. У из бо ру адек ват них вр ста за по шум ља вање де гра ди ра них шу
ма и ста ниш та цера и сла ду на тре ба има ти у ви ду и кон цепт еди фи ка
тора по тен ци јал не ве ге та ције. На и ме, аут о ри Сте фа но вић, В., 1986. и 
То мић, З., 1992; су на осно ву ста ниш них усло ва и но вих кон цеп ци ја о 
кла си фи ка цији и зо ни ра њу шум ске ве ге та ције за пад ног и сред њег де ла 
Бал кан ског по лу о стрва, да ли прег лед вр ста за по шум ља вање пре ма еди
фи ка то ри ма по тен ци јал не ве ге та ције. 

3. унА пре Ђе Ње ТеХ но Ло гИЈе по ШуМ ЉА вАЊА Шу МА 
     СЛА ду нА И ЦерА

Кри те ри јуми од од лу чу ју ћег зна ча ја за из бор тех но ло гије про из вод
ње сад ног ма те ри јала су: ге не тич ки ква ли тет се мен ског ма те ри јала, усло
ви од га ји вања сад ни ца у ра сад ни цима и прир о да ста ниш та за по шум ља
вања. Овим се по дра зу мева на пуш та ње про из вод ње и сад ње сад ни ца на 
ни воу вр сте или про из ве де них из се ме на не поз на тог по рек ла, као и из 
кул ту ра ко је су ге не тич ки не де фи ни сане, а у ко рист приз на тих до ма ћих, 
одо ма ће них и но во ство ре них сор ти др ве ћа и жбу ња ко је су ге не тич ки 
ма њеви ше одре ђе не. Се лек ци ја вр ста др ве ћа и жбу ња до би ја по се бан 
стра теш ки зна чај за об но ву шу ма и сход но ак ту ел ним ци ље ви ма по шум
ља вања ерод и ра них те ре на, на ме ћу се и но ви зах те ви за про из вод њу сад
ни ца са же ље ном осо би на ма.

Про из вод њу сад ни ца ко је ће по се до вати на ве де на свој ства тре
ба да пра те истра жи ва ња еко лош ких ка рак те ри стика ерод и ра них и 
не о бра слих по вр ши на где ће се обав ља ти сад ња би ља ка. На осно ву 
до би је них ре зул та та би ра ће се из во ри се мен ског ма те ри јала и при
ла го ђа ваће се тех но ло гија про из вод ње у ра сад ни цима. На осно ву 
већ по сто је ћих, пар ци јал них по да та ка о еко лош ко про из вод ним 
ка рак те ри сти кама ерод и ра них по вр ши на, не оп ход но је, што пре, 



67

у пот пу но сти ор га ни зо вати на мен ску про из вод њу у ра сад ни цима, 
док се бу ду ћим ана ли за ма не обух ва те све по сто је ће по вр ши на на 
те ри то ри ји др жа ве. 

Ана ли зом ста ниш них од ли ка по вр ши на на ко ји ма ће се обав ља ти 
по шум ља вање, по треб но је иден ти фи ко вати огра ни ча ва јуће чи ни ли о
це успе ха сад ње и бу ду ћег раз во ја кул ту ра, што је исто вре ме но по лаз на 
осно ва за пре циз но ди фи ни сање ге нет ских, фи зи о лош ких, и мор фо лош
ких осо би не сад ни ца ко је тре ба про из ве сти у ра сад ни ку. Овим пу тем ће 
се пре ци зи ра ти ко је су то по жељ не спе ци фич но сти сад ног ма те ри јала – 
сад ни це са го лим или ба ли ра ним ко ре ном, шко ло ва не или неш ко ло ване, 
мла ђе или ста ри је итд., или кла са сад ни ца у ок ви ру истог ти па, ко је ће 
кроз при ме ну адек ват не тех ни ке и гу сти не сад ње, мере не ге и заш ти те 
да ти ста бил не и про дук тив не кул тур не за јед ни це. На овај на чин, ма ње
ви ше сти хиј ска про из вод ња са нак над ним кла си ра њем сад ни ца, би ће за
ме ње на ор га ни зо ваном про из вод њом сад ни ца уна пред про гра ми ра них 
осо би на.

За усме ре но и по сте пе но пре во ђе ње ра сад нич ке про из вод ње у про
дук ци ју на ме снког сад ног ма те ри јала по треб но је, на ни воу це ле стру ке, 
син хро ни зо вати ви ше пра те ћих сти му ла тив них и об ли гат них ак тив но
сти:
•	 ре гре си ра ње про из вод ње се ме на и на мен ског сад ног ма те ри јала, без 

об зи ра на по чет ну ви си ну из но са по је ди ни ци про из во да, тре ба да 
бу де пер ма нен тна сти му ла тив на ак тив но сти у пре ла зу са тра ди ци о
налне на циљ ну про из вод њу;

•	 стрик тном при ме ном по сто је ће за кон ске ре гу ла тиве, и по по тре би 
ње ним де ли мич ним из ме на ма, не оп ход но је кон тро ли сати при ме ну 
чла но ва или одре да ба ко ји ма је про пи сан од нос из ме ђу по се че не дрв
не ма се и по вр ши не ко је се мо ра ју на кон се ча по шу ми ти.
На осно ву про у ча вања пуб ли ко ва них ре зул та та истра жи ва ња то ком 

прет ход ног пе ри о да, ве за них за уно ше ње раз ли чи тих вр ста др ве ћа у хра
сто ве шу ме са по себ ном на ме ном (та бе ла 2), као и по ди за ње и не го ва ње 
веш тач ких са сто ји на ко је се на ла зе на ста ниш ти ма нај чеш ћих вр ста хра
сто ва у Ср би ји, сма тра се да се до са даш њи ва же ћи кри те ри јуми при ли
ком из бо ра вр ста мо ра ју у из ве сној мери ко ри го вати и про ши ри ти. Наг
ла ше на по тре ба за испу ње њем свих оста лих оп ште ко ри сних фун кци ја 
ко је ове шу ме има ју, за раз ли ку од при вред них хра сто вих шу ма, усме
ра ва овај из бор на основ не ин те грал не ком по нен те ко је чи не адек ва тан 
и успе шан из бор дру гих аут ох то них и алох то них вр ста др ве ћа и шиб ља 
при уно ше њу на да та ста ниш та:
1. еко лош ки усло ви по је ди них ста ниш та на ко ји ма се на ла зе  хра сто ве 

шу ме са по себ ном на ме ном и њи хо во са сто јин ско ста ње;
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2. би о е ко лошке ка рак те ри стике пред ло же них вр ста;
3.   циљ газ до ва ња у да тим шу ма ма.

Та бе ла 2. Пред лог вр ста др ве ћа и жбу ња за по шум ља вање хра сто вих 
ста ниш та 
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3. 1. уно ше ње аут ох то них и алох то них лиш ћар ских вр ста у по јас 
ксе ро ме зо фил них и ксе ро тер мо фил них хра сто вих шу ма

У знат но ма њој мери, у по ја су хра сто вих шу ма са по себ ном на ме ном, 
осни ва не су у прет ход ном пе ри о ду веш тач ке са сто ји не лиш ћа ра. Зна
чај уно ше ња раз ли чи тих до ма ћих и стра них лиш ћар ских вр ста упра во 
се ог ле да у спе ци фич но сти и ви шез нач но сти оп ште ко ри сних фун кци ја 
ко је ове шу ме вр ше. У до са даш њим ак тив но стима у хра сто вом по ја су 
нај чеш ће су уно ше ни кит њак (Qu e r cus pe tra ea (Mat tu schka) Li ebl.), цр ве ни 
храст (Qu e r cus bo re a lis Mic hx f.), ја вор (Acer pse u dop la tanus L.), млеч (Acer 
pla ta no i des L.), сре бр но ли сни ја вор (Acer da sycar pum Ehr.), ба грем (Ro bi
nia pse u do a cacia L.), пла тан (Pla ta nus ace ri fo lia (Ait.) Wil ld.), меч ја ле ска 
(Cory lus co lur na L.), цр ни ја сен (Fra xi nus or nus L.), мно го ређе бе ла ли
па (Ti lia ar gen tea Desf.), див љи ке стен (Ae scu lus hip po ca sta num L.), див ља 
треш ња, бре ки ња (Sor bus tor mi na lis (L.) Cran tz) и не ке дру ге вођ ка ри це, 
чи ја је вред ност, у шу ма ма са по себ ном на ме ном, ви ше стру ка.

 Уно ше ње кит ња ка (Qu e r cus pe tra ea (Mat tu schka) Li ebl.), као еди фи ка
тор ске вр сте по тен ци јал не ве ге та ције, би ло је у скла ду са на сто ја њем 
да се пр вен стве но уно се вред не аут ох то не вр сте (Иса јев,  В.,  Иве  тић, 
В.,  Ву кин, М., 2005). Са на ве де ном вр стом, на ја дек ват није су по ди за ни 
за са ди у по ја су ксе ро ме зо фил них хра сто вих шу ма. Ис то та ко, у но ви је 
вре ме ко риш ће ни су хи бри ди кит ња ка са ме дун цем, ко ји су се по ка за
ли на ро чи то по де сним за сув ља хра сто ва ста ниш та. На ек стрем но су
вим зем љиш ти ма, од лиш ћа ра, успеш но су осни ва не са сто ји не цера, а на 
Ава ли је по диг ну та са то ји на Qu e r cus pol ycar pa i Qu e r cus da le scham pii, ко ји 
пред став ља ксе ро фил нију вр сту од кит ња ка, а по де сан је за зем љиш та 
обра зо ва на на си ли кат ним ге о лош ким под ло га ма. Ти ме се по ди же вред
ност хра сто вих шу ма са по себ ном на ме ном, пре све га, у сми слу испу ња
ва ња ре кре а тив не и еду ка тив не фун кци је при град ских шу ма (Кр стић, 
М.,  2008). Уме сто веш тач ки ство ре них паркшу ма и си му ли ра них де та
ља прир од них пеј са жа у не по сред ном окру же њу ве ли ких ур ба них цен та
ра, по тен ци ра њем аут ен тич ног прир од ног ам би јен та хра сто вих шу ма, са 
свим бо гат ством са мо ник лих лиш ћар ских вр ста др ве ћа и жбу ња, ко ри
сни цима ових шу ма до ча ра вају се ути сци не у си љене прир о де. Исто вре
ме но, овак ва ве ге та ција, у нај ве ћој мери, пру жа мо гућ но сти за испу ње ње 
и свих оста лих оп ште ко ри сних фун кци ја ко је, као при о ри тет не, има ју 
шу ме са по себ ном на ме ном. 

Од алох то них лиш ћар ских вр ста тре ба на ро чи то фа во ри зо вати цр ве
ни храст (Qu e r cus ru bra L.). Ова пер спек тив на вр ста по ка за ла је изу зет не 
ре зул та те на сув љим хра сто вим ста ниш ти ма (Иса јев,  В. et al., 2006а). То  
је вр ста ко ја ра сте бр же од луж ња ка и кит ња ка, до бро под но си арид ност 
ста ниш та, уз уме ре не зах те ве у пог ле ду плод но сти зем љиш та. Ви ше под
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но си за се ну од до ма ћих хра сто ва, а лиш ће му се бо ље ра спа да не го код 
на ших вр ста. Ла ко се при ла го ђава раз ли чи тим кли мат ским при ли ка ма, 
и до бро под но си ни ске тем пе ра туре. Зна чај но је на по ме нути да раз ли чи
ти еко ти по ви цр ве ног хра ста по ка зу ју и раз ли чи те ре зул та те у до стиг
ну тим кван ти та тив ним па ра ме три ма (пре све га, у ви син ском прир а сту). 
Нај чеш ће упо треб ља ван ва ри је тет цр ве ног хра ста код нас је са круп ним 
жи ро ви ма; Qu e r cus bo re a lis var. ma xi ma As he. Изу зет на де ко ра тив ност, 
ве ли ка ви тал ност и от пор ност на ште то чи не, су шу, мраз, ве тро ло ме и 
сне го ло ме чи не ову вр сту вр ло по год ном за уно ше ње у шу ме са по себ ном 
на ме ном у хра сто вом по ја су. 

3. 1. 2 Уно ше ње аут ох то них и алох то них че ти нар ских вр ста у по
јас ксе ро ме зо фил них и ксе ро тер мо фил них хра сто вих шу ма
По ло ви ном прош лог ве ка кри те ри јуми за уно ше ње раз ли чи тих вр ста 

др ве ћа на ста ниш та хра ста кит ња ка, цера и сла ду на, за сни ва ни су у ве
ли кој мери на стра те ги ји ’о че ти ња вања’, при че му је од лу чу јући фак тор 
би ла це на сад ни ца  че ти на ра ко ја је би ла знат но ма ња  у по ре ђе њу са 
це ном лиш ћар ским сад ни ца. Ра сад нич ка про из вод ња у Ср би ји тог вре
ме на би ла је ориј ен ти сана на са мо не ко ли ко до ма ћих и стра них че ти нар
ских вр ста. По ред то га, лак ша ма ни пу ла ција и бо љи при јем ових сад ни ца 
на те ре ну ути ца ле су на то да су че ти нар ске сад ни це чи ни ле пре ко 95% 
укуп ног оби ма про из вод ње (Иса јев,  В.,  Ву кин, М.,  Иве  тић, В., 2004; 
2006б). На пр вом ме сту био је то цр ни бор (Pi nus ni gra Ar nold), као тер мо
фил на вр ста ши ро ког ареа ла и вр ло скром них зах те ва пре ма ста ниш ту,  
за тим бе ли бор (Pi nus sylve stris L.) и смр ча (Pi cea ex cel sa DC.), а од ин тро
ду ко ваних вр ста, ат ла ски ке дар (Ce drus at lan ti ca Man.), хи ма лај ски ке дар 
(Ce drus de o da ra G. Don), бо ро вац (Pi nus stro bus L.), дуг ла зи ја (Pse u dot suga 
men zi e sii (Mir bel) Fran co), ариш (La rix de ci dua Mill.), па чем прес (Cha ma ec
ypa ris law so ni a na Parl.), сит кан ска смр ча (Pi cea sit chen sis /Bong./ Carr.), Li bo
ce drus de cu rens Torr . и дру ге. 

 С об зи ром на то да су пр ви ра до ви на веш тач ком по ди за њу че ти нар
ских са сто ји на у Ср би ји за по че ли још пре Дру гог свет ског рата, да нас 
се ве ли ки број тих по вр ши на на ла зи у до бу пу не зре ло сти што пру жа 
мо гућ ност пот пу ни јег саг ле да вања оправ да но сти ових ак тив но сти. Уно
ше ње че ти на ра и веш тач ко по ди за ње са сто ји на, у по ја су хра сто вих шу ма, 
из во ђе но је не ка да у пот пу но сти испла ни ра но и у скла ду са свим на уч ним 
су ге сти јама и про пи си ма шу мар ске стру ке; а че сто, у не до стат ку нов ца, 
вре ме на, прет ход ног иску ства, уз раз не по теш ко ће ве за не за тех нич ку 
ре а ли за цију; ма ње успеш но. Глав на ка рак те ри стика шу мар ске про из
вод ње је дуг про из вод ни цик лус ко ји са со бом но си низ не из ве сно сти те 
је да нас че сто не о прав дана кри ти ка ве за на за ви ше де це ниј ске по ку ша
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је уно ше ња раз них до ма ћих и стра них че ти нар ских вр ста на раз ли чи та 
лиш ћар ска ста ниш та. У но ви јим истра жи ва њима че сто се кон ста ту је да 
је адап та ци ја и раз вој по је ди них  уне ше не тих вр ста имао не о че ки ван ток, 
услед деј ства раз ли чи тих еко лош ких фак то ра и њи хо вих осци ла ци ја. Са
мо у ду жем вре мен ском пе ри о ду (то ком тра ја ња це ле оп ход ње) мо же се 
до ћи до си гур них зак љу ча ка ко ли ко се, евен ту ал но, по гре ши ло или не 
при ли ком из бо ра по је ди них вр ста. Са даш ње ста ње че ти нар ских кул ту
ра, је од по себ ног зна ча ја ко ји шу мар ски струч ња ци тре ба ју паж љи во да 
ана ли зи ра ју, а до би је не ре зул та те да ко ри сте при бу ду ћим ком плек сним 
ра до ви ма на веш тач ком по ди за њу шу ма, по го то во ка да су у пи та њу че
ти нар ске вр сте ко је се са де у шу ме са по себ ном на ме ном.                 

Цр ни бор (Pi nus ni gra Ar nold) уно шен је на раз ли чи та хра сто ва ста
ниш та (сли ка 1), од ксе ро ме зо фил них шу ма кит ња ко вих, це ро вих и гра
бо вих ти по ва шу ма (нај влаж ни је ва ри јан ти ме зиј ских шу ма кит ња ка и 
гра ба Qu e r co Car pi ne tum mo e si a cum) пре ко ксе ро тер мо фил них шу ма 
сла ду на и цера (Qu e r ce tum fra i net toce rris s. l.) на раз ли чи тим сме ђим и 
ле си ви ра ним зем љиш ти ма до на сув љих ва ри јан ти ових шу ма – шу ме ме
дун ца и цр ног ја се на (OrnoQu e r ce tum ce rris vir gi li a nae) на рен дзи на ма и 
мулран ке ри ма на не у трал ним и ба зич ним сте на ма и шу ме хра сто ва и 
цр ног гра ба (Hel le bo roOstr yi Qu e r ce tum) на цр ни ца ма на креч ња ци ма и 
мул ран ке ри ма на сер пен ти ниту. Ксе ро терм не од ли ке ко је су, са аспек
та ме ли о ра ције и по шум ља вања, основ на би о е ко лошка ка рак те ри стика 

Сли ка 1. Веш тач ки по диг ну та са сто ји на цр ног бора на по друч ју ГЈ ‘Ли по ви ца’
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ове вр сте, чи не цр ни бор при мар ном пи о нир ском вр стом, по де сном за 
уно ше ње на ек стрем на хра сто ва ста ниш та на ко ји ма се про сти ру и шу ме 
са по себ ном на ме ном. Ова ста ниш та се на ла зе на креч ња ци ма, сер пен
ти ни тима, пе ри до ти тима и сер пен ти ни саним пе ри до ти тима, при то ме у 
раз ли чи тим ста ди ју мима де гра да ције. Тре ба наг ла си ти да се рет ко ка да 
при свим овим ак тив но стима во ди ло ра чу на о про ве ни јен цији се ме на и 
сад ног ма те ри јала што се одра зи ло на не јед нак при јем сад ни ца на раз ли
чи тим ста ниш ти ма. 

Бе ли бор (Pi nus sylve stris L.) је, за раз ли ку од цр ног бора, ко риш ћен 
за осни ва ње веш тач ких са сто ји на у хра сто вом по ја су на влаж ни јим и се
но ви ти јим ста ниш ти ма, на зем љиш ти ма са неш то лак шим ме ха нич ким 
са ста вом (Ђо ро вић, М. et al . ,  2004). Као и цр ни бор, ову вр сту од ли
ку је брз по раст. По оби му по шум ља вања, би ле су зах ва ће не мно го ма ње 
по вр ши не. Смр ча (Pi cea abi es (L.) Karst.) је ко риш ће на у нај ма њој мери за 
осни ва ње шум ских за са да на по друч ју хра сто вих шу ма, с об зи ром на ње
не основ не би о е ко лошке ка рак те ри стике (ви со коп ла нин ска, ме зо фил на 
и сци о фил на вр ста). Еви ден ти ра на је знат на ош те ће ност ње них са сто ји
на на Ава ли и дру гим по шум ље ним по вр ши нама ко је се на ла зе у по ја су 
про у ча ва них хра сто вих шу ма, услед де ло ва ња би о тич ких фак то ра (на па
ди па то ге не гљи ве Fo mes ano sus, услед че га је дош ло до ма сов ног су ше ња). 
Ме ђу тим, тре ба наг ла си ти да ни је искљу чи во ње но даљ ње ко риш ће ње у 
овом по ја су, на ма њим по вр ши нама, и то на се вер ним ек спо зи ци јама и у 
до ли на ма и кот ли на ма (узи ма ју ћи у об зир ве ли ку ку пи ра ност те ре на ко
ја ка рак те ри ше по ја ву ксе ро ме зо фил них хра сто вих шу ма). 

Пре ма ре зул та тима истра жи ва ња че ти нар ских кул ту ра по диг ну тих 
на хра сто вим ста ниш ти ма у Шу ма ди ји, на ро чи то су ин те ре сан тни ре
зул та ти по стиг ну ти са ат ла ским ке дром (Ce drus at lan ti ca Man.), ко ји се 
у да тим еко лош ким усло ви ма по ка зао као вр ста ко ја гра ди вр ло ста бил
не и про дук тив не кул ту ре (сли ка 2). При то ме, ова ко по диг ну те веш тач
ке са сто ји не има ју изу зе тан зна чај за испу ња ва ње свих оп ште ко ри сних 
фун кци ја шу ма са по себ ном на ме ном   (Бу ну ше вац, Т.,  Јо ва но вић, 
С., 1967;  Бу ну ше вац, Т., 1976; Сто ја  но вић,  Љ.,  1982; Ра  до вић, М., 
Иса јев,  В.,  1987). Зах ва љу јући свом ши ро ком еко лош ком ди ја па зону, 
ова дра го це на че ти нар ска вр ста по ка зу је ви сок сте пен ви тал но сти и жи
вот не енер ги је, али и ве ли ку от пор ност пре ма свим не по вољ ним ком по
нен тама жи вот не сре ди не у ко јој се наш ла као ин тро ду ко вана. Еко лош ка 
бли скост из ме ђу одре ђе них ком по нен ти ста ниш та у цен трал ној Ср би ји 
(пре све га, па да вин ског ре жи ма), са усло ви ма ње го вих прир од них ста
ниш та на по друч ју се вер не Афри ке (Ма ро ко, Ал жир), ути ца ла је на то 
да се ова вр ста, то ком це ло куп ног пе ри о да од осни ва ња ње них пр вих 
са сто ји на код нас па до да нас, по ка за ла као вр ло по де сна за уно ше ње у 
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по јас ксе ро тер мо фил них и ксе ро ме зо фил них хра сто вих шу ма. Упо ре ђу
јући би о е ко лошке ка рак те ри стике ат ла ског ке дра и ње го ву адап тив ност 
на усло ве  ло кал не кли ме на ве де них хра сто вих шу ма,  Бу ну ше вац, Т., 
Јо ва но вић, С., 1967; кон ста ту ју да је ат ла ски ке дар от пор ни ји на сне
го ло ме и раз не би о тич ке фак то ре од цр ног бора, чи ме по сти же знат ну 
пред ност при ли ком из бо ра вр ста за уно ше ње у хра стов по јас, иако пред
став ља алох то ну вр сту. Ис то та ко, успеш но об нав ља ње че ти на у на ред ној 
ве ге та цији, на кон ек стрем но ни ских тем пе ра тура (испод 25º С),  ко је ни
су рет кост у ре ги о нал ном кли ма ту ових шу ма, омо гу ћа ва ат ла ском ке дру 
успеш ну ег зи стен цију и пер спек тив ност на  ста ниш ти ма цера и сла ду
на, и ме зо фил ни јим ста ниш ти ма кит ња ка, кит ња ка и гра ба, па и дру гих 
вр ста на на шем по друч ју. За раз ли ку од ат ла ског ке дра (Ce drus at lan ti ca 
Man.), по ку ша ји уно ше ња хи ма лај ског ке дра (Ce drus de o da ra (D. Don) G. 
Don) на ве ће по вр ши не ни су се по ка за ли као на ро чи то успеш ни јер ову 
вр сту ка рак те ри ше изра же ни ја топ ло љу би вост и сла бо под но ше ње ни
ских тем пе ра тура. По себ не де ко ра тив ноестет ске кри те ри јуме при ли ком 
осни ва ња веш тач ких са сто ји на у хра сто вим шу ма ма са по себ ном на ме
ном испу ња ва ва ри је тет ат ла ског ке дра  Ce drus at lan ti ca ’Gla u ca’, због 
наг ла ше не бо је че ти на, ле по те свог ха би ту са, об ли ка и бо је стро би ла  и 
ши ша ри ца. 

Дуг ла зи ја (Pse u dot suga men zi e sii (Mir bel) Fran co) пред став ља алох то ну 
че ти нар ску вр сту, ко ја је у про тек лих не ко ли ко де це ни ја че сто при ме њи
вана у сил ви ку тур ним зах ва ти ма на ме зо фил ни јим хра сто вим ста ниш ти
ма (кит њак и граб). С об зи ром на изу зет но брз по раст и испо ље ну ве ли ку 
ва ри ја бил ност основ них кван ти та тив них па ра ме тара,  кон ста то ване су 
раз ли ке у успеш но сти раз во ја по је ди них кул ту ра, с об зи ром на ко риш
ће не про ве ни јен ције (Ла ва  ди но вић, В.,  Иса јев,  В.,  1994). Као нај
по вољ нија за осни ва ње веш тач ких са сто ји на на про у ча ва ном по друч ју 
по ка за ла се у ме шо ви тим са сто ји нама са дру гим че ти на ри ма, по го то во са 
бе лим бо ром. При овак вој при ме ни ове вр сте  у зо ни при град ских шу ма 
са наг ла ше но ту ри стич коре кре а тив ном фун ци јом, до ла зе до на ро чи тог 
изра жа ја де ко ра тив ноестет ске вред но сти ове успеш но ин тро ду ко ване 
вр сте. Ариш (La rix de ci dua Mill.) се, та ко ђе, ко ри стио за  по шум ља вања 
на ме зо фил ни јим хра сто вим ста ниш ти ма, у ме шо ви тим кул ту ра ма са дру
гим, сци о фил ним че ти нар ским вр ста ма, а на ро чи то је наг ла ше на  де ко
ра тив ност ње го вих ме шо ви тих са сто ји на са лиш ћар ским вр ста ма (ли па, 
нпр.). 
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Сли ка 2. Се мен ски об је кат ат ла ског ке дра RS21cat00363;  
ШГ ‘Бе о град’ Бе о град ШУ ‘Ли по ви ца’ ГЈ ‘Ко смај’

4.  ЗАК ЉуЧ ЦИ
Про стор ним пла ном Ср би је до 2050. го ди не, пла ни ра но је по шум

ља вање 1.350.000 ha, уг лав ном го ле ти, а све у ци љу по сти за ња оп ти мал
не шу мо ви то сти Ср би је од 41,4% (Цен трал на Ср би ја 49,8%, Вој во ди на 
14,32%, Ко со во 52,6%) (1994). По сто је ћи, још увек, ве о ма ин тен зив ни 
про це си вод не и еол ске ероз и је у на шим шум ским еко си сте мима, зах те
ва ју да и са мо шу мар ство ви ше учи ни на заш ти ти и очу ва њу фи зич ких и 
про из вод них по тен ци јала шу ма и шум ских по друч ја, ула га њи ма у ме ли о
ра ције по сто је ћих шу ма, по ди за ње шу ма по себ них на ме на, ан ти е ро зионе 
ра до ве и ра до ве уређ е ња бу јич них то ко ва. У том ци љу је не оп ход но да 
се у за кон о шу ма ма уне су ови ра до ви као ра до ви про сте ре про дук ције. 

У ци љу заш ти те и очу ва ња по сто је ћих шум ских по друч ја и про ши
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ри вања њи хо вих по зи тив них ути ца ја и на дру га по друч ја, не оп ход но је 
да се ак ти ви ра ју и тзв. заш тит не шу ме. Њи хов за кон ски основ по сто ји, 
али не до ста је ме то до ло гија са кри те ри ју мима за њи хо во из два ја ње као 
ни ра зра ђен на чин газ до ва ња так вим шу ма ма. Ово су по сло ви од изу зет
ног зна ча ја за очу ва ње зем љиш них по тен ци јала шум ских еко си сте ма, па 
их тре ба и увр сти ти у при о ри тет ну ли сту ра до ва ЈП ‘Ср би ја шуме’ и ЈП 
‘Вој во ди на шуме’.

Као пер спек тив не глав не вр сте др ве ћа, са од го ва ра јућим ме ли о ра
тив ним и фун кци о нал ноестет ским ка рак те ри сти кама за уно ше ње на 
ста ниш та шу ма цера и сла ду на, пред ло же ни су сле де ћи пле ме ни ти лиш
ћа ри: сла дун, бал кан ски кит њак, тран сил ван ски кит њак, ме ду нац, круп
но ли сни ме ду нац, број ни хи бри ди кит ња ка са ме дун цем, млеч, меч ја 
ле ска и бе ли ја сен, као и оста ли од го ва ра јући лиш ћа ри и жбу на сте вр
сте. По себ но тре ба наг ла сти  зна чај уно ше ња цр ве ног хра ста и ат ла ског 
ке дра, као вр ста ко је су на овим ста ниш ти ма у Ср би ји по ка за ле ви сок 
сте пен ак ли ма ти за ције, изу зет ну ви тал ност, кон ди ци ју, адап ти бил ност и 
на ту ра ли за цију. 

Ана ли зом ста ниш них од ли ка по вр ши на на ко ји ма ће се обав ља ти по
шум ља вање, по треб но је иден ти фи ко вати огра ни ча ва јуће чи ни о це успе
ха сад ње и бу ду ћег раз во ја осно ва них шу ма, што је по лаз на осно ва за 
пре циз но ди фи ни сање ге нет ских, фи зи о лош ких и мор фо лош ких осо би
не сад ни ца, ко је тре ба про из ве сти у ра сад ни ку. Овим пу тем ће се пре ци
зи ра ти ко је су то по жељ не спе ци фич но сти сад ног ма те ри јала – сад ни це 
са го лим или ба ли ра ним ко ре ном, шко ло ва не или неш ко ло ване, мла ђе 
или ста ри је итд., или кла са сад ни ца у ок ви ру истог ти па, ко је ће кроз 
при ме ну адек ват не тех ни ке и гу сти не сад ње, мере не ге и заш ти те да ти 
ста бил не и про дук тив не заш тит не шу ме. На овај на чин, ма њеви ше сти
хиј ска про из вод ња са нак над ним кла си ра њем сад ни ца, би ће за ме ње на 
ор га ни зо ваном про из вод њом сад ни ца уна пред про гра ми ра них осо би
на и за поз на те не ме не – „tar get se ed ling pro duc ti o n“, чи ме ће се по сти ћи 
ви ше стру ки ефе ка ти при ме не би о тех нич ких ра до ва у  ан ти е ро зи о ним 
по шум ља ва њима.Пла ни ра но учеш ће друш тве них сред ста ва, за по шум
ља вања у из но су од око 225 евра по ха, за пе ри од од 20002020. го ди не, у 
ре ал ним усло ви ма из во ђе ња, је не до вољ но. 

