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Извод: У раду су приказани резултати проучавања стања вештачки подигнуте састојине
кедра на станишту шуме лужњака, граба и цера са липама (Tilio-Carpino-Quercetum robori-
cerris collinum) на делувијуму, гајњачама и лесивираним гајњачама. Састојина се налази у
оквиру заштићеног природног добра – Споменика природе „Бањичка шума“ и саставни је
део просторно-функционалне целине која је намењена за одмор, спорт и рекреацију. У
складу са Правилником о категоризацији заштићених природних добара сврстана је у III
(трећу) категорију - значајна природна добра, односно представља шуму посебне намене, у
којој  се спроводе начела одрживог развоја и очувања природних вредности. Састојина је
једнодобна, старости 40 година, очувана, потпуног склопа (0,7), у којој  укупан број стабала
износи 277 по ha, а дрвна запремина 259,0 m³/ha. Састојина се налази у развојној фази у којој
као мере неге треба примењивати проредне сече. Имајући у виду да је категорисана као
шума посебне намене, то изискује специфичне – посебне мере газдовања шумама. Приме-
ном узгојне аналитике, на основу параметара изграђености састојине, утврђено је да је, спе-
цифичним узгојним мерама и захватима, применом узгојно-санитарног проредног захвата,
неопходно формирати такву функционалну шумску састојину која ће уједно бити про-
дуктивна, отпорна на абиотичке и биотичке штетне утицаје и оспособљена за испуњавање
осталих функција шуме. 
Кључне речи: Бањичка шума, састојина кедра, заштићено природно добро, специфичне
узгојне  мере.

STAND STATE AND SILVICULTURAL REQUIREMENTS OF A CEDAR PLANTATION
 IN PA “BANJIČKA ŠUMA“ IN BELGRADE

Abstract: The state of an artificially established cedar stand was researched on the site of the forest
of pedunculate oak, hornbeam and Turkey oak with limes (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris
collinum) on diluvium, brown forest soils and brown forest soils lessivé. The stand belongs to the
protected area – natural monument “Banjička Šuma“ and it is a part of the  spatial-functional entity
intended for leisure, sport and recreation. Pursuant to the Regulation on Protected Areas, it is cate-
gorised as category III - significant protected areas, i.e. it is a special-purpose forest, managed by the
principles of sustainable development and preservation of natural values. The stand is even-aged,
40 years old, well-preserved, with complete canopy (0.7), total number of trees is 277 per ha, and
wood volume is 259.0 m³/ha. The stand development stage requires thinning as the tending mea-
sure. The fact that it was categorised as a special-purpose forest requires specific measures of forest
management. Using the silvicultural analysis and based on the parameters of stand structure, it was
concluded that using the specific silvicultural measures and felling, by the application of silvicultu-
ral-sanitary thinning, it is necessary to form such a functional forest stand which will be produc-
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tive, resistant to abiotic and biotic injurious effects, and capable of performing other beneficial
forest functions. 
Key words: Banjička Šuma, cedar stand, protected area, specific silvicultural measures.

1. УВОД И ЗАДАТАК РАДА
У данашњим условима угрожености животне средине и природних екосисте-

ма, често изaзваним  антропогеним утицајем, људи имају све израженију потребу
да се враћају природи. Самим тим повећава се значај шумских екосистема и по-
треба интензивирања коришћења свих њихових функција. Такве шуме категори-
шу се као шуме посебне намене и у њима се примењују специфичне мере газдова-
ња. То је у складу са савременим концептом одрживог газдовања шумама, што по-
дразумева усклађеност између њиховог очувања, унапређивања стања и коришће-
ња, тј. уравнотежено коришћење свих природних ресурса у шуми, као и испуња-
вање еколошких и социјалних функција (К р с т и ћ , М., 2008).

