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Извод: У раду су приказани резултати истраживања састојинског стања и симулације 
проредних захвата коришћењем различитих критеријума при избору стабала за 
сечу, у вештачки подигнутој састојини црног бора на станишту сладуна и цера 
(Quercetum frainetto-cerridis Rudski 1949.), у Липовици, код Београда. Састојина је 
старости 60 година, очувана, потпуног склопа (0,7). После проучавања еколошких 
услова станишта, састојинског стања и квалитета састојине извршена је симулација 
различитих проредних захвата дознаком стабала са лошим квалитетом дебла, 
дознаком стабала са лошим квалитетом круне и према стварнoj узгојнoj потреби. 
За израду визуелних приказа састојине пре и после извођења проредних захвата, 
коришћен је специјализовани софтвер – програм за симулацију и визуелизацију 
узгојних радова у шумарству SVS (Stand Visualization System). На основу примене 
различитих модела мера неге у конкретној састојини, поступком оптимизације, 
предложено је најповољније решење.
Кључне речи: црни бор, проредни захват, узгојна аналитика, визуелизација, 
симулација, оптимизација.

A COMPARATIVE STUDY OF THINNING SIMULATION USING  
DIFFERENT CRITERIA IN TREE MARKING

Abstract: The paper presents the results of a research study on the stand state and simulation 
of thinning using different criteria in the selection of trees for cutting in an artificially-
established Austrian pine stand on the site of Hungarian oak and Turkey oak (Quercetum 
frainetto-cerridis Rudski 1949.) in Lipovica, near Belgrade. The stand is 60 years old. It is 
well-preserved and has a complete canopy (0.7). After studying the environmental site 
conditions, stand state and quality, simulation of different thinning treatments was conducted 
by marking trees with poor stem quality, marking trees with poor crown quality and marking 
trees according to the actual silvicultural need. Specialized software for the simulation and 
visualization of silvicultural practices in forestry - SVS (Stand Visualization System) was used 
to generate images depicting the stand state before and after the thinning. The best solution 
was reached by optimizing various models of silvicultural measures in the study stand.
Keywords: Austrian pine, thinning, silvicultural analytics, visualization, simulation, 
optimization

1. УВОД
Због велике дужине производног процеса у шумарству, потребно је 
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много времена за сагледавање ефеката извршених узгојних мера, што је 
често основни проблем и ограничавајући фактор у дефинисању и примени 
одговарајућих мера. Потреба за добијањем брзе, прецизне и правовремене 
информације о садашњем састојинском стању и дугорочно предвиђање 
динамике развоја састојине, је евидентна, а у вези са тим и планирање 
одговарајућих мера у циљу оптимизације стања. У том циљу компјутерско 
моделoвање омогућава симулацију стања састојине у будућности и са гле да-
вање динамике развоја шумских екосистема (Крс т и ћ,  М., 2004/a).

Данас је у свету, у земљама са развијеним шумарством, превагнуло 
мишљење да је у области узгојних радова потребно користити више 
„егзактног“, односно, да треба више користити нумеричке параметре као 
егзактне и на научним поставкама засноване показатеље при извођењу 
ових радова. У вези са тим, у стручној литератури се може наћи већи број 
разних норми у виду нумерички изражених образаца (формула), таблица, 
графикона и др., који омогућавају да се субјективне процене и утисци, одно-
сно дескриптивне формулације, замене мерљивим показатељима. Те норме 
су засноване на односу конкретних састојинских елемената – на односу 
висине стабала и пречника или темељнице, затим на односу висине стабала 
и међусобног размака стабала и др.

Методи визуелизације и симулације могу значајно допринети 
олакшаном закључивању, када су у питању истраживања у гајењу шума. 
Примена ових метода подразумева минималан утрошак времена, као 
и знатно мање трошкове истраживања, а уз то омогућава велики број 
информација. Према Gua ng lei ,  G.  et al. (2011) шумарска визуелизација 
представља научно, техничко и значајно помоћно средство за управљање 
подацима о шумским ресурсима, израду планова газдовања, као и прика-
зивање конкретних састојинских ситуација. Под оптимизацијом мера неге, 
подразумева се проналажење најбољег (оптималног) решења за одређену 
састојинску ситуацију. 