Не о спор но је да ће се у про грам по шум ља вања за цр тан Про стор ним 
пла ном Ср би је кре ну ти ра ни је или ка сни је са ма њим или ве ћим оби мом 
по шум ља вања, али до та да на ша струч на опе ра ти ва мора да бу де спрем
на за из во ђе ње тих ра до ва али ис то та ко и ин ве сти тори за ре ал ни ју оце
ну по вр ши на ко ја се мо гу по шу ми ти ра спо ло жи вим сред стви ма.
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UDK: 630*443.3+630*453

НАЈ ЗНА ЧАЈ НИЈЕ БО ЛЕ СТИ И ШТЕ ТО ЧИ НЕ  
У ИЗ ДА НАЧ КИМ ШУ МА МА СЛА ДУ НА И ЦЕРА

ДРА ГАН КА РА ЏИЋ1 

ЉУ БО ДРАГ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ1 

ВЕ СНА ГО ЛУ БО ВИЋ ЋУР ГУЗ1 

ИВАН МИ ЛЕН КО ВИЋ2 

СЛО БО ДАН МИ ЛА НО ВИЋ1

У раду су при ка за ни ре зул та ти истра жи ва ња ути ца ја па ра зит них гљи ва и штет
них ин се ка та на здрав стве но ста ње ста ба ла сла ду на и цера у из да нач ким  са сто
ји нама и шу ма ма по себ не на ме не (при град ске шу мe, парк шу ме и сл.). Обе испи
ти ва не вр сте хра ста су се по ка за ле као осет љи ве на на пад па ра зит них гљи ва. На 
сла ду ну (Q. fra i net to) кон ста то вано је 45 вр ста гљи ва, од то га на лиш ћу 8 вр ста, на 
кори 14 вр ста и 23 вр ста на др ве ту. На церу (Q. ce rris) је за бе ле жено 36 па ра зит
ских гљи ва, од то га на лиш ћу 7 вр ста, на кори 9 вр ста и 20 вр ста на др ве ту. Ме ђу 
иден ти фи ко ваним па ра зит ним гљи ва ма ко је на па да ју кору нај ве ћи зна чај има ју 
Cyto spo ra am bi ens, Di a try pel la qu e r cina, Fu si coc cum qu e r ci num i Myxo spo ri um lan ce o
la, тј. гљи ва ко је се јав ља ју као па ра зи ти и иза зи ва ју не кро зу коре. Ме ђу гљи ва ма 
на др ве ту нај ве ћи зна чај има ју Op hi o stoma вр стe. Гљи ве Op hi o stoma pi ce ae (Münch) 
Sydow. и O. ro bo ris Ge o rg. et Teod иза зи ва ју бо ле сти поз на те под на зи вом “тра хе о
ми козе”. Ве ли ки број аут о ра сма тра ју да су ове гљи ве при мар ни узроч ни ци про па
да ња и су ше ња хра сто ва, осо би то кит ња ка. Ве ли ке еко ном ске ште те на сла ду ну и 
церу, иза зи ва ју и гљи ве про у зро ко вачи тру ле жи др ве та, а ме ђу њи ма су нај чеш ће. 
Ar mil la ria mel lea, Hypox ylon de u stum, La e ti po rus slup hu re us, Len zi tes qu e r cina и Phel
li nus ro bu stus, тј. гљи ве ко је на па да ју жи ва стаб ла, а на став ља ју и ка сни је ра за ра ње 
др ве та по су ше њу и оба ра њу ста ба ла. На сла ду ну и церу јав ља се и ве ли ки број 
штет них ин се кат ских вр ста. Пре ма М и х а ј л о в и ћу (2008) на кит ња ку, сла ду ну 
и церу за бе ле жено ви ше од 270 фи то фаг них вр ста ин се ка та. По је ди не ин се кат ске 
вр сте ве за не за одре ђе не биљ не де ло ве хра ста кит ња ка.

Кључ не речи: сла дун, цер, па ра зит ске гљи ве, ин сек ти, зна чај

1. УВОД
Род Qu e r cus L. (фам. Fa ga ce ae) са др жи 450 др ве на стих и жбу на стих 

вр ста, са ареа лом пре теж но у уме ре ној зо ни се вер не хе ми сфе ре. У Ср
1 др Драган Караџић, ред. проф.; др Љубодраг Михајловић, ред. проф.; др Весна 

Голубовић Ћургуз, доцент; др Слободан Милановић, доцент, Универзитет у 
БеоградуШумарски факултет

2  Иван Миленковић, дипл. инж., истраживач сарадник, Институт за шумарство 
Београд
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би ји и Цр ној Гори хра сто ви су за ступ ље ни са 12 вр ста, од ко јих су на јра
спро стра ње нији луж њак (Q. ro bur), кит њак (Q. pe tra ea), цер (Q. ce rris) и 
сла дун (Q. fra i net to) (Г а ј и ћ, Т е ш и ћ, 1992). 

Пре ма С т о ј а н о в и ћу и сар. (2005) чи стих хра сто вих шу ма у Ср
би ји и шу ма хра сто ва са оста лим лиш ћар ским вр ста ма др ве ћа без бук ве 
има 836.446 ha или 36% од укуп ног шум ског фон да, а по дрв ној за пре ми
ни хра сто ви уче ству ју са 24,5%.

Пре ма Ј о в а н о в и ћу (1971) сла дун (Qu e r cus far net to Ten.) је по 
свом ареа лу вр ста ју го и сточ не Евро пе, а де лом и Ма ле Ази је. Код нас се 
сла дун јав ља у источ ним кра је ви ма и нај чеш ће се јав ља у за јед ни ци са 
це ром (шу ме сла ду на и цера). Цер (Qu e r cus ce rris L.) је ра спро стра њен у 
це лој јуж ној Евро пи и то, нај чеш ће, у ју го и сточ ној Евро пи. У Ср би ји се 
цер јав ља у ве ћем бро ју ксе ро и ме зо терм них ти по ва шу ма, а нај чеш ће у 
кли ма то ге ној шу ми источ ног де ла Бал кан ског по лу о стрва за јед но са сла
ду ном (Qu e r ce tum far net toce rris Rud.).

Од осам де се тих го ди на 20 ве ка, по че ло је ин тен зив но су ше ње шу ма 
у Евро пи (тзв. «но ви тип су ше ња») и то пр во че ти на ра, а од мах за тим и 
лиш ћа ра. Ме ђу хра сто ви ма по себ но су се по ка за ли као осет љи ви кит
њак, луж њак а у ма њем сте пе ну и сла дун и цер. Су ше ње ста ба ла је у сла
би јем или ве ћем ин тен зи тету за бе ле жено у свим Европ ским зем ља ма и 
по ка зу је тен де ци ју стал ног ши ре ња (P e t r e s c u, 1974; S c h ü t t , 1984; D 
e l a t o u r, 1983; G u i l l a u m i n  et al., 1983; U r o š e v i ć, 1983; H e š k o, 
1987;  P ř í h o d a  et al., 1987; М а р и н к о в и ћ, 1987; М а р и н к о в и ћ  и  
П а н и ћ, 1987; Po po vić, 1987; G o g o l a  аnd  C h o v a n e c, 1987; М а р и 
н к о в и ћ  и сар., 1990; К а р а џ и ћ  и  М а р к о в и ћ, 1996; G a l l e g o  et 
al., 1999; G o l u b o v i ćĆ u r g u z  i  K a r a d ž i ć, 2000; O s z a k o, 2000). 

Ка да се го во ри о узро ку су ше ња ста ба ла хра ста ве ћи на од ових истра
жи ва ча се сла же да не по сто ји са мо је дан узроч ник, већ да на про цес су
ше ња ути че ви ше фак то ра аби о тич ке и би о тич ке прир о де. Ме ђу овим 
фак то ри ма, по се бан зна чај се при пи су је па ра зит ским гљи ва (пре све
га, они ма ко је се раз ви ја ју у спро вод ним су до ви ма  «тра хе о ми о козе»), 
штет ним ин сек ти ма (пре све га де фо ли ја то ри ма), ди рек тним или ин
ди рек тним ути ца ји ма аеро за га ђе ња, гло бал ној про ме ни кли ме (оп ште 
отоп ља ва ње, ош тре и хлад не зи ме и суш на ле та), што све ути че и до во ди 
до стал них про ме на у шум ским еко си сте мима.

Ка да по ре ди мо осет љи вост сла ду на и цера пре ма па ра зит ним гљи
ва ма, мо же мо зак љу чи ти да је сла дун осет љи ви ји. У из да нач ким са сто
ји нама стаб ла обе вр сте су под лож не на па ду па ра зит них гљи ва ко је се 
јав ља ју на лиш ћу и кори, док су у ур ба ним сре ди на ма стаб ла ви ше под
лож на на па ду гљи ва про у зро ко вача тру ле жи др ве та. У ци љу кон тро ле 
па ра зит них гљи ва у из да нач ким са сто ји нама сто је нам на ра спо ла гању 
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са мо уз гој не мере, а у шу ма ма по себ не на ме не мо гу се пре ду зе ти и ди
рек тне мере заш ти те, тј. ко риш ће ње фун ги ци да, али са мо оних чи ја је 
упо тре ба доз во ље на у овак вим усло ви ма и ко ји су пот пу но бе зо па сни за 
чо ве ке и топ ло крв не жи во ти ње и не за га ђу ју жи вот ну сре ди ну.

Циљ овог рада је да ука же на ути цај па ра зит ских гљи ва и ште те них 
ин се ка та на сам про цес про па да ња ста ба ла сла ду на и цера и то пре све га 
у исзда нач ким шу ма ма.

2. МА Те рИ ЈАЛ И Ме Тод
Истра жи ва ња па ра зит ске и са про фит ске ми коф ло ре и штет них ин се

ка та на стаб ли ма сла ду на и цера спро ве де на су у Ср би ји у прир од ним и 
из да нач ким шу ма ма, а та ко ђе, и у ураб а ним сре ди на ма (парк шу ма ма и 
пар ко ви ма). При истра жи ва њу ми ко лош ког ком плек са, еви ден ти ра не су 
све па ра зит ске и са про фит ске гљи ве ко је се јав ља ју на ду бе ћим (жи вим) 
стаб ли ма, та ко ђе, де ли мич но и гљи ве ко је ко ло ни зи ра ју труп це од мах 
по сле се че ста ба ла или се јав ља ју на су вим гра на ма, па ње ви ма и ле жа ви
нама. Одре ђи ва ње гљи ва је из вр ше но на осно ву из гле да пло до но сних те
ла. Ка да су у пи та њу гљи ве про у зро ко вачи тру ле жи др ве та, осим из гле да 
кар по фо ра во ђе но је ра чу на и о ти пу тру ле жи ко је ове вр сте иза зи ва ју. 

За де тер ми на цију кон ста то ва них па ра зит ских и са про фит ских гљи ва 
нај чеш ће су ко риш ће ни кљу че ви да ти у пуб ли ка ци јама сле де ћих аут о ра: 
G r o v e (1935, 1937), D a v i d s o n  et al. (1938), N o b l e s (1948, 1965), O v 
e r h o l t s (1953), N a g R a j  i  K e nd r i c k (1975), L a n i e r  et al. (1978), D 
e n n i s (1978), S t a l p e r s  (1978), G i l b e r t s o n (1979), S u t t o n (1980),  
E l l i s  i  E l l i s (1985),    B r e i t e n b a c h  et  K r ä z l i n (1986) и H a n l i 
n (1992, 1998).

Ин сек ти су са куп љни, пре па ро вани и иден ти фи ко вани стан дард ним 
ме то да ма ко ји се ко ри сте у ен то мо ло гији (M i h a j l o v i ć, 2008)

3. ре ЗуЛ ТА ТИ ИСТрА ЖИ вА ЊА

3.1. нај чеш ће па ра зит ске гљи ве на аси ми ла ци о ним ор га ни ма
У то ку ових истра жи ва ња на лиш ћу кит ња ка, сла ду на и цера кон ста

то вано је ви ше па ра зит ских гљи ва. Спи сак нај зна чај ни јих вр ста дат је у 
та бе ли 1.
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Та бе ла 1. Нај чеш ће па ра зит ске и са про фит ске гљи ве на лиш ћу  сла ду на и цера
на зив гљи ве Тип па ра зи тиз ма до ма ћи ни
Api og no mo nia erra bun da Тро по па ра зит, про у зро ко вач пе га во сти лиш ћа Сла дун

Bo try tis ci ne rea Фа кул та тив ни па ра зит на лиш ћу и жиру (“си ва 
пле сан”) Сла дун, цер

Ci bor ni nia can dol le a na Фа кул та тив ни па ра зит, про у зро ко вач пе га во сти 
лиш ћа Сла дун, цер

Glo e o spo ri um qu e r ci num Фа кул та тив ни па ра зит или са про фит на жиру и 
лиш ћу Сла дун, цер

Lep tot hyri um qu e r ci num Фа кул та тив ни па ра зит или са про фит на лиш ћу Сла дун, цер
Mi cro spha e ra al phi to i des Об ли гат ни па ра зит на лиш ћу (“пе пел ни ца”) Сла дун, цер
Myco spha e rel la pun cti
for mis

Тро по па ра зит на лиш ћу, про у зро ко вач оспи ча во
сти и пе га вост лиш ћа Сла дун, цер

Sep to ria qu e r ci cola Тро по па ра зит, про у зро ко вач пе га во сти лиш ћа Сла дун, цер

Сли ка 1. Mi cro spha e ra al phi to i des  узрок пе пел ни це хра ста

Из та бе ле 1. ви ди се да је на лиш ћу кон ста то вано 8 вр ста па ра зит ских 
гљи ва. На  сла ду ну 8 вр ста и на церу 7 вр ста. Од свих на ве де них вр ста да
ле ко нај ве ћи зна чај има гљи ва Mi cro spha e ra al phi to i des, ко ја про у зро кује 
бо лест поз на ту под на зи вом “пе пел ни ца”. Пе пел ни це су на хра сто ви ма у 
све ту ши ро ко ра спро стра њене и кон ста то ване су у свим ре ги о нима где 
ра сту Qu e r cus вр сте. Ме ђу тим, ја чи на за ра зе за ви си од вр сте пе пел ни це 
и вр сте хра ста. На раз ли чи тим вр ста ма хра ста за бе ле жено је 9 вр ста пе
пел ни ца.

Mi cro spha e ra al phi to i des Griff. and Maub. (n.f. Oid i um qu e r ci num) је нај
зна чај нија гљи ва ко ја иза зи ва пе пел ни цу хра ста. Осим на хра сто ви ма, 
кон ста то ване су бла ге за ра зе на ке сте ну и бук ви. На ше вр сте хра ста пре
ма осет љи во сти мо же мо свр ста ти на сле де ћи на чин: Qu e r cus ro bur (на јо
сет љи вији), Q. pu be scens, Q. far net to, Q. pe tra ea, Q. ce rris, Q. ilex, Q. su ber и 
Q. coc ci fe ra (Ка ра џић, 2000, 2001). 

Сли ка 2.  Mi cro spha e ra al phi to i des  бе ла епи фит на ми це ли ја на по вр ши ни лиш ћа

M. al phi to i des је об ли гат ни (искљу чи ви) па ра зит и пред став ља ве ли ки 
проб лем у ра сад ни цима, мла дим за са ди ма и на прир од ном под млат ку 
хра ста. У ра сад ни цима, где ни су при ме ње не мере заш ти те хра сто ва пе
пел ни ца мо же униш ти ти све сад ни це или знат но ре ду ко вати раст би ља
ка услед изу ми ра ња из бо ја ка. Бо лест мо же ума њи ти ви син ски по раст за 
ви ше од 30%. Сма тра се, та ко ђе, да је пе пел ни ца је дан од глав них фак
то ра ко ји спре ча ва прир од но об нав ља ње хра ста луж ња ка. M. al phi to i des 
на па да мла до лиш ће и из бој ке. Ин фек ци је се оства ру ју од по чет ка ма ја 
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Из та бе ле 1. ви ди се да је на лиш ћу кон ста то вано 8 вр ста па ра зит ских 
гљи ва. На  сла ду ну 8 вр ста и на церу 7 вр ста. Од свих на ве де них вр ста да
ле ко нај ве ћи зна чај има гљи ва Mi cro spha e ra al phi to i des, ко ја про у зро кује 
бо лест поз на ту под на зи вом “пе пел ни ца”. Пе пел ни це су на хра сто ви ма у 
све ту ши ро ко ра спро стра њене и кон ста то ване су у свим ре ги о нима где 
ра сту Qu e r cus вр сте. Ме ђу тим, ја чи на за ра зе за ви си од вр сте пе пел ни це 
и вр сте хра ста. На раз ли чи тим вр ста ма хра ста за бе ле жено је 9 вр ста пе
пел ни ца.

Mi cro spha e ra al phi to i des Griff. and Maub. (n.f. Oid i um qu e r ci num) је нај
зна чај нија гљи ва ко ја иза зи ва пе пел ни цу хра ста. Осим на хра сто ви ма, 
кон ста то ване су бла ге за ра зе на ке сте ну и бук ви. На ше вр сте хра ста пре
ма осет љи во сти мо же мо свр ста ти на сле де ћи на чин: Qu e r cus ro bur (на јо
сет љи вији), Q. pu be scens, Q. far net to, Q. pe tra ea, Q. ce rris, Q. ilex, Q. su ber и 
Q. coc ci fe ra (Ка ра џић, 2000, 2001). 

Сли ка 2.  Mi cro spha e ra al phi to i des  бе ла епи фит на ми це ли ја на по вр ши ни лиш ћа

M. al phi to i des је об ли гат ни (искљу чи ви) па ра зит и пред став ља ве ли ки 
проб лем у ра сад ни цима, мла дим за са ди ма и на прир од ном под млат ку 
хра ста. У ра сад ни цима, где ни су при ме ње не мере заш ти те хра сто ва пе
пел ни ца мо же униш ти ти све сад ни це или знат но ре ду ко вати раст би ља
ка услед изу ми ра ња из бо ја ка. Бо лест мо же ума њи ти ви син ски по раст за 
ви ше од 30%. Сма тра се, та ко ђе, да је пе пел ни ца је дан од глав них фак
то ра ко ји спре ча ва прир од но об нав ља ње хра ста луж ња ка. M. al phi to i des 
на па да мла до лиш ће и из бој ке. Ин фек ци је се оства ру ју од по чет ка ма ја 
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ме се ца па до кра ја ве ге та ци о ног пе ри о да.
Пра ма Ш к о р и ћ у (1926) и Ј о с и ф о в и ћ у (1929) про па да ње хра ста 

у Сла вон ским шу ма ма је узро ко ва но са три штет на би о тич ка фак то ра: 
гу се ни це гу ба ра, пе пел ни ца и мед ња ча. 

При ме ће но је да ул тра ви о летна свет лост на ве ћим над мор ским ви си
на ма и га сне сум пор не ком по нен те око ин ду стриј ских зо на мо гу знат но 
ре ду ко вати за ра зе од пе пел ни це (G r y z w a c z  и W a z n y, 1973; H o r n, 
1985; К а д о в и ћ  и сар. 1995). 

Од дру гих вр ста пе пел ни ца на Q. ce rris (церу) и Qu e r cus ro bur (луж ња
ку) се по ми ње и вр ста Mi cro spha e ra pe ni cil lata (Wal lr. Fr.) Lév. (К а р а џ и 
ћ, М и л и ј а ш е в и ћ, 2005). Ка да су у пи та њу нај зна чај није бо ле сти на 
лиш ћу, ни је при ме ће но да по сто ји не ка зна чај на раз ли ка у осет љи во сти 
сла ду на и цера.

3.2. нај чеш ће па ра зит ске гљи ве на кори
Списак констатованих врста се даје у табели 2.

Табела 2. Најчешће паразитске и сапрофитске гљиве на кори сладуна и цера
на зив гљи ве Тип па ра зи тиз ма до ма ћи ни

Cory ne um kun zei Фа кул та тив ни па ра зит или са про фит на кори 
гра на и из бо ја ка

Сла дун

Cory ne um um bo na tum Са про фит на кори су вих гра на Сла дун
Cyto spo ra am bi ens Па ра зит на кори та њих гра на и из бо ја ка (не кро

за коре)
Сла дун, цер

Cyto spo ra in ter me dia Фа кул та тив ни па ра зит на кори та њих гра на Сла дун, цер
Di a port he le ip he mia Фа кул та тив ни па ра зит на та њим гра на ма Сла дун
Di a try pel la qu e r cina Па ра зит или са про фит на кори гра на Сла дун, цер

Epi coc cum pur pu ra scens Са про фит на кори су вих гра на и жиру Сла дун, цер
Fu si coc cum qu e r ci num Па ра зит на кори (не кро за коре) Сла дун, цер
Hen der so nel la qu e r cina Са про фит на су вим гра на ма Сла дун
Myxo spo ri um lan ce o la Па ра зит на кори гран чи ца и из бо ја ка Сла дун, цер
Pe ni op hora qu e r cina Са про фит на гра на са ко јих је от па ла кора Сла дун, цер

Psu e do val sa um bo na ta Са про фит на гра на ма Сла дун
Stil bo spo ra an gu sta ta Фа кул та тив ни па ра зит на кори гра на и из бо ја ка Сла дун, цер
Vu il le me nia co me dens Са про фит на кори су вих гра на Сла дун, цер

Из та бе ле 2. ви ди се да су на кори укуп но за бе ле жене 14 вр сте па ра
зит ских и са про фит ских гљи ва, од че га на сла ду ну 14 вр ста и на церу 9 
вр ста. Нај ве ћи зна чај има ју Cyto spo ra am bi ens, Di a try pel la qu e r cina; Fu si
coc cum qu e r ci num и Myxo spo ri um lan ce o la, тј. гљи ве ко је се јав ља ју као па
ра зи ти и иза зи ва ју не кро зу коре, а кон ста то ване су на сва три до ма ћи на.
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3.3. нај чеш ће па ра зит ске и са про фит ске гљи ве на др ве ту
Спи сак кон ста то ва них вр ста при ка зан је у та бе ли 3.

Та бе ла 3. Нај чеш ће па ра зит ске и са про фит ске гљи ве на др ве ту кит ња ка, 
сла ду на и цера

на зив гљи ве Тип ош те ће ња до ма ћи ни 

Ar mil la ria spp. 
(sen su lo to)

Бе ла тру леж на ко ре ну и при дан ку 
стаб ла Сла дун, цер

Bul ga ria in qu i nans Са про фит про у зро кује обо је ност 
др ве та на пре се ку тру па ца Сла дун, цер

Chon dro ste re um pur pu re um Бе ла тру леж бе љи ке  Сла дун

Col lybia fu si pes Бе ла тру леж (нај чеш ће у осно ви су вих 
ста ба ла и на па ње ви ма) Сла дун, цер

Fo mes fo man ta ri us Бе ла пе га ва тру леж бе љи ке на жи вим 
стаб ли ма, ле жа ви нама и па ње ви ма Сла дун, цер

Ga no der ma ad sper sum Бе ла тру леж бе љи ке Сла дун, цер  

Hypho lo mа fa sci cu lare Са про фит на па ње ви ма  и су вим 
стаб лим (пе чур ке обич но у осно ви) Сла дун, цер

Hypox ylon de u stum Бе ла тру леж бе љи ке у осно ви ста ба ла Сла дун, цер
La e ti po rus sul phu re us Мр ка приз ма тич на тру леж ср чи ке Сла дун, цер

Len zi tes qu e r cina Бе ла приз ма тич на тру леж бе љи ке Сла дун, цер
Op hi o stoma pi ce ae “Тра хе о ми коза” Сла дун, цер
Op hi o stoma ro bo ris “Тра хе о ми коза” Сла дун, цер
Phel li nus ro bu stus Бе ло жу та тру леж бе љи ке Сла дун, цер

Phytop htho ra cac to rum По ле га ње по ни ка и тру леж ко ре на 
мла дих би ља ка Сла дун, цер

Phytop htho ra plu ri vo ra Тру леж и не кро зе ко ре на Сла дун, цер
Phytop htho ra qu e r cina Тру леж и не кро зе ко ре на Сла дун, цер

Schi zop hyllum com mu ne Про зук лост и бе ла тру леж бе љи ке Сла дун, цер
Ste re um hir su tum Бе ла тру леж бе љи ке Сла дун, цер
Ste re um ru go sum Бе ла тру леж бе љи ке Сла дун, цер

Tra me tes gib bo sa Бе ла тру леж бе љи ке на па ње ви ма 
и ле жа ви нама Сла дун

Tra me tes hir su ta Бе ла тру леж бе љи ке Сла дун, цер
Tra me tes ver si co lor Бе ла тру леж бе љи ке Сла дун, цер

Xylo bo lus fru stu la tus Ал ве о лар на (ру пи ча ва) тру леж бе љи ке 
и ср чи ке Сла дун
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Сли ка 3. Су ше ње хра ста

Из та бе ле 3. ви ди се да је на др ве ту сла ду на за бе ле жено 23 вр сте а 
на церу 20 вр ста. Ме ђу на ве де ним вр ста ма нај ве ћи зна чај има ју па ра зи
ске гљи ве ко је се раз ви ја ју у спро вод ним су до ви ма, тј. Op hi o stoma вр ста. 
Гљи ве Op hi o stoma pi ce ae (Münch) Sydow. i O. ro bo ris Ge o rg. et Teod. иза
зи ва ју бо ле сти поз на те под на зи вом “тра хе о ми козе”. Ве ли ки број аут о ра 
сма тра да су ове гљи ве при мар ни узроч ни ци про па да ња и су ше ња хра
сто ва. Оне шум ској при вре ди на но се ве ли ке еко ном ске ште те. 
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По ред ове две по ме ну те вр сте у ли те ра тури се, та ко ђе, као узроч ни
ци тра хе о ми коза по ми њу Op hi o stoma qu e r cus (= Ce ra to sto mella qu e r cus), 
O. va lac hi cum,  O. ku ba ni cum и Ce ra to sto mella me ro li nen sis (Ђ о р ђ е в и ћ, 
1927, 1930; P e t r e s cu, 1974; G l a v a š, 1984; G o g o l a и C h o v a n e c, 
1987; H e š k o, 1987; М а р и н к о в и ћ,1987).

Сли ка 4. Op hi o stoma spp.  ка рак те ри стичан сим птом у ви ду цр ног  
кон цен трич ног кру га на по преч ном пре се ку

Сли ка 5. Op hi o stoma spp.  ко ре ми је обра зо ва не у ход ни ци ма хра сто вог  
пот кор ња ка



88

Ме ђу гљи ва ма про у зро ко ва чима тру ле жи др ве та, нај ве ћи зна чај има
ју Ar mil la ria mel lea, Hypox ylon de u stum, La e ti po rus slup hu re us, Len zi tes qu e r
cina и Phel li nus ro bu stus, тј. гљи ве ко је на па да ју жи ва стаб ла, а на став ља ју 
и ка сни је про цес тру ле жи по су ше њу и оба ра њу ста ба ла. 

Ar mil la ria  mel lea (Vahl: Fr.) Kum mer (syn. Ar mil la ri el la mel lea) иза зи ва 
тру леж ко ре на и др ве та у осно ви ста ба ла. Да нас се зна да се у ок ви ру ра
ни је је дин стве не вр сте A. mel lea на ла зи пет раз ли чи тих вр ста: A. bo re a lis, 
A. ce pi sti pes, A. osto yae, A. mel lea и A. gal li ca (G r e i g  et al., 1991, K e č a  et 
al., 2006). 

Сли ка 6. Ar mil la ria  mel lea  пе чур ке на па њу цера

Кар по фо ре гљи ве F. fo men ta ri us се јав ља ју на жи вим стаб ли ма (са пр
вим зна ци ма су хо вр хо сти и су ше ња), али, та ко ђе, и на па ње ви ма, труп
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ци ма и дру гом ле же ћем ма те ри јалу. Ова гљи ва се бр зо раз ви ја и до во ди 
до про па да ња бе љи ке и са мим тим на но си ре ла тив но ве ли ке ште те шум
ској при вре ди.

L. sul phu re us оства ру је ин фек ци је пре ко спољ них оз ле да на стаб лу 
или пре ко су вих гра на. Од ових ме ста ми це ли ја гљи ве про ди ре до ср чи ке 
где иза зи ва мр ку приз ма тич ну тру леж. До ста че сто је на ла же на у са сто
ји нама сла ду на и цера у Ли по вач кој шу ми, на по друч ју НП Фруш ка Гора 
и на по друч ју Н.П. Ђер дап.

Сли ка 7. Xylo bo lus fru stu la tus  кар по фо ре и ал ве о лар на трулж др ве та
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3.4. нај чеш ћи штет ни ин сек ти на сла ду ни и церу
У та бе ли 4. на ве ден је број кон ста то ва них штет них ин се ка та пре ма 

ор га ну биљ ке.

Та бе ла 4. Број штет них ин се ка та пре ма на пад ну том де лу стаб ла

Део биљ ке
 

Вр сте ин се ка та
 

Гри за чи Га ла ши Си са чи Ми не ри Пот кор ња ци Кси ло фа ге

Пу пољ ци 1 4    

Лиш ће 123  9 4  

Тан ке гра не 1  7  1 

Деб ло, гра не   3  16 65

Ко рен 12 1    

Пањ, тру ло др во, 
гра не 11

Се ме 5

По ник 15

Од укуп ног бро ја кон ста то ва них фи то фаг них вр ста ин се ка та при
мар них је 68,2%, се кун дар них 7,5%, тер ци јер них 8,2% и квар те нер них 
0,8%. Вр сте, ко је се по на ша ју као се кун дар не и тер ци јер не, од но сно ко је 
мо гу да жи ве у фи зи о лош ки осла бе лом или мрт вом др ве ту, укуп но је 31 
или 12,2%. Ко нач но, вр ста ко је су и тер ци јер не и квар те нер не, укуп но је 
8 или 3,1 %.

У пог ле ду зна ча ја фи то фаг них ин се ка та за шу ме хра стo ва (кит ња ка, 
сла ду на и цера) у Ср би ји, ста ње је сле де ће: нај ви ше је вр ста ко је се, за 
са да, ре дов но јав ља ју у ни ској број но сти, или су че сте, али жи ве на биљ
ном ма те ри јалу ко ји је без зна ча ја за биљ ку. Так вих је 83,1%. На дру гом 
ме сту су вр сте чи ја је број ност ве ћа и ко је по вре ме но мо гу при чи ни ти 
ма ње еко ном ске ште те. Так вих је 13,0%. На кра ју, нај ма ње је вр ста ко је су 
скло не ма сов ним нам но же њима и ко је мо гу при чи ни ти ве ли ке еко ном
ске ште те, укуп но 3,9%.

 Нај важ ни је штет не вр сте ин се ка та за шу ме хра ста о ва (ко је мо гу при
чи ни ти ве ли ке еко ном ске ште те) су: Al ti ca qu e r ce torum, Ce ram byx cer do, 
Cur cu lio glan di um, Erra nis de fo li a ria, Eup roc tis chry so rr hoea, Lyman tria di
spar, Ma la co soma ne u stria, Ope rop hte ra bru ma ta, Scol ytus in tri ca tus и Tor trix 
vi ri da na.
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 Al ti ca qu e r ce torum Fo u dr.  хра стов бу ваћ
Хра стов бу ваћ по вре ме но се јав ља у пре нам но жењу и та да мо же да 

при чи ни ве ли ке ште те у хра сто вим шу ма ма. Гра да ци је зах ва та ју ве ли ка 
про стран ства и тра ју 23 го ди не. На па да биљ ке свих узра ста. У цен трал
ној Ср би ји дош ло је до ње го ве гра да ци је у пе ри о ду од 19971999. го ди
не, ка да су хра сто ве шу ме на мно гим ло ка ли те тима пре тр пе ле го ло брст. 
Ште те при чи ња вају лар ве и има га. 

Ce ram byx cer do L.  ве ли ка хра сто ва стри жи бу ба
Ве ли ка хра сто ва ср ти жи буба на јра ди је на па да храст, али се мо зе на

ћи и у др ве ту дру гих лиш ћа ра. На па да зи ва стаб ла, и то ве ћих прец ни ка, 
на ко ји ма се раз ви ја у нај вред ни јем до њем де лу деб ла. Ште те су фи зи о ло
ске и тех ниц ке прир о де. 

Cur cu lio glan di um L.  хра стов жи жак
Хра стов жи жак је на јо па снија ште то чи на хра сто вог жира. Лар ва, 

ко ја из гри за са др жај се ме на, спре ча ва кли ја вост жира. Он је ре дов
но при су тан у хра сто вим шу ма ма и при нор мал ној број но сти би ва 
на пад ну то 1030% жира. Ме ђу тим, број ност је че сто по ве ћа на и та да 
стра да 3060% урода жира. 

Erra nis de fo li a ria L. – ве ли ки мра зо вац
У на шим би ок ли мат ским усло ви ма леп ти ри се роје од кра ја но

вем бра до по чет ка ја ну а ра. Гу се ни це су изра зи те по ли фа ге и хра не 
се лиш ћем го то во свих лиш ћа ра, ук љу чу јући и воћ ке, на ко ји ма радо 
гри зу и не зре ле пло до ве. На јра ди је на па да ју хра сто ве шу ме, али и шу
ме дру гих лиш ћа ра. Че сто се јав ља у пре нам но жењу, ка да иза зи ва го
ло бр сте на ве ли ким про сто ри ма. 