Бањичка шума, као просторни сегмент средње градске зоне Београда, поред
богате орнитофауне, има и посебан значај у очувању квалитета животне средине
града, што је 1993. године представљало основни мотив за проглашавање Бањичке
шуме спомеником природе. Генерални план града Београда, усвојен 2001. године,
третира Бањичку шуму као заштићено природно добро и категорисана је као зна-
чајно природно добро са режимом заштите трећег степена (К е ц м а н , М., 2012).
Режимом III степена заштите се утврђује „селективно и ограничено коришћење
природних богатстава и контролисане интервенције и активности у простору,
уколико су усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су везане за
наслеђене традиционалне облике обнављања природних делатности и становања,
укључујући и туристичку изградњу“ („Службени гласник РС“,бр.66/91, 83/92, 53/
93, 67/93, 48/94, 53/95 Студија: Споменик природе “Бањичка шума“ – Ревизија
заштите, Завод за заштиту природе Србије, Београд, 2007.година). У складу са за-
конском регулативом, на заштићеним природним добрима остварује се одрживо
управљање природним вредностима и заштита животне средине, односно спро-
воде се начела одрживог развоја и начела очувања природних вредности.

Споменик природе „Бањичка шума“, према пореклу и вегетацијској особено-
сти, чини део зеленог простора града, који је настао пошумљавањем у периоду од
1948. до 1950. године. По свом флористичком саставу припада станишту природне
потенцијалне вегетације: шума лужњака, граба и цера са липама (Tilio-Carpino-Qu-
ercetum robori-cerris collinum) на делувијуму, гајњачама и лесивираним гајњачама.
Од четинара унесен је атласки кедар (Cedrus atlantica Man. ex. Carr.) у оквиру реа-
лизације програма развоја заштићеног подручја, а чије уношење није оправдано са
аспекта очувања аутентичности шуме. 

Досадашња проучавања састојина кедра у нашим условима у складу су са зна-
чајем и њиховом заступљеношћу. На изузетан значај вештачки подигнутих састо-
јина кедра за испуњавање свих општекорисних функција шума са посебном наме-
ном указују Б у н у ш е в а ц , Т., Ј о в а н о в и ћ , С. (1967); Б у н у ш е в а ц , Т.
(1976); С т о ј а н о в и ћ , Љ. (1982); Р а д о в и ћ , М., И с а ј е в , В. (1987). Каракте-
ристике атласког кедра и његову адаптивност на услове климе у храстовом појасу
наводе Б у н у ш е в а ц , Т., Ј о в а н о в и ћ , С. (1967), а предности кедра прили-



ЈАНУАР-ЈУН, 2013. 11

ком избора врста за уношење у појас сладуна и цера, иако он преставља алохтону
врсту, истичу И с а ј е в , В., В у к и н , М., И в е т и ћ , В. (2006). Функционалност
кедра у зеленим површинама Београда обрађивали су В р а т у ш а , В., А н а с т а -
с и ј е в и ћ , Н. (2005).

Према наводима из Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу „Бањи-
ца“, општи циљеви газдовања произилазе из законске регулативе и намене ове шу-
ме, а подразумевају: трајно очување, заштиту и унапређење простора, његово ра-
ционално вишенаменско коришћење  сходно дефинисаној приоритетној основној
намени, и у пуној мери остваривање циљева везаних за социјалне и еколошке фу-
нкције шуме. 

Полазећи од конкретних локалних станишних услова и састојинских каракте-
ристика, аналитичким путем се оријентационо могу одредити узгојне потребе и
одговарајући узгојни захвати у састојини. Норме су засноване на односу конкрет-
них састојинских елемената: броју стабала, изграђености састојине, на односу ви-
сине и пречника стабала, затим на односу висине стабала, запремине и запремин-
ског прираста. Врши се анализа станишних услова, анализа изграђености састоји-
не, аналитика мера неге и узгојна аналитика при обнављању шума на основу чега
се могу у наредном периоду планирати најважније узгојне мере које се односе на
формирање одређене структуре састојине, негу шума и обнављање шума. 

На основу наведеног произашао је и задатак рада: 
1. Утврђивање услова станишта и стања састојине  кедра у ЗПД „Бањичка шу-

ма“.
2. На основу познавања састојинског стања, уз уважавање статуса ових шума,

предложити одговарајуће узгојне мере.