Kомпјутерско моделовање омогућава симулацију развоја састојине у 
будућности и сагледавање динамике развоја шумских екосистема. Примена 
савремених софтвера у шумарству је сада прилично раширена и постоје 
многи примери успешног решавања одређених проблема помоћу њих 
(Крс т и ћ,  М., 2009/2010). Применом метода визуелизације и симулације 
у гајењу шума код нас бавили су се следећи аутори: Крс т и ћ,  М. (2003) је 
развио програм за симулацију узгојних радова и развоја састојине после 
њихове реализације SiMS (Silvicultural Measures Simulation); Крс т и ћ,  М., 
Стаји ћ, С. (2003) су се бавили симулацијом примене различитог узгојног 
захвата у изданачкој састојини букве коришћењем квалитета стабала као 
критеријума при дознаци стабала;  Крстић, М. (2004/a) је примењивао ме-
тод симулације у састојини букве проучавајући на тај начин развој састоји-
не после примене различитих узгојних захвата; Говедар, З.,  Крс т и ћ, М. 
(2006) су вршили симулацију узгојних радова при обнови шума у састојини 
букве, јеле и смрче; Керен,  С. (2009) се бавио применом хемисферичних 
фотографија при дефинисању режима светлости и његовог утицаја на 
подмлађивање у мешовитој шуми јеле и смрче; Бод ру ж и ћ, М. (2013) је 
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проучавао стање у вештачки подигнутој састојини црног бора, на подручју 
Челинца у Републици Српској и дао предлог одговарајућих узгојних мера; 
Тарја н–Тобол ка ,  А. (2014) је визуелно представила планиране узгојне по-
требе у конкретним састојинским ситуацијама у шумском газдинству „Но-
ви Сад“ и др. Из приказаног прегледа истраживања може се видети да је 
примена метода визуелизације и симулације у гајењу шума код нас започета 
релативно скоро. Свакако да је то последица све интензивнијег развоја и 
доступности компјутерских софтвера у последње време и могућности које 
се отварају њиховом применом.

При дознаци стабала за сечу, путем оптимизације мoжe сe доћи до 
најповољнијег модела мера неге. Примена ових софтвера омогућава 
симулацију различитих узгојних третмана у циљу сагледавања њихових 
ефеката, као и стања састојине после њиховог извођења, чиме се на много 
бржи и ефикаснији начин долази до нових сазнања. У шумарству се 
симулација може користити као једноставан модел рада са стаблима или 
састојином, чиме се приказује могућност демонстрације одређених мера 
и активности у шуми, или као дијагностички инструмент (Крс т и ћ, М., 
2009/2010).

На основу наведеног, задатак овог рада je да се на основу проучених 
условa средине и унутрашње структурне изграђености у вештачки поди-
гну тoj састојини црног бора изврши симулација проредних захвата приме-
ном различитих критеријума, и дају визуелни прикази састојине у циљу 
поређења стања после извршених симулираних узгојних мера.

2. ОБЈЕКАТ ПРОУЧАВАЊА, МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Истраживања су обављена у вештачки подигнутој састојини  црног бо-

ра, која се налази у одељењу 18, одсеку е,  ГЈ „Липовица“, на подручју ШГ 
„Београд“, у оквиру ЈП  „Србијашуме“.

Прикупљење података извршено је применом стандардног метода 
који се примењује у радовима на огледним површинама при теренским 
истраживањима у шумарству. 

Критеријуми за избор објекта за истраживања су били задовољавајући 
квалитет и очуваност састојине, задовољавајуће здравствено стање, једно-
личност станишних и састојинских услова, као и правилан распоред 
стабала. Сва неопходна мерења извршена су на огледној површини у облику 
квадрата, величине 30x30 m, односно 9 ари.

Примењени су следећи методски поступци: 
- извршен је тотални премер пречника свих стабала са тачношћу од 

1 mm; помоћу висиномера VERTEX III измерене су укупне висине свих 
стабала и висине до почетка круне (до прве „јаче“ живе гране, дебљине веће 
од 3 cm);

- квалитет састојине утврђен је стандардним методом који се користи 
у гајењу шума (Крс т и ћ,  М.,  2006), на основу параметара квалитета дебла 
(правост раста, усуканост, рашљавост, механичка оштећења, чистоћа 
од грана, здравствено стање) и параметара квалитета круне (дужина и 
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ширина круне, симетричност, изглед основе круне, механичка оштећења 
или обољења, дебљина грана), као и биолошког положаја свих стабала у три 
категориjе;

- одређен је просторни распоред стабала у састојини мерењем растојања 
између стабала и две тачке чије су координате познате (гранична стабла 
на огледној површини), као и мерењем азимута овог правца;  просторни 
распоред стабала је уцртаван на унапред припремљену скицу у размери Р 
= 1:100; 

- одређена је хоризонталнa пројекција круна стабала мерењем пречника 
круне у четири основна правца (север, југ, исток, запад);

- извршена је дознака стабала по принципу селективне прореде на 
основу стварне узгојне потребе.