Eup roc tis chru so rr hoea L. – жу то тр ба
Гу се ни це жу то тр бе су по ли фаг не и жи ве на раз ним лиш ћар ским 

вр ста ма шум ског и укра сног др ве ћа и жбу ња, као и на лиш ћу мно гих 
во ћа ка. Је се њи брст гу се ни ца не ма ве ћи еко ном ски зна чај јер оне та
да по је ду ма ли број ли сто ва пред крај ве ге та ци о ног пе ри о да. Глав не 
ште те при чи ња вају у про ле ће, ка да из гри за ју тек на бу бре ле ли сне и 
цвет не пу пољ ке или тек фор ми ра не мла де ли сто ве и цве то ве. 

Lyman tria di spar L. – гу бар
Гу бар је нај штет ни ји де фо ли ја тор на хра сту. У пре нам но жењу на па да 

и дру ге лиш ћар ске вр сте (нпр. бук ву, граб, ја во ро ве, орах и др.). У гра
да ци ји на па да и че ти на ре (нпр. Pi nus stro bus, P. ni gra, сли ка 9 Б, Г). Гу бар 
је ште тан у ста ди ју му гу се ни це, ко је се хра не аси ми ла ци о ним и ре про
дук тив ним ор га ни ма го то во свих вр ста шум ског др ве ћа (изу зев ја се на), 
жбу ња и во ћа ка. На јо ми ље нија је хра на лист хра ста, у чи јим шу ма ма 
при чи ња ва и нај ве ће ште те. Гу бар је гра до ге на вр ста, чи ја пре нам но жења 
нај чеш ће на ста ју у са сто ји нама ста рим 4080 го ди на. За раз вој гу се ни
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цама гу ба ра нај ви ше од го ва ра ју чи сте хра сто ве шу ме, те у њи ма нај чеш ће 
и на ста ју гра да ци је. Гу ба ре ве гра да ци је тра ју 45 го ди на и до са да их је 
би ло ви ше пу та у на шој зем љи.


Сли ка 8. Lyman tria di spar: А  жен ке при по ла га њу ја ја гу ба ра; Б  по ло же на лег

ла гу ба ра на церу
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Сли ка 9. Lyman tria di spar: A  го ло брст на лиш ћа ри ма, Б  Го ло брст на цр ном 
бору; 

В  гу се ни це гу ба ра пре ла зе пре ко пу та, Г  Гу се ни ца је де че ти не цр ног бора 
(Источ на Ср би ја, ју ни 2013.г.)

Ma la co soma ne u stria L.  Ку кави чје су зе
Гу се ни це ку кав ичје су зе изра зи то су по ли фаг не. Хра не се лиш ћем го

то во свих лиш ћа ра, а на јра ди је је ду лиш ће хра ста, гра ба, ли пе и ја се на. 
Сем шум ског др ве ћа, радо је ду и лиш ће во ћа ка, а на јра ди је ја бу ку. 

Ope rop hte ra bru ma ta L.  Ма ли мра зо вац
Ма ли мра зо вац је ши ро ка по ли фа га. Хра ни се лиш ћем го то во свих 

лиш ћа ра, а на ро чи то радо је де лиш ће хра сто ва, гра ба, бук ве, ли пе, јо
ве, вр бе, то по ле и др. Та ко де, хра ни се лиш ћем свих во ћа ка. По вре ме ну 
јав ља ња ње го вих гу се ни ца, спа да у гру пу ра них де фо ли ја тора. Склон је 
ма сов ном нам но жа вању, од но сно сту па њу у гра да ци је, ко је крат ко тра ју, 
али се че сто јав ља ју. 

 Scol ytus in tri ca tus (Ratz.)  Хра стов пот кор њак
Има дво стру ку ге не ра цију. Роји се у ма ју, а дру ги пут у сеп тем бру. Од

мах по јав ља њу, има га од ла зе у кру не хра сто вих ста ба ла, где вр ше до пун
ску исхра ну. На тан ким гра чи ца ма хра ни тељ ке, они гри зу кору, обич но 
око ме ста где се рач ва ју тан ке јед но го диш ње гра не. По сле пол ног са зре
ва ња, има га истра жу ју по го дан ма те ри јал за раз мно жа вање. То су фи зи
о лош ки осла бе ла стаб ла, че сто уми ру ћа, све же по се че на стаб ла или до ње 
гра не ко је су у фа зи су ше ња. 

Tor trix vi ri da na L.  Зе ле ни хра стов са ви јач
Хра стов са ви јач је пр во ра зред на ште то чи на хра сто вих шу ма. Ње го ве 

гу се ни це се хра не хра сто вим лиш ћем свих кла са ста ро сти, али пре фе
рир а ју одра сла стаб ла у са сто ји нама. На јра ди је се хра не лиш ћем кит ња
ка, за тим ме дун ца и луж ња ка. На рав но, је ду лиш ће и свих оста лих вр ста 
хра сто ва, ук љу чу јући и ин тро ду ко ване, као што је Qu e r cus ru bra L. Зе
ле ни хра стов са ви јач је склон ма сов ним нам но жа ва њима. Ка да сту пи у 
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гра да ци ју, ње го ве гу се ни це иза зи ва ју го ло брст у хра сто вим шу ма ма на 
ве ли ким по вр ши нама. 

4. дИ СКу СИ ЈА 
Има ви ше штет них би о тич ких фак то ра ко ји до во де до про па да ња 

ста ба ла сла ду на и цера, ка ко у из да нач ким шу ма ма, та ко и у шу ма ма по
себ не на ме не. Ме ђу овим штет ним фак то ри ма по себ но ме сто за у зи мају 
па ра зит ске гљи ве.

Ме ђу хра сто ви ма у Ср би ји про цес про па да ња и су ше ња је нај ви ше 
изра жен на кит ња ку, за тим на луж ња ку, а ма њем сте пе ну и на сла ду ну и 
церу. Истра жи ва њем узро ка про па да ња и су ше ња хра сто ва у Евро пи по
став ље но је ви ше хи по те за.

У пр вој по ло ви ни 20. ве ка узрок су ше ња хра сто ва (пре све га луж ња
ка, а за тим и дру гих вр ста), је по ве зи ван са ути ца јем три штет на би о тич
ка фак то ра: гу ба ра, пе пел ни це и мед ња че. (Š k o r i ć, 1926; Ј о с и ф о в и ћ, 
1929). Је дан број истра жи ва ча (пре све га ен то мо лога) сма тра да су де фо
ли ја тори је дан од не из беж них фак то ра у слаб ље њу ви тал но сти и су ше њу 
хра сто ва, по себ но ка да се де фо ли ја ције пок ло пе са дру гим не по вољ ним 
еко лош ким фак то ри ма, као што су нпр. су ша, поп ла ве и сл. Де фо ли ја
ције ко је се по нав ља ју ви ше го ди на уза стоп но до во де до фи зи о лош ког 
слаб ље ња и исцрп љи ва ња ста ба ла. У ли те ра тури ме ђу де фо ли ја то ри ма 
по се бан зна чај при да је се сле де ћим вр ста ма: Lyman tria di spar, Eup roc tis 
chry so rro ea, Ma la co soma ne u stria, Eran nis de fo li a ria, Ope rop the ra bru ma ta и 
Tor tix vi ri da na. По сле го ло бр ста пр вог лиш ћа, дру го лиш ће хра ста је ја
ко осет љи во на на пад пе пел ни це (гљи ва Mi cro spha e ra al phi to i des). Крај ња 
по сле ди ца исцрп љи ва ња ста ба ла је на пад се кун дар них па ра зи та ко ји се 
јав ља ју у кру ни или на ко ре ну и ко ји до во де до ко нач ног су ше ња ста ба ла.

Пре ма P a t o č k i  и  N o v o t n o m (1987), ин сек ти игра ју зна чај ну 
уло гу у су ше њу хра ста и то, уг лав ном, на два на чи на: као век то ри гљи ва 
из рода Op hi o stoma и та ко што гриц ка њем лиш ћа до во де до фи зи лош
ког слаб ље ња ста ба ла и њи хо ве пре ди спо зи ције за по ја ву бо ле сти. Ме ђу 
овим ин сек ти ма, као век то ри, нај ве ћи зна чај има ју Scol ytus in tri ca tus и 
Agri lus sp., а од де фо ли ја тора гу се ни це Le pi dop tera.

Ве ли ки ути цај на про па да ње хра сто вих шу ма има ју и кли мат ске про
ме не. По след њих 20 го ди на све до ци смо гло бал ног отоп ље ња и про ме нe 
кли ме. Овај пе ри од се ка рак те ри ше по ја вом вре мен ских ек стре ма, као 
што су ја ке и хлад не зи ме и су ва и топ ла ле та. Овак ве вре мен ске ка рак те
ри стике, фа во ри зују раз вој мно гих штет них ин се ка та (као што су де фо
ли ја тори) и па ра зит них гљи ва (нпр. пе пел ни це хра ста, гљи ва про у зро ко
вача тру ле жи ко ре на и сл.). Ви со ке про лећ не тем пе ра туре су по вољ не за 



95

раз вој штет них ин се ка та, док ви со ке тем пе ра туре у ју ну и ју лу фа во ри
зују пе пел ни цу. Кли ма мо же би ти сма тра на као из не над ни фак тор пр вог 
сте пе на, ко ји кр чи пут за до ла зак дру гих фак то ра ко ји до во де до про па
да ња хра сто ва. 

Је дан ве ли ки број истра жи ва ча за сту па миш ље ње да нај ве ћу уло гу у 
про це су су ше ња хра ста има ју гљи ве ко је се раз ви ја ју у спро вод ним су
до ви ма. Пр ви ко ји је ука зао на зна чај тра хе о ми коза био је Ђ о р ђ е в и ћ 
(1927, 1930). Он је опи сао 2 но ве вр сте гљи ва Ce ra to sto mella qu e r cus и C. 
me ro li nen sis. Ка да је у пи та њу су ше ње кит ња ка, на зна чај тра хе о ми коза 
ука за ли су и P e t r e s cu (1974), U r o š e v i ć (1983), H e š k o (1987), G o 
g o l a  и   C h o v o n e s (1987), M a r i n k o v i ć (1987), L e o n t o v y č  et al. 
(1987),  P r z y b y l (1992), P r z y b y l  and  M o r e l e t (1992), К а р а џ и ћ  
и  М а р к о в и ћ (1996) и дру ги. Ме ђу гљи ва ма ва ску лар ног тки ва нај ве
ћи зна чај се при да је вр ста ма Op hi o stoma qu e r cus, O. ku ba ni ca, O. pi ce ae, O. 
ro bo ris и  O. va lac hi cum, а као њи хо ви глав ни век то ри на во де се ин сек ти 
Scol ytus in tri ca tus и Agri lus sp. U r o š e v i ć (1983), по ред гљи ва из рода Op
hi o stoma на во ди и ве ли ки зна чај гљи ва из ро до ва Di a port he, Co ni ot hyri um, 
Ver ti cil lium и не ких фи то па то гених бак те ри ја. Пре ма L e o n t o v y ču et 
al. (1987) глав ни узрок су ше ња хра ста у Сло вач кој су ва ску лар не гљи ве, а 
мо гу ће и не ке бак те ри је. Да би дош ло до ин фек ци је, стаб ла мо ра ју фи зи
о лош ки да осла бе, а у то ме има ју уде ла су ша, из не над но по гор ша ње ста
ниш них усло ва, ош те ће ње ста ба ла од ин се ка та (пре све га де фо ли ја тора), 
ин фек ци је од пе пел ни це и др. По себ но ве ли ки зна чај има ју ин сек ти век
то ри, а ме ђу њи ма нај чеш ћи је хра стов пот кор њак. Та ко ђе, за па же но је да 
ште те ко је при чи ња ва чо век, се чом на ве ли ким по вр ши нама и не о др жа
вањем шум ског реда, убр за ва ју про цес су ше ња ста ба ла.

На су прот то ме, O s z a k o (2000) сма тра да Op hi o stoma вр сте не мо гу 
би ти оз на че не као при мар ни узрок су ше ња хра сто ва јер ни за јед ну, кон
ста то вану вр сту у Евро пи, па то ге ност ни је мог ла би ти до ка за на ек спе ри
мен тал ним пу тем.

У цен трал ној Евро пи ве ли ки зна чај у про па да ње шу ма је при пи са ван 
ди рек тним или ин ди рек тним ути ца ји ма аеро за га ђе ња (S c h ü t, 1984). 
Ме ђу тим, са мо у не ко ли ко слу ча је ва аеро за га ђи вачи су иден ти фи ко вани 
као узроч ни ци ди рек тних ште та. Код ве ћи не истра жи ва ча, ваз душ ни по
лу тан ти се да нас сма тра ју са мо као фак то ри ко ји до во де до фи зи о лош ког 
слаб ље ња ста ба ла и са мим тим омо гу ћу ју лак ши на пад пра вих узроч ни ка 
су ше ња (де фо ли ја тори, па то ге не гљи ве и др.)

Има ју ћи у ви ду све на пред на ве де но, сма тра мо да узрок су ше ња 
европ ских хра сто ва ни је са мо па ра зит ског по рек ла, већ на ста је као ре
зул тат ком плек са фак то ра ко ји се мо гу свр ста ти у три ка те го ри је: по
чет ни пре ди спо ни ра јући фак то ри ко ји де лу ју у ду жем пе ри о ду вре ме на 
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и ко ји  до во де до фи зи о лош ког слаб ље ња ста ба ла (кли мат ске про ме не, 
усло ви ста ниш та, аеро за га ђе ња, ге но тип, ста рост ста ба ла), фак то ри ко ји 
ди рек тно де лу ју на про па да ње ста ба ла (де фо ли ја тори, пе пел ни ца, тра хе
о ми козе, ош те ће ња од мра за) и фак то ри ко ји се јав ља ју у за врш ној фа зи 
су ше ња и не по сред но до во де до смр ти ста ба ла (пот кор ња ци, др ве на ри, 
не ма то де, па ра зи ти у кру ни и на  ко ре ну). 

Ако по ре ди мо осет љи вост сла ду на и цера пре ма па ра зит ним гљи ва, 
мо же мо да зак љу чи мо да је сла дун осет љи ви ји од цера. У прир од ним са
сто ји нама стаб ла обе вр сте су под лож на на па ду па ра зит них гљи ва ко је 
се јав ља ју на лиш ћу и кори, док су у ур ба ним сре ди на ма стаб ла под лож
на на па ду, пре све га, гљи ва про у зро ко вача тру ле жи др ве та. Ово се мо же 
об ја сни ти чи ње ни цом да су стаб ла у парк шу ма ма и пар ко ви ма ста ри ја 
а, та ко ђе, че сто су из ло же на ме ха нич ким ош те ће нима. Пре ко оз ле ђе них 
ме ста на кори про ди ру гљи ве про у зро ко вачи тр ле жи, а ме ђу њи ма су нај
чеш ће Fo mes fo men ta ri us и La e ti po rus sul phu re us.

Mi cro spha e ra al phi to i des је при сут на и у прир од ним и у из да нач ким 
шу ма ма и на стаб ли ма у ур ба ним сре ди на ма. У прир од ним са сто ји нама 
ште те су по себ но изра же не на под млат ку, мла ђим стаб ли ма и стаб ли
ма из да нач ког по рек ла. У ур ба ним сре ди на ма при сут на је и на ста ри јим 
стаб ли ма. При ме ће но је, да га сне сум пор не ком по нен те око ин ду стриј
ских зо на мо гу знат но ре ду ко вати за ра зе од пе пел ни це.

5. ЗАК Љу ЧАК
На осно ву спро ве де них истра жи ва ња дош ло се до сле де ћих зак љу ча

ка:
  обе вр сте хра ста (сла дун и цер) су осет љи ве на на пад па ра зит них 

гљи ва;
  на сла ду ну је кон ста то вано 42 вр ста па ра зит ских и са про фит ских 

гљи ва, од че га на лиш ћу 14 вр ста, на кори 20 вр сте и 8 вр ста на др ве
ту;

   на церу је за бе ле жено 33 вр сте гљи ва, од че га на ли ћу 7 вр ста, на кори 
9 вр ста и 17 вр ста на др ве ту;

  ме ђу гљи ва ма ко је се јав ља ју на лиш ћу да ле ко нај ве ћи зна чај има гљи
ва Mi cro spha e ra al phi to i des ко ја про у зро кује пе пел ни цу хра ста;

  од гљи ва ко је на па да ју кору нај ве ћи зна чај има ју Cyto spo ra am bi ens, 
Di a try pel la qu e r cina; Fu si coc cum qu e r ci num и Myxo spo ri um lan ce o la, тј. 
гљи ва ко је се јав ља ју као па ра зи ти и иза зи ва ју не кро зу коре, а кон ста
то ване су на сва три до ма ћи на;

  ме ђу гљи ва ма на др ве ту нај ве ћи зна чај има ју Op hi o stoma вр ста. Гљи ве 
Op hi o stoma pi ce ae (Münch) Sydow. i O. ro bo ris Ge o rg. et Teod иза зи ва
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ју бо ле сти поз на те под на зи вом «тра хе о ми козе». Ве ли ки број аут о ра 
сма тра ју да су ове гљи ве при мар ни узроч ни ци про па да ња и су ше ња 
хра сто ва;

  ве ли ке еко ном ске ште те на сла ду ну и церу, иза зи ва ју и гљи ве про у
зро ко вачи тру ле жи др ве та, а ме ђу њи ма су нај чеш ће Ar mil la ria mel lea, 
Hypox ylon de u stum, La e ti po rus slup hu re us, Len zi tes qu e r cina и Phel li nus 
ro bu stus, тј. гљи ве ко је на па да ју жи ва стаб ла, а на став ља ју и ка сни је 
ра за ра ње дре ве та по су ше њу и оба ра њу ста ба ла;

  ме ђу штет ним ин сек ти ма нај ве ће ште те при чи ња вају де фо ли ја тори;
  де фо ли ја тори су је дан од не из беж них фак то ра у слаб ље њу ви тал

но сти и су ше њу хра сто ва, осо би то ка да се де фо ли ја ције пок ло пе са 
дру гим не по вољ ним еко лош ким фак то ри ма, као што су нпр. су ша, 
поп ла ве и сл. Де фо ли ја ције ко је се по нав ља ју ви ше го ди на уза стоп но 
до во де до фи зи о лош ког слаб ље ња и исцрп љи ва ња ста ба ла;

  ме ђу де фо ли ја то ри ма по се бан зна чај при да је се сле де ћим вр ста ма: 
Lyman tria di spar, Eup roc tis chry so rro ea, Ma la co soma ne u stria, Eran nis de
fo li a ria, Ope rop the ra bru ma ta и Tor tix vi ri da na;

   По сле го ло бр ста (од де фо ли ја тора) пр вог лиш ћа, дру го лиш ће хра ста 
је ја ко осе љи во на на пад пе пел ни це (гљи ва Mi cro spha e ra al phi to i des). 
Крај ња по сле ди ца исцрп љи ва ња ста ба ла је на пад се кун дар них па ра
зи та ко ји се јав ља ју у кру ни или на ко ре ну и ко ји до во де до ко нач ног 
су ше ња ста ба ла.
На кра ју, ка да по ре ди мо осет љи вост сла ду на и цера пре ма па ра зит

ским гљи ва ма мо же мо да зак љу чи мо, да је сла дун осет љи ви ји. У прир од
ним са сто ји нама стаб ла обе вр сте су под лож не на па ду па ра зит них гљи ва 
ко је се јав ља ју на лиш ћу и кори, док су у ур ба ним сре ди на ма стаб ла ви ше 
под лож на на па ду гљи ва про у зро ко вача тру ле жи др ве та. У ци љу кон тро
ле па ра зит них гљи ва у прир од ним са сто ји нама сто је нам на ра спо ла гању 
са мо уз гој не мере, а у шу ма ма по себ не на ме не мо гу се пре ду зе ти и ди
рек тне мере заш ти те, тј. ко риш ће ње фун ги ци да, али са мо оних чи ја је 
упо тре ба доз во ље на у овак вим усло ви ма и ко ји су пот пу но бе зо па сни за 
чо ве ке и топ ло крв не жи во ти ње и не за га ђу ју жи вот ну сре ди ну.
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UDK: 630*22:582.632.2(497.11)

СТА ЊЕ И УЗ ГОЈ НИ ПРОБ ЛЕ МИ  У ШУ МА МА  
СЛА ДУ НА И ЦЕРА НА ПО ДРУЧ ЈУ БО ГО ВА ЂЕ

СНЕ ЖА НА СТА ЈИЋ1 
ВЛА ДО ЧО КЕ ША 

 ЗО РАН МИ ЛЕ ТИЋ 
 ЉУ БИН КО РА КО ЊАЦ

1. УВОД
О не ка даш њем бо гат ству шу ма Ср би је у прош ло сти мо же се доз на ти 

из ра до ва број них аут о ра (Ј о  в а  н о  в и ћ , Б., 1954; С и  м е  у  н о  в и ћ , Д., 
1963). Не сум њи во је да су се Пр ви и Дру ги уста нак срп ског на ро да оди
гра ли у Ср би ји по кри ве ној гу стим шу ма ма. Цви јић, Ј .  (пре ма Ј o в 
н в и  ћ у , Б. et al. 1977) по себ но у овом пог ле ду исти че Шу ма ди ју: “под
јед на ко фа во ри зо вана зем љиш тем, са став ље ним од ра стре си тог ма те
ри јала и кли мом, по вољ ном за ве ге та цију, Шу ма ди ја је од пр ве тре ћи не 
19.ве ка, нај ве ћим де лом по кри ве на шу ма ма, нај ви ше хра сто вим”.

Нај ве ће про стран ство има ле су не кад шу ме хра сто ва сла ду на и цера, 
Qu e r ce tum far net toce rris Rud ski. Пош то се оне јав ља ју уг лав ном на за рав
ње ним те ре ни ма, ван ути ца ја те ку ћих и ста ја ћих во да, тј. на ме сти ма где 
зем љиш те има тач но оно ли ко во де ко ли ко од го ва ра кли ми, ове шу ме су 
ка рак те ри стичне за нај ве ћи део нај ни жег по ја са Ср би је, тј. оне су кли ма
то гене и у се би одра жа ва ју укрш те не ути ца је кли ме и ве ге та ције сред ње 
Евро пе, кон ти нен тал ностеп ских и суб ме ди те ран ских кра је ва (Ј о  в а  н о 
в и ћ , Б., 1986).

Нај ве ћи број на се ља у Ср би ји ле жи на не ка даш њим ста ниш ти ма ове 
шу ме, та ко да је она нај бли же и на ју же по ве за на са чо ве ком и ње го вим 
не га тив ним ути ца ји ма. У ни жем де лу свог ви син ског ареа ла, у у бли зи ни 
на се ља, на ро чи то по Шу ма ди ји, шу ме сла ду на и цера су уг лав ном искр
че не, да би се по ве ћа ла по вр ши на зем љиш та за по љо при вре ду. Ве ће по
вр ши не ових шу ма на ла зе се у по бр ђу свих пла ни на, али су  ве ћим де лом 
де гра ди ра не. Због че стих се ча и дру гих не по вољ них ути ца ја као што су: 
кре са ње ли сни ка, па ша ре ње, брст ко за и слич но, ове са сто ји не су уг лав

1 мр Сне жа на Ста јић, истра жи вач са рад ник; мр Вла до Чо ке ша, истра жи вач са рад
ник; др Зо ран Ми ле тић, на уч ни са рад ник; др Љу бин ко Ра ко њац, на уч ни са вет ник; 
Ин сти тут за шу мар ство Бе о град
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ном из да нач ког по рек ла. На ро чи то се ве ли ком из да нач ком спо соб нош ћу 
од ли ку је сла дун, ко ји је и ви ше угро жен се чом због ква ли тет ни јег др ве
та, та ко да се ње го ва стаб ла се ме ног по рек ла рет ко мо гу на ћи (Ј о  в а  н о 
в и ћ , Б. ет ал., 1997). 

Да нас у Ср би ји очу ва них са сто ји на сла ду на и цера, као и шу ма ви со
ког уз гој ног об ли ка има вр ло ма ло (Сто ја  но вић, Љ. ет ал., 2006). Шу
ме Бо го ва ђе до 1945. го ди не би ле су у вла сниш тву ма на сти ра Бо го ва ђа и 
због то га су ре ла тив но до бро очу ва не. Осим  ви со ких са сто ји на сла ду на 
и цера, у овом шум ском ком плек су при сут не су у знат ном про цен ту и  
из да нач ке са сто ји не ових вр ста.

2. оБ Је КАТ ИСТрА ЖИ вА ЊА
Шум ски ком плекс ‘Бо го ва ђа’ на ла зи се у гор њем уз вод ном де лу Ко лу

бар ског ба се на, на око 4 km ваз душ не ли ни је од уш ћа Љи га у Ко лу ба ру 
пре ма ју гу, у по ја су од 130 до 235 m над мор ске ви си не. Ге о граф ске ко о р
ди нате овог шум ског ком плек са су 20°11’ источ не ге о граф ске ду жи не и 
44°19’ се вер не ге о граф ске ду жи не.  

Бо го ва ђа при па да зо ни уме ре но кон ти нен тал не кли ме, са неш то ху
мид ни јом кли мом од По са ви не и за пад ног де ла Ср би је, а неш то влаж ни
јом од Шу ма ди је ко ја се на ла зи на исто ку. Пре ма Л а н г  овој би ок ли мат
ској кла си фи ка цији ова об ласт при па да ху мид ној кли ми у ко јој се раз ви
ја ју сла бе шу ме, а пре ма Thorn thwe i te овој кли мат ској кла си фи ка цији 
испи ти ва но по друч је ка рак те ри ше ху мид на сред ња кли ма.

Ма тич ни суп страт на ко ме су фор ми ра на зем љиш та ком плек са  Бо
го ва ђа чи не ла пор ци и глин ци (сло је ви ти и пло ча сти), кон гло ме ра ти и 
пеш ча ри (сло је ви ти и бан ко ви ти) и спруд ни креч ња ци, ком плекс је зер
ских се ди ме ната ста ри јег Не о ге на и Оли го це на, убран и ја ко испу цан 
(А н  т и ћ ,  М . , М а р  к о  в и ћ , Д., 1971). 

Истра жи ва ња усло ва сре ди не, са сто јин ског ста ња, про из вод
них ка рак те ри стика, ква ли те та и здрав стве ног ста ња из вр ше на су 
пре ко се ри ја ог лед них по вр ши на у прир од ним са сто ји нама сла ду
на и цера, ка ко би се за сва ку де фи ни сали уз гој ни ци ље ви и про
пи са ле уз гој не мере, та ко су у истим еко лош ким усло ви ма про у ча
ване:                                                                                                                                                                                                                                                        
•	 Ви со ка шу ма сла ду на и цера са гра бом (Car pi no be tu liQu e r ce tum 

far net toce rris (Rud.1949) Jov. 1979) на ду бо ком ле си ви ра ном зем
љиш ту са еле мен ти ма псе у дог ле ја вања;

•	 Из да нач ка шу ма сла ду на и цера са гра бом (Car pi no be tu liQu e r ce tum 
far net toce rris (Rud.1949) Jov.1979) на ду бо ком ле си ви ра ном зем
љиш ту са еле мен ти ма псе у дог ле ја вања.
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3. ре ЗуЛ ТА ТИ ИСТрА ЖИ вА ЊА

3. 1 основ ни по да ци о ста ниш ту и са сто ји ни
У истра жи ва ној ви со кој са сто ји ни сла ду на и цера са гра бом над

мор ска ви си на из но си 200210 m, ек спо зи ција је се версе ве ро и сток, на
гиб благ, до 7º. Са сто ји на је ви со ка, ста ро сти око 100 го ди на. Склоп је 
пот пун до густ, 0,70,8. По са ста ву је ме шо ви та, у спра ту др ве ћа по ред 
сла ду на и цера јав ља се граб. Шум ска про стир ка је сред ње ра спад ну та, 
за ко ров ље ност сла ба. У са сто ји ни су на по је ди нач ним ме сти ма при сут
не ма ње про га ле. Ова са сто ји на, у ок ви ру шум ског ком плек са Бо го ва ђа, 
пред став ља нај ква ли тет нију и на јо чу ва нију шу му сла ду на са це ром. 

У истра жи ва ној из да нач кој са сто ји ни сла ду на и цера са гра бом 
над мор ска ви си на из но си 210212 m, ек спо зи ја је југју го за пад, а на гиб 
вр ло благ – до 3º. Са сто ји на је ста ро сти око 90 го ди на. Склоп је не пот пун 
до пот пун 0,60,7. Истра жи ва на са сто ји на је из да нач ког по рек ла, ма да 
има ма њи број ста ба ла се ме ног по рек ла. По са ста ву је ме шо ви та, учеш ће 
сла ду на по бро ју ста ба ла је 41,8%, цера 25,4% а гра ба 32,8%. У по дра сту 
има до ста гра ба, цр ног ја се на, ли пе. 

Те ре ни бо го вађ ских шу ма на ла зе се у по друч ју где је шу ма хра сто ва 
сла ду на и цера (Qu e r ce tum far ne toce rris Руд ски 1949) кли ма то гено услов
ље на. То је на јра спро стра ње нија фи то це ноза у овом шум ском ком плек су. 

У шум ским фи то це но зама Бо го ва ђе и да нас је при сут но мно го тер ци
јар них ре ли ка та ко ји су да нас ина че ве за ни за Сре до зем ље. Је дан од њих 
је и Ru scus acu le a tus или твр да ко стри ка, за тим Ta mus com mu nis, и мно ге 
дру ге. При су ство ових би ља ка ко је су се ов де за др жа ле још од Тер ци је ра, 
истра жи ва њем раз них аут о ра пре све га Х о р  в а  т а , И. у Хр ват ској и Сло
ве ни ји, за тим Ј о  в а  н о  в и ћ а , Б. и Д у  њ и  ћ е  в е ,  Р.  у се вер ној Ср би ји 
(ци ти ра но по Гл и  ш и  ћ у , М., 1968), до ка за но је да су огром не во де не ма
се Па нон ског мора за вре ме пе ри о да зах ла ђи вања Ди лу ви јума (Ле де ног 
до ба) уб ла жа вале кли мат ске ек стре ме и та зах ла ђе ња ни су би ла уби тач на 
за тер ци јер ну фло ру у по друч ју јуж но од не ка даш њег Па нон ског мора. 
Због то га су се још и да нас ов де за др жа ли тер ци јер ни ре лик ти, при ла го
див ши се ре цен тним усло ви ма.

Пре ма истра жи ва њима Гл и  ш и  ћ а , М. (1968), кли ма то гено услов
ље на шу ма сла ду на и цера Qu e r ce tum far net toce rris Руд ски на те ре ни ма 
шум ског ком плек са Бо го ва ђа јав ља се у две основ не ва ри јан те:
•	 Ва ри јан та шу ме сла ду на и цера са твр дом ко стри ком Ru sco-Qu e r ce-

tum far net to-ce rris Јов.1951. је на јра ши ре нија шум ска фи то це ноза 
Бо го ва ђе. Она се на ла зи на раз ли чи тим над мор ским ви си на ма, ек
спо зи ци јама и на ги би ма те ре на, те се мо же сма тра ти да је то основ на, 
кли ма то гено услов ље на за јед ни ца овог ком плек са. То је и ра зум љи во, 
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јер се те ре ни Бо го ва ђе по ступ но спуш та ју пре ма се ве ру, тј. ек спо ни
ра ни су пре ма Па нон ској ни зи ји, па се ти ме и ук ла па ју у ареал ове 
ва ри јан те шу ме са твр дом  ко стри ком;

•	 Дру га ва ри јан та је шу ма сла ду на и цера са гра бом Car pi no be tu li-Qu-
e r ce tum far net to-ce rris  (руд.1949) Јов.1979., ко ја је ов де орог раф ски 
услов ље на, те се због то га сма тра еко лош ком ва ри јан том шу ме сла
ду на и цера. Ка ко на во ди Гл и  ш и ћ , М. (1968) ова еко лош ка ва ри јан
та шу ме сла ду на и цера уг лав ном се јав ља на за се ње ним по ло жа јима 
окре ну тим ју го и стоку, или се ве ру, а мо же се ја ви ти и на за рав ње ним 
по вр ши нама где је влаж но зем љиш те. Ова асо ци ја ција ка ко на во ди 
Гл и  ш и ћ , М. (1968) је сте фло ри стич ки и еко лош ки пре лаз ни об лик 
из ме ђу шу ме цера и сла ду на и шу ме кит ња ка и гра ба.
На осно ву де таљ них истра жи ва ња (Ста јић, С., 2008), истра жи ва не 

са сто ји не фи то це но лошки су де фи ни сане као шу ма сла ду на и цера са 
гра бом  Car pi no be tu li - Qu e r ce tum far net to-ce rris  (Rud.1949) Jov.1979. 
Ка ко на во ди Гл и  ш и ћ , М. (1968) ова еко лош ка ва ри јан та шу ме сла ду
на и цера уг лав ном се јав ља на за се ње ним по ло жа јима окре ну тим ју го и
стоку, или се ве ру, а мо же се ја ви ти и на за рав ње ним по вр ши нама где је 
влаж но зем љиш те. 