2. ОБЈЕКАТ ПРОУЧАВАЊА И МЕТОД РАДА 
Решењем Скупштине града Београда („Службени лист града Београда“ бр: 12-

351/93), Природно добро „Баљичка шума“ стављено је  под заштиту као Споменик
природе. У складу са Правилником о категоризацији заштићених природних до-
бара („Службени гласник РС“, бр. 30/92) сврстава се у III (трећу) категорију – зна-
чајна природна добра, која према класификацији Светске уније за заштиту приро-
де IUCN, по својим вредностима испуњава критеријуме за IUCN Category IV - Об-
ласт управљања стаништем/врстом.

По административној подели, заштићено подручје „Бањичка шума“ налази се
на територији општине Вождовац, између улица Генерала Павла Јуришића Штур-
ма, Црнотравске и Булевара ослобођења. Дата је на старање, односно управљање
ЈКП „Зеленило Београд“.

Газдинска јединица „Бањица“ лежи на кварталним наслагама леса, док се
еруптивне стене (серпентинит, дацит) појављују местимично. Тип земљишта је де-
градирани чернозем у фази огајњачавања. Хумусни А хоризонт је дубок просечно
40 – 45 cm, а сличну дубину има и прелазни АС хоризонт. Реакција земљишта је
слабо кисела. Количина хумуса се креће од 2,5% до 3,7%, а производна способност
овог земљишта је велика.
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Опште особине климе Београда за период од 1980. до 2010. године су следеће:
средња годишња температура ваздуха је 11,8 ºС, у три летња месеца је већа од 20ºС;
просечна годишња количина падавина износи 691mm, у току вегетационог перио-
да 60%. Карактеристична су два ветра која се јављају у различито доба године. Ко-
шава - југоисточни ветар, сув и хладан а дува обично са јаким ударима и брзином
од 18-40 km/h, на махове дува олујном брзином, са ударима 90-115 km/h. Западни
и северозападни ветар се најчешће јавља лети али је знатно слабији од Кошаве.

Прикупљање података за израду овог рада извршено је у току 2011. у ГЈ „Ба-
њица“. у одељењу 1, одсеку „ o“ - састојини кедра. Примењен је уобичајени метод
рада при радовима на огледним површинама. Постављена је једна огледна повр-
шина неправилних димензија, површине 9 aри. Извршен је тотални премер свих
стабала у састојини и прикупљање осталих таксационих података. Истовремено,
по методу који се примењује при узгојним радовима, у састојини је извршена кате-
горизација свих стабала по биолошком положају (доминантна 1, кодоминантна 2
и подстојна 3), оцена квалитета дебла и крошње (добро 1, средње 2 и лоше 3) и ут-
врђене су узгојне потребе. 

Обрада података на основу премера стабала вршена је, такође, на уобичајени
начин у раду са сталним огледним површинама у шумарству. Добијени резултати
представљени су табеларно и графички. На основу наведених података и биоеко-
лошких особина кедра, применом узгојне аналитике, тј. коришћењем нумеричких
образаца и норми, утврђене су неопходне узгојне потребе и препоручене узгојне
мере.

3. РЕЗУЛТАТИ  ПРОУЧАВАЊА И ДИСКУСИЈА

3.1. Основни подаци о станишту и састојини 
Проучавана вештачки подигнута састојина кедра налази се на надморској виси-

ни од 175 m, на заравни, са нагибом терена до 5°,  без јасно изражене експозиције. Ге-
олошка подлога је лес, а земљиште еутрично смеђе или гајњача (илимеризована). Не-
ма жбуња, корова, ни мртвог шумског покривача. Састојина је једнодобна, старости
40 година, очувана, потпуног склопа (0,7). Стабла су права, са срeдњим пунодрвнош-
ћу, нормално развијеним крошњама, дужине између 1/3 и 1/2 висине стабла. Натру-
лих и шупљих стабала има до 10%. Изражена је угроженост од човека и јака потен-
цијална угроженост од фитопатолошких обољења коре. 

Састојина је типолошки дефинисана као: Вештачки подигнута састојина кедра
на станишту шуме лужњака, граба и цера са липама (Tilio-Carpino-Quercetum robo-
ri-cerris collinum) на делувијуму, гајњачама и лесивираним гајњачама. 