Обрада и сређивање података је извршенo, такође, по уобичајеном 
методу који се користи у истраживањима у шумарству и гајењу шума: 

- стандардним дендрометријским методом израчунати су и приказани 
основни таксациони показатељи;

- аналитичким путем, применом одговарајућих математичких функци-
ја, конструисане су висинска крива састојине и крива висина почетака 
круне, и на основу тога су израчунати параметри изграђености круне;

- одређен је квалитет састојине и учешће стабала са добрим, средњим 
и лошим квалитетом дебла и круне, као и учешће стабала различитих био-
лошких положаја;

- аналитичким путем одређени су интензитети захвата проредом 
(јачина захвата), као помоћни оријентациони параметри при дефинисању 
најповољнијег узгојног захвата;

- просторни распоред стабала у састојини са пројекцијама круна и 
изглед саме састојине визуелно су приказани употребом специјализованог 
компјутерског софтвера за визуелизацију састојине и симулацију узгојних 
мера SVS (Stand Visualization System, McGaughy, 1997); 

- применом овог софтвера извршена је симулација прореде коришћењем 
различитих критеријума (квалитет дебла стабала, квалитет круне, узгојна 
потреба);

- после симулација проредних захвата (сценариjа) извршен је нумерички 
приказ и анализа података ради поређења различитих састојинских стања.

Сви резултати (подаци) су текстуално, табеларно и графички приказани.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

3.1. Основни подаци о станишту и састојини
Огледна површина је издвојена у вештачки подигнутој састојини црног 

бора, која се налази у ГЈ „Липовица“, у одељењу 18, одсеку е. Налази се на 
надморској висини од 270 m, на благо нагнутој површини нагиба 6º, и на 
западној експозицији. 

Климатске карактеристике подручја за 200 m н.в. (доња граница 
брдског појаса), у периоду  мерења (1961-2000)  су следеће: средња годишња 
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температура ваздуха износи 11,0ºC, просечна годишња количина падавина 
641 mm, релативна влага је 73%. Према класификацији климе по Торнтвајту, 
на овој надморској висини влада субхумидна сувља клима типа C1, што 
значи да постоји средњи недостатак воде (Крс т и ћ, М., et al. 2013).

Земљиште је лувисол – илимеризовано (лесивирано) земљиште дубине 
110 cm. Образовано је на глиновитим језерским седиментима. Грађа 
земљишног профила је Olf – A – E – Bt – (B)C – C (Коша ни н,  О.  in lit. 
2014).  Мртви покривач је заступљен у танком слоју – процес хумификације 
је повољан. Приземна вегетација је густа, местимично се јавља и жбунаста 
вегетација, а присутна је и закоровљеност. За анализу флористичког саста ва 
на огледној површини, коришћено је пет фитоценолошких снимака (Нова-
кови ћ,  М,  Перови ћ,  М., 2014).

 Основни подаци о изграђености састојине приказани су у табели 1.

Табела 1. Основне структурне карактеристике састојине  
(Кањев ац,  Б., 2015)

Table 1.  The main characteristics of the stand structure (Kanjevac , B., 2015)

Quercetum frainetto – cerridis typicum

N G

N/ha % %

Старост састојине је око 60 година, а склоп састојине је потпун (0,7). 
Број стабала у састојини износи 733 стабла по hа, а темељница 40,57 

m2/ha. Максимум заступљености стабала, налази се у дебљинском степену 
27,5 cm са 42,4%. Средњи састојински пречник по темељници износи 26,5 
cm, а средња састојинска висина 19,6 m. Наведени подаци су приближне 
вредности које у својим истраживањима наводе Стоја нови ћ,  Љ. et al. 
(2008, 2009, 2010).
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Табела 2. Основни подаци о изграђености круна
Table 2.  General characteristics of the crown structure