Зем љиш те у обе истра жи ва не са сто ји неа је псе у до ог ле јени лу ви сол 
(Ста јић, С., 2008).

3. 2 Струк ту ра  истра жи ва них са сто ји на
Уку пан број ста ба ла у истра жи ва ној ви со кој са сто ји ни сла ду на и 

цера са гра бом кре ће се у ин тер ва лу од 422 до 521 по hа, или у про се ку 
455 по hа. Број ста ба ла сла ду на кре ће се од 26 до 200 по hа, у про се ку 134 
по hа, што из но си 29,4% од укуп ног бро ја ста ба ла. Број ста ба ла цера кре
ће се у ин тер ва лу од 77 до 214 по hа, или у про се ку 150 по hа, што из но си 
33% од укуп ног бро ја ста ба ла у са сто ји ни Про цен ту ал но учеш ће гра ба у 
са сто ји ни ва рира од 23,7% до чак 53,9%, и тај број из но си про сеч но 171 
по ха (од 123 до 281 по ха) или у про цен ти ма про сеч но 37,6%. 

Збир те мељ ни ца из но си од 31,07 до 34,29 m²/hа, или у про се ку 32,85 
m²/hа. Те мељ ни ца за сла дун из но си од 3,0 до 18,68 m²/hа, про сеч но 12,52 
m²/hа, што је 38,2% од укуп не те мељ ни це ове са сто ји не. Те мељ ни ца за 
цер кре ће се у ин тер ва лу од 11,21 до 27,6 m²/hа, про сеч но 18,45 m²/hа, 
или у про цен ти ма 56,2%. Учеш ће гра ба по те мељ ни ци из но си од 2,8 до 
10,8%, и та вред ност про сеч но из но си 1,88 m²/hа (од 0,88 до 3,69 m²/hа), 
или 5,7% од укуп не те мељ ни це са сто ји не. Кри ва ра спо де ле те мељ ни це 
по деб љин ским сте пе ни ма има мно го пра вил ни ји об лик у од но су на ра
спо де лу бро ја ста ба ла, пр ви мак си мум за ступ ље но сти ко ји је услов љен 
при су ством гра ба у овој са сто ји ни мно го је ма ње изра жен, и ука зу је на 
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за не мар љиво учеш ће гра ба по те мељ ни ци, од но сно ука зу је да су но си о ци 
про из вод но сти у са сто ји ни сла дун и цер.

Укуп на за пре ми на у ви со кој са сто ји ни сла ду на и цера из но си од 
373,50 до 412,62 m³/hа, или про сеч но 392,84 m³/hа. За пре ми на сла ду на 
кре ће се у ин тер ва лу  од све га 35,11 до 219,01 m³/hа, про сеч но 146,66 m³/
hа. За пре ми на за цер из но си од 137,14 до 340,72 m³/hа, про сеч но 227,55 
m³/hа. Граб у укуп ној за пре ми ни уче ству је са 2,3 до 8,9%. Те ку ћи за пре
мин ски прир аст кре ће се у ин тер ва лу од 4,7 до 6,1 m3/hа, про сеч но 5,3 m3/
hа. Про це нат прир а ста из но си од 1,26 до 1,47%, просечно 1,35%.
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Ра спо де ла те мељ ни це по деб љин ским сте пе ни ма
графикон 1. Висока састојина сладуна и цера са грабом

Су де ћи по укуп ној за пре ми ни са сто ји не, ње ној струк ту ри и учеш ћу 
у за пре ми ни глав них вр ста (цера и сла ду на), мо же се кон ста то вати да 
се ради о са сто ји ни ви со ке про из вод но сти, ко ја оп ти мал но ко ри сти ста
ниш те на ко ме се на ла зи. Је ди но је не по во љан од нос цера и сла ду на, о 
че му тре ба во ди ти ра чу на код при пре ме са сто ји не за прир од но об нав
ља ње. На ве де не вред но сти основ них еле ме на та из гра ђе но сти ука зу ју на 
до бре про из вод не ка рак те ри стике ове ме шо ви те са сто ји не, и у скла ду су 
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са они ма ко је је сво јим истра жи ва њима ут вр дио Сто ја  но вић, Љ. (1987) 
у овом шум ском ком плек су.

Сли ка 1. Ви со ка са сто ји на сла ду на и 
цера са гра бом

Сли ка 2. Из да нач ка са сто ји на сла ду на 
и цера са гра бом

Уку пан број ста ба ла у из да нач кој са сто ји ни сла ду на и цера са гра-
бом из но си од 650 до 875 по hа, или у про се ку 763 по hа. Кри ва ра спо
де ле бро ја ста ба ла по деб љин ским сте пе ни ма, за це лу са сто ји ну, има два 
мак си му ма, њен ле ви крак и мак си мум за ступ ље но сти нај та њих ста ба ла 
по ти че од при су ства ста ба ла гра ба ко ја се на ла зе у до њој ета жи, и ко ја 
чи не чак 32,8% од укуп ног бро ја ста ба ла у са сто ји ни. Број ста ба ла сла ду
на кре ће се од 225 до 400 по hа, или у про се ку 319 по hа, што из но си 41,8% 
од укуп ног бро ја ста ба ла у са сто ји ни. Про се чан број ста ба ла цера из но си 
194 по hа или 25,4%, а кре ће се у ин тер ва лу од 125 до 275 ста ба ла по hа.

Мак си мум за ступ ље но сти је у сте пе ну 27,5 cm. Број ста ба ла гра ба из
но си од 150 до 325 по hа, про сеч но 250 по hа или 32,8% од укуп ног бро ја. 

Укуп на те мељ ни ца из но си од 21,51 m²/hа до 37,84 m²/hа, или у про се
ку 32,76 m²/hа. Збир те мељ ни ца за сла дун кре ће се од 10,70 до 22,37 m²/
hа, или у про се ку 17,18 m²/hа, што је 52,4% од укуп не те мељ ни це. Те мељ
ни ца за цер кре ће се од 9,48 до 20,54 m²/mа, или у про се ку 14,48 m²/hа, 
што је 44,2% од укуп не те мељ ни це. Учеш ће гра ба и ли пе по те мељ ни ци 
из но си све га 3,4% и кре ће се у ин тер ва лу од 0,66 до 1,44 m²/hа, про сеч но 
1,1 m²/hа. Мак си мум те мељ ни це на ла зи се у деб љин ском сте пе ну 27,5 cm, 
њен ле ви крак про у зро ко ван је под стој ним спра том, ко ји има за не мар
љиво учеш ће по те мељ ни ци, све га 3,4%. По сма тра но по је ди нач но при ме
ћу је се да је код цера тај мак си мум по ме рен уде сно, у од но су на сла дун, 
услед при су ства ве ћег бро ја ста ба ла у нај деб љим деб љин ским сте пе ни
ма, а што је по сле ди ца би о лош киh ка рак те ри стика ове вр сте, да по сти же 
бо ље ди мен зи је у пог ле ду ви си не и преч ни ка од сла ду на. Овак во ста ње 
де ли мич но је и по сле ди ца ви ше го диш њиh се ча ста ба ла сла ду на из са сто
ји не, ко ји је због ква ли тет ни јег др ве та био мно го ви ше угрожен од цера.
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Ра спо де ла те мељ ни це по деб љин ским сте пе ни ма

графикон 2. Изданачка састојина сладуна и цера са грабом

Укуп на за пре ми на у из да нач кој са сто ји ни сла ду на и цера кре ће се од 
243,17 до 431,56 m³/hа, про сеч но 375,39 m³/hа. За пре ми на за сла дун из
но си 194,92 м³/hа, или 51,9%, а кре ће се у ин тер ва лу 121,36 до 254,22 m³/
hа. За пре ми на за цер кре ће се од 113,04 до 245,12 m³/hа или у про се ку 
173,16 m³/hа, што из но си 46,1% од укуп не за пре ми не са сто ји не. Учеш ће 
гра ба у укуп ној за пре ми ни кре ће се од 1,1 до 3,6%, про сеч на за пре ми
на  из но си  7,31 m³/hа (4,38 – 9,5 m³/hа). Од нос глав ниh вр ста у укуп ној 
за пре ми ни ни је про пор ци о налан њи hо вом бро ју ста ба ла, с об зи ром на 
ве ће учеш ће деб љиh ста ба ла цера, услед че га је и кри ва ра спо де ле за пре
ми не за цер по ме ре на уде сно, као и код те мељ ни це. 

Про це нат прир а ста кре ће се у ин тер ва лу од 1,76 до 2,26%. Те ку ћи за
пре мин ски прир аст из но си 5,5 до 8,3 m³/hа, или у про се ку 7,2 m³/hа.
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3.3  Ква ли тет истра жи ва них са сто ји на 
Ква ли тет са сто ји на ут вр ђен је на осно ву би о лош ког по ло жа ја, ква ли

те та деб ла и ква ли те та кру не ста ба ла у истра жи ва ним  са сто ји нама.
На осно ву це ло куп не ана ли зе би о лош ког по ло жа ја, ква ли те та деб ла 

и ква ли те та кру не, уста нов ље но је да је ви со ка са сто ји на сла ду на и цера 
са гра бом до брог ква ли те та, са ма лим про цен том по тиш те ниh ста ба ла 
од 24%, што ука зу је да се ради о не го ва ној са сто ји ни. У до ми нан тном 
спра ту на ла зи се 66% ста ба ла, а 31% иh је у ко до ми нан тном по ло жа ју. 
Хра сто ви су изра зи то хе ли о фит не вр сте, та ко да за свој раз вој тра же до
ста свет ло сти, па би при су ство ве ћег бро ја ста ба ла у под стој ном спра
ту ука зи ва ло на не при ме њи вање или не до вољ но при ме њи вање уз гој них 
мера у овој са сто ји ни.

Та бе ла 3. За ступ ље ност ста ба ла по би о лош ком по ло жа ју, ква ли те ту деб
ла и кру не (%) 

Вр ста др ве ћа
Би о лош ки по ло жај

I II III
Сла дун 46,8 51,1 2,1

Цер 84,3 11,8 3,9
Ква ли тет деб ла

I II III
Сла дун 21,3 36,2 42,5

Цер 43,1 35,3 21,6
Ква ли тет кру не

Сла дун 6,4 51,1 42,6
Цер 29,4 52,9 17,6

Ква ли тет деб ла је до бар, об зи ром на за ступ ље ност ста ба ла са до брим 
деб лом од 32%, док ста ба ла са сред њим ква ли те том деб ла у са сто ји ни 
има 35%. Ква ли тет деб ла код сла ду на је знат но ло ши ји не го код цера, 
ње го ва стаб ла су за крив ље на и ош те ће на у при дан ку, али се мо же кон
ста то вати да ви ше од по ло ви не ста ба ла или 57,5% при па да ка те го ри ји са 
до бри и сред њим ква ли те том деб ла. Код цера при су ство мра зо пу цина, 
као и за крив ље ност деб ла пред став ља нај чеш ће при сут не греш ке, али је 
и по ред то га нај ви ше ста ба ла цера са свим ка рак те ри сти кама до брог деб
ла (43,1%). 

Кру не су уг лав ном сред њег до до брог ква ли те та. Ста ба ла са до брим 
кру на ма у са сто ји ни има 18%, док иh је ви ше од по ло ви не или 52% са 
свим ка рак те ри сти кама сред њиh кру на. Код сла ду на је ло ши ја си ту а ција 
не го код цера, та ко да је при су тан ве ћи про це нат кру на ло ши јег ква ли те
та, би ло да су оне не од го ва ра јуће ве ли чи не, аси ме трич не, или има ју не ке 
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дру ге ка рак те ри стике ко је ума њу ју њи hов ква ли тет, али се мо же кон ста
то вати да је учеш ће ста ба ла сла ду на са кру на ма до брог и сред њег ква ли
те та око 58% од укуп ног бро ја ста ба ла сла ду на, што је у овој ста ро сти и 
раз вој ној фа зи до вољ но. На ро чи то је важ но га ји ти пра вил не кру не на 
стаб ли ма сла ду на ко ја има ју до бар и за до во ља ва јући ква ли тет деб ла тј. 
на ода бра ним стаб ли ма ко ја тре ба до ве сти у пр ви би о лош ки по ло жај, и 
ко ји ће би ти но си о ци осе ме ња вања бу ду ће се чи не.

У из да нач кој са сто ји ни сла ду на и цера са гра бом неш то ви ше од 
по ло ви не ста ба ла или 55% се на ла зи  у до ми нан тном спра ту, док је 34% 
ста ба ла дру гог би о лош ког по ло жа ја. Сла дун има ско ро под јед нак про це
нат ста ба ла у до ми нан том (41%) и ко до ми нан тном спра ту (43%), за раз
ли ку од цера, код ко га је нај ве ћи број ста ба ла пр вог би о лош ког по ло жа ја 
(77%). Про цен ту ал на за ступ ље ност ста ба ла у тре ћем би о лош ком по ло
жа ју неш то је ве ћа од кон ста то ва ног за hра сто ве шу ме и из но си 11%, што 
ука зу је да су уз гој не мере би ле при ме њи ване уг лав ном та ко што се иш ло 
на прет hват на ква ли тет, ма ње се во ди ло ра чу на о ствар ној уз гој ној по
тре би у са сто ји ни. То пот вр ђу је и чи ње ни ца да је мно го ви ше по тиш те
ниh ста ба ла сла ду на, ко ји је због ква ли тет ни јег др ве та био ви ше угро жен 
то ком жи во та.

Та бе ла 4. За ступ ље ност ста ба ла по би о лош ком по ло жа ју,ква ли те ту деб
ла и кру не (%) 

Вр ста др ве ћа
Би о лош ки по ло жај

I II III
Сла дун 41,2 43,1 15,7

Цер 77,4 19,4 3,2
Ква ли тет деб ла

I II III
Сла дун 7,8 29,4 62,8

Цер 51,6 32,3 16,1
Ква ли тет кру не

Сла дун 11,8 27,4 60,8
Цер 38,7 45,2 16,1

Ква ли тет ста ба ла сла ду на је лош, ма ли је про це нат ста ба ла је са до
брим деб лом и кру ном, око 812%. Цер је до ста бо љег ква ли те та ста ба ла 
од сла ду на, те око 51% ста ба ла има до бро деб ло, а око 39% ста ба ла и до
бре кру не. Ве ћи на ста ба ла сла ду на је са свим ка рак те ри сти кама ло шег 
деб ла и кру на, би ло да су са на тру лим, за крив ље ним или ош те ће ним деб
лом, и аси ме трич ним, пре ве ли ким или пре ма лим кру на ма, те око 62% 
ста ба ла има так ве ка рак те ри стике. На осно ву ана ли зе ква ли те та деб ла 
и кру не мо же се кон ста то вати да у истра жи ва ној из да нач кој са сто ји ни 
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сла ду на и цера са гра бом има од 1/3 до 2/3 ква ли тет ниh ста ба ла, па иh то, 
пре ма К р  с т и ћ , М., 2006, у пог ле ду ква ли те та свр ста ва у ка те го ри ју са
сто ји на сред ње ква ли те тет ниh, а што нам пред став ља је дан од од лу чу ју
ћиh кри те ри јума при ли ком из бо ра ме то да ме ли о ра ције. 

Здрав стве но ста ње у обе са сто ји не сла ду на и цера је за до во ља ва јуће. 
У знат но ло ши јој си ту а цији је сла дун, ко ји је уг лав ном ослаб ље не ви тал
но сти, и са при сут ним зна ци ма су ше ња раз ли чи тог ин те зи тета.

3. 5 пред лог уз гој них мера 
Истра жи ва ња ко ја су спро ве де на у ви со кој са сто ји ни сла ду на и цера 

са гра бом, по ка за ла су да се ради о очу ва ној са сто ји ни, са до ста ква ли
тет ниh ста ба ла цера, а у ма њем оби му и сла ду на. С об зи ром на ста рост 
ове са сто ји не, а на осно ву са сто јин ског ста ња и на ме не ове шу ме, пред
ла же се про ду же ње пред ви ђе не оп hод ње до 160 го ди на. Ово је до вољ но 
вре ме да се са сто ји на уз гој ним ме ра ма при пре ми за прир од ну об но ву. 
Очу ва не ви со ке са сто ји не сла ду на и цера у Ср би ји ина че су пра ва рет
кост, та ко да се при ли ком де фи ни сања уз гој них ци ље ва и спро во ђе ња 
уз гој них мера, на њих тре ба обра ти ти по себ на паж ња. У овој раз вој ној 
фа зи овак ве са сто ји не је по треб но на вре ме при пре ми ти за об нав ља ње, 
при ли ком че га тре ба во ди ти ра чу на да се испош ту ју сви прин ци пи ве
за ни за ме шо ви те шу ме, ради фор ми ра ња ста бил них са сто ји на же ље не 
сме се. Пре по ру чен од нос бу ду ћег са ста ва ових ме шо ви тих са сто ји на је 
70:20:10 у од но су сла дун:цер:граб (С т о  ј а  н о  в и ћ , Љ., 1987), уко ли ко је 
то мо гу ће, тј. ако у са сто ји ни по сто ји до вољ но ква ли тет них ста ба ла сла
ду на. До по чет ка об нав ља ња са сто ји ну тре ба не го ва ти, остав ља њем са мо 
нај ква ли тет нијих ста ба ла, пре све га сла ду на, за тим и цера. Уко ли ко се 
ста ње са сто ји не не бу де по гор ша вало то ком вре ме на, ква ли тет ста ба ла 
је та кав да ће омо гу ћи ти ква ли те тан урод се ме на. С об зи ром да је у ве
ћи ни ме шо ви тих са сто ји на са це ром при мет но су ше ње ве ћег ин те зи тета 
код сла ду на, и да су ње гов ква ли тет и ви тал ност ста ба ла до ста сма ње ни, 
не оп ход но је да се овој вр сти по све ти ве ћа паж ња, остав ља њем нај ква
ли тет нијих ста ба ла. 

Са сто ји на је по струк ту ри при лич но хо мо ге на, и њој би се мог ла пла
ни ра ти оп лод на се ча ду жег под млад ног раз доб ља. Са об но вом би тре ба
ло за по че ти на про га ље ним ме сти ма на ко ја је прир о да већ и са ма ука за
ла, по прин ци пу гру пи мич нооп лод них се ча у ви ду кон цен трич них кру
го ва. На тај на чин би са по пра ви ла и ста ро сна струк ту ра, ко ја је ина че 
ло ша, ка ко у овој газ дин ској је ди ни ци, та ко и на чи та вом по друч ју, те би 
се бо ље обез бе ди ла трај ност при но са.  

У из да нач кој са сто ји ни сла ду на и цера са гра бом истра жи ва ња су 
по ка за ла да се ради о са сто ји ни до брог ква ли те та, ко ја се на ла зи на до
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бром и очу ва ном ста ниш ту, те се као на јо прав да нији уз гој ни трет ман 
пред ла же кон вер зи ја уз гој ног об ли ка, од но сно пре во ђење ове са сто ји не у 
ви со ку ме шо ви ту шу му.

Про из вод нораз вој не и ква ли та тив ноздрав стве не ка рак те ри стике 
са сто ји не ука зу ју на то да се са овом ме ром још увек ни је за ка сни ло. Про
сеч ни за пре мин ски прир аст још увек ни је кул ми ни рао, а у са сто ји ни има 
до вољ но ста ба ла за до во ља ва јућег ква ли те та, та ко да се ниш та ни је из гу
би ло. Ме ђу тим са об но вом не тре ба ду го че ка ти, об зи ром да је ово из да
нач ка са сто ји на ко ја је по не ким ква ли та тив ним ка рак те ри сти кама ипак 
на пра гу то ле ран ције. У сва ком слу ча ју у са сто ји ни тре ба од мах из ве сти 
при прем ни сек и све да ље уз гој не мери усме ри ти ка по ма га њу сла ду ну, 
ко ји тре ба да обез бе ди што ве ће ко ли чи не се ме на са нај бо љих ста ба ла.

 У са сто ји ни је ода бра но око 200 нај ква ли тет нијиh ста ба ла по hа (213 
ком/hа), при че му се те жи ло ода би ру ве ћег бро ја ста ба ла сла ду на над це
ром, да би се у бу ду ћој са сто ји ни одр жао раз мер сме ше у ко рист сла ду на. 
Про цен ту ал но учеш ће сла ду на у нај ква ли тет нијим стаб ли ма кре ће се у 
инер ва лу од 50 до 66,7%. Доз на ком су  ук ло ње на сва стаб ла ко ја оме та ју 
раз вој стаб ли ма бу дућ но сти, бо ле сна, ош те ће на, де фор ми сана и на тру
ла ста ба ла. Ја чи на доз на ке кре та ла се око 20% по бро ју ста ба ла, и ис то 
то ли ко по оста лим еле мен ти ма. Стаб ла гра ба и оста лиh пра те ћиh вр ста 
та ко ђе за са да ни су ук ло ње на, али ће у на ред ној фа зи то би ти не оп hод но 
јер ће она пред став ља ти нај ве ћу смет њу прир од ном об нав ља њу.
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UDK: 630*111.8:582.632.2 (497.11-Šumadija)

КА РАК ТЕ РИ СТИКЕ КЛИ МЕ ВИ СИН СКОГ ПО ЈА СА 
ШУ МА СЛА ДУ НА И ЦЕРА У ШУ МА ДИ ЈИ 

МИ ЛУН КР СТИЋ1 
ВИ О ЛЕ ТА БА БИЋ1 

СНЕ ЖА НА СТА ЈИЋ2 
БРАН КО КА ЊЕ ВАЦ3

1. УВОД 
Поз на то је да по ја ва и оп ста нак ве ге та ције на одре ђе ном по друч ју, 

ње но ра спро стра њење и ви син ска ди фе рен ци ра ност, по ред оста лих еко-
лош ких усло ва, у нај ве ћој мери за ви си и од ге о граф ског по ло жа ја пла-
нин ског ма си ва, од но сно, услов ље на је (за ви сна) од кли мат ских ка рак те-
ри стика по друч ја. На то ука зу ју број на истра жи ва ња: Јо ва но вић и Ко лић 
(1980), Ко лић, Б. (1986, 1988), Кр стић, М.  (1998, 2005, 2007), Кр стић et al. 
(2002,2005), Sma i la gić et al. (2002); Ба бић (2008); Ба бић et al. (2003);  Цвје-
ти ћа нин et al. (2012) и др. 

Оп ште је поз на то да шу ме сла ду на и цера у Ср би ји пред став ља ју кли-
ма то гену шу му и да су ка рак те ри стичне за нај ве ћи део нај ни жег шум-
ског по ја са. Ста јић С. (2007) на во ди да се шу ма сла ду на и цера на ла зи у 
свим де ло ви ма Ср би је, у раз ли чи тим кли мат ским и оста лим еко лош ким 
усло ви ма, услед че га по сто ји и ње на раз но ли кост, што је усло ви ло ве ћи 
број  еко лош ких или ге о граф ских ва ри јан ти. Пре ма Јо ви ћу Н. et al. (1991) 
ти пич на кли ма зо нал на шу ма сла ду на и цера (Qu e r ce tum fra i net to-ce rris 
typi cum) јав ља се у ви ду по себ них ви син ских по ја се ва на над мор ским ви-
си на ма од 200 м (као што је слу чај у Ли по ви ци) па до око 600 на Руд ни ку. 
Иден тич на си ту а ција је и на Су вој Пла ни ни (Јо ва но вић и Ко лић (1980). 
Нај ни жи ве ге та циј ски по јас на по друч ју ју го и сточ не Ср би је (Че мер ник) 
чи ни кли ма то гена шу ма хра сто ва сла ду на и цера на над мор ској ви си ни 
320-500 м (Кр стић и Ћир ко вић, 2005). На осно ву ви син ског ра счла ње ња 
ве ге та ције пла ни не Де ли Јо ван у источ ној Ср би ји  (Ка ли нић, М. ет аl. 

1 др Ми лун Кр стић, ред. проф.; мр Ви о ле та Ба бић, аси стент; Уни-
вер зи тет у Бе о гра ду – Шу мар ски фа кул тет

2 мр Сне жа на Ста јић, истра жи вач-са рад ник, Ин сти тут за шу мар-
ство Бе о град

3 Бран ко Ка ње вац, дипл. инж. шу мар ства, сту дент ма стер сту ди ја
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1984.), нај ни жи по јас ве ге та ције од 100350 м за у зи ма кли ма то гена шу ма 
сла ду на (Qu e r ce tum fra i net to Jov.). 

Циљ овог рада је да се про у ча ва њем кли ме, као еко лош ког фак то ра, 
да при лог пoз на ва њу кли мат скове ге та циј ских ка рак те ри стика по ја са 
шу ма сла ду на и цера на по друч ју Шу ма ди је у Ср би ји. 

2. оБ Је КАТ про у ЧА вАЊА И Ме Тод рАдА
Као ре пре зент кли мат скове ге та ци ји ских ка рак те ри стика брд ског 

по друч ја Ср би је, на ко ме се јав ља ју шу ме сла ду на и цера, ана ли зи ра но је 
по друч је Шу ма ди је у цен трал ној Ср би ји, где се сла ду но воце ро ве шу ме, 
ка ко је на ве де но, про сти ру се у ви син ском по ја су од 200 до 600 m над
мор ске ви си не.

У ци љу по ве ћа ња ре ал но сти кли мат ских ка рак те ри стика на ве де ног 
по друч ја, за при каз кли мат ских усло ва при ме њи ван је ме тод ви син ских 
гра ди је ната кли мат ских еле ме на та. Вред но сти гра ди јен та изра чу на те су 
ко риш ће њем по да та ка че тр де се то го дишњег при о да ме ре ња (19612000) 
јед не ни зиј ске ме те о ро лошке ста ни це (Кра гу је вац – ко ја се на ла зи на 185 
m над mор ске ви си не), и јед не ви син ске ста ни це (Руд ник – на 700 m n. v.) 
на про у ча ва ноm по друч ју. 

Шу ма ди ја је нај ве ћа су бре ги ја сре диш ње Ср би је. Ње на те ри то ри ја у 
ши рем сми слу обух ва та про стор из ме ђу то ко ва река Са ве и Ду на ва на 
се ве ру, Ве ли ке  Мо ра ве на исто ку, За пад не  Мо ра ве на ју гу. За пад ну гра
ни цу Шу ма ди је чи не река Ди чи на (на ста је на јуж ним па ди на ма Су во бо
ра и Рај ца, и код Пре љи не се, као ле ва при то ка, ули ва у реку Че мер ни цу, 
при то ку За пад не  Мо ра ве), за тим река Љиг (исти че из пе ћи не под но Су
во бо ра) де сна при то ка Ко лу ба ре, и Ко лу ба ра ко ја се ули ва у Са ву (http://
wi ki pe di a .or g/wi ki /suмadija). 

При ме ном изра чу на тих ли не ра них гра ди је ната де фи ни сане су вред
но сти кли мат ских еле ме на та у цен трал ној Шу ма ди ји за ут вр ђе не над
мор ске ви си не (H) на ко ји ма се јав ља ју шу ме сла ду на и цера - до њу и гор
њу гра ни цу њи хо вог ви син ског по ја са (200–600 m n.v.). Као ком па ра ција, 
при ка за ни су и по да ци за ме те о ро лошку ста ни цу Бе о град (132 m.n.v.) за 
ис ти пе ри од ме ре ња 19612000. го ди на. Изра чу на те су и при ка за не са
мо го диш ње (G) и се зон ске вред но сти за про ле ће, ле то, је сен, зи му, ве
ге та ци о ни пе ри од (VP) нај важ ни јих кли мат ских еле ме на та: тем пе ра туре 
ваз ду ха (t), па да ви на (P) и вла ге ваз ду ха. Да ти су та ко ђе кли мат скоге о
граф ски по ка за тељи: тер мо дром ски ко е фи ци јент по Кер не ру (KK), Лан
гов киш ни фак тор (KF), ко ји да је основ ну кли мат скове ге та циј ску кла
си фи ка цију, плу ви о ме триј ску угро же ност (C) и ин декс су ше по De Mar
to nu (IS), ко ји одре ђу је тип оти ца ња во де и по тре бу за на вод ња ва њем. На 
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кра ју је по ме то ду Торн твај та и Лан га одре ђен кли мат ски тип.

3. КА рАК Те рИ СТИКе КЛИ Ме про у ЧА вА ног по друЧ ЈА

Тем пе ра тура ваз ду ха
Про сеч не тем пе ра туре ваз ду ха за на ве де не над мор ске ви си не и ви

син ске по ја се ве шу ма сла ду на и цера  при ка за не су у та бе ли 1. Основ не 
ка рак те ри стике тем пе ра тур ног ре жи ма су сле де ће:
Табела1.Температураваздуха(oC)

по друч је H (м) год. про ле ће Ле то Је сен Зи ма VP A

Ка ра гу је вац 
Руд ник

200 11,0 11,1 20,2 11,5 1,3 17,4 20,7
300 10,6 10,6 19,7 11,2 1,2 16,9 20,3
500 9,9 9,7 18,7 10,6 0,8 16,0 19,6
600 9,5 9,2 18,3 10,3 0,6 15,5 19,2

Бе о град 130 12,0 12,3 21,4 12,4 2,0 18,7 21,4
  на до њој гра ни ци по ја са (200 m n.v.), сред ња го диш ња тем пе ра тура 

из но си 11oC, у  се вер ном де лу цен трал не Ср би је (Бе о град 12,0oC), док 
на гор њој ана ли зи ра ној гра ни ци тем пе ра тура из но си 9,5 oC;

  вла да ти пи чан кон ти нен тал ни тип тем пе ра тур ног ре жи ма, јер је нај
топ ли ји ме сец у го ди ни је ју ли, а нај хлад ни ји ја ну ар; 

  нај ве ће раз ли ке у тем пе ра тури ваз ду ха на ана ли зи ра ним по друч ји ма, 
на свим ви си на ма, су у то ку ле та а нај ма ње зи ми;

  је сен је топ ли ја од про ле ћа;
  ам пли ту да тем пе ра туре, на оба ока ли те та, је приб лиж но ис та (20

21oC), а ма ло је ма ња на гор њој гра ни ци ана ли зи ра ног по ја са (19oC), 
што ука зу је да кли ма по ста је све уме ре ни ја. 

па да ви не
Поз на то је да на по друч ју Ср би је вла да кон ти нен тал ни тип ре жи ма 

па да ви на, чи ја је ка рак те ри стика по ја ва два мак си му ма и два ми ни му
ма у то ку го ди не. При мар ни мак си мум се јав ља нај чеш ће по чет ком ле та 
(ју на), а по нег де кра јем про ле ћа (у ма ју), а се кун дар ни мак си мум је нај
чеш ће у ок то бру, у не ким кра је ви ма у но вем бру. При мар ни ми ни мум је 
кра јем зи ме (фе бру а ра) или по чет ком мар та, док је се кун дар ни ми ни мум 
нај чеш ће по чет ком је се ни  у сеп тем бру. 

На про у ча ва ном по друч ју, у по ја су сла ду но воце ро вих шу ма у Ср би
ји вла да, та ко ђе, ти пи чан кон ти нен тал ни тип плу ви о ме триј ског ре жи ма. 