Укупан број стабала по ha је 277. Mаксимум заступљености стабала налази се у
дебљинском степену 37,5 cm са 40%. Средњи састојински пречник је 36 cm, а сред-
ња висина је 17,6 m. Дебљинска структура показује да се ради о типичној једно-
добној сатојини. Максимум заступљености стабала је у истом дебљинском степену
у коме је средњи састојински пречник. Биоеколошке особине кедра као врсте др-
већа, досадашњи узгојни третман и услови средине у којима се састојина налази,
има одлучујући утицај на структуру ове састојине.
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Табела 1. Основни подаци о истраживаној састојини 
Table 1. Basic data on the study stand

 

Графикон 1. Расподела стабала и запремине по дебљинским степенима
Diagram 1. Distribution of trees and volume per diameter degrees

ГЈ „БАЊИЦА“                        Одељење   1                 Огледно поље  1

Надм. висина: 175 m;  Нагиб до 5°;  Експозиција неизражена (зараван)

ТИПОЛОШКА ПРИПАДНОСТ: Вештачки подигнута састојина кедра на станишту шуме
лужњака, граба и цера са липама (Tilio-Carpino-Quercetum robori-cerris collinum) на
делувијуму, гајњачама и лесивираним гајњачама 

Дебљински
степен
(cm)

Почетно стање 2011. године

N G V

ком / hа % m2/ hа % m3/ hа %

27,5 22 8,0 1,30 4,6 11,2 4,3

32,5 100 36,0 8,30 29,4 73,9 28,5

37,5 111 40,0 12,30 43,6 113,6 43,9

42,5 44 16,0 6,30 22,3 60,3 23,3

Укупно 277 100 28,20 100 259,0 100

Dg  =  36 cm

Hg  =  17,6 m

Iv = 15,6 m3/hа
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Укупна вредност запремине износи 259,00 m³/ha. И структура запремине по
дебљинским  степенима потврђује изнете претпоставке о којима је било речи у
анализи претходних елемената изграђености. Њен износ представља један од па-
раметара за одређивање јачине захвата и у комбинацији са осталим елементима
структуре и у даље спроведеним анализама помаже да се донесе одлука о мерама и
интензитету захвата у наредном периоду.

Текући запремински прираст је 15,6 m³/ha. У односу на остале врсте показује
нешто веће вредности, што само потврђује чињеницу о високој продуктивности
станишта, а и последица је изграђености састојина по претходно анализираним
структурним карактеристикама. 

Табела 2. Параметри квалитета састојине
Table 2. Parameters of stand quality

Показатељи квалитета састојине приказни су у табели 2. Из наведених подата-
ка уочава се  да доминантна стабла у укупном броју стабала учествују са 60%, кодо-
минантна чине 32%, а потиштених стабала има свега 8%. Са лошим квалитетом
дебла и крошње означена су само стабла на којима је констатовано обољење од
гљиве Botrуsphaeria dothidea. Од укупног броја стабала 12% има лош квалитет деб-
ла и 20% има лош квалитет крошње. Подаци од 20% стабала са лошим квалитетом
крошње указују на то да посебну пажњу треба посветити мерама неге у наредном
периоду како би се стање састојине поправило у здравственом, естетском, а тиме и
у функционалном смислу. 

Слика 1. Проучавана састојина кедра            Слика 2. Састојина кедра у Степином  лугу
Figure 1. The study cedar stand                                 Figure 2. Cedar stand in Stepin Lug