H Pk Lk Lk/H
Dk Dk/Ds1,3 Dk/Lkm m m m

Dg

Ds20%

Слика 1. Огледна површина у вештачки подигнутој састојини црног бора 
Figure1. A sample plot in the artificially-established Austrian pine stand

Основни подаци о изграђености круна - укупна висина (H), висина 
почетка круне (Pk), дужина круне (Lk) и пречник круне (Dk), приказани у 
табели 2, указују на изражену доминацију најјачих стабала (20% стабала са 
највећим пречником и стабала I биолошког положаја) у односу на просечне 
вредности истих елемената састојине. Показатељи квалитета састојине 
илуструју да доминантна стабла у укупном броју стабала учествују са 65,2%, 
кодоминантна чине 34,8%, а потиштених стабала нема. Од укупног броја 
стабала 18,2% има лош квалитет, 12,1% средњи квалитет, а 69,7% добар 
квалитет дебла. Од укупног броја стабала 24,2% има лош квалитет, 16,7% 
средњи квалитет, а 59,1% добар квалитет круне.
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3.2. Одређивање потенцијалног интензитета (јачине захвата) 
проредом у састојини 

У проучаваној састојини, применом помоћних оријентационих параме-
тара, аналитичким путем извршено је дефинисање могућег узгојног захвата 
коришћењем података истраживане састојине, на основу више критеријума 
које наводе Стоја нови ћ,  Љ.,  Крс т и ћ,  М. (2008).

Hart–Becking–ов фактор размака стабала има вредност 16,8%, што 
значи да је састојина прилично густа и да је потребно спровести прилично 
опрезан захват, односно потребно је спровести проредни захват умереног 
интензитета (уклањање до 25% стабала). 

Коефицијент виткости у истраживаној састојини (Кv) износи 74, што 
указује на то да је истраживана састојина индивидуално стабилна и да 
се може изводити проредна сеча без бојазни да ће доћи до нарушавања 
њене стабилности. На основу ове чињенице долази се до закључка да се 
у истраживаној састојини може извести проредна сеча са интензитетом 
захвата преко 25%.

У проучаваној састојини према формули Матића, могући интензитет 
проредног захвата  износи 16,7%, што указује на чињеницу да је потребно 
спровести опрезан захват с обзиром на старост састојине која износи око 60 
година. Јачина захвата по темељници, када је висина доминантних стабала 
у састојини преко 15 m (случај у истраживаној састојини где је Hdom = 22,0 
m), не би требала да буде већа од 1/4, односно 25% темељнице.  

Осим ових метода, оријентационо се у пракси, при редовној нези шума, 
у састојинама висине изнад 15 m, (случај у истраживаној састојини) могу 
примењивати проредни захвати интензитета захвата до 25%.

3.3. Симулација извођења проредних сеча у истраживаној састојини
У истраживаној састојини, у циљу оптимизације мера неге, извршене 

су симулације проредних захвата према различитим критеријумима при 
дознаци: према стварној узгојној потреби, квалитету дебла и квалитету 
круне. Симулација је извршена у компјутерском програму SVS и дат је 
визуелни приказ састојине на два начина – из тродимензионалне перспекти-
ве и из птичје перспективе (хоризонталне одозго) у циљу поређења стања 
и доношења закључака у вези са дефинсањем оптималних узгојних мера 
(McGaug hy, R., 1997). Примењен је идентичан поступак који је у свом раду 
у вештачки подигнутој састојини црног бора примењивао Бод ру ж и ћ,  М. 
(2013).

Симулација проредног захвата уклањањем свих стабала са лошим 
квалитетом дебла
Према овом критеријуму при одабиру стабала за сечу, дозначена су сва 

стабла која имају  малу  вредност.  Међутим  овај  критеријум  не  може  
обе збедити  правилан  распоред дозначених стабала, с’ обзиром да се у 
принципу уклања све што је лошег квалитета. 