Го диш ња ко ли чи на па да ви на се кре ће од 641 do 683 mm на до њој гра
ни ци, а 888 mm на гор њој гра ни ци по ја са ових шу ма. Го диш ња ко ли чи на 
па да ви на по ве ћа ва се са по ве ћа њем над мор ске ви си не, за сва ких 100 m, 
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за око 62 mm. 

Та бе ла 2. Па да ви не (mm) 
по друч је H (м) год. про ле ће Ле то Је сен Зи ма VP VP/G%

Ка ра гу је вац 
Руд ник

200 641 165 209 140 126 380 59,4
300 702 181 229 152 141 416 59,2
500 826 213 269 175 170 487 59,0
600 888 229 289 186 184 523 58,9

Бе о град 130 683 171 211 152 149 390 57,1

Нај ки шо ви тији при од у то ку го ди не је ле то, а нај сув ља је зи ма. У то ку 
ве ге та ци о ног пад не 5759% го диш ње ко ли чи не во де ног та ло га.

влаж ност ваз ду ха
Про сеч на го диш ња ре ла тив на вла га ваз ду ха у по ја су сла ду но воце

ро вих шу ма је око 70% на до њој гра ни ци. Нај сув љи пе ри од у го ди ни ни је 
нај топ ли је ле то, већ про ле ће, са про цен том вла ге испод 70% у до њем де лу 
по ја са. Као и код па да ви на, уоч а ва се по ве ћа ње влаж но сти ва зу ха са по
већ њем над мор ске ви си не (та бе ла 3). Је сен је влаж ни ја од про ле ћа, иако 
је топ ли ја, а раз лог је на ве де на по ја ва се кун дар ног мак си му ма па да ви на 
у ок то бру. У ве ге та ци о ном пе ри о ду влаж ност ваз ду ха се кре ће од 70 до 
73%, а у Бе о гра ду 64%. 

Та бе ла 3. Ре ла тив на вла га ваз ду ха (%)

по друч је H (м) год. про ле ће Ле то Је сен Зи ма VP

Ка ра гу је вац 
Руд ник 

200 72,7 68,9 69,3 74,9 78,2 69,6

300 73,7 69,5 70,2 75,5 79,0 70,3

500 75,7 70,8 72,0 76,6 80,5 71,8

600 76,7 71,4 72,9 77,2 81,3 72,5

Бе о град 130 68,7 62,9 63,3 71,7 76,9 63,7

Хи дрич ни би ланс по Торн твај ту
Изра чу на ти еле мен ти хи дрич ног би лан са (од но са мањ ка и виш ка во

де у зем љиш ту), за ана ли зи ра не ло ка ли тете при ка за ни су у та бе ли 4.
 по тен ци јал на ева по тран спи ра ција (PE), тј. ко ли чи на во де ко ја би 

испа ри ла при да тим енер гет скотем пе ра тур ним усло ви ма, на до њој 
гра ни ци по ја ве шу ма сла ду на и цера је ве ћа од укуп не го диш ње ко
ли чи не па да ви на;

 ствар на ева по тран спи ра ција (SE), по ред енер гет скотем пе ра тур них 
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усло ва за ви си још и од ко ли чи не па да ви на, и из но си 82100% од по
тен ци јал не;

 ма њак, од но сно не до ста так во де у зем љиш ту јав ља се са мо у суш ном 
де лу го ди не (у то ку ве ге та ци о ног пе ри о да), при че му мањ ка не ма са
мо на гор њој гра ни ци по ја са ових шу ма;

Та бе ла 4. Хи дрич ни би ланс по Торн тваj ту 
по друч је H (м) PE P SE M V V/P%

Ка ра гу је вац 
Руд ник 

200 702 641 574 128 66 10,3

300 688 703 605 83 98 13,9

500 657 824 651 6 174 21,1

600 648 888 648 0 240 37,0

Бе о град 130 743 683 586 151 96 14,1

  ви шак во де у зем љиш ту јав ља се у хлад ни јем де лу го ди не и из но си 
10% го диш ње ко ли чи не па да ви на на до њој гра ни ци по ја са шу ма сла
ду на и цера, док на гор њој гра ни ци њи хо вог ра спро стра њења из но си 
37%.  

  од нос виш ка и мањ ка во де у зем љиш ту се мора узи ма ти у об зир при 
изра ди пла но ва по шум ља вања, јер је знат на ко ли чи на виш ка во де не
до ступ на, пош то у ви ду по вр шин ских то ко ва оти че.

Кли мат ско-ге о граф ске ка рак те ри стике
Пред став ља ју ути цај ге о граф ског по ло жа ја не ког по друч ја на ка рак

тер кли ме и обр ну то. Вред но сти за шу му нај важ ни јих кли мат скоге о
граф ских ка рак те ри стика при ка за не су у та бе ли 5.

Сте пен кон ти нен тал ности (КК) изра жа ва ути цај ка рак те ри стика 
коп на на кли му. На до њој гра ни ци по ја са шу ма сла ду на и цера по ка зу је 
да је кли ма уме ре но кон ти нен тал на. На ве ћој ви си ни (гор њој гра ни ци) 
кли ма је бла го кон ти нен тал на. 

Тип оти ца ња во де и по тре ба за на вод ња ва њем, на осно ву ин дек са су
ше по De Mar tonu, по каз ју да  на це лом по друч ју ра спро стра њења ових 
шу ма вла да изра зи ти ег зо ре и зам, тј. да је оти ца ње во де стал но и обил но, 
што зна чи да је то изра зи то шум ско по друч је, од но сно да је на вод ња вање 
не по треб но.

Плу ви о ме триј ска угро же ност, од но сно угро же ност по друч ја од плу
ви јал не ероз и је (изаз ва не уда ром киш них ка пи) по ка зу је да на ма њим 
ви си на ма по сто ји бла га до осред ња угро же ност, а на ве ћим висинама  је 
јака.
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Табела 5. Климатскогеографске карактеристике

По друч је H (м)

Кон ти нен тал ност по
друч ја

Ин декс су ше по
De Mar to nе

Плу ви о ме триј ска  
угро же ност

KK
%

Кли мат ски 
тип IS Оти ца ње 

во де C Тип угро же
но сти

Ка ра гу је вац 
Руд ник 

200 1,3 Уме ре но конт. 30,5 Стал но 11,1 Бла га
300 2,8 Уме ре но конт. 34,0 Стал но 12,8 Осред ња
500 5,8 Бла га кон тин. 41,6 Обил но 16,3 Ја ка
600 7,4 Бла га кон тин. 45,5 Обил но 18,1 Ја ка

Бе о град 130 0,3 Уме ре на конт. 31,0 Стал но 12,0 Бла га

Кла си фи ка ција кли ме
Лан го ва би ок ли мат ска кла си фи ка ција при ка за на је пре ко го диш њих 

вред но сти киш нoг фак то ра (KF)  та бе ла 6, ука зу је да у по ја су сла унце
ро вих шу ма у нај ни жем по ја су вла да се ми а рид на до се ми ху мид не кли ме, 
а из над 500 м n.v. ху мид на кли ма, али да шу ме ни су у свом кли мат ско
фи зо лош ком (би о лош ком) оп ти му му.

Кла си фи ка ција кли ме по Торн твај ту из вр ше на је на осно ву при ка за
них вред но сти изра чу на тог хи дрич ног би лан са. На до њој гра ни ци по ја ве 
ових шу ма вла да суб ху мид на сув ља кли ма ти па C1, а на гор њог гра ни ци 
је бла го ху мид на (B1). 

Табела. 6. Класификација климе

по друч је H (м)
по Лан гу по Торн твај ту

KF Кли мат ски тип Im Кли мат ски тип

Ка ра гу је вац 
Руд ник 

200 58 Се ми а рид на кли ма 
 шу ме ни су у оп ти му му 1,5 C1

Суб ху мид на сув ља

300 66 Се ми ху мид на кли ма 
 шу ме ни су у оп ти му му 7,0 C2

Суб ху мид на влаж
ни ја

500 84 Кли ма сла бих шу ма 
 шу ме ни су у оп ти му му 25,9 B1 Бла го ху мид на

600 94 Кли ма сла бих шу ма
  шу ме ни су у оп ти му му 37,1 B1 Бла го ху мид на

Бе о град 130 57 Се ми а рид на кли ма 
 шу ме ни су у оп ти му му 0,3 C2

Суб ху мид на влаж
ни ја

Ана ли зи ра јући до би је не кли мат ске по дат ке у по ја су кли ма то гене за
јед ни це хра сто ва сла ду на и цера, ко је се у Шу ма ди ји, на по друч ју цен
трал не Ср би је, јав ља ју од 200 до 600 м над мор ске ви си не, за па жа ју се 
сле де ће основ не ка рак те ри стике: тем пе ра тура ваз ду ха је 9,5  11oC (у ве
ге та ци о ном пе ри о ду 15,5 17,4oC);  го диш ња ко ли чи на па да ви на из но си 
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641888 мм; ствар на ева по тран спи ра ција (SE) из но си 82100% од по тен
ци јал не; ма њак, од но сно не до ста так во де у зем љиш ту јав ља се у суш ном 
де лу го ди не и не ма га са мо на гор њој гра ни ци по ја са ових шу ма; ви шак 
во де у зем љиш ту јав ља се у хлад ни јем де лу го ди не и из но си 10% го диш ње 
ко ли чи не па да ви на на до њој гра ни ци по ја са шу ма, док на гор њој гра ни
ци њи хо вог ра спро стра њења из но си 37%, и оти ца ње во де је стал но. 

У ана ли зи ра ном ви син ском по ја су кли ма је уме ре но до бла го кон
ти нен тал на. Пре ма Лан го вој би ок ли мат ској кла си фи ка цији у нај ни жем 
по ја су вла да се ми а рид на до се ми ху мид не кли ме, а из над 500 м n.v. ху
мид на кли ма, али шу ме ни су у свом кли мат скофи зи о лош ком оп ти му
му. На осно ву Тот нтвај то ве кли мат ске кла си фи ка ције кли ма се ме ња од 
суб ху мид не сув ље, на до њој гра ни ци овог по ја са, до бла го ху мид не на 
гор њој гра ни ци. 

Кли мат ске ка рак те ри стике по ја са сла ду но воце ро вих су слич не они
ма ко је за по друч је Бо го ва ђе на во ди Ста јић С. (2007), за по друч је ју го и
сточ не Ср би је Јо ва но вић и Ко лић (1980) и  Кр стић и Ћир ко вић (2005), за 
по друч је се ве ро и сточне Ср би је Sma i la gić et al (2002), као и Ба бић (2008) 
на по друч ју Сре ма. 

На по ме на: Овај рад је ре а ли зо ван у ок ви ру про јек та „И стра жи вање 
кли мат ских про ме на на жи вот ну сре ди ну: пра ће ње ути ца ја, адап та ци ја 
и уб ла жа ва ње“ (43007) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на
у ку Ре пуб ли ке Ср би је за пе ри од 20112014. го ди не.
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UDK: 630*182.3 Quercetum-frainetto-cerris(497.11)

ЕКО ЛОШ КО-ВЕ ГЕ ТА ЦИЈ СКЕ КА РАК ТЕ РИ СТИКЕ 
ШУ МА СЛА ДУ НА И ЦЕРА У СР БИ ЈИ

ЉУ БИН КО РА КО ЊАЦ1 
 ЗА ГОР КА ТО МИЋ2 

 СНЕ ЖА НА СТА ЈИЋ1 
ЗО РАН МИ ЛЕ ТИЋ1

1. УВОД
Тер мо фил не шу ме сла ду на и цера чи не зо нал ну ве ге та цију ве ћег де ла 

ју го и сточ не Евро пе. По Hor  va tu, I., Gla va ču, V. и Elen ber gu, H.  (1974), 
по сто је че ти ри ши ро ко схва ће не ре ги о нал не зо не асо ци ја ције Qu e r ce tum 
fra i net to-ce rri dis: mo e si a cum у Ср би ји и се вер ној Бу гар ској; ma ce do ni cum 
у Ма ке до нији и се вер ној Грч кој; da ci cum у јуж ној Ру му ни ји; thra ci cum у 
јуж ној Бу гар ској и европ ском де лу Тур ске.

Шу ма сла ду на и цера као кли ма то гена ве ге та ција на шег по друч ја 
пред став ља одраз бит них еко лош ких  ка рак те ри стика Ср би је, пре све га 
нај бо ље одра жа ва кли мат ске при ли ке нај ни жег по ја са нај ве ћег де ла Ср-
би је. 

Ви син ски, шу ма сла ду на и цера уг лав ном за у зи ма ре ги он 100-500 m, 
ме ђу тим на осно ву до са даш њих истра жи ва ња ви ди мо да се она у не ким 
кра је ви ма пе ње и до 800 m над мор ске ви си не. Шу ма сла ду на и цера са ко-
стри ком ко ја је опи са на у Ја се ни ци и око ли ни Бе о гра да (Јо ва но вић, Б. 
и Ду њић, Р., 1951) на ла зи се са мо до 200 m над мор ске ви си не. Га јић, М. 
(1961), ко ји је про у ча вао ову шу му у под го ри ни пла ни не Руд ник кон ста-
ту је да се она та мо на ла зи на над мор ским ви си на ма 360-570 m. Руд ски, 
И., ко ји је пр ви про у чио ову асо ци ја цију 1940. го ди не у Шу ма ди ји, на во-
ди да се она на Гле дић ким пла ни на ма и Кот ле ни ку јав ља у тип ском са ста-
ву до 550-600 m. Сним ци Knapp-а су са ви си не 350-500 m, док се по Ем-у 
(1964), у Ма ке до нији слич на фи то це ноза сре ће и до 850 m. За Бу гар ску 
Сте фа нов, Б. на во ди да се сла дун јав ља са це ром нај ви ше до 600-700 m. 
Пре ма Јо ва но вићу, Б. (1980) ова асо ци ја ција се на јуж ном под нож ју Су ве 
пла ни не пе ње и до 800 m над мор ске ви си не, на до вољ но ду бо ком и рав-

1 др Љу бин ко Ра ко њац, на уч ни са вет ник; мр Сне жа на Ста јић, истра жи вач са рад-
ник, др Зо ран Ми ле тић, на уч ни са рад ник, Ин сти тут за шу мар ство Бе о град

2  др За гор ка То мић, ред. проф. у пен зи ји
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ном те ре ну. Без шу ме сла ду на и цера су ком плек си ју го за пад не, цен трал
не и источ не Ср би је, алу ви јал не рав ни крај Мо ра ве, Ко лу ба ре, Дри ма и 
њи хо вих при то ка. Та ко ђе се при ме ћу је од су ство ове шу ме у нај ве ћем де
лу Вој во ди не, што је про у зро ко вано кли мом и под ло гом (лес). 

То ком вре ме на шу ма сла ду на и цера пре тр пе ла је ве ли ке из ме не, та ко 
да је са да ре зул тат знат них про ме на јед не да ле ко бо га ти је шу ме из не ка
даш њих вре ме на. Због сво је ве ли ке из ло же но сти ко ле ба њу ма крок ли ме 
на ших кра је ва, она је одраз про гре сив ног си ро ма шења на ка даш њих ме
шо ви ти јих и ме зо фил ни јих шу ма. Пре ма Јо ва но вићу, Б. (1954) она се 
јав ља као изра жа јан и упе чат љив би о лош ки ин ди ка тор. 

Руд ски, И. је био пр ви истра жи вач ве ге та ције ко ји је ову шу му уоч
ио као це ли ну и по све тио јој ве ћу паж њу по чев ши сво ја про у ча вања у 
Шу ма ди ји 19381940. го ди не. За вре ме рата Knapp, R (1944) је ову за јед
ни цу про у ча вао око Бе о гра да и у источ ној Ср би ји.

Чер њав ски, П., и Јо ва но вић, В. (1950) опи су ју ћи шум ска ста ниш
та и ден дроф ло ру у Ср би ји по све ћу ју паж њу и овој за јед ни ци. Гре  бен
шчи ков, О. кон ста ту је ову шу му у под го ри ни Ста ре пла ни не (1950); Јо
ва но вић, Б. и Ду њић, Р. (1951) про у ча вају шу му сла ду на и цера око 
Сме де рев ске па лан ке, Ла по ва и Бе о гра да;  Јо ва но вић, Б., про у ча вао је 
за јед ни цу сла ду на и цера ши ром Ср би је, од Ста ре пла ни не (1953), Су ве 
пла ни не (1955), Рт ња (1955), Лоз ни це (1967) и Приш ти не (1968); Јо ва
но вић, Б. и Јо ва но вићЈу га, С. у Ба на ту (1986); То ма ше вић, Ђ. у Гр
де лич кој кли су ри (1951); Га јић, М. у око ли ни Бе о гра да (1954), као и на 
Руд ни ку (1959); Бо ри сав ље вић, Љ. ет ал. (1955) на Ава ли код Бе о гра да, 
а Гли шић, М. у око ли ни Љи га (1968), око Ми ро ча и Цр ног вр ха у источ
ној Ср би ји (1977), као и Гр де лич кој кли су ри (1977); Кра сни ћи, Ф. (1972) 
кон ста ту је ову шу му на Ко со ву и Ме то хи ји;  Ко раћ, М. на пла ни ни Ју хор 
(1982), Ву ки ће вић, Е. (1966) на Церу , као и Гу че ву (1976);  Јо ва но вић, 
Б. и Ву ки ће вић, Е. та ко ђе су опи са ли ову за јед ни цу и у око ли ни Бе о
гра да (1977), То мић, З. про у ча вала је ову за јед ни цу у око ли ни Бе о гра да 
(1975), као и у око ли ни Приш ти не (2000).

2. ШуМ СКе ЗА Јед нИ Це СЛА ду нА И ЦерА
Син так со ном ски ове шу ме при па да ју:
ра зред : Qu e r coFa ge tea Br.Bl. & Vli e ger 1937.
ред : Qu e r ce talia pu be scen tis J. Br.Bl. & G. Br.Bl. 1931.
Све за :Qu e r cion fra i net to Ht. 1954. 
За јед ни це из ове све зе за у зи мају ни же и бре жуљ ка сте те ре не до 600 m 

над мор ске ви си не, за рав ни и бла ге па ди не ван ути ца ја до дат ног вла же ња 
из реч них до ли на.
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Зем љиш та су раз ви је на, дуб ља и не мно го ске лет на, у Ср би ји уг лав
ном фор ми ра на на тер ци јер ним је зер ским се ди мен тима: гај ња че, ле си ви
ра не гај ња че, ки се ла сме ђа, еут рич на сме ђа, смо ни це и дру га.

Кли ма је изра зи то кон ти нен тал на, са топ лим ле ти ма и хлад ним зи
ма ма – сред ња го диш ња ам пли ту да тем пе ра туре је 2123°C. Укуп на го
диш ња ко ли чи на па да ви на је ско ро упо ла ма ња не го у илир ској флор
ноге о граф ској про вин ци ји и из но си 500650 mm. Не по вољ не кли мат ске 
усло ве за раз вој шу ма до пу ња ва изра жен пе ри од лет ње су ше, ко ји из но си 
про сеч но два ме се ца (ју ли и ав густ).

Шу ма сла ду на и цера – Qu e r ce tum fra i net to-ce rri dis Rud ski 1949. (си
но ни ми: Qu e r ce tum con fer taece rris Rud ski (40) 1949.; Qu e r ce tum fra i net to
ce rri dis typi cum), је нај ши ре ра спро стра њена зо нал на шу ма Ср би је, јав ља 
се на за рав ње ним по ло жа јима, над мор ским  ви си на ма до 600 m, на раз
ли чи тим ге о лош ким под ло га ма, уг лав ном од ки се лих си ли кат них сте на 
(ско ро да их не ма на сер пен ти ни тима, креч ња ци ма и ле су), на уг лав ном 
раз ви је ним сме ђим зем љиш ти ма. Ти пич на шу ма сла ду на и цера кли ма
то гена је у Шу ма ди ји, де лу источ не Ср би је и цен трал ној Ср би ји.

Са сто ји не су уг лав ном из да нач ког по рек ла, ма њих ви си на и сред
њег скло па, са до бро из ди фе рен ци ра ним и бо га тим спра то ви ма жбу ња 
и при зем не фло ре. Фло ри стич ки са став за јед ни це одра жа ва ути ца је три 
су сед не флор ноге о граф ске ре ги је, тј. ве ге та циј ске зо не: шу мо степ ске на 
се ве ру, сред ње е вроп скоилир ске на за па ду и суб ме ди те ран ске на ју гу. 
Ово се ја сно ви ди и из спек тра флор ноге о граф ских еле ме на та (Јо ва но
вић, Б., 1955): учеш ће пон тских и слич них еле ме на та из но си 33%, суб ме
ди те ран ских и слич них 21%, а сред ње е вроп ских, евро а зиј ских и слич них 
46%.

У ти пич ној шу ми сла ду на и цера нај ви ше су при сут не сле де ће вр сте: 
У спра ту др ве ћа Qu e r cus fra i net to, Qu e r cus ce rris, Ti lia ar gen tea, Pyrus pyra
ster, Sor bus do me sti ca, Sor bus tor mi na lis, Fra xi nus or nus, Acer cam pe stre; Од 
жбу на стих вр ста јав ља ју се: Acer ta ta ri cum, Cor nus mas, Cra ta e gus mo nog
yna, Vi bur num lan ta na, Rosa gal li ca, Lo ni ce ra ca pri fo lium, Ta mus com mu nis. 
У бо га том при зем ном спра ту нај чеш ћи су Lat hyrus ni ger, Da naa cor nu bi
en sis, Lychnis co ro na ria, Si le ne vi ri dif ora, Ta na ce tum cory mbo sum, Hel le bo rus 
odo rus, Tri fo li um al pe stre, Cam pa nu la per si ci fo lia, Ve ro ni ca cha ma e drys и дру
ге (Јо ва но вић, Б., 1997) .

У ни жем де лу свог ви син ског ареа ла, на ро чи то по бре жуљ ка стој Шу
ма ди ји у бли зи ни на се ља, шу ме сла ду на и цера су уг лав ном искр че не, 
да би се по ве ћа ле по вр ши не зем љиш та за по љо при вре ду. Ве ће са сто ји не 
мо гу да се на ђу ско ро је ди но у ма на стир ским за бра ни ма и паркшу ма ма. 
Чак су и у се о ским ин ди ви ду ал ним за бра ни ма сла дун и цер уг лав ном 
за ме ње ни ба гре мом, ег зо том ко ја бр же ра сте, тра жи ма ње не ге, а да је до
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вољ но ква ли тет но др во за по тре бе до ма ћин ства. Ве ће по вр ши не сла ду
но воце ро вих шу ма на ла зе се уг лав ном у по бр ђу свих пла ни на, али су и 
ов де до брим де лом ан тро по гено из ме ње не, тј. де гра ди ра не. Због че стих 
се ча са сто ји не су уг лав ном из да нач ког по рек ла. На ро чи то се ве ли ком из
да нач ком спо соб нош ћу од ли ку је сла дун (Qu e r cus fra i net to), ко ји је и ви ше 
угро жен због ква ли тет ни јег др ве та, та ко да се ње го ва стаб ла се мен ског 
по рек ла јед ва мо гу на ћи. Осим се ча, ове шу ме су, због бли зи не на се ља, 
из ло же не и дру гим не по вољ ним ути ца ји ма, као што су: кре са ње ли сни
ка, па ша ре ње, брст ко за, се че ње бад ња ка и дру го.

От ва ра њем скло па и про ме ном ми крок ли мат ских усло ва (ја че за гре
ва ње и сув ља пе док ли ма) ме ња ју се фло ри стич ки са став и фи зи о но мија – 
од ни ске шу ме на ста је ши ка ра, у ко јој пре ов ла ђују ксе ро фил ни жбу но ви 
и са мо не ке на јот пор није вр сте др ве ћа: Fra xi nus or nus, Car pi nus orien ta lis, 
Acer ta ta ri cum, Ju ni pe rus com mu nis, Cra ta e gus spp., Pru nus spi no sa, Cor nus 
mas, Euon ymus spp., Li gu strum vul ga re, Rham nus cat har ti ca, Vi bur num lan
ta na, Ru bus spp. и др. У по след њем ста ди ју му де гра да ције гу бе се и жбу
но ви (осим у по је ди нач ним, усам ље ним при мер ци ма) и на ста ју трав не 
фор ма ци је. На пли ћим и сув љим зем љиш ти ма нај важ ни ја вр ста у овим 
ли ва да ма је тро скот (An dro po gon ischa e mum), ко ји до бро ве зу је зем љиш
те и спре ча ва пре ко мер ну ероз и ју. На рав ни јем те ре ну, на бо ље очу ва ним 
и дуб љим зем љиш ти ма, та ко ђе се јав ља ју ли ва де, на ко ји ма пре ов ла ђује 
ђи по ви на (Chry so po gon gry llus).

У ок ви ру шире схва ће не шу ме сла ду на и цера из дво је но је и не ко ли
ко ге о граф ских ва ри јан ти, што је и ра зум љи во об зи ром на вр ло ве ли ки 
ареал за јед ни це:

Шу ма сла ду на и цера са гра би ћем – Qu e r ce tum fra i net to-ce rri dis 
Rud ski 1949.var. ge o graf. Car pi nus orien ta lis (Knapp 44.) B. Jo va no vić 
1956. (syn. Car pi no orien ta lisQu e r ce tum fra i net toce rris (Knapp 44) B. Jo
va no vić 1956.; Qu e r ce tum fra i net toce rris car pi ne to sum orien ta lis) je (по Јо
ва но вићу, Б., 1956) кли ма зо нал на шу ма источ не и ју го и сточ не Ср би је, 
јед на од нај ксе ро терм нијих за јед ни ца из све зе. Ди фе рен ци јална вр ста је 
гра бић (Car pi nus orien ta lis), ко ји је обил но за ступ љен у спра ту жбу ња. 
При ли ком де ва ста ције гра бић, због сво је ве ли ке из да нач ке сна ге, ксе
ро фил но сти и хе ли о фил ности, све ви ше пре ов ла ђује. Та ко ре гре сив ном 
сук це си јом – де гра да ци јом, од ових шу ма сла ду на и цера на ста ју ни ске 
шу ме и ши ка ре гра би ћа. Ова шу ма јав ља се на рав ним зем љиш ти ма, али 
се мо же на ћи и на ве ћим на ги би ма, пре теж но на јуж ним, али исто вре ме
но и на се вер ним ек спо зи ци јама. 

Шу му сла ду на и цера са гра би ћем опи сао је у под го ри ни Су ве пла ни
не Јо ва но вић, Б., 1955. са 12 фи то це но лош ких сни ма ка. Пре ма ње го вим 
истра жи ва њима од др ве ћа се у овој шу ми нај чеш ће јав ља ју Qu e r cus far
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net to, Qu e r cus ce rris, Car pi nus orien ta lis, Qu e r cus pu be scens, Qu e r cus pe tra ea, 
Sor bus tor mi na lis, Fra xi nus or nus, итд. У спра ту жбу ња по ред под млат ка 
по ме ну тих вр ста др ве ћа јав ља ју пре теж но ксе ро терм не вр сте : Rosa ar
ven sis, Cra ta e gus mo nog yna, Cor nus mas, Lo ni ce ra ca pri fo lium, Vi bur num lan
ta na, Cra tа e gus ox ya can tha. У спра ту при зем не фло ре за бе ле жено је пре ко 
180 вр ста, а са ве ћом при сут нош ћу кон ста то ване су: Fra ga ria ve sca, Brac
hypo di um sil va ti cum, Fe stu ca he te rop hylla, Hel le bo rus odo rus, Dac tylis glo me
ra ta, Ve ro ni ca cha ma e drys, Ru bus to men to sus, Vi o la hir ta, Gal li um pse u do a ri
statum, Po ten til la mi cran tha, Si le ne vi ri dif ora, Hype ri cum per fo ra tum, као и 
мно ге дру ге. 

Ова за јед ни ца је хе ми крип тоте ро фит ска са ја ким учеш ћем фа не ро
фита, где ви со ко при су ство те ро фи та ука зу је на то пао и сув ве ге та ци о ни 
пе ри од ста ниш та ове фи то це нозе. Спек тар флор них еле ме на та ове шу ме 
ука зу је да се она фор ми ра ла под ути ца јем ви ше биљ ноге о граф ских про
вин ци ја: сред њо е вроп ске, илир ске, сар мат ске и источ но ме ди те ран ске.

Шу ма сла ду на и цера са ко стри ком – Qu e r ce tum fra i net to-ce rri dis 
Rud ski 1949. var. ge o graf. Ru scus acu le a tus B. Jo va no vić 1979. (syn. Ru
scoQu e r ce tum fra i net toce rri dis B. Jo va no vić 1951.) је ра спро стра њена у се
вер ној Шу ма ди ји и се ве ро и сточ ној Бо сни (на оба ла ма не ка даш њег Па
нон ског мора). Сре ће се на ма њим над мор ским ви си на ма – око 200 m 
и рав ним или бла го наг ну тим те ре ни ма. Ка рак те ри ше је при су ство ко
стри ке (Ru scus acu le a tus), ко ја ина че при па да суб ме ди те ран ском флор но
ге о граф ском еле мен ту и че ста је у При мор ју, Хер це го вини и Дал ма ци ји. 

Про у ча ва јући ве ге та цију Ко шут ња ка Га јић, М. (1952) опи су је ову за
јед ни цу сла ду на и цера са ко стри ком на креч ња ку. Бо ри сав ље вић Љ., ет 
ал (1955) кон ста ту је ову шу му у под нож ју Ава ле, Ву ки ће вић, Е. (1966) 
на по друч ју Цера и Ви до је вице, Гли шић, М. (1968) на по друч ју Бо го ва ђе, 
итд. Из фи то це но лош ких сни ма ка из око ли не Сме де рев ске Па лан ке, Ра
ко ви це и Ава ле (Јо ва но вић, Б., Ду њић, Р., 1951) мо же се кон ста то вати 
да је над мор ска ви си на где је ова за јед ни ца за ступ ље на 120290 m, на гиб 
28°. Као вр сте са ви шим сте пе ном при сут но сти ов де се јав ља ју Qu e r cus 
fra i net to, Qu e r cus ce rris, Fra xi nus or nus, Acer cam pe stre, итд. У спра ту жбу
ња, по ред под млат ка гор њих вр ста, јав ља ју се Cra ta eg ys mo nog yna, Cor nus 
mas, Cra ta eg ys ox ya can tha, Li gu strum vul ga re, Cor nus san gu i nea, Pru nus spi
no sa и др. Спрат при зем не фло ре чи не: Ru scus acu le a tus, Hel le bo rus odo rus, 
Rosa ar ven sis, Fra ga ria ve sca, Brac hypo di um sil va ti cum, Ta mus com mu nis, Lat
hyrus ve ne tus, као и још око 80 биљ них вр ста.

За јед ни ца сла ду на и цера са орах ом – Qu e r ce tum fra i net to-ce rri dis 
Rud ski 1949. var. ge o graf. Jug lans re gia Vu ki će vić 1976. (syn. Jug lan doQu
e r ce tum fra i net toce rris Vu ki će vić 1974.; Qu e r ce tum fra i net toce rris jug lan de
to sum) и сла ду на и цера са цр ним гра бом – Qu e r ce tum fra i net to-ce rri dis 
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Rud ski 1949. var. ge o graf. Ostr ya car pi ni fo lia Vu ki će vić 1976. (syn. Ostr yo
Qu e r ce tum fra i net toce rris Vu ki će vić 1976.; Qu e r ce tum fra i net toce rris. ostr ye
to sum) јав ља ју се спо ра дич но, на ма лим по вр ши нама у за пад ној Ср би ји 
(Ву ки ће вић, E. i dr., 1976) и на Гу че ву (Ву ки ће вић, E., 1976).