Биолошки положај Квалитет дебла Квалитет круне

1 / добар 60 68 60

2 / средњи 32 20 20

3 / лош 8 12 20
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На основу истраживања четинарских култура подигнутих на храстовим ста-
ништима, нарочито су интересантни подаци са атласким кедром (Cedrus atlantica
Man.), који се у датим еколошким условима показао као врста која гради врло ста-
билне и продуктивне културе. При томе, вештачки подигнуте састојине кедра
имају изузетан значај за испуњавање свих општекорисних функција шума са по-
себном наменом (Б у н у ш е в а ц , Т., 1976; Б у н у ш е в а ц , Т., Ј о в а н о в и ћ ,
С., 1967; С т о ј а н о в и ћ , Љ.,1982; Р а д о в и ћ , М., И с а ј е в , В., 1987). Захваљу-
јући свом широком еколошком дијапазону, ова драгоцена врста показује висок
степен виталности и животне енергије, али и велику отпорност према свим непо-
вољним компонентама животне средине у којој се нашла као интродукована. Од
оснивања њених састојина код нас показао се као врло погодна врста за уношење у
појас ксеротермофилних и ксеромезофилних храстових шума. Упоређујући ка-
рактеристике атласког кедра и његову адаптивност на услове климе у храстовом
појасу, Б у н у ш е в а ц , Т., Ј о в а н о в и ћ , С. (1967) констатују да је атласки ке-
дар отпорнији на снеголоме и разне биотичке факторе од црног бора, чиме пости-
же знатну предност приликом избора врста за уношење у храстов појас, иако
представља алохтону врсту (И с а ј е в , В., В у к и н , М., И в е т и ћ , В., 2006). Исто
тако, успешно обнављање четина у наредној вегетацији, после екстремно ниских
температура (испод -25°C), омогућава атласком кедру успешну егзистенцију и
перспективност на храстовим стаништима.

3.2. Предлог узгојних мера 

Савремени концепт одрживог газдовања шумама подразумева усклађеност
између очувања, заштите, коришћења и унапређења стања шума, тј. очувања про-
дуктивности, стабилности и виталности шуме, производног потенцијала станиш-
та, биодиверзитета и природних реткости, испуњавање социјалних и еколошких
функција, односно уравнотежено коришћење свих природних ресурса у шуми
(К р с т и ћ , М. 2008). Споменик природе „Бањичка шума“ категорисана је као шу-
ма посебне намене, у којој је потребно примењивати специфичне – посебне мере
газдовања шумама. Специфичним узгојним мерама и захватима неопходно је
формирати такву функционалну шумску састојину која ће уједно бити: високо
продуктивна, отпорна на абиотичке и биотичке штетне утицаје и оспособљена за
испуњавање осталих функција шуме. Правилним избором и применом одговара-
јућих мера неге усмерава се и регулише будући развој младе састојине, а евентуал-
ни пропусти се тешко касније коригују и исправљају. Из наведеног се уочава коли-
ка је одговорност и значајна улога шумара практичара при извођењу узгојних ра-
дова, где је често присутна дилема: који тип прореде (врсту сече) применити, када
извршити наредну прореду (сечу), колика треба да буде јачина захвата итд. (К р -
с т и ћ , М., 2009/2010). За избор и примену одговарајућих узгојних мера за оства-
ривање циљева газдовања овом шумом као шумом посебне намене, које омогућа-
вају оптимално коришћење састојина и станишта, морају се  уважавати планским
документима дефинисани нарочито следећи посебни циљеви газдовања: рекреа-
тивно коришћење комплекса; континуирани мониторинг стања екосистема -
угрожавајућих фактора, ефеката мера активне заштите и утицаја дозвољених ак-
тивности; унапређење и развој едукативних активности. 
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Састојина кедра, како је наведено, вештачки је подигнута, једнодобна, старо-
сти 40 година, очувана, потпуног склопа (0,7). Захваљујући свом широком еко-
лошком дијапазону, атласки кедар (Cedrus atlantica Man.) показује висок степен
виталности и животне енергије, али и велику отпорност према свим неповољним
компонентама животне средине у којој се нашла као интродукована. Повећано је
учешћа средње јаког и јаког инвентара, а присутна је угроженост и од фитопато-
лошких обољења коре. 

Познато је да се одређивање јачине проредног захвата у састојини може ориј-
ентационо одредити применом узгојне аналитике, коришћењем елемената изгра-
жености конкретне састојине, што је примењивано и у овом раду.