Од укупног броја стабала на огледном пољу 18,2% има лош квалитет. Као 
таква дефинисана су стабла која су имала велику закривљеност, рашљавост, 
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усуканост, механичка оштећења, слабу чистоћу од грана и сл. 
Симулацијом сече уклоњено је 133 стабла по ha. Највећи број ових ста-

бала се налази у дебљинским степенима 22,5 и 27,5 cm. Средњи пречник до-
значених стабала је мањи за 8,7% од средњег састојинског пречника, док је 
средња висина мања за 1% од средње састојинске висине, што указује на 
димензијe тих стабала у односу на просечне вредности у састојини. За-
хваљујући томе, симулирани проредни захват има карактер ниске прореде. 

Средњи састојински пречник се после уклањања дозначених стабала 
повећао за 1,3%, док се висина стабала која остају у састојини после сече 
повећала за 0,1% што такође доприноси чињеници да је извршен проредни 
захват са карактеристикама ниске прореде.

Дистрибуције броја стабала и темељнице се после сече благо померају 
удесно,  с обзиром на то да је уклоњен мали број стабала, што je такође 
показатељ да је извршена дознака са карактеристикама ниске прореде.

Интензитет захвата по броју стабала је умерен и износи 18,2%. 
Интензитет захвата по темељници се налази на прелазу између слабог и 
умереног захвата и износи 15,5%.

Симулацијa проредног захвата уклањањем свих стабала са лошим 
квалитетом круне

Симулацијом проредног захвата којим се уклањају сва стабла са лошим 
квалитетом круне може се значајно поправити виталност и квалитет 
састојине, уколико се овакав критеријум рационално користи. 

Слика 2. Тродимензионални приказ 
почетног (затеченог) стања проучаване 

састојине 
Figure 2.   Three-dimensional image of the 

actual (initial) state of the study stand

 

Слика 3. Склоп састојине и распоред 
стабала почетног (затеченог) стања 

проучаване састојине 
Figure 3. Stand canopy and tree distribu-
tion of the the actual (initial) state of the 

study stand
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На огледној површини је симулацијом сече уклоњено 178 стабала по ha. 
Највећи број ових стабала се налази у дебљинским степенима 17,5 и 22,5 cm. 
Средњи пречник дозначених стабала је мањи за 19,2% од средњег састојин-
ског пречника, док је средња висина мања за 2,8% од средње састојинске ви-
сине, што указује на димензијe тих стабала у односу на просечнe вредности 
састојине. Захваљујући томе, симулирани проредни захват у овом случају 
има карактер ниске прореде. 

Средњи састојински пречник се после уклањања дозначених стабала 
повећао за 5,5%, док се висина стабала повећала за 0,9%, што такође 
доприноси чињеници да је извршен проредни захват са карактеристикама 
ниске прореде.

Дистрибуције броја стабала и темељнице по дебљинским степенима 
се после уклањања стабала у значајној мери померају десно од y осе, што 
доприноси чињеници да је извршена дознака са карактеристикама ниске 
прореде.

Како је наведено, од укупног броја стабала 24,2% има лош квалитет 
(круне које су превише кратке или превише дуге, једнострано (ексцентри-
чно) развијене, преуске, прешироке,  рашљаве,  превршене,  сувих,  дебе-
лих  и  дугих  грана). Како су према овом сценарију уклањана само та ста-
бла, интензитет захвата по броју стабала је умерен и износи 24,2%, a по 
темељници је 16,8%.

Симулацијa проредног захвата према стварној узгојној потреби
Приликом симулације проредног захвата према стварној узгојној 

потреби – селективнe проредe, основни критеријум за извођење про-
реде била је узгојна улога стабала. То подразумева да је извршен избор 

Слика 4. Изглед састојине после 
уклањања стабала са лошим квалитетом 

дебла  
Figure 4. The image of the stand after the 
removal of trees with poor stem quality

Слика 5. Изглед састојине после 
уклањања стабала са лошим квалитетом 

круне 
Figure 5. The image of the stand after the 
removal of trees with poor crown quality
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најквалитетнијих стабала (стабала будућности) на којима ће се заснивати 
будућа производња, као и дефинисање свих стабала која имају штетну 
улогу и која би могла да представљају сметњу остваривању максималне 
производње и квалитета, по стандардним узгојним принципима које наводе 
(Стоја нови ћ,  Љ.,  Крс т и ћ,  М., 2008).

 При одабиру стабала будућности посебна пажња је усмерена на њихов 
правилан просторни распоред на површини. Дознаком је уклоњен један 
или два конкурента сваком стаблу будућности у циљу њиховог даљег 
неометаног и правилног развоја. Дозначена су, такође, и нека од стабала са 
лошим квалитетом дебла и лошим квалитетом круне.