Ко сов ска шу ма сла ду на и цера – Qu e r ce tum fra i net to-ce rri dis Rud ski 
1949.var. ge o graf. Mol tkia do e rf eri Kra sni qui 1972. (syn. Qu e r ce tum fra i
net toce rri dis scar di cum Kra sni qui 1972.) је ге о граф ска ва ри јан та сла ду но
воце ро вих шу ма, ко ја сво јом фи зи о но мијом и фло ри стич ким са ста вом 
одра жа ва кли мат ске и оста ле ста ниш не усло ве Ко со ва и Ме то хи је, тј. 
пред став ља зо нал ну ве ге та цију нај јуж ни јег де ла Ср би је (Кра сни ћи, Ф., 
1972.; То мић, З., 2000). Неш то је тер мо фил нија од ти пич не зо нал не шу
ме, од ли ку је се пре ов ла ђи вањем суб ме ди те ран ских флор ноге о граф ских 
еле ме на та и при су ством ска дар скопин дских ен де ми та.

На Ко со ву и у јуж ној Ср би ји је опи са на још јед на ло кал на ва ри јан та 
шу ме сла ду на и цера са ко сов ским бо жу ром – Qu e r ce tum fra i net toce rris 
pa e o ni e tosum Jan ko vić et Ni ko lić 1967. (сyн. Pa e o nioQu e r ce tum B. Jo va no vić 
1976).

Осим ти пич не кли ма зо нал не шу ме Qu e r ce tum fra i net toce rri dis Rud
ski 1949.(si no nim Qu e r ce tum fra i net toce rris su bass. typi cum Rud ski 1949) у 
Ср би ји је опи сан ве ћи број су ба со ци ја ција, ко је пред став ља ју раз ли чи те 
ва ри јан те ти пич не шу ме. Нај важ ни је су:

Su bass. hi e ra ci e tosum (syn. Hi e ra cioQu e r ce tum fra i net toce rri dis B. Jo va
no vić 1969.) ра спро стра њена је у се ве ро за пад ној Ср би ји (Јо ва но вић, Б., 
1967) и источ ној Бо сни, на ки се лим си ли кат ним сте на ма, у усло ви ма ху
мид ни је кли ме и са ве ћим учеш ћем вр ста ат лан тског ареалти па. Ди фе
рен ци јалне вр сте су зеч је ло бо де род Hi e ra cium (H. mu ror um, H. ba uc hi nii, 
H. sa ba u dum) и још не ке аци до фил не зе ља сте биљ ке (Ve ro ni ca of  ci na lis, 
Lu zu la ne mo ro sa). Од др ве ћа и жбу ња у овој за јед ни ци по јав љу ју се не ке 
вр сте, ко јих ина че не ма у ти пич ним сла ду но воце ро вим шу ма ма Sr bi je: 
кит њак (Qu e r cus pe tra ea), пи то ми ке стен (Ca sta nea sa ti va), кле ка (Ju ni pe
rus com mu nis).

Ову шум ску за јед ни цу пр ви пут је опи сао Јо ва но вић, Б. (1967) у по
друч ју око Лоз ни це и Ко ви ља че. Гра ђа и фло ри стич ки са став ви ди се на 
осно ву де сет фи то це но лош ких сни ма ка, са над мор ске ви си не 180260 m, 
уг лав ном на јуж ним и ју го за пад ним на ги би ма. Спрат др ве ћа чи не Qu e r
cus fra i net to, Qu e r cus ce rris, Qu e r cus pe tra ea i Fra xi nus or nus. Спрат жбу ња у 
овој за јед ни ци је до ста си ро ма шан, и по ред под млат ка по ме ну тих вр ста 
др ве ћа јав ља ју се и Ju ni pe rus com mu nis, Li gu strum vul ga re, Cra ta eg ys mo nog
yna. Спрат при зем не фло ре чи не: Hi e ra cium ba u hi ni, Ve ro ni ca of  ci na lis, 
Cam pa nu la pa tu la, Ge ni sta ova ta, Cha ma ec yti sus hir su tus, Ru scus acu le a tus, 
Ve ro ni ca cha ma e drys, Ga li um ver num, Lu zu la for ste ri, Fe stu ca he te rop hylla, 



129

итд.
Su bass. nu dum Rud ski 1949. је еко лош ка ва ри јан та опи са на у Шу ма

ди ји. На ста ла је у усло ви ма по ве ћа ног вла же ња и ки се ло сти зем љиш та, а 
од ли ку је се ве ли ким си ро маш твом спра та при зем не фло ре, ско ро го лим 
зем љиш тем и по ја вом не ких аци до фил них вр ста. Ову шу му са 20 фи то
це но лош ких сни ма ка опи сао је Руд ски, И. 1939, (пре ма Јо ва но вић, 
Б. и др., 1997)  у ју го и сточ ној Шу ма ди ји, на 230370 m. У спра ту др ве ћа 
јав ља ју се Qu e r cus fra i net to, Qu e r cus ce rris, Sor bus tor mi na lis, Fra xi nus or nus.  
У спра ту жбу ња јав ља ју се Cra ta e gus mo nog yna, Ru bus to men to sus, Pru nus 
spi no sa, Ju ni pe rus com mu nis и др. У спра ту при зем не фло ре кон ста то ване 
су Fe stu ca ovi na, Eup hor bia cypa ri ssi as, Fra ga ria ve sca, Ca rex ver na, Brac hypo
di um sil va ti cum, Hel le bo rus odo rus, Lat hyrus ni ger, Fe stu ca he te rop hylla, Ve
ro ni ca cha ma e drys. Ова за јед ни ца про у че на је и на Руд ни ку (Га јић,  М., 
1961) на псе у дог леју на 400 m над мор ске ви си не.

Su bass. car pi ne to sum be tu li (syn. Car pi no be tu liQu e r ce tum fra i net toce
rri dis (Rud ski 49) B. Jo va no vić 1979.) је по себ на еко лош ка ва ри јан та ме зо
фил ни јег ка рак те ра. По јав љу је се на ве ћем де лу ареа ла за јед ни це, уг лав
ном на до ди ру зо нал не шу ме са за јед ни цама кит ња кагра ба, на бла гим 
па ди на ма хлад ни јих ек спо зи ција са неш то влаж ни јом пе док ли мом. Ди
фе рен ци јална вр ста је граб (Car pi nus be tu lus) и још не ке ме зо фил не др ве
на сте, жбу на сте и зе ља сте биљ ке.(Ста јић, С. и др., 2008).

На осно ву истра жи ва ња спро ве де них у Бо го ва ђи на над мор ској ви
си ни 210215 m, и на ги бу 37° (Ста јић, С. et al., 2008),  кон ста то вана 
је ова за јед ни ца на псе у дог ле јеном лу ви со лу. На осно ву де сет фи то це
но лош ких сни ма ка за бе ле жено је да се у спра ту др ве ћа јав ља ју Qu e r cus 
fra i net to, Qu e r cus ce rris, Car pi nus be tu lus, Ti lia to men to sa, Fra xi nus or nus, 
Qu e r cus pe tra ea. У спра ту жбу ња по ред еди фи ка тора јав ља ју се и Ti lia to
men to sa, Acer cam pe stre, Cra ta eg ys mo nog yna, Acer ta ta ri cum, Rosa ar ven sis, 
Rosa ca ni na, Pyrus pyra ster, Cor nus mas; У сло ју при зем не фло ре, по ред 
под млат ка глав них еди фи ка тора, сла ду на и цера, нај ве ћу стал ност има ју: 
He de ra he lix, Ru scus acu le a tus, Car pi nus be tu lus, Lo ni ce ra ca pri fo lium, Glec ho
ma hir su ta, Hel le bo rus odo rus, Li gu strum vul ga re, Ve ro ni ca cha ma e drys, Acer 
ta ta ri cum, Pol ygo na tum mul tif o rum, Rosa ar ven sis, Ta mus com mu nis. Ne što 
man ju stal nost ima ju: Eup hor bia am ygda lo i des, Ga li um cru ci a ta, Me li ca unif
lo ra, Fra ga ria ve sca, Vi o la sil ve stris, Ca la min tha of  ci na lis, Pri mu la vul ga ris, 
Cyti sus hir su tus, Ru scus hi pog lo ssum, Aspe ru la odo ra ta, Glec ho ma he de ra cea, 
He pa ti ca no bi lis, Sor bus do me sti ca, Vi o la tri co lor и др.

Su bass. qu e r ce tosum ro bo ri (syn. Ro bo riQu e r ce tum fra i net toce rri dis 
(Slav nić 52) B. Jo va no vić et To mić 1978.) кон ста то вана је у до њем Сре му, 
на до ди ру зо нал не шу ме са хи гро фил ним луж ња ко вим шу ма ма у реч
ном по ло ју. Осим луж ња ка (Qu e r cus ro bur), у са став ове за јед ни це ула зе 
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још не ке хи гро фил не вр сте. Мо гућ ност по ја ве луж ња ка у шу ми сла ду на 
и цера ина че је за па же на пр ви пут код фи то це но лош ких истра жи ва ња 
под го ри не Су ве пла ни не (Јо ва но вић, Б., 1953). Ова за јед ни ца у Сре му 
се јав ља на ви ше ти по ва зем љиш та, на гај ња ча ма, ле си ви ра ним и псе у до
ог ле јеним зем љиш ти ма.

У спра ту др ве ћа су Qu e r cus far net to, Qu e r cus ce rris, Qu e r cus ro bur, Acer 
cam pe stre, Ul mus mi nor, Pyrus pyra ster, Pru nus avi um, Car pi nus be tu lus. У 
спра ту жбу ња јав ља ју се Cra ta eg ys mo nog yna, Cor nus san gu i nea, Li gu strum 
vul ga re, Pru nus spi no sa, Evon ymus eur o pe us. У при зем ној фло ри јав ља ју се 
нај чеш ће: Vi o la sil ve stris, Ca rex sil va ti ca, Rosa ar ven sis, Hel le bo rus odo rus, 
Cha ma ec yti sus su pi nus, Pri mu la vul ga ris, Geum ur ba num, Vi o la hir ta, Stac hys 
sylva ti ca, Brac hypo di um sil va ti cum, Stac hys ger ma ni ca  итд.

Su bass. qu e r ce tosum pe tra e ae (syn. Qu e r co pe tra e ae-Qu e r ce tum fra i net to-
ce rri dis B. Jo va no vić 1978.) је еко лош ка ва ри јан та неш то ве ћих над мор ских 
ви си на (400600 m), ко ја се јав ља као ме ђу по јас из ме ђу зо нал не шу ме сла
ду нацера и орог раф скоедаф ски услов ље них за јед ни ца кит ња ко вих шу
ма (Qu e r ce tum pe tra e ae Čern jav ski, P., Jo va no vić,  B. 1953). Ово је јед на од 
ме зо фил ни јих ва ри јан ти сла ду но воце ро вих шу ма, опи са на у источ ној 
Ср би ји (Јо ва но вић, Б., 1955), на Ста рој пла ни ни (Ми шић, В.,  et. al. 
1978), у На ци о нал ном пар ку „Ђер да п” (Јо вић, Н. et. al., 1997). Као ди фе
рен ци јалнe вр стe у од но су на оста ле за јед ни це сла ду на и цера јав ља ју се: 
Qu e r cus pe tra ea, Ge ni sta ova ta, Po ten til la mi cran tha, Agro stis vul ga ris, Lu zu la 
for ste ri, Thymus mon ta nus, Lat hyrus ve ne tus, Me li ca unif o ra.

Еко лош ки су ове шу ме, од но сно при су ство кит ња ка, услов ље не пре 
све га по ве ћа ном зем љиш ном и на ро чи то ваз душ ном, ре ла тив ном вла
гом. Као ге о лош ка под ло га јав ља ју се ки се ле си ли кат не сте не (пеш ча ри, 
глин ци, кар бон ски шкриљ ци), а зем љиш ни тип је нај чеш ће ки се ло сме ђе 
зем љиш те, ма ње или ви ше ске лет но. 

3. ЗЕМ ЉИШ ТА ПОД ШУ МА МА СЛА ДУ НА И ЦЕРА
Шу ма сла ду на и цера се раз ви ја на ве о ма раз ли чи тим ти по ви ма зем

љиш та обра зо ва ним ка ко на ки се лим си ли кат ним та ко и на ба за ма бо га
тим суп стра ти ма. По ред то га што се раз ви ја ју на раз ли чи тим, ге о лош ким 
под ло га ма ове шу ме су за ступ ље не и на свим ево лу ци о но ге нет ским ста
ди ју мима зем љиш та ка рак те ри стичнх за ви син ску зо ну хра сто вих шу ма. 

Шу ме сла ду на и цера се изу зет но рет ко јав ља ју на креч ња ци ма, ле су 
и сер пен ти ниту (То мић, З. 2004), али се ипак јав ља ју и на овак вим суп
стра ти ма. Раз лог ово ме је, што се ове ге о лош ке под ло ге не ра спро сти
ру зна чај ни је у зо ни по јав љи вања кли ма то гене шу ме. Креч ња ци и сер
пен ти нити су у Ср би ји нај ве ћим де лом за ступ ље ни из над зо не сла ду на 
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и цера, где се јав ља ју шу ме кит ња ка, цр ног и бе лог гра ба и суб мон та не 
бук ве. Лес се ра спро сти ре у шу мо степ ској зо ни.  

ЗеМ ЉИШ ТА A – C  грА Ђе про ФИ ЛА (Ху Му Сно АКу Му ЛА-
ТИв нА ЗеМ ЉИШ ТА)
Ти по ви зем љиш та A – C  гра ђе про фи ла су ка рак те ри стична за ве ће 

над мор ске, где су кли мат ски усло ви ху мид ни ји, усло ви за раз ла га ње ор
ган ске ма те ри је до крај њих про ду ка та не по вољ ни, и где је тран сфор ма
ција ор ган ске ма те ри је у ху мус (ху ми фи ка ција) до ми нан тан пе до ге нет
ски про цес. То зна чи да ве ћи на ху му сно аку му ла тив них зем љиш та ни је 
ка рак те ри стична за по јас хра сто вих шу ма, па због то га ни су за ступ ље на 
ни у сла ду но во це ро вим шу ма ма. Је ди ни тип зем љиш та овог ево лу ци о но 
ге нет ског ста ди ју ма на ко ји ма су зна чај ни је за ступ ље не сла ду но во це ро
ве шу ме је смо ни ца (вер ти сол).

Смо ни ца (вер ти сол)
Ово зем љиш те се фор ми ра на ма тич ним суп стра ти ма бо га тим мон

тмо ри ло нит ском гли ном. Због то га су то ве о ма теш ка, зби је на зем љиш та, 
у су вом ста њу ко хе рен тна, а у влаж ном пла стич на. Ка па ци тети за др жа
вања при сту пач не во де мо гу би ти ви со ки, али зна ча јан део пољ ског вод
ног ка па ци тета чи ни не при сту пач на во да. То су без ске лет на зем љиш та 
сла бо про пу стљи ва за во ду и сла бо аер и са на. У су вом ста њу на зем љиш
ту се фор ми ра ју ши ро ке пу ко ти не. 

За раз ли ку од фи зич ких свој ста ва, хе миј ска свој ства смо ни ца су до
бра. То су еут рич на (хран љи ва) зем љиш та, што зна чи да су бо га та ба за ма 
(кал ци ју мом, маг не зи ју мом и ка ли ју мом) ко је су важ ни еле мен ти исхра
не шум ског др ве ћа. Са др жај укуп ног азо та за ви си од са др жа ја ху му са, 
ко ји је под шу ма ма сла ду на и цера до ста ви сок. Од нос уг ље ни ка и азо та је 
узак. Узак оид нос уг ље ни ка и азо та од нос омо гу ћа ва бр зо раз ла га ње ор
ган ске ма те ри је до крај њих про ду ка та раз ла га ња. Ме ђу тим, код смо ни ца 
под сла ду но во – це ро вим шу ма ма то ни је слу чај. За стој у ми не ра ли за цији 
до крај њих про ду ка та и ин тен зив нији про цес ху ми фи ка ције и аку му ла
цију ху му са омо гу ћа ва ви со ко учеш ће гли не у тек стур ном са ста ву, сла ба 
аер и са ност и не по вољ ни ок си да тив ни усло ви пе до хе миј ске сре ди не. 

ЗеМ ЉИШ ТА  A – (B) – C   грА Ђе про ФИ ЛА   (КАМ БИЧ нА 
ЗеМ ЉИШ ТА)
Сла ду но во це ро ве шу ме се че сто јав ља ју на кам бич ним зем љиш ти ма, 

од ко јих пр вен стве но на ки се лом сме ђем зем љиш ту и гај ња чи. Ки се ло 
сме ђе зем љиш те је под сла ду но во це ро вим шу ма ма за ступ ље није од гај
ња че, јер су по вр ши не под гај ња ча ма ве ћим де лом пре ве де не у по љо при
вред на зем љиш та.   
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Ки се ло сме ђе зем љиш те (ди стрич ни кам би сол)
Ова зем љиш та се фор ми ра ју на ки се лим си ли кат ним суп стра ти ма. 

Уг лав ном су то лак ша зем љиш та, ко ја при па да ју тек стур ним кла са ма пе
ско ви тих ило ва ча и ило ва ча, ме ђу тим, у за ви сно сти од ге о лош ке под ло ге, 
мо гу би ти и гли но ви та. То су фил тра бил на и до бро аер и са на зем љиш та. 
Ка па ци тети при ма ња и за др жа вања во де за ви се од ду би не со лу ма и са
др жа ја  ске ле та. Ре зер ва при сту пач не во де је уто ли ко ма ња уко ли ко је 
зем љиш те пли ће и уко ли ко је ве ћи са др жај ске ле та. 

Шу ме сла ду на и цера се (Ко ша нин, O., Кне же вић, M., 2006) раз ви
ја ју ка ко на плит ким, сред ње ду бо ким и ду бо ким ки се лим сме ђим зем
љиш ти ма. Ду би на со лу ма одре ђу је су ба со ци ја цију. На плит ким ки се лим 
сме ђим зем љиш ти ма раз ви ја се ти пич на шу ма сла ду на и цера, на сред ње 
ду бо ким шу ма сла ду на и цера са гра бом, а на ду бо ким у шу ме сла ду на и 
цера са гра бом ула зи и бук ва (Ко ша нин, O., Кне же вић, M., 2006). 

Ки се ла сме ђа зем љиш та су ки се ле ре а ци је. Сте пен за си ће но сти ад
сорп тив ног ком плек са баз ним кат јо ни ма је ни зак, што зна чи да је обез
бе ђе ност баз ним еле мен ти ма исхра не кал ци ју мом, маг не зи ју мом и ка ли
ју мом сла ба. Кли мат ски усло ви хра сто вог по ја са, лак тек стур ни са став 
и до бра аер и са ност со лу ма ки се лог сме ђег зем љиш та, а та ко ђе  и до ста 
узак од нос уг ље ни ка и азо та ор ган ске про стир ке сла ду но во це ро вих шу
ма омо гу ћа ва бр зо раз ла га ње ор ган ске ма те ри је до крај њих про ду ка та 
раз ла га ња. Због то га је ху му сно аку му ла тив ни хо ри зонт ки се лих сме ђих 
зем љиш та под сла ду но во це ро вим шу ма ма ма ле моћ но сти. 

Бр зо раз ла га ње ор ган ске ма те ри је омо гу ћа ва бр зо пре во ђе ње хран
љи вих ма те ри ја из ор ган ског у биљ ка ма при сту пач не об ли ке, а ти ме и бр
зо кру же ње хран љи вих ма те ри ја у еко си сте му сла ду но во це ро вих шу ма 
на ки се лим сме ђим зем љиш ти ма. То омо гу ћа ва до бру про из вод ност ових 
шу ма и на ки се лим сме ђим зем љиш ти ма, ко ја су, ге не рал но, си ро маш на у 
са др жа ју хран љи вих ма те ри ја. Ма ла ду би на со лу ма и ви сок са др жај ске
ле та, ко ји ути чу на ка па ци тете за др жа вања при сту пач не во де мо гу ја ко 
да ума ње про из вод ност сла ду но во це ро вих шу ма. 

Сме ђа зем љиш та - гај ња че (еут рич ни кам би со ли)
Ова зем љиш та се фор ми ра ју на ба за ма бо га тим суп стра ти ма. По тек

стур ном са ста ву уг лав ном при па да ју ило ва ча ма, гли но ви тим ило ва ча ма 
и гли на ма, али у за ви сно сти од ма тич ног суп ста ра та на ко ме се обра зу
ју мо гу би ти и лак шег тек стур ног са ста ва. Ти пич не гај ња че су ду бо ког 
со лу ма, са ви со ким учеш ћем гли не у тек стур ном са ста ву. До бру во до
про пу стљи вост и аер и са ност про фи ла обез бе ђу је до бра струк ту и ра ност 
зем љиш та у ста бил не струк тур не агре га те. гај ња че су зем љиш та ви со ког 
ка па ци тета при ма ња и за др жа вања при сту пач не во де. Ви со ка ре зер ва 
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при сту пач не во де омо гу ћа ва шум ском др ве ћу не сме та но од ви ја ње фи зи
о лош ких про це са и у ду жим суш ним пе ри о дима из ме ђу па да ви на. 

Хе миј ска свој ства ових зем љиш та под сла ду но во це ро вим шу ма ма 
ка рак те ри ше сла бо ки се ла до не у трал на ре ак ци ја зем љиш ног ра ство ра. 
Сте пен за си ће но сти ад сорп тив ног ком плек са баз ним кат јо ни ма је ви сок, 
а то зна чи да је и обез бе ђе ност зем љиш та при сту пач ним об ли ци ма кал
ци ју ма, маг не зи јума и ка ли ју ма до бра. До ми нан тан јон у ад сорп тив ном 
ком плек су је кал ци јум. Са др жај укуп ног азо та за ви си од са др жа ја ху му
са. Под сла ду но во це ро вим шу ма ма код гај ња ча је са др жај ху му са ве ћи 
не го код ки се лих сме ђих зем љиш та. Неш то успо ре ни ји про цесс раз ла
га ња ор ган ске ма те ри је до крај њих про ду ка та раз ла га ња ин тен зив нију 
ху ми фи ка цију у од но су на ки се ло сме ђе зем љиш те омо гу ћа ва те жи тек
стур ни са став. Че сти це гли не се ве зу ју за ор ган ску ма те ри ју у на тај на
чин спре ча ва њу њи хо ву да љу де гра да цију.

Ви сок про из вод ни по тен ци јал гај ња ча, по ред ви со ке обез бе ђе но сти 
хран љи вим ма те ри јама и по вољ них усло ва за би о хе миј ске про це се обез
бе ђу ју и ве о ма до бре фи зич ке осо би не. На зем љиш ти ма ова ко ви со ког 
про из вод ног по тен ци јала про из вод ност сла ду но во це ро вих шу ма за ви си 
у нај ве ћој мери од са сто јин ских усло ва. 

ЗеМ ЉИШ ТА A – E – Bt – C  грА Ђе про ФИ ЛА

Или ме ри зо вана зем љиш та (Лу ви со ли)
Или ме ри зо вана зем љиш та су ка рак те ри стична за хра стов по јас. Због 

то га су ве о ма за сти уп љена у сла ду но воце ро вим шу ма ма. То су зем љиш
та ди фе рен ци ра на по тек стур ном са ста ву. Елу ви јал но илу ви јал ним про
це си ма че сти це гли не су пре меш те не из по вр шин ских сло је ва зем љиш та 
у дуб ље сло је ве. Ин декс пре меш та ња гли не код ле си ви ра них зем љиш та 
је ве ћи од 1,5, од но сно са др жај гли не је у илу ви јал ном Бтхо ри зон ту ви
ше од 1,5 пу та ве ћи не го у ху му сно аку му ла тив ном. Или ме ри зо вана зем
љиш та се обра зу ју го то во на свим суп стра ти ма. То су ду бо ка зем љиш
та, у по вр шин ским сло је ви ма су ла ког тек стур ног са ста ва, а са ду би ном 
со лу ма са др жај гли не се по ве ћа ва. Уг лав ном су то зем љиш та ко ја ни су 
ске лет на. Мак си мал ни вод ни ка па ци тет је ви сок, а та ко ђе  ка па ци тет за 
при сту пач ну во ду. У по вр шин ским сло је ви ма учеш ће гра ви та ци о них 
(дре наж них) пора мо же да бу де ви со ко, али је у илу ви јал ном хо ри зон ту 
њи хо во учеш ће ма ло или пот пи но од су ству ју. Због то га је код лу ви со ла 
ра схо до вање гра ви та ци о не во де знат но спо ри је не го код кам бич них зем
љиш та. Због то га шум ско др ве ће мо же да ко ри сти и је дан део гра ви та ци
о не во де. 

Ки се ла сме ђа зем љиш та су ки се ле ре ак ци је. Сте пен за си ће но сти баз
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ним кат јо ни ма је ни зак це лом ду би ном со лу ма. Ни зак је у ху му сно аку
му ла тив ном хо ри зон ту са пре ла ском у елу ви јал ни се још ви се сма њу је, 
а у илу ви јал ном се по ве ћа ва. Обез бе ђе ност баз ним кат јо ни ма ко ји су 
исто вре ме но и важ ни биљ ни аси ми ла тиви је сла ба. 

По вољ ни кли мат ски усло ви хра сто вог по ја са, узак од нос уг ље ни ка 
и азо та изу мр лих ор ган ских оста та ка у сла ду но воце ро вим шу ма ма и 
до бра аер и са но сти по вр шин ских сло је ва лу ви со ла омо гу ћа вају ми не ра
ли за цију ор ган ских оста та ка до крај њих про ду ка та раз ла га ња. Због то га 
је у сла ду но воце ро вим шу ма ма на лу ви со лу моћ ност ху му сно а ку му ла
тивног хо ри зон тал ве о ма ма ла, а са др жај ху ми са ни зак. Ху му сно а ку му
лативни хо ри зонт је код лу ви со ла у шу ма ма сла ду на и цера че сто испре
ки дан, та ко да елу ви јал ни по чи ње од по вр ши не зем љиш та. Бр зо раз ла
га ње ор ган ске ма те ри је до крај њих про ду ка та раз ла га ња омо гу ћа ва бр зо 
пре во ђе ње биљ них аси ми ла тива из ор ган ских об ли ка у ра створ љи ве ми
не рал не об ли ке ко је мо гу да ко ри сте биљ ке и бр зо кру же ње хран љи вих 
ма те ри ја у еко си сте му сла ду на и цера на лу ви со лу. 

ЗеМ ЉИШ ТА  A – E – g – Bt – C   грА Ђе про ФИ ЛА

псе у дог леј
Шу ме сла ду на и цера се до ста че сто јав ља ју на псе у до ог ле јеним ва ри

јан тама ле си ви ра ног зем љиш та, гај ња че и ки се лих сме ђих зем љиш та. Та
ко ђе се јав ља ју и на псе у дог ле је вима, на ро чи то ка да се про це си изаз ва ни 
стаг ни ра ју ћом во дом у про фи ле од ви ја ју на ве ћој ду би ни со лу ма. Про це
си псе у до ог ле јавања се од ви ја ју у зем љиш ти ма ко ја су ја ко ди фе рен ци
ра на по тек стур ном са ста ву, од но сно ко ја су у до њим де ло ви ма про фи ла 
во до не про пусна. То је нај чеш ће слу чај са или ме ри зо ваним зем љиш ти ма. 
Про це си псе у до ог ле јавања се мо гу испо љи ти и у слу ча ју ако је ге о лош ка 
под ло га во до не про пусна. Нај чеш ћи су фор ми ра ни на за рав ље ним те ре
ни ма и те ре ни ма са бла гим на ги бом, где је боч но оти ца ње гра ви та ци о не 
во де успо ре но, а де сце ден тно спре че но при су ством во до не про пу сног хо
ри зон тал, што омо гу ћа ва ду же за др жа вање виш ко ва во де.

Псе у дог ле јеви су ја ко ди фе рен ци ра ни по тек стур ном са ста ву. Ин декс 
пре меш та ња гли не је ве ћи од 2,5, од но сно у илу ви јал ном хо ри зон ту се 
на ла зи ви се од 2,5 пу та ви ше гли не не го у ху му сно аку му ла тив ном. По
вр шин ски сло је ви мо гу да бу ду до бро про пу стљи ви за во ду, до бро аер и
са ни и струк ту и ра ни. Дуб љи сло је ви су ско ро пот пу но во до не про пусни 
и на њи ма се ду го за др жа ва гра ви та ци о на во да. Ли ми ти ра јући фац тор за 
раз вој сла ду но воце ро вих шу ма на псе у дог ле је вима је упра во ду би на на 
ко јој се од ви ја про цес псе у до ог ле јавања. Бо љи усло ви  су на зем љиш ти ма 
код ко јих је псе у до ог ле јавање на ве ћој ду би ни. 
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UDK: 630*222:630*32

ТЕХ НО ЛОШ КА ПРОБ ЛЕ МА ТИКА СЕ ЧЕ И ИЗРА ДЕ 
ДРВ НИХ СОР ТИ МЕ НАТА у ИЗ ДА НАЧ КИМ  

Шу МА МА СЛА Ду НА И ЦЕРА

ВО ЈИ СЛАВ БА ЈИЋ1

уВОД
У усло ви ма ко риш ће ња тзв. еко ном ских шу ма, тј. шу ма са при мар

ном еко ном ском фун кци јом, у зем ља ма раз ви је ног шу мар ства све су ве
ћи зах те ви на пла ну по ти ски вања тзв. кон вен ци о нал них на чи на се че и 
изра де и тран спор та шум ских сор ти ме ната тех но ло ги јама ко је че сто но
се пре фикс еко лош ке. Те ме то де ко риш ће ња се од ли ку ју по ве ћа ним ме ра
ма заш ти те од ош те ће ња пре о ста лих ста ба ла, зем љиш та, во де или не ких 
дру гих до ба ра пре теж но у то ку ко риш ће ња др ве та али и дру гих про из
во да шу ма.

У шу ма ма за ко је су про пи са ни раз ли чи ти ре жи ми заш ти те (на ци
о нал ни пар ко ви, пар ко ви прир о де, прир од ни ре зер ва ти, оста ле шу ме у 
ка те го ри ји шу ма по себ не на ме не), сем оних у ко ји ма су све ан тро по гене 
ак тив но сти за бра ње не, по сто ји по тре ба за стал ним или по вре ме ним се
ча ма са аспек та не ге или заш ти те. Пред так ве се че став ља ју се по себ ни 
зах те ви, што сраз мер но по ве ћа ва вре ме изра де, а ти ме и је ди нич не трош
ко ве у овој фа зи рада. По ред то га, по јав љу је се и по тре ба за до дат ном 
обу ком и оспо соб ља ва њем из вр ши о ца ових спе ци фич них об ли ка се че. 

И у пр вој фа зи тран спор та су та ко ђе изра же ни зах те ви заш тит ног 
ка рак те ра, од оних ко ји се од но се на из бор сред ста ва и опре ме, па  до из
град ње мре же шум ских ко му ни ка ција за по тре бе тран спор та про из во да 
шу ма. 

Из град ња мре же шум ских ко му ни ка ција, по себ но се кун дар не, на ро
чи то је де ли кат на. Ово из раз ло га ве ли ког бро ја раз ли чи тих по тре ба ко је 
су у ве ли кој мери услов ље не њи ма.   

Ни ске, из да нач ке шу ме ина че, па ти ме и шу ме сла ду на и цера,  од
ли ку је сраз мер но ма ла про сеч на за пре ми на стаб ла, што са со бом но си 
ви со ко учеш ће ма ње вред ног др ве та, уз ре ла тив но ви о со ке трош ко ве 
про из вод ње по је ди ни ци за пре ми не. Че сто је та окол ност опре де љи вала 

1 др Во ји слав Ба јић, ред. проф. у пен зи ји



138

шу мар ску опе ра ти ву да ове са сто ји не ста ви у дру ги план, усме ра ва јући 
сво је ак тив но сти на са сто ји не ви со ког уз гој ног об ли ка. Ови раз ло зи, као 
и сла ба ко њук ту ра дрв них про из во да та њих ди мен зи ја, до во ди ла је че сто 
у по след ње две де це ни је и до од ла га ња прор е ђи вања, па и пре во ђе ња так
вих са сто ји на у ви ши уз гој ни об лик. 

У но ви је вре ме ста ње на тр жиш ту дрв них сор ти ме ната се уне ко ли ко 
из ме ни ло. Ак ти ви ра њем по сто је ћих фа бри ка пло ча на ба зи др ве та, као и 
из град њом фа бри ке „Кро нош па н“, као и не ко ли ко фа бри ка за про из вод
њу бри ке та и пе ле та од усит ње ног др ве та, по но во је ожи ве ло тр жиш те 
др ве та ма ње вред но сти.