Hart-Becking-ov фактор размака стабала је један од коришћених показатеља
потребног узгојног третмана састојине, а заснива се на односу између просечног
размака стабала у састојини и висине доминантних стабала. Представља процен-
туално учешће размака стабала у висини доминантног спрата, а означава се са (S) и
изражава у процентима (Ј е в т и ћ , М., 1992; К р с т и ћ , М., 1997). На основу кон-
кретног броја стабала  по ha и висине стабала доминантног спрата у овој састоји-
ни, израчунат је фактор размака стабала и извршена је категоризација по степену
стабилности и јачини проредног захвата који се на основу тога препоручује. По
овом показатељу у састојини кедра фактор размака стабала је 28,9%, што значи да
је стабилна и може се енергично, без бојазни проређивати, тј. примењивати одго-
варајуће неопходне узгојне мере.

Одређивање оријентационе јачине захвата вршено је и на основу коефици-
јента виткости стабала. У састојини кедра израчуната вредност коефицијента вит-
кости (Кv) од 49 показује, такође, да је састојина стабилна и да се могу без бојазни
изводити проредне сече, јер је вредност коефицијента виткости испод 80.

Одређивање интензитета проредног захвата је вршено по формули Матића.
Познато је да ова формула даје најбоље резултате у средњодобним састојинама, и
полази од чињенице да дрвна маса уклоњена проредом зависи од конкретне дрвне
залихе, или укупног добног прираста, и старости састојине (С т о ј а н о в и ћ , Љ.,
К р с т и ћ , М., 2008). За састојину кедра, конкретне старости 40 година, израчуна-
та вредност проредног захвата износи 25%, што се уклапа у вредности проредних
захвата који се могу примењивати у пракси за састојине чија висина прелази 15 m. 

За примену проредних сеча и правилну дознаку стабала неопходна је и, како је
наведено, извршена биолошко-техничка класификација стабала заснована на три
основна параметра: положај стабала у састојини - диференцирање по висини у три
биолошка разреда (биолошки аспект) и квалитет стабала (технички аспект). При
томе су обухваћене техничке карактеристике стабала (квалитет дебла и изграђе-
ност круне) и стабла су оцењена као: квалитетно стабло, средње квалитетно стабло
и неквалитетно стабло; затим узгојна улога стабала, при којој је оцењиван значај
стабала са узгојног аспекта, односно значај за развој будуће састојине у три катего-
рије: стабла будућности - одабрана стабла која припадају групи најквалитетнијих
стабала у састојини која треба да остану до краја опходње, стабла конкуренти –
штетна стабла која ометају развој одабраног стабла и остала стабла.

Полазећи од станишних и састојинских услова и конкретне узгојне потребе, у
састојини кедра се може примењивати метод селективних проредних сеча. Анали-
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зом норми и нумерички изражених образаца (формула) могу се препоручити не-
опходне мере неге. Одређивањем јачине проредног захвата у састојини кедра на
основу Hart-Becking-oвог фактора размака стабала, коефицијента виткости стаба-
ла и по формули Матића, израчуната вредност јачине проредног захвата износи
25% што се уклапа и у вредности проредних захвата који се могу примењивати у
пракси за састојине чија висина прелази 15 m. 

Међутим, ГЈ „Бањица“ је категорисана као шума посебне намене која изискује
специфичне – посебне мере газдовања шумама. Специфичним узгојним мерама и
захватима неопходно је формирати такву функционалну шумску састојину која ће
уједно бити: високо продуктивна, отпорна на абиотичке и биотичке штетне ути-
цаје и оспособљена за испуњавање осталих функција шуме. Полазећи од затеченог
стања састојина, досадашњег начина неге, станишних услова и намене у овој газ-
динској јединици прописана је узгојно-санитарна прореда умерене јачине захвата.

4. ЗАКЉУЧЦИ 
На основу извршених истраживања стања вештачки подигнуте састојине ке-

дра на станишту шуме лужњака, граба и цера са липама (Tilio-Carpino-Quercetum
robori-cerris collinum) на делувијуму, гајњачама и лесивираним гајњачама, могу се
извести следећи закључци:

1. Састојина представља ивични засад заштићеног природног добра - Споме-
ник природе „Бањичка шума“ и саставни је део просторно-функционалне целине
која је намењена за одмор, спорт и рекреацију. У складу са Правилником о катего-
ризацији заштићених природних добара сврстана је у III (трећу) категорију - зна-
чајна природна добра, односно представља шуму посебне намене. 