На огледној површини је издвојено је 200 стабала будућности по ha. 
Највећи број ових стабала се налази у најјачим дебљинским степенима (27,5 
и 32,5 cm). Средњи пречник стабала будућности је већи за 11,2% од средњег 
састојинског пречника, док је средња висина већа за 3,7% од средње састојин-
ске висине, што указује на димензије тих стабала и њихов правилан избор у 
доминантном спрату састојине. Укупан број дозначених стабала износи 222 
по hа. Средњи пречник ових стабала је мањи за 11,8% од средњег састојин-
ског пречника, што je одраз чињеницe да је углавном вршена дознака стабала 
мањих димензија. 

Захваљујући томе, извршени проредни захват има карактер ниске 
прореде, с’ обзиром да се средњи састојински пречник после уклањања 
дозначених стабала повећаo за 4,8%, a средња висина стабала се повећала за 
2,2%. Расподеле стабала и темељнице по дебљинским степенима после сече 
стабала се померају удесно и навише, што је једна од основних карактери-

Слика 6. Изглед састојине после 
извршене симулације селективне 

прореде 
Figure 6. The image of the stand after the 

simulation of selective thinning

 

Слика 7. Издвојена стабла будућности  
(црвена боја) у састојини приликом 

извођења симулације селективне 
прореде 

Figure 7. Future trees (in red) selected was 
performed in the simulation of selective 

thinning
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стика извођења ниске прореде. Интензитет захвата по броју стабала је јак и 
износи 30,3%. Интензитет захвата по темељници је умерен и износи 23,3%. 

3.4. Упоредне карактеристике различитих сценарија дознаке стабала
На основу показатеља из табеле 3 јасно се уочава да се средњи састојински 

пречик и средња састојинска висина код свих сценарија уклањања стабала 
повећавају после  извршене сече, што указује да je дознака стабала вршенa 
на основу принципа ниске прореде.  

Интензитет захвата је најслабији при дознаци стабала са лошим 
квалитетом дебла (сценарио I) износи 18,2%, док код уклањања стабала са 
лошим квалитетом круне (сценарио II) износи  24,2%. При дознаци стабала 
према стварној узгојној потреби – селективне прореде (сценарио III) захват 
износи 30,3%. Овакви показатељи, такође, говоре о чињеници да се наве-
дени критеријуми не могу користити појединачно с обзиром да би ефекти 
веома варирали, као што то и сам интензитет захвата показује, крећући се 
од 18,2% па чак до 30,3%. To je у складу са наводима  Крс т и ћ,  М.  (2004/a), 
да се санитарном сечом као и сeчом стабала заосталих у порасту, битније 
не испуњавају основни захтеви при нези шума, јер се у класичном узгојном 
смислу састојини мало помаже, изузев што се побољшава здравствено 
стање.

Табела 3. Основни показатељи састојинског стања и извршене дознаке 
стабала према различитим критеријумима

Table 3.  Basic indicators of the stand state and marking of trees conducted 
according to different criteria

Почетно стање Стабла са лошим 
квалитетом дебла

Стабла са лошим 
квалитетом 

круне

Према стварној 
узгојној 
потреби

N – број стабала 
(ком по ha) 733 600 555 511

G – темељница 
(m2/ha) 40,57 34,30 33,77 31,11

dg (cm) 26,5 26,9 28,0 27,8

hg (m) 19,6 19,7 19,8 20,1
Интензитет 

захвата по N (%) 18,2 24,2 30,3 

Интензитет 
захвата по G (%) 15,5 16,8 23,3

Када је у питању јачина захвата по темељници, најслабија је, такође, 
код прореде уклањањем стабала са лошим квалитетом дебла (сценарио I) 
када износи 15,5%. Код прореде уклањањем стабала са лошим квалите-
том круне (сценарио II), интензитет захвата пo темељници је нешто јачи и 
износи 16,8%, док је код прореда чији је критеријум стварна узгојна потреба 
(сценарио III) нajјачи и износи 23,3%. Добијени подаци су у складу са 
наводима Стоја нови ћ,  Љ.,  Крс т и ћ,  М. (2009) за вештачки подигнуте 
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састојине црног бора у Србији, да се интензитет захвата креће од 16 до 25% у 
зависности од старости, развојне фазе и осталих фактора.