Про из вод ња  тру па ца и об ле гра ђе чи ни ла је у пе ри о ду до по чет ка 
осам де се тих го ди на прош лог ве ка го то во 50% од укуп не про из вод ње, да би 
се тај про це нат у ка сни јем пе ри о ду сма њи вао на ра чун по ве ћа ња учеш ћа 
про стор ног др ве та, до сти гав ши у пе ри о ду 1985 – 1990.  го ди не 41%  оби ма 
се ча у др жав ним шу ма ма. Од по чет ка де ве де се тих го ди на до да нас, про
цен ту ал но учеш ће тех нич ког об лог др ве та па да на испод 30%. То се ду гу је 
у нај ве ћој мери по ре ме ћају ста ро сне, а ти ме и деб љин ске струк ту ре на ших 
шу ма.

Ква ли тет др ве та из при ват них шу ма увек је знат но за о ста јао за др
жав ним, али се он у про тек лом  пе ри о ду  по сте пе но по прав љао.  Има ју ћи 
то у ви ду, мо же се у прак тич не свр хе опе ри са ти  про цен ту ал ним учеш ћем 
тех нич ког об лог др ве та у укуп ној по се че ној дрв ној за пре ми ни у при ват
ним шу ма ма приб лиж ним по ло ви ни оног у др жав ним шу ма ма.

У пра ви лу је из вр ше ни обим се ча у шу ма ма Ср би је го то во увек ма
њи од пла но ви ма пред ви ђе ног, а пла ни ра ни оби ми се ча су увек ма њи од 
мо гу ћег. То се ду гу је раз ли чи тим узро ци ма, по чев од усло ва на тр жиш ту, 
ко ји де лу ју кроз за ко не по ну де и по траж ње, па до тех нич ко тех но лош ких 
и ор га ни за ци о них прет по став ки. 

Они се ог ле да ју у не мо гућ но стима шу мар ских ор га ни за ција да из вр
ше пла ни ра не оби ме се ча и тран спор та соп стве ним ма те ри јал ним и људ
ским ка па ци те тима, као и не до вољ ним бро јем и ре ла тив но сла бом тех
нич ко тех но лош ком опрем ље нош ћу и оспо соб ље нош ћу при ват них пре
ду зет ника, опре де ље них за из во ђе ње ових ра до ва у др жав ним шу ма ма. 
Не тре ба за бо ра вити да је је дан од ве о ма зна чај них ути цај них фак то ра на 
из вр ше ње план ских за да та ка не до вољ на, а и не рав но мер на от во ре ност 
шу ма шум ским ко му ни ка ци јама раз ли чи тог ни воа. 

Те кон ста та ције се у ма њој мери од но се на при ват не шу ме, с об зи ром 
на ве ли ку спо соб ност при ват ног сек то ра да се при ла го ди тр жиш ним и 
дру гим усло ви ма. 

По след њих пар го ди на су при мет на из ве сна по бољ ша ња на пла ну 
тех нич ко тех но лош ке оспо соб ље но сти, а и ме ђу соб не ко ку рен ције при
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ват ног сек то ра, што је охра бру ју ћи на пре дак у од но су на про тек ли пе ри
од. Та ко ђе, ула га њем у ин фра струк туру у шу мар ству, пре све га у от ва ра
ње шу ма шум ским ко ми ни ка ци јама, по сте пе но се ства ра ју мо гућ но сти 
за ко риш ће ње шу ма на це ло куп ном про сто ру Ср би је. Ти ме ће се ство
ри ти прет по став ке да се иско ри сти це ло куп ни се чи ви етат, што да нас 
об јек тив но ни је мо гу ће. 

По ред то га, по тре ба за по ве ћа њем оби ма се ча би ће услов ље на од го
ва ра јућом траж њом, као и од го ва ра јућим це на ма шум ских сор ти ме ната. 
Са даш њи при вред ни ам би јент се мо же оце ни ти као неш то по вољ ни ји 
од оног уна зад два де се так го ди на за зна чај ни је по ве ћа ње про из вод ње у 
шу мар ству Ср би је.

Се ЧА И ИЗрА дА
Ме то де иско риш ћа вања шу ма, од но сно про из вод ње шум ских сор ти

ме ната, ме ђу соб но се раз ли ку ју, пре све га по ме сту изра де. Пр ви ме тод 
се на зи ва ‘сор ти мен тним’ или ‘кла сич ним’ ме то дом. Овај ме тод се ка рак
те ри ше изра дом сор то ме ната свих ка те го ри ја од јед ног стаб ла на ме сту 
се че у шу ми («код па ња»). Овај је ме тод у је до ми нан тан у ве ћем бро ју 
шу мар ских ор га ни за ција, ма да је оп те ре ћен са два ве о ма круп на не до
стат ка:

 – усит ња ва ње др ве та у шу ми и
 – не до стат ци ер го ном ске прир о де.
Пр ви не до ста так  усит ња ва ње др ве та у шу ми, на ро чи то изра да тзв. 

'про стор ног’ (јед но ме тар ског) др ве та, не га тив но се одра жа ва на ефек те 
у пр вој фа зи тран спор та  прив ла че њу. Ово усит ња ва ње др ве та на ме ће 
при ме ну два раз ли чи та на чи на прив ла че ња  је дан за тех нич ко об ло др
во, а је дан за тзв. про стор но др во. Уко ли ко се про стор но др во изра ђу је у 
шу ми, не мо гу ће је уни фи ци ра ти пр ву фа зу тран спор та, а ни оп ти ма ли зо
вати про сеч ну за пре ми ну ко ма да као бит ног фак то ра од ко га за ви си ефе
кат рада у прив ла че њу. Дру ги не до ста так сор ти мен тног ме то да је ве ли ки 
број рад них опе ра ци ја ко је се обав ља ју у шу ми, у усло ви ма ко ји мо гу би
ти крај ње не по вољ ни, ка ко са аспек та ду жи не тра ја ња рад них опе ра ци ја, 
та ко и са аспек та ло ка ци је на ко јој се из во де. 

По ред иска за них не до ста така, овај ме тод има и пред но сти у од но су 
на дру ге ме то де. Нај ја сни је изра же на пред ност се ог ле да на пла ну заш
ти те пре о ста лих ста ба ла у са сто ји ни, као и зем љиш та у то ку прив ла че ња 
шум ских сор ти ме ната. Дак ле, оно што је не до ста так ка да је реч о мо гућ
но сти ти пи за ције сред ста ва за пр ву фа зу тран спор та, то је у усло ви ма 
пве ћа них зах те ва на пла ну заш ти те пред ност.

На и ме, кра ћим, а сраз мер но то ме и лак шим сор ти мен тима из ка те
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го ри је тех нич ког об лог др ве та се лак ше ма ни пу лише у то ку прив ла че ња, 
лак ше се мо гу пре ду пре дити или от кло ни ти за сто ји услед за пи ња ња то
ва ра, до ко га мо же до ћи у то ку прив ла че ња, што ни је слу чај при при ме ни 
дру гих ме то да. Та ко ђе се го то во у пот пу но сти ели ми ни ше мо гућ ност на
стан ка ште та при из но ше њу про стор ног др ве та из шу ме. 

Из дру ге гру пе ме то да ко је се ка рак те ри шу изра дом сор ти ме ната на 
сто ва риш ту, а ко је се при газ до ва њу шу ма ма сла ду на и цера мо гу при ме
ни ти, из два ја се ‘деб лов ни ме тод’, ко ји је у на шим усло ви ма не о прав дано 
за по став љен. Овај основ ни ме тод се мо же из во ди ти у  сво је две ва ри јан
те:

 – ва ри јан ти це лих де ба ла и
 – ва ри јан ти де ло ва де ба ла.
При ме на деб лов ног ме то да је је дан од основ них усло ва за пот пу но 

ме ха ни зо вање пр ве фа зе тран спор та. Изра да сор ти ме ната на сто ва риш
ту у од но су на кла сич ни (‘сор ти мен тни’) ме тод, где се сор ти мен ти изра
ђу ју у шу ми ‘код па ња’, има ви ше пред но сти. Нај важ ни је пред но сти овог 
ме то да су:

 – уни фи ка ција пр ве фа зе тран спор та  прив ла че њем деб ло ви не, уме сто 
две бит но раз ли чи те гру пе сор ти ме ната: тех нич ког об лог и про стор
ног др ве та,

 – мо гућ ност ме ха ни за ције па чак и у из ве сној мери и аут о ма ти за ције 
на сто ва риш ту, што има за по сле ди цу  сма ње ње бро ја рад ни ка, по себ
но оних ко ји раде у нај не по вољ нијим усло ви ма рада и

 – ве ћа про дук тив ност рада и на осно ву то га ма њи трош ко ви по је ди
ни ци про из во да.
Пред ност изра де сор ти ме ната на сто ва риш ту на ро чи то је изра же на 

у пр вој фа зи тран спор та (прив ла че њу), где се го то во сво др во из ка те
го ри је »про стор но др во« при ву че из шу ме у об лом ста њу го то во 'уз гред' 
уз тех нич ко об ло др во. У шу ми, за прер а ду на кла си чан на чин оста не не 
ви ше од 10% гра ње ви не, ко ју ни је мо гу ће при ву ћи на ре че ни на чин.

По ред наз на че них пред но сти деб лов ног над сор ти мен тним ме то дом, 
ње го ва пред ност се још ог ле да у сле де ћем:

 – по ве ћа ње про дук тив но сти рада; 
 – по вољ ни ји усло ви за уво ђе ње ме ха ни зама у про из вод ни про цес;
 – по ве ћа ње кван ти та тив ног и ква ли та тив ног иско риш ће ња др ве та и 
др.
Мо гућ ност, а и ефи ка сност изра де шум ских сор ти ме ната на шум ском 

сто ва риш ту за ви си од ве ћег бро ја фак то ра. Нај важ ни ји су:
 – учеш ће про стор ног др ве та у укуп ној дрв ној за пре ми ни;
 – те рен ске ка рак те ри стике;
 – ди мен зи је ста ба ла;
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 – тех нич котех но лош ка опрем ље ност;
 – ор га ни за ција рада.

пр вА ФА ЗА ТрАн Спор ТА (прИв ЛА Че Ње)
У те рен ским усло ви ма ко ји ка рак те ри шу пре теж ни део по друч ја  шу

ма сла ду на и цера Ср би је, за пр ву фа зу тран спор та се мо гу при ме ни ти 
сле де ћа сред ства:

 – трак тор са и без вит ла,
 – трак тор ска еки па жа (трак тор са при ко ли цом или по лу при ко лицом, 
са или без хи дра у лич не ди за ли це за уто вар дрв ног ма те ри јала) и

 – ани ма ли.
С об зи ром на на гиб те ре на ко ји ка рак те ри ше по друч ја под овим шу

ма ма, сви на ве де ни ме ха низ ми се мо гу ко ри сти ти за прив ла че ње. Ова 
окол ност ја сно ука зу је да се пре теж ни део по вр ши не под овим шу ма ма у 
Ср би ји  свр ста ва у ка те го ри ју трак тор ских те ре на. По те ре ни ма овак вог 
на ги ба се мо гу кре та ти трак то ри свих ка те го ри ја. На ро чи то се мора во
ди ти ра чу на о то ме да кре та ње трак то ра мора би ти стро го кон тро ли сано, 
тј. усме ре но на уна пред ут вр ђе не тра се на те ре ну, за слу чај да трак то ри 
си ла зе са вла ка. Ово је зна чај но из раз ло га заш ти те пре о ста лих ста ба ла 
и зем љиш та.

Мо гуЋ но СТИ Ме ХА нИ Зо вАног прИ Куп ЉА ЊА ШуМ-
СКог оСТАТ КА ЗА енер геТ СКе по Тре Бе

Др во за ко риш ће ње у енер гет ске свр хе се по јав љу је у раз ли чи тим об
ли ци ма и на раз ли чи тим ме сти ма у про це су про из вод ње шум ских сор
ти ме ната. Оно се мо же по ја ви ти у об ли ци ма ко ји су стан дар ди зо вани, 
као и у не стан дар ди зо ваним об ли ци ма.

Стан дар ди зо вани сор ти мен ти из ове гру пе су об ли це и це па ни це ду
жи на 1 или 2 ме тра, се че ни це и тзв. ви ше ме три це (ви ше крат нице). Ви
ше ме три це су шум ски сор ти мен ти у об лом ста њу, ко је по ква ли те ту при
па да ју сор ти ме на тима из ка те го ри је про стор но др во, а чи је су ду жи не 
ве ће од 2 ме тра, са за о кру жи вањем ду жи на у то ку изра де на це ле ме тре.

Не стан дар ди зо вани об ли ци дрв ног остат ка за енер гет ско ко ри ше ње 
су у об ли ку пи ље ви не, исеч ка, обрад ка, раз ли чи тих по ру ба ка, сто па гра на, 
гу ла, теш ко це пи вих ко ма да, коре и сл. 

Еко но ми ја ко риш ће ња др ве та као енер ген та ле жи у трош ко ви ма ње
го вог са куп ља ња и тран спор та од ме ста про из вод ње (на стан ка) до ме ста 
ко риш ће ња.

Тран спорт  се у шу мар ству уопш те од ви ја у две фа зе – прив ла че ње и 
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пре воз. 
Под прив ла че њем се по дра зу мева тзв. уну траш њи тран спорт, тј. 

тран спорт од ме ста про из вод ње (на стан ка) или ка ко се то ка же од “па
ња“, па до шум ског ка ми он ског пу та или до шум ског сто ва риш та на ка
ми он ском пу ту. Упра во ова фа за тран спор та је кључ на за ни во трош ко ва 
про из вод ње свих шум ских сор ти ме ната.

Кла сич ни ме тод се че и изра де (сор ти мен тни ме тод) при прор ед ним 
се ча ма (ин ди рек тна кон вер зи ја) или чи стим се ча ма (ди рек тна кон вер зи
ја), има изра же ни је не до стат ке не го у раз ли чи тим ви до ви ма се ча у ви со
ким шу ма ма јер је учеш ће про стор ног др ве та у укуп ној дрв ној за пре ми
ни ве ће.

Из тих раз ло га, при ме на са вре ме них ме то да се нуж но на ме ће као 
нај по вољ није ре ше ње. На рав но, ди рек тна при ме на из вор них са вре ме
них ме то да, без њи хо вог при ла го ђа вања сва кој са сто јин ској и те рен ској 
си ту а цији, во ди ла би њи хо вој де вал ва цији, па се с то га нуж но за сва ку 
са сто јин ску си ту а цију про јек ту је нај по вољ нија ва ри јан та у ук ви ру од го
ва ра јућег са вре ме ног ме то да.

Деб лов ни ме тод се с то га на ме ће као нај по вољ нији, из раз ло га ко ји су 
на ве де ни. Овај ме тод је ви со ко про дук ти ван на ро чи то при ком би но ва
ном ме то ду прор е ђи вања по си сте му са бир ног уже та.

На рав но, овим се не искљу чу је при ме на ме то да це лих ста ба ла та мо 
где то са сто јин ски, те рен ски и дру ги усло ви доз во ља вају. Овај ме тод на
ро чи то до бре ефек те иска зу је при се чи са сто ји на ма лог про сеч ног преч
ни ка у пр сној ви си ни, где се пла ни ра иве ра ње це ло куп не над зем не би о
ма се стаб ла. 

Ивер про из ве ден на та кав на чин, по сле ме ха ни зо ване се па ра ције, 
раз вр ста ва се нај чеш ће у три фрак ци је. Пр ву, ко ју чи ни тех но лош ки 
ивер са ма лим учеш ћем коре, пред став ља из ва нред ну си ро ви ну за изра
ду пло ча на ба зи др ве та или за хе миј ску прер а ду. Дру га фрак ци ја, са пре
теж ним учеш ћем коре и ма њим учеш ћем аси ми ла ци о них ор га на је енер
гет ска фрак ци ја и тре ћа са ви со ким учеш ћем аси ми ла ци о них ор га на и 
сраз мер но ма лим про цен том коре и др ве та, ко ри стио се као си ро ви на за 
изра ду сточ не хра не и хра не за при хра њи вање див ља чи (ви та ми ноз ног 
браш на, пе ле та и сл.). 

Тех нич ко тех но лош ка ре ше ња за пр ву фа зу тран спор та (прив ла че
ње) стан дар ди зо ваних шум ских сор ти ме ната из ка те го ри је “про стор но” 
др во по сто је. За овај тран спорт на нај те жим те ре ни ма на ко ји ма не ма 
шум ских ко му ни ка ција се ко ри сте то вар ни ко њи, ла ка пре но сна то чи ла 
од раз ли чи тих ма те ри јала или жи ча но ужет ни си сте ми, док се на те рењ
ма бла жих на ги ба и у рав ни чар ском по друч ју за ове по тре бе  ко ри сте 
раз ли чи та ме ха ни зо вана сред ства, а нај чеш ће тра крори са при ко ли цама 
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раз ли чи тих ка па ци тета или фор вар де ри.
Са вре ме на тех но лош ка ре ше ња, чи ја је при ме на ши ро ко мо гу ћа, а о 

ко ји ма је већ би ло речи, у про из вод њу шум ских сор ти ме ната уво ди деб
лов ни ме тод. Ње го ва при ме на омо гу ћу је тех но лош ку ти пи за цију и уни
фи ка цију сред ста ва за пр ву фа зу тран спор та. При ме ном овог ме то да се 
из шу ме, ву чом по зем љи или во же њем, це ла деб ла (вре те на стаб ла) или 
ње го ви де ло ви, прив ла че до шум ског ка ми он ског пу та или шум ског сто
ва риш та, где се за тим вр ши изра да шум ских сор ти ме ната. Та ко се, по
ред ху ма ни за ције рада, по ве ћа ва про дук тив ност у тран спор ту, сма њу ју 
трош ко ви, а та ко ђе се из шу ме уз тех нич ко об ло и про стор но др во при
ву че и из ве сна ко ли чи на др ве та из ка те го ри је шум ског дрв ног остат ка, 
као што су гу ле, теш ко це пи ви ко ма ди, раз ли чи ти обруб ци, по руп ци, па 
и део сто па гра на. На тај на чин се мо же до би ти кон цен три сан део дрв ног 
остат ка на шум ском сто ва риш ту, што је ве о ма зна чај но са апек та трош
ко ва.

Део дрв ног остат ка ко ји оста је у шу ми по сле се че мо гу ће је у пот пу
но сти при ку пи ти у рав ни чар ском по друч ју, ко ри сте ћи за то од го ва ра јуће 
кор пе или кон теј не ре. У брд ско пла нин ском по друч ју, уко ли ко би се и 
од лу чи ли на при куп ља ње дрв ног остат ка, укуп ног или де ли мич но, би ло 
би по треб но из вр ши ти од го ва ра јућа при ла го ђа вања на ме ха низ мима ко
ји се ко ри сте за пр ву фа зу тран спор та, а и ко риш ће ње то вар них ко ња би 
мо ра ло би ти за др жа но за одре ђе не те рен ске усло ве.

По себ не мо гућ но сти за тран спорт шум ског остат ка от ва ра ју се ње го
вом хо мо ге ни за цијом ко ја се по сти же иве ра њем. За иве ра ње се мо гу ко
ри сти ти ла ки мо бил ни иве ра чи, а за пр ву фа зу тран спор та, у за ви сно сти 
од те рен ских усло ва, но ше ни кон теј не ри или кон теј не ри на јед но о со вин
ском или дво о со вин ским трак тор ским при ко ли цама.

уМе СТо ЗАК ЉуЧ КА
Без об зи ра о ком се ме то ду ко риш ће ња шу ма сла ду на и цера ради, он 

у тех но лош ком сми слу ба зи ра на поз на тим и у шу мар ској прак си пот вр
ђе ним тех но лош ким ме то ди ма. При ли ком из бо ра тех но лош ког ме то да 
иско риш ћа вања шу ма при би ло ком уз гој ном зах ва ту, тре ба ува жи ти све 
спе ци фич но сти ко је одре ђе на са сто ји на има. Сам ме тод ни је мо гу ће про
пи са ти, већ је ње гов из бор, а и ње го ва мо ди фи ка ција услов ље на спе ци
фич но стима об јек та на ко ји се од но си.

На ро чи то је зна чај но да се из бор тех но лош ког ме то да иско риш ћа
вања при ла го ди про пи са ном ре жи му заш ти те, уко ли ко је са сто ји на у ко
јој се пла ни ра ју ра до ви под ве де на под не ки од ре жи ма заш ти те. 
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UDK: 630*62(497.11-75)

СТА ЊЕ ШУ МА ГАЗ ДИН СКЕ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЛИ ПО ВИ ЦА

ДУ ШАН ИСА ЈЕВ1

1. УВОД
Шу ме пред став ља ју пра во ре сур сно за ле ђе око ве ли ких ур ба них сре-

ди на. Урав но те жен од нос из ме ђу гра да и ње го вог ‘зе ле ног за ле ђа’ од при-
мар ног је зна ча ја за раз вој Бе о гра да и приб ли жа вање европ ским то ко ви-
ма ур ба ни за ције.  

Ком плекс шу ма и шум ског зем љиш та, уда љен 20 ки ло ме тара јуж но 
од  Бе о гра да, по ред ма ги страл ног пу та Бе о град – Ча чак, при па да Газ дин-
ској је ди ни ци ‘Ли по ви ца’, у са ста ву По сав ско –по ду нав ског шум ског по-
друч ја. Овом газ дин ском је ди ни цом газ ду је ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср-
би ја шуме’ Бе о град  ШГ ‘Бе о град’ Бе о град, ШУ ‘Ли по ви ца’.

Основ ну ка рак те ри стику газ дин ске је ди ни це чи ни ком плекс шу ма 
цера и сла ду на, нај ве ћим де лом из да нач ког по рек ла. У спра ту др ве ћа и 
жбу ња, осим еди фи ка тора, на ла зе се још: Fra xi nus or nus, Acer cam pe stre, 
Ul mus cam pe stris, Sor bus tor mi na lis, Ma lus sil ve stris, Cor nus mas, Acer ta ta ri
cum, Rosa ca ni na i Rosa ar ven sis и др. У при зем ној фло ри нај за ступ ље нији 
су: Ca la min tha of  ci na lis, Hel le bo rus odo rus Ve ro ni ca cha ma e drys, Ha ma ec yti
sus ca pi ta tus, Ga li um pse u do a ri statum и др. Бу ко ве са сто ји не на ла зе се на 
до њој гра ни ци ра спро стра њења и њи хо во при су ство услов ље но је се вер-
ном ек спо зи ци јом, стр мим и ду бо ким ја ру га ма и бо га ством во да (ре чи-
ца, по то ка и из во ра). По ред бук ве и гра ба у са сто ји нама бук ве јав ља ју се 
цер, сла дун, кит њак, треш ња, ли па, цр ни ја сен, дрен. У спра ту зе ља сти 
би ља ка Eup hor bia am ygda lo des, Poa ne mo ra lis, Vi o la sil ve stris, Ane mo ne 
ne mo ro sa и др.

Газ дин ска је ди ни ца ‘Ли по ви ца’ на ла зи се на над мор ској ви си ни 160-
290 m, и пре ма вер ти кал ном ра спро стра њењу шум ске ве ге та ције при па-
да по ја су хра сто вих шу ма. У газ дин ској је ди ни ци из дво је на су два ком-
плек са (по ја са):

 – ком плекс ксе ро тер мо фил них сла ду но во-це ро вих и дру гих ти по ва 
шу ма;

 – ком плекс ме зо фил них бу ко вих и бу ко во-че ти нар ских ти по ва шу ма.
1 Ду шан Иса јев, дипл. инж. шу мар ства, ЈП за газ до ва ње шу ма ма ‘Ср би ја шуме’ Бе о

град ШГ ‘Бе о град’ Бе о град ШУ ‘Ли по ви ца’
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1.1 оп шти по ло жај, гра ни це и по вр ши на
Газдинскајединица‘Липовица’налазисеуподножјукрајњихсеве

розападнихогранакашумадијскегреде,којараздвајаКолубарскибасен,
назападу,одВеликоморавскогбасенанаистоку.Посвомгеографском
положају,ГЈ‘Липовица’налазисеизмеђу44°36’49”44°39’39”се
вернегеографскеширинеи20°22’51”20°26’06”источнегеографске
дужине(источноодГринича).

Пре ма ад ми ни стра тивнопо ли тич кој по де ли газ дин ска је ди ни ца се 
на ла зи на по друч ју ГО Ба ра је во и ГО Чу ка ри ца. У не по сред ној бли зи ни 
шум ског ком плек са на ла зи се ве ћи број на се ља: Ме љак на за па ду, Ве ли ка 
Мош та ни ца, Срем чца и Ру шањ на се ве ру, Ри пањ на исто ку, Ба ра је во на 
ју го и стоку и на ју гу Гун ца ти и Ба ће вац.

Шу ме Газ дин ске је ди ни це ‘Ли по ви ца’ гра ни че се са при ват ним по се
дом на те ри то ри ји оп шти на Чу ка ри ца и Ба ра је во. Укуп на ду жи на спољ не 
гра ни це из но си 21 km, а уну траш ње гра ни це су у ду жи ни од 44 km. Укуп
на по вр ши на газ дин ске је ди ни це из но си 1.234,04 ha. 

Ве ћи део по вр ши на газ дин ске је ди ни це на ла зи се у  оп шти ни Ба ра је
во (85%). Под шу мом је обра сло 93%, а не о бра сло je 7% по вр ши не. У овом 
уређ ај ном раз доб љу по шу ми ће се 13.04 хек та ра шум ског зем љиш та, и ти
ме ће се по сти ћи оп ти мал на обра слост од 94%. 

Газ дин ска је ди ни ца има укуп но 53 оде ље ња, про сеч не ве ли чи не 23 ha, 
са 483 од се ка и чи сти на. Чи сти на има 186 и од се ка 297 (под шу мом). Под 
за у зе ћем је 0,47 ha, део по вр ши на на ко ји ма се на ла зе бен зин ске пум пе на 
Ибар ској ма ги стра ли.

1.2 ре љеф, ге о лош ка под ло га и ти по ви зем љиш та
БавећисерељефомБалкана,нашвеликинаучникЈованЦвијић,опо

дручјунакомсепростирегаздинскајединицаконстатује:
„Ова кав ре љеф је ти пи чан за це лу Шу ма ди ју, ко ја у орог раф ском пог

ле ду пред став ља ста ри, раз ви јен и са чу ван приб лиж ни ре љеф на јуж ном 
обо ду Па нон ског ба се на, та ко да осно ву ње не пла сти ке чи не ста ре оба ле 
и абра зи о не по вр ши у ко је су као мла ђе усе че не реч не до ли не, чи ме је раш
чла ње на у поз на те за рав ње не ко се и по бр ђа. Са њих се ов де  он де ди жу 
осам ље ни вр хо ви и бр да, вр ло стр мих стра на, и из гле да ју као острв ска 
бр да шу ма диј ске за рав ње но сти. Так ви су Ава ла, Пар цан ски вис, Ко шу
ти ца, Ко смај и оста ла са Руд ни ком. Пој мљи во што је так ва за ра ван не 
за ви сна  од ге о лош ког са ста ва и струк ту ре сте на. Као ско ро рав на по вр
ши на, она се че на јраз но вр сније сте не, од ко јих је Шу ма ди ја са став ље на; 
њи хо ве боре  и дру ги тек тон ски об ли ци у тој су мери униш те ни, да не ма
ју ути цај на об лик шу ма диј ске по вр ши.“
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Пре ма Цви ји ћу, ов де се ради о по себ ном ти пу кра стаме ро краст, 
фор ми ран у сар мат ском креч ња ку, пре 15 ми ли о на го ди на. Ње гов ути
цај се ог ле да у ни зу лев ка стих удуб ље ња (вр та ча), ра спо ре ђе них од вр ха 
Ко шут ња ка и та коз ва них кне же вач ких кре ча на, пре ко Ли по вич ке шу ме 
на југ пре ма Ко сма ју. Од краш ких по ја ва на овом по друч ју тре ба на по ме
нути и по лу пе шине и пот ко пи не.

Основ на ек спо зи ција је ју го за пад на, тим што знат ни део те ре на чи не 
стра не по то ка и ува ла се вер не и источ не ек спо зи ције. Над мор ска ви си на 
кре ће се од 160 m до 290 m.

ге о лош ка под ло га
На по друч ју ГЈ “Ли по ви це“ ге о лош ку под ло гу чи не:

1. Креч ња ци и до ло ми ти  по вр шин ски нај ма ње за ступ ље ни у Ли по ви
ци, што у се вер ном де лу шум ског ком плек са, у де лу До љан ског по
то ка и под шу мом сла ду на, цера и у раз ним лиш ћар ским кул ту ра ма.

2. Пре теж но зе ле ни пеш ча ри и пе ско ви ти креч ња ци се пру жа ју у об ли
ку је зи ка у се вер ном де лу Ли по ви це и зах ва та ју оде ље ња 2, 5 и 8.

3. Гор њо кред ни флиш за у зи ма знат но про стран ство у Ли по ви ци. Про
те же се од се вер ног де ла Г.Ј. на југ до гра ни це шу ме, а на исток и ван 
гра ни ца шу ме. 

4. Гли не и пе ско ви за у зи мају нај ве ћу по вр ши ну у Ли по ви ци  це лу  по
вр ши ну за пад но од Ибар ске ма ги стра ле и ба ра јев ског пу та(До љан
ски рт, Ци ган ске њи ве, Цре пак, Ши ро ке вр та че, Це ро во план диш те, 
Ман дри не, Би вол ске баре, Ра ба xи ски рт и Де бе ли рт). 

5. Фор ма ци ја до њо кон ге риј ски сло је ви, обух ва та је дан део по вр ши на 
на за па ду Ли по ви це. Пред став ље ни су гли ном, ла пор ци ма и пе ском, 
што услов ља ва без вод ност и че сту по ја ву ру че ва, а так ве по ја ве су 
че сте и на сар мат ској гли ни. То је раз лог по ја ве ле си ви ра не гај wа че 
уме сто ти пич не, ко ју би смо оче ки ва ли, с об зи ром на по ло жај и па
да ви не.