2. У старости од око 40 година, укупан број стабала износи 277 по ha, а средњи
састојински пречник је 36 cm. Дрвна запремина износи 259,0 m³/ha, темељница
28,20 m²/ha, а текући запремински прираст 15,6 m³/ha. 

3. Анализом структуре и квалитета састојине утврђено је да  60% стабала при-
пада  првом биолошком положају, 68% стабала има добар квалитет дебла и 60% је
доброг квалитета крошње. Ови подаци указују на то да у састојини има довољно
квалитетних стабала за избор стабала будућности, на основу којих ће се планирати
узгојне мере у наредном периоду. 

4. Састојина се налази у развојној фази када као мере неге треба примењивати
проредне сече. Применом узгојне аналитике, на основу параметара изграђености
састојине, утврђено је да је састојина стабилна и да се без бојазни могу примењи-
вати проредне сече интензитета захвата око 25% по запремини. 

5. Имајући у виду да  је ГЈ „Бањица“ категорисана као шума посебне намене, то
изискује специфичне – посебне мере газдовања шумама. Специфичним узгојним
мерама и захватима, применом узгојно-санитарног проредног захвата, неопходно
је формирати такву функционалну шумску састојину која ће уједно бити продук-
тивна, отпорна на абиотичке и биотичке штетне утицаје и оспособљена за испуња-
вање осталих функција шуме. 
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Напомена: За израду овог рада коришћени су подаци правне регулативе о де-
финисању и категорисању Заштићеног природног добра „Бањичка шума“, планска
документа у вези с тим, и део података из мастер рада Марице Кецман, под насло-
вом: Стање вештачки подигнутих састојина јавора и кедра у ЗПД „Бањичка шу-
ма“ и дефинисање узгојних мера применом узгојне аналитике. Ментор при изради
рада био је проф. др Милун Крстић. Рад је делом финансиран у оквиру пројекта III
43007 Министарства науке Републике Србије.

ЛИТЕРАТУРА

Б у н у ш е в а ц , Т. (1976): Шумски фонд територије Београда и проблеми његовог коришћења
у рекреативне и туристичке сврхе. Шумарство бр.6, Београд, стр. 27-41. 

Б у н у ш е в а ц , Т., Ј о в а н о в и ћ , С. (1967): Атласки кедар (Cedrus atlantica Man.) на стан-
шту цера са сладуном (Quercetum confertae-cerris) у Србији. Зборник Института за шумар-
ство и дрвну индустрију, Књига VII, Београд. 

Vr a t u š a , V., A n a s t a s i j e v i ć , N. (2005): Funkcionalnost kedra (Cedrus antlantica Man.) u
zelenim površinama Beograda. Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring
Regions, Proceding, 175-179, Niš. 

И с а ј е в , В., В у к и н , М., И в е т и ћ , В. (2006): Уношење других врста дрвећа у храстове
шуме са посебном наменом у Србији. Шумарство бр. 3, стр. 29-44, Београд. 

Ј е в т и ћ , М. (1992): Нега четинарских култура састојина вештачког порекла проредом. Прир-
учник за практичаре, Просилва, Београд. 

К а р а џ и ћ , Д., К н е ж е в и ћ , М., М и л и ј а ш е в и ћ , Т., М а р к о в и ћ , Ч., К о ш а н и н ,
О., М и л а н о в и ћ , С., М а р к о в и ћ , Н. (2007): Фитопатолошка, ентомолошка и педо-
лошка истраживања у заштићеном природном добру „Бањичка шума“. Универзитет у Бео-
граду - Шумарски факултет, Београд. 

К р с т и ћ , М. (1994): Прилог отклањању неких дилема око критеријума приликом извођења
прореда у вештачки насталим састојинама бора. Зборник радова са Саветовања „Узгојно-
биолошки и економски значај прореда у шумским културама и младим шумама“, Београд.

К р с т и ћ , М. (1997): Практична примена узгојне аналитике у шумарству. Шумарство бр. 4-5,
стр. 23-31, Београд. 

К р с т и ћ , М. (2008): Гајење шума посбне намене. Скрипта, Универзитет у Београду - Шумар-
ски факултет, Београд. 

К р с т и ћ , М. (2008): Начелна разамтрања категоризације и узгојних потреба у шумама
посебне намене. Шумарство 1-2, УШИТС, Београд. 

К р с т и ћ , М. (2009/2010): Моделовање и ГИС у гајењу шума. Скрипта, Универзитет у Бео-
граду - Шумарски факултет, Београд. 

Р а д о в и ћ , М., И с а ј е в , В. (1987): Могућности примене масовне и индивидуалне селекције
у културама кедра на Авали. Шумарство бр.3, Београд, стр. 203-245. 

С т о ј а н о в и ћ , Љ. (1982): Истраживање најповољнијих мера неге неких култура четинара
подигнутих на станишту Quercetum frainetto-cerris Rud. у парк шуми Титов Гај. Гласник
Шумарског факултета бр. 59, серија С , Београд. 

С т о ј а н о в и ћ , Љ., К р с т и ћ , М., Б ј е л а н о в и ћ , И. (2006): Предлог узгојних захвата у
шумама сладуна и цера са посебном наменом на подручју Врњачке Бање. Шумарство бр. 3,
стр. 61-75, Београд. 



ЈАНУАР-ЈУН, 2013. 19

С т о ј а н о в и ћ , Љ., К р с т и ћ , М. (2008): Гајење шума I. Универзитет у Београду - Шумарски
факултет, Београд. 

***  Генерални план Београда 2021., www.beograd.org.rs/documents/plan2021 
*** Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93,

48/94, 53/95). 
*** Посебна основа за газдовање шумама ГЈ “Бањица“ (2003 – 2012), Београд 2003.год.
*** Правилник о категоризацији заштићених природних добара („Службени гласник РС“, бр.

30/92). 
*** Регионлни просторни план административног „подручја града Београда“ (2004): Урбани-

стички завод Београда, Београд. 
*** Решење о стављању под заштиту природног добра „Бањичка шума“ бр. 633225/93-ХIII-01;

(„Службени лист града Београда“ бр: 12-351/93). 
*** Студија: Споменик природе „Бањичка шума“ – Ревизија заштите, Завод за заштиту природе

Србије, Београд, 2007. година. 

STAND STATE AND SILVICULTURAL REQUIREMENTS OF A CEDAR PLANTATION 
IN PA “BANJIČKA ŠUMA“ IN BELGRADE

Milun Krstić
Marica Kecman

S u m m a r y

The state and silvicultural requirements of the artificially established cedar stand was researched
at the site of the forest of common oak, hornbeam and Turkey oak with limes (Tilio-Carpino-Querce-
tum robori-cerris collinum) on diluvium, brown forest soils and lessivé brown forest soils.

The stand age is about 40 years and it represents the fringe planting of the protected area “Banji-
čka Šuma“, which is a component part of the spatial-functional entity of the same name, intended
exclusively for leisure and recreation. The total number of trees is 277 per ha. Mean stand diameter is
36 cm. Wood volume amounts to 259.0 m³/ha, basal area 28.20 m²/ha, and current volume increment
15.6 m³/ha. The diameter and volume structures are typical for even-aged stands, with the maximal
percentage in the same diameter degree. The analysis of stand structure and quality shows that 60 % of
trees belong to the first crown class, 68 % of trees have good stem quality, and 60 % of trees have good
crown quality. The above data point out that the stand consists of a sufficient number of good-quality
trees, which will be the base for the plans of silvicultural measures over the future period.

The stand is in the stage of development when tending measures should be in the form of thin-
ning. Using the silvicultural analyses, based on the parameters of stand structure, it was found that the
stand was stable, and that, without restraint, thinning intensity can be about 25% per volume. The spe-
cific status of the analysed stand within the framework of special-purpose forests, requires specific
measures of forest management. Using the specific silvicultural measures and felling, by the applica-
tion of silvicultural-sanitary thinning, it is necessary to form such a functional forest stand which will
be productive, resistant to abiotic and biotic harmful effects and capable of performing the other mul-
tiple-use forest functions.