З е м љ и ш т а
У овој газ дин ској је ди ни ци ут вр ђе на су два ти па зем љиш та:
Сме ђа ки се ла зем љиш та се по ми њу као под ло га бу ко вог ре ги о на или 

на ве ћим над мор ским ви си на ма, пре ко 600 м. Уг лав ном се ради о ду бо
ким зем љиш ти ма (60  120) цм, уме ре но влаж ним са ма лим про цен том 
ске ле та, по струк ту ри иду од праш ка сте до гли но ви те ило ва че. Фрак ци
ја сит ног пе ска за ступ ље на је са 23  39 %, пра ха са 37  53 % и ко ло и да 
13  41 %. Овак во учеш ће гли не по ве ћа ва гли но ви тост мно го ви ше не го 
што је ина че код ки се лих сме ђих зем љиш та. Ки се лост је вр ло ве ли ка од 
5,25  5,75 и нај ве ћа је у (Б) хо ри зон ту, а неш то се сма њу је пре ма А, што 
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је сва ка ко по сле ди ца ути ца ја сте ље, са став ље не од лиш ћа бук ве и гра ба.
По ја ва ле си ви ра не гај ња че че сто ти пич не, услов ље на је ве ћим бро

јем фак то ра, са ма за јед ни ца хра сто вих шу ма има свој удео у про це си ма 
ле си ви ра ња, за тим го диш ња су ма па да ви на. Ли по ви ца се (по М. Ћи ри
ћу, 1956.) на ла зи у ре о ну где нор ма лан тип зем љиш та је сте гај ња ча, али 
јој је основ на ка рак те ри стика да се “о под зо ља ва” (ле си ви ра) под ути
ца јем би ло ког ло кал ног фак то ра. Ло кал ни фак то ри  у овом слу ча ју би 
мог ли да бу ду и ге о лош ка под ло га, ко ја је, као што се ви ди из прет ход
ног пог лав ља, до ста гли но ви та, те услов ља ва за др жа вање во де у пли
ћим де ло ви ма про фи ла и ре љеф, тј. за рав ње ни де ло ви или вр ло бла ги 
на ги би ко ји не доз во ља вају бр зо оти ца ње во де. Ве ћа ки се лост пеш ча ра 
је та ко ђе је дан од узро ка бр жег про це са ле си ви ра ња. Ле си ви ра на гај ња
ча у Ли по ви ци је вр ло ду бо ко зем љиш те са на ро чи то моћ ним (Б) хо ри
зон том. Влаж ност зем љиш та ја ко ва рира. Ле ти су она ја ко су ва, док су 
у је сен и у про ле ће до ста влаж на. Кад се ук ло ни шу ма са овак вих те ре
на вр ло ла ко до ла зи до ру че ва. Зем љиш те је до ста теш ког ме ха нич ког 
са ста ва, по тек сту ри је ило ва ча, гли но ви та ило ва ча, па чак и гли ну ша. 
Учеш ће сит ног пе ска је 27  40%, пра ха 30  45% а гли не и ко ло и да 20 
 40%. Осет на је по ја ва испи ра ња че сти ца гли не из А и та ло же ња у Б хо
ри зон ту. Ки се лост је знат на и из но си 4,92  6,10 и 4,15  5,30. Нај ве ћа је 
у А3 хо ри зон ту. Ова ки се лост А хо ри зон та, до ко је до ла зи ка да се због 
по вре ме не стаг на ци је во де обра зу ју ни ско мо ле ку ларне ху му сне ма те
ри је, ко је по ве ћа вају кон цен тра цију Х јо на у ра ство ру (Ћи рић М. 1956.) 
омо гу ћу је и ин тен зи вира про цес ле си ви ра ња, пре меш та ње глин ских 
ми не ра ла и ко ло и да и из бле ђи вање А3 под хо ри зон та. Због испи ра ња 
је ди ње ња гвож ђа, у Б хо ри зон ту под ути ца јем стаг ни ра ња во де до ла зи 
до ре дук ци је гвођ жа и ман га на. Фо сфо ром и ка ли ју мом ле си ви ра на гај
ња ча је бо га ти ја не го сме ђе ки се ло зем љиш те.

1.3. Kли мат ске при ли ке
Ово по друч је се од ли ку је уме ре ном кон ти нен тал ном кли мом. Реон 

је под ути ца јем Сре до зем ног мора и Ат лан ског оке а на, а по дре он је под 
ути ца јем хлад ног кон ти нен тал ног ваз ду ха из се вер них и се ве ро и сточ них 
де ло ва Евро пе.

Кли ма је је дан од нај зна чај ни јих фак то ра за фор ми ра ње биљ них за
јед ни ца.

Оп ште осо би не кли ме за ГЈ “Ли по ви цу“ су :
– средњамаксималнатемператураутрилетњамесецајевећаод20°C,
– средњетрајањепериодабезмрзаје303дана,
– трајањесунчаногсјајаје2025часова,штоимавеликизначај,
– бројданасамаксималномтемпературомпреко30°C(25дана),поне
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кадтемпературадостиже4042°C,
 – сред ња го диш ња ко ли чи на па да ви на из но си 684 mm. До ба са нај ве
ћом ко ли чи ном па да ви на је про ле ће и ле то, док је зи ма са  нај ма ње 
па да ви на.

 – зна чај на ка рак те ри стика овог ре о на је чест про дор хлад ног, су вог и 
ја ког ве тра са ју го и стока и исто ка поз на тог под на зи вом ко ша ва.

Т е м п е р а т у р а
Тем пе ра тура ваз ду ха је је дан од важ ни јих кли мат ских фак то ра од ко

јих за ви си оп ста нак жи вог све та у јед ном кра ју. За оп ста нак шум ских вр
ста по треб не су из ве сне ми ни мал не ко ли чи не топ ло те, без ко јих се пре
ки да ју фи зи о лош ке фун кци је би ља ка.

На жи вот би ља ка у то ку ве ге та ције, ве о ма важ ну уло гу има по ја ва 
поз них про лећ них мра зе ва и ра них је се њих мра зе ва.

Сред ња ме сеч на и сред ња го диш ња тем пе ра тура  
Апсолутнаминималнатемператураваздухасејављанајчешћеујану

аруидолазидо21,0°C.
Сред ње ме сеч не тем пе ра туре по ка зу ју пра вил ност у кре та њу са ми

ни му мом у ја ну а ру а мак си мум у ју лу.
Годишњеколебањетемпературе јевеликоидостижеуекстремним

случајевима61.2°C.Зимесупоправилуоштреипроменљиве.Ранимра
зевисејављајууоктобру,акаснимразевикрајемаприлаштонебитреба
лодаиманегативнепоследиценавегетацију.

п а д а в и н е
На осно ву ме те о ро лош ких по да та ка ми ни мум па да ви на има фе бру

ар и ок то бар, а мак си мум у ма ју и ју ну, док у то ку ве ге та ци о ног пе ри од 
(мартсеп тем бар) пад не 438 мм што из но си 60% од го диш ње ко ли чи не 
па да ви на. Ле ти ки ше нај чеш ће па да ју у по под нев ним ча со ви ма од 1621 
ча со ва, а у про ле ће од 1517 ча со ва.

Па да ви не у ви ду гра да се нај чеш ће јав ља ју у апри лу, ма ју и ју ну, али 
се мо гу ја ви ти у пе ри о ду априлсеп тем бар.

Снеж ни по кри вач је ве о ма про ме љив из го ди не у го ди ну ка ко у пог
ле ду деб љи не та ко и ду жи не тра ја ња. Мак си мал но ва рира од 570 cm, а 
ду жи на тра ја ња 42,7 да на.  

в е т а р
За Бе о град су ка рак те ри стична два ве тра, ко ја се по пра ви лу јав ља ју 

у раз ли чи та до ба го ди не. Ко ша ва је ју го и сточ ни ве тар, ко ји  пре ов ла ђује 
у зим ским, про лећ ним и је се њим ме се ци ма. Он је нај чеш ће сув и хла дан 
ве тар, обич но ду ва са ја ким уда ри ма и до сти же бр зи ну од 1840 km/h. На 
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ма хо ве ду ва олуј ном бр зи ном са уда ри ма од 90115 km/h. На ро чи то је не
по го дан у ве ге та ци о ном пе ри о ду ка да ин те зив но до во ди до ису ши ва ња 
зем љиш та. 

Западниисевернозападниветарпретежносејављалети,по
јачинијезнатнослабијиодкошаве,алитакођедоводидоисуши
вањаземљишта.

2. ИСТо рИ ЈАТ до СА дАШ Њег гАЗ до вА ЊА
Шу ме газ дин ске је ди ни це ’Ли по ви ца’ еви ден ти ра не су и уређ и ва не 

до но ше њем по себ них осно ва газ до ва ња шу ма. Пр ва осно ва урађ е на је 
1951.го ди не, са важ нош ћу до 1960. го ди не. Од та да, па до 1980. го ди не 
шу ма ма Ли по ви це газ до ва ло се на осно ву го диш њих пла но ва.

Дру га осно ва је урађ е на 1981. го ди не, са ва же њем до 1990. го ди не. 
Тре ће и чет вр то уређ ај но раз доб ље обух ва та пе ри од од 19912000. и 
20012010. го ди не. Пе то уређ и ва ње урађ е но је 2010. го ди не. Пе ри од ва же
ња ОГШ je од 2011 2020. го ди не. Осно ва је урађ е на по За ко ну о шу ма ма 
и ускла ђе на је са Ре ги о нал ним Про стор ним Пла ном ад ми ни стра тив ног 
по друч ја гра да Бе о гра да ко ји је до нет 24. ма ја 2004. го ди не.

Укуп на по вр ши на газ дин ске је ди ни це, у од но су на прет ход но уређ
ај но раз доб ље, ума њи ла се за 8,11hа, од лу ком Вла де Ср би је и на ве де на 
по вр ши на да та је на ко риш ће ње дру гим ко ри сни цима. По вр ши на под 
шу ма ма уве ћа ла се за 20,82 ha, ка да је део по вр ши на под веш тач ки по
диг ну тим са сто ји нама пре шао ста ро сну гра ни цу од 20 го ди на.

По вр ши на шум ског зем љиш та се при вид но уве ћа ла дру га чи јом кла
си фи ка цијом не о бра слиh по вр ши на. Паш ња ци су, по про гра му за изра ду 
осно ва, свр ста ни у шум ска зем љиш та, док су њи ве за до пун ску исхра ну 
див ља чи свр ста не у оста ла зем љиш та. Њи ве и паш ња ци су при ве де не 
лов ноуз гој ној по тре би. 

  Суш ти на проб ле ма шу ма газ дин ске је ди ни це је у из да нач ким са сто
ји нама цера и сла ду на, ко је у ско рој бу дућ но сти тре ба пре ве сти у ви со ке 
са сто ји не пу тем кон вер зи је. При ме тан је не до ста так мера не ге чиш ће
ња и пр вих прор е да у на јра ни јем пе ри о ду на стан ка са сто ји на. Цер, као 
агре сив ни ја вр ста, по ти снуо је сла дун и ума њио ње го во про цен ту ал но 
учеш ће. Те по сле ди це ни су успе ле да се от кло не ни до овог уређ ај ног раз
доб ља. Цер је за ступ љен са 61%, а сла дун са 15% у од но су на укуп ну за
пре ми ну газ дин ске је ди ни це. 

Мере заш ти те су спро ве де не, што пот вр ђу је до бро здра стве но ста ње 
са сто ји на. По ди за ње и уно ше ње че ти на ра (цр ног и бе лог бора, дуг ла зи је 
и бо ров ца) по ка за ло се као ло ше ре ше ње. Ве ћи ном су то ло ше са сто ји не 
скло не су ше њу и на па ду ен то мо лош ких обо ље ња. Та ко ђе, у овим са сто
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ји нама шире се ек спан зив не вр сте; ба грем, аме рич ки ја сен и цр ни ја сен. 

3. Фун КЦИ Је Шу МА И ЦИ Ље вИ гАЗ до вА ЊА Шу МА МА 
     гЈ ‘ЛИ по вИ ЦА’

Газ дин ска је ди ни ца Ли по ви ца пред став ља шум ски ком плекс ко ји се 
ди рек тно на сла ња на при град ска на се ља или се на ла зи у њи хо вом окру
же њу (сли ка 1). Да би саг ле да ли и про це ни ли зна чај овог шум ског ком
плек са, као и ње го ве  фун кци је у обез бе ђи вању број них по тре ба гра да 
Бе о гра да и ње го вих ста нов ни ка, по треб но је ут вр ди ти сле де ће кри те ри
јуме:

 – кон крет не по тре бе град ског ста нов ниш тва у од но су на шу му;
 – оп шти по ло жај шу ме у про сто ру;
 – осо би не шум ског ком плек са;
 – по сто је ће пла но ве и сту ди је друш тве ног и при вред ног жи во та.

Сли ка 1. Део ком плек са Ли по вич ке шу ме у окру же њу на се ља

Кон крет не по тре бе град ског ста нов ниш тва у од но су на шу му су де фи
ни сане раз ли чи тим са др жа јима, по тре бом за огре вом, ло вом, од мо ром и 
ре кре а ци јом. Оп шти по ло жај шу ме у про сто ру је де фи ни сан ад ми ни стра
тив ним гра ни ца ма гра да, као и по ло жај у од но су на са о бра ћај ну по ве за
ност шум ског ком плек са са ко ри сни цима тог про сто ра. Осо би не шум ског 
ком плек са су де фи ни сане осо би на ма ста ниш та са сто ји на, ста њем фло ре и 
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фа у не ко ји ути чу на одре ђи ва ње на ме не шу ма. По сто је ћи пла но ви и сту ди
је друш тве ног и при вред ног раз во ја ука зу ју на са даш ње и бу ду ће по тре бе 
друш тва у од но су на шу му, као и усме ра ва њу ци ље ва бу ду ћег  газ до ва ња.

На осно ву по ло жа ја газ дин ске је ди ни це у про сто ру про и зи лазе сле
де ће фун кци је:
1. лов ноту ри стич ка;
2. про из вод на;
3. заш ти те прир о де и во да;
4. со ци јал нашу ме у ок ви ру ур ба ни зо ваних зо на;
5. из лет нич коре кре а тив на;
6. обра зов нона уч на.

Оп шти ци ље ви де фи ни сани су За ко ном о шу ма ма: очу ва ње, заш ти та 
и уна пре ђе ње ста ња шу ма, ко риш ће ње свих по тен ци јала шу ма и њи хо
виh фун кци ја, по ди за ње но вих шу ма ради по сти за ња оп ти мал не шу мо
ви то сти, као и оства ре ње трај но сти при но са и прир а ста. 

По себ ни ци ље ви газ до ва ња шу ма ма про и сти чу из оп штих ци ље ва и 
услов ље ни су осо бе но стима газ дин ске је ди ни це. 

4. оСнов нИ по дАТ ЦИ о СТА Њу Шу МА у гЈ ‚ЛИ по вИ ЦА‘

4.1 Ста ње шу ма по на ме ни
Газ дин ска је ди ни ца ‚Ли по ви ца‘ пре ма основ ној на ме ни свр ста на је у 

на мен ску це ли ну бр. 16 као: Лов ноуз гој ни цен тар круп не див ља чи. Шу
ме и шум ско зем љиш те ГЈ ‚Ли по ви ца‘ на ла зе се у са ста ву ло виш та ‚Ли по
вач ка шу ма‘, обух ва та јући по вр ши ну од 1234,04 hа. Шум ска упра ва лов но 
газ ду је ло виш тем по ва же ћој лов ној осно ви за пе ри од 20072017. го ди не, 
на осно ву саг ла сно сти бр.35/20063 Ми ни стар ства по љо при вре де, шу мар
ства и во до при вре де, до не тог 11.9.2006 го ди не. Број но ста ње див ља чи на 
дан пре бро ја вања 31. мар та. 2013. го ди не је сле де ће: ср не ће див ља чи: 61 
је дин ка (срн да ћа 21, ср на 30, ла на ди 10 је дин ки) и зе ца: 20 је дин ки.  

Ста ње шу ма по на ме ни при ка за но је у та бе ли 1.

Та бе ла 1. Струк ту ра по вр ши на по на мен ској це ли ни 16. за ГЈ ‚Ли по ви ца‘

Шу ме ове газ дин ске је ди ни це  се про сти ру на те ри то ри ји оп шти не  
Ба ра је во(84%) и Чукарице (16%). 

Укуп на за пре ми на у Ба ра је ву за на мен ску це ли ну 16 из но си 254.909 
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m3, са те ку ћим за пре мин ским прир а стом од 6.687 m3, на укуп ној по вр
ши ни од 966,65 hа. Про сеч на за пре ми на по хек та ру из но си 264 m3, а те
ку ћи за пре мин ски прир аст 6.9 m3/hа, од но сно, 2,6%. Укуп на за пре mи на  
за на мен ску це ли ну 16 у оп шти ни Чу ка ри ца из но си 40.350 m3, а за пре
мин ски прир аст 1.178 m3, на укуп ној по вр ши ни од 179.95 hа. Про сеч на 
за пре ми на из но си 224,0 m3/hа, а те ку ћи за пре мин ски прир аст је 6,5 m3/
hа, од но сно, 2,9%. 

   4.2. Ста ње шу ма по газ дин ским кла са ма
Ста ње са сто ји на по газ дин ским кла са ма при ка за но је у та бе ли 2.

Та бе ла 2. Струк ту ра по вр ши на по газ дин ским кла са ма у ГЈ ‘Ли по ви ца’

У газ дин ској је ди ни ци из дво је не су сле де ће газ дин ске кла се:
Газ дин ска кла са: 16.196.212. Из да нач ка ме шо ви та шу ма цера на сме

ђим и ле си ви ра ним зем љиш ти ма. Ова газ дин ска кла са за у зи ма 639.24 ха 
(56%) нај ве ћи део обра сле по вр ши не, а по за пре ми ни уче ству је са 60%, 
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што ука зу је да је ово нај зна чај нија газ дин ска кла са. Ње на про сеч на за
пре ми на из но си 277,0 м3/ха, са про сеч ним прир а стом од 7,2 м3/ха.

Газ дин ска кла са: 16.195.212 Из да нач ка шу ма цера на сме ђим и ле си
ви ра ним зем љиш ти ма. Учеш ће ове газ дин ске кла се из но си 8%, на по вр
ши ни 97.19 hа, са укуп ном за пре ми ном 28.434 m3 и прир а стом од 698 m3. 
Ова газ дин ска кла са из дво је на је због ве ли ког учеш ћа цера у од но су на 
сла дун. 

Ове газ дин ске кла се, као и 16.196.411 пре став ља ју кли ма то гене шу ме 
ка рак те ри стичне за По сав скопо ду нав ско по друч је и уче ству ју са 67 % 
по вр ши не шу ма. 

Газ дин ска кла са: 16.215.212. Из да нач ка ме шо ви та шу ма сла ду на на 
сме ђим и ле си ви ра ним зем љиш ти ма.  Про сти ре се на по вр ши ни 26,25 
hа, са за пре ми ном 7.290 m3 и прир а стом од 7.7 m3/ha. Ове по вр ши не за у
зи мају рав не и бла го наг ну те по вр ши, као и јуж не и ју го за пад не па ди не.  

Газ дин ска кла са: 16.176.411. Из да нач ка ме шо ви та шу ма гра ба на 
еут е рич ним и ки се лим сме ђим зем љиш ти ма. Про сти ре се на по вр ши ни 
55.93 hа, са за пре ми ном од 13.524,0 m3 и прир а стом од 6,0 m3/hа.

Газ дин ска кла са: 16.176.212. Из да нач ка ме шо ви та шу ма гра ба на сме
ђим и ле си ви ра ним зем љиш ти ма. Про сти ре се на по вр ши ни 52.10hа, са 
за пре ми ном 11389.9m3 и прир а стом од 5.4 m3/hа. 

 Ме шо ви те са сто ји не гра ба са це ром, сла ду ном, кит ња ком, бук вом и 
оста лим лиш ћа ри ма, уче ству ју са 9% по вр ши не и по пра ви лу се про те жу 
испод са сто ји на цера и сла ду на, бли же по то ци ма где је ре ла тив на вла га 
ве ћа.

Газ дин ска кла са: 16.361.411. Из да нач ка ме шо ви та шу ма бук ве на 
еут е рич ним и ки се лим сме ђим зем љиш тима. Про сти ре се на по вр ши ни 
63.43hа(6%), са за пре ми ном 16560.6 m3(6%) и прир а стом од 6.3 m3/hа.  

 Газ дин ска кла са: 16.360.411. Из да нач ка шу ма бук ве на еут е рич ним и 
ки се лим сме ђим зем љиш ти ма, за у зи ма 5.38 hа под шу мом, са за пре ми
ном од 1544.8 m3 и прир а стом од 5.5 m3/hа.

Са сто ји не у ко ји ма је основ на вр ста бук ва про те жу се на се вер ним и 
се ве ро и сточ ним стр ми јим па ди на ма, дуб ље усе че них по то ка.

Ба грем (16.325.212.;16.326.212.), уче ству је са 3% по вр ши не, а по по
рек лу је из да нач ки, са ре ла тив но ма лом дрв ном за пре ми ном по хек та ру.

Веш тач ки по диг ну те са сто ји не чи не са сто ји не и кул ту ре бе лог ја се
на, ли пе, ба гре ма , аме рич ког ја се на и оста лих лиш ћа ра, са по је ди нач
ним стаб ли ма цр но га, бе ло га бора и дуг ла зи је. Све те са сто ји не свр ста не 
су у газ дин ску кла су 16.469.212.веш тач ки по диг ну те са сто ји не оста лих 
лиш ћа ра. Так ве са сто ји не се про сти ру на 57.13 хек та ра, са за пре ми ном од 
10593.9 m3 и прир а стом од 336.2 m3.

  Чи сте и ме шо ви те веш тач ки по диг ну те са сто ји не луж ња ка 
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(16.457.212.; 16.458.212.) про сти ру се на 32.93 ха чи не ћи 3% по вр ши не и 
за пре ми не шу ма газ дин ске је ди ни це.

 Шест по сто по вр ши не шу ма чи не чи сте и ме шо ви те са сто ји не и кул
ту ре че ти на ра. Од вр ста др ве ћа при сут ни су: цр ни, бе ли бор, бо ро вац, 
дуг ла зи ја, смр ча и ариш (16.475.212.;16.476.212.:16.478.212.;16.477.212.и 
16.479.212.).

Ве ли ки број газ дин ских кла са (20) услов љен је раз но ли кош ћу са сто
ји на по вр ста ма. При ли ком из два ја ња има ло се на уму и од нос учеш ћа 
по је ди них вр ста у са сто ји ни, што услов ља ва  по се бан при ступ при вр ше
њу мера га је ња и ко риш ће ња. 

4.3. Ста ње шу ма по по рек лу и очу ва но сти у гЈ ‘Ли по ви ца’
Ста ње са сто ји на по по рек лу и очу ва но сти при ка за но је у та бе ли 3. 

Та бе ла 3. Струк ту ра по вр ши на по по рек лу и очу ва но сти у ГЈ ‘Ли по ви ца’
Саг ле да ва јући газ дин ску је ди ни цу по по рек лу, мо же се кон ста то вати 
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вр ло не по вољ но ста ње шу ма, с об зи ром да је 89% са сто ји на из да нач ког 
по рек ла. До овак вог од но са дош ло је ма сов ним се ча ма у то ку Дру гог све
ског рата и не по сред но по за вр шет ку рата. Ве ћи ну са сто ји на чи не очу ва
не на по вр ши ни од 1.089 ха(95%). Део са сто ји на (175.88 ха), пре теж но са
сто ји не цера и сла ду на, на ла зе се на гра ни ци ра зре ђе но сти за по сто је ћу 
ста рост. Број ста ба ла по хек та ру из но си 300350. 

У овом уређ ај ном раз доб љу циљ је да се из да нач ке са сто ји не цера и 
са ла ду на, бук ве и гра ба при пре ме за об нав ља ње, да би се у на ред ним пе
ри о дима пре ве ле у ви ши уз гој ни об лик.

 4.4. Ста ње шу ма по сме си у гЈ ‘Ли по ви ца’
Ста ње шу ма по сме си при ка за но је у та бе ли 4.

Та бе ла 4. Ста ње шу ма по сме си у ГЈ ‘Ли по ви ца’
На мен ска це ли на: 16 Ба ра је во
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На мен ска це ли на: 16 Чу ка ри ца
Ре ка пи ту ла ција за ГЈ ‘Ли по ви ца’
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по ме шо ви то сти
по вр ши на За пре ми на прир аст

hа % m3 m3/ha % m3 m3/ha пр.при

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Укуп но чи сте 170,78 15 41582 243 14 1169 6,8 2,8

Укуп но ме шо ви те 975,82 85 253677 260 86 6696 6,9 2,6

Укуп но за ГЈ 1146,60 100 295259 258 100 7865 6,9 2,7

Из та бе лар ног при ка за уоч а ва се да је газ дин ска је ди ни ца ве ћи ном 
ме шо ви та (85%), док ма њи део пред став ља ју чи сте са сто ји не (15%). 

4.5. Ста ње шу ма по вр ста ма др ве ћа у гЈ „Ли по ви ца“
      Ста ње шу ма по вр ста ма др ве ћа при ка за но је у та бе ли 5.
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      Та бе ла 5. Ста ње шу ма по вр ста ма др ве ћа у ГЈ ‘Ли по ви ца’

Вр ста др ве ћа
За пре ми на Укуп ни прир аст

m3 % m3 % пр.прир
1 2 3 4 5

цер 178907 61 4263 54 2,4
сладун 44633 15 1407 18 3,2

граб 16755 6 417 5 2,5
бук ва 14737 5 367 5 2,5

ба грем 6809 2 314 4 4,6
луж њак 8754 3 225 3 2,6
кит њак 2388 1 59 1 2,5

цр ни ја сен 2094 1 70 1 3,3
о.т.л. 5047 2 207 3 4,1

бе ли ја сен 1724 1 49 1 2,8
ја вор 612 0 18 0 2,9

амер.ја сен 663 0 14 0 2,2
треш ња 1011 0 0 0,0

гле ди чи ја 189 0 0 0,0
клен 1536 1 52 1 3,4

пи то ми ке стен 3 0 0 0,0
ј.ја вор 101 0 3 0 3,4
п.ја вор 36 0 1 0 2,5

бре ки ња 10 0 0 0,0
вез 2 0 0 0,0

пољ ски брест 14 0 1 0 3,5
млеч 95 0 4 0 3,8

Све гА Твр ди лиш 286118 97 7471 95 2,6
ли па круп. 2573 1 90 1 3,5
ли па с.л. 167 0 3 0 1,7

бе ла то по ла 31 0 1 0 3,6
о.м.л. 5 0 0 0,0
ја си ка 161 0 6 0 3,9
бре за 72 0 3 0 3,5

Све гА Ме ки лиш 3008 1 103 1 3,4
цр ни бор 3551 1 155 2 4,4
дуг ла зи ја 561 0 27 0 4,7
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бо ро вац 770 0 55 1 7,2
ариш 240 0 0 0,0

бе ли бор 685 0 39 0 5,7
смр ча 326 0 16 0 5,0

Све гА 6133 2 292 4 4,8
уКуп но 295259 100 7865 100 2,7

4.6. Ста ње шу ма по деб љин ској струк ту ри у гЈ ‘Ли по ви ца’
Ста ње шу ма по деб љин ској струк ту ри при ка за но је у та бе ли 6.
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бо ро вац 770 0 55 1 7,2
ариш 240 0 0 0,0

бе ли бор 685 0 39 0 5,7
смр ча 326 0 16 0 5,0

Све гА 6133 2 292 4 4,8
уКуп но 295259 100 7865 100 2,7

4.6. Ста ње шу ма по деб љин ској струк ту ри у гЈ ‘Ли по ви ца’
Ста ње шу ма по деб љин ској струк ту ри при ка за но је у та бе ли 6.

У са сто ји нама газ дин ске је ди ни це нај за ступ ље нија су тан ка стаб
ла ко ја чи не 56% дрв не за пре ми не. Деб ља стаб ла, са пр сним преч ни ком 
пре ко 50 cm, уче ству ју са са мо 2% за пре ми не. Та кав од нос је не за до во ља
вајући, јер ума њу је са му атрак тив ност ових шу ма и дру ге фун кци је шу ма 
по себ не на ме не. Са ста но виш та ко риш ће ња, та кав од нос не пре став ља 
ве ћи проб лем има ју ћи на уму да се ско ро сви про из ве дени дрв ни сор ти
мен ти ре а ли зују као огрев но др во.

4.7. Ста ње шу ма по ста ро сти у гЈ ‘Ли по ви ца’
Ста ње шу ма по ста ро сти при ка за но је у та бе ли 7.

Та бе ла 7. Ста ње шу ма по ста ро сти др ве ћа у ГЈ ‘Ли по ви ца’

ГАЗ ДИН
СКА КЛА

СА

СВЕ ГА ДОБНИРАЗРЕД

P   I II III IV V VI VII VIII

V  
СЛА БО 
ОБРА
СЛО

ДО БРО 
ОБРА
СЛО

             

Zv                    

Све га за 
доб ни ра
зред  5 god 

u Г.Ј.

P 61,1 0,2 3,27 7,73 21,05 0,57 12,71   13,68 1,89

V 6107     22 2337 46 1221   2154 329

Zv 290     1 131 2 64   82 12

Све га за 
доб ни ра

зред  10 god 
u Г.J.

P 1052,6 0,1   2,73 9,98 20,5 18,04 67,95 929,83 3,42

V 280298     182 617 3446 4100 18476 252455 1022

Zv 7335     10 31 161 139 505 6469 19

Свегаза
добнира
зред20god

uГ.J.

P 32,93       32,93          

V 8854       8854          

Zv 240       240          

СвегазаГЈ

P 1146,60 0,30 3,27 10,46 63,96 21,09 30,75 67,95 943,51 5,31

V 295259 0 0 203 11807 3491 5321 18477 254609 1351

Zv 7865 0 0 11 402 163 203 505 6551 31

Ста ње са сто ји на по доб ним ра зре ди ма је крај ње не по вољ но. Нај за
ступ ље нија газ дин ска кла са  из да нач ка шу ма цера и сла ду на, на ла зи се у 
сед мом деб љин ском сте пе ну. То се од но си и на оста ле из да нач ке шу ме, а 
по сле ди ца так вог ста ња је ма сов на се ча то ком Дру гог свет ског рата. По
сма тра јући у це ли ни, сед ми доб ни ра зред уче ству је са 82% по по вр ши ни, 
а по за пре ми ни са 86%. Та кав крај ње не по во љан од нос оте жа ће сам про
цес об нав ља ња , пре во ђе ље са сто ји на у ви со ки уз гој ни об лик. До во ђе ња 



162

до нор мал ног ра спо ре да доб них ра зре да би ће ду го тра јан про цес.

4.8. Ста ње заш ти ће них прир од них по друч ја у гЈ ‘Ли по ви ца’
На осно ву изра ђе не сту ди је За во да за заш ти ту прир о де Ср би је, у 

про це су је до но ше ње уред бе о став ља њу под заш ти ту де ла ГЈ ‘Ли по ви ца’, 
про сто ра под на зи вом ‘Ли по вич ка шу маДу ги Рт’, у ка те го ри ји спо ме ни
ка прир о де ИИИ (тре ћег) сте пе на  ре жи ма заш ти те, тј. као заш ти ће но 
по друч је ло кал ног зна ча ја, од но сно по друч је зна чај но за град Бе о град. 

Спо ме ник прир о де ‘Ли по вич ка шу маДу ги Рт’ на ла зи се на по друч ју 
град ских оп шти на Чу ка ри ца и Ба ра је во, и обух ва та по вр ши ну од 241,7 
hа. 

5. ЗАК Љу ЧАК
Газ дин ска је ди ни ца ‘Ли по ви ца’ у пот пу но сти је при ла го ђена основ

ној на ме ни, као лов ноуз гој ни цен тар круп не див ља чи, из град њом че ка и 
хра ни ли ца, успо став ља њем чу вар ске служ бе, као и уређ е њем по вр ши на 
за исхра ну див ља чи, паш ња ка и ли ва да.

По за ступ ље но сти газ дин ских кла са нај за ступ ље није су ме шо ви те 
са сто ји не цера и сла ду на. Ве ћи на са сто ји на, осим уне ше них че ти на ра, 
од го ва ра ју кли мат ским и ста ниш ним усло ви ма. Очу ва ност са сто ји на је 
за до во ља ва јућа. 

Ве ћи на са сто ји на су ме шо ви те (85%). Так во ста ње је до бро због ста
бил но сти са сто ји на, њи хо ве атрак тив но сти  и флор ног бо га ства. 

Ста ње са сто ји на по вр ста ма и при су ство пре ко три де сет вр ста др ве
ћа ука зу је на ве ли ко флор но бо га ство. У од но су на за ступ ље ност вр ста, 
ста ње је до ста не по вољ но. При су ство цера са 64% учеш ћа ука зу је да се 
ње го ва до ми на ција, и по ред пред ви ђе них мера не ге, ни је ума њи ла у од
но су на по ти снут сла дун (17%).

При су ство че ти на ра из но си све га 1,0%. Са сто ји не че ти на ра се, по 
пра ви лу, на ла зе уз асфал тне пу те ве и по диг ну те су ради по бољ ша ња ко
ло ри тета ам би јен та шум ског ком плек са, по го то во у зим ском пе ри о ду.

По деб љин ској стук ту ри, ста ње са сто ји на од го ва ра из да нач ким са
сто ји нама по сто је ћих газ дин ских кла са у да тој ста ро сти. 

Суш ти на проб ле ма шу ма Газ дин ске је ди ни це ‘Ли по ви ца’ је у ви со ком 
учеш ћу из да нач ких са сто ји на цера и сла ду на, ко је у ско рој бу дућ но сти 
тре ба пре ве сти у ви со ке са сто ји не. 
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