Заједничко за сва четири проредна захвата је да имају карактер ниске 
прореде и да је концентрација захвата увек најјача у слабијим дебљинским 
степенима (графикон 1). Разлике код проредних захвата се могу уочити када 
је у питању интензитет (јачина) захвата. Он знатно варира у зависности од 
тога да ли је критеријум стварна узгојна потреба или квалитет стабала. 
Осим тога велике су разлике у димензијама стабала која се уклањају. Док се 
код проредног захвата према стварној узгојној потреби уклањају углавном 
стабла слабијих димензија јер је састојина негована, код проредних захвата 
уклањањем стабала са лошим квалитетом дебла или круне, не постоји 
оваква правилност.

N
(

ha
)

D (cm)

Графикон 1. Расподела стабала по дебљинским степенима за почетно стање и 
стање после симулације проредних захвата према различитим критеријумима 

Graph 1. Distribution of trees per diameter degrees for the initial state and the state after 
the simulation of thinning by different criteria 

На основу извршене анализе различитих примењених сценарија, утвр-
ђено је да је приликом извођења дознаке стабала, неопходно узимање у 
обзир свих критеријума у циљу оптимизације дознаке, при чему се увек 
тежи постизању правилног распореда стабала која имају јасно дефиниса-
ну узгојну улогу и задовољавајући биолошки положај у састојини, као и 
одређени ниво квалитета. Овим је потврђена констатација Крс т и ћ,  М., 
Кец ма н,  М. (2013) да је за примену проредних сеча и правилну дознаку 
стабала неопходно извршити биолошко –техничко – узгојну класификацију 
стабала засновану на три основна параметра: положај стабала у састојини 
– диференцирање по висини у три биолошка разреда (биолошки аспект),  
квалитет стабала (технички аспект), и узгојну улогу стабала (узгојни аспект) 
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у састојини.  Такође, јасно је да се у свакој састојини налази доста стабала 
лошег квалитета или малих димензија, те уколико би се сва таква стабла 
уклањала једним захватом, могла би се нарушити стабилност састојине и у 
питање би био доведен опстанак свега што остаје после сече. Из овог разло-
га критеријуми као што су квалитет стабала или биолошки положај стабала 
у састојини се не могу узимати као једини при избору стабала за сечу, али 
имају значајну улогу у одлучивању. 

4. ЗАКЉУЧЦИ
Извршеним истраживањима добијени су значајни закључци за шума-

рску  оперативу при практичном извођењу дознаке.
1. Компјутерска визуелизација састојинског стања и симулација 

извођења проредних сеча у истраживаној састојини применом различитих 
модела мера неге у конкретној састојини, омогућава израду различитих 
сценарија и, поступком оптимизације, предлагање најповољнијег решења;

2. Извршеном симулацијом извођења проредних сеча у истраживаној 
састојини, применом различитих критеријума при дознаци, утврђено је 
следеће:

- симулацијом проредног захвата уклањањем свих стабала са лошим 
квалитетом дебла дозначена су стабла која су имала малу техничку вредност. 
Интензитет захвата по броју стабала је умерен и износи 18,2%. Интензитет 
захвата по темељници се налази на прелазу између слабог и умереног захва-
та и износи 15,5%;

- симулацијом проредног захвата којим се уклањају сва стабла са лошим 
квалитетом круне може се значајно поправити виталност и квалитет 
састојине, уколико се овакав критеријум рационално користи. Интензитет 
захвата по броју стабала је умерен и износи 24,2%, а по темељници је 16,8%;

- симулацијом уклањањем стабала према стварној узгојној потреби, 
извршена је селективна прореда, а основни критеријум за извођење прореде 
била је узгојна улога и квалитет стабала. Интензитет захвата по броју стабала 
је јак и износи 30,3%, а интензитет захвата по темељници је умерен 23,3%.

3. Анализом различитих примењених сценарија, утврђено је да се 
приликом извођења дознаке стабала, само критеријуми као што су квалитет 
стабала или биолошки положај стабала у састојини не могу узимати као 
једини при избору стабала за сечу, али имају значајну улогу у одлучивању. 
Неопходно је узимање у обзир свих критеријума у циљу оптимизације 
дознаке, при чему се увек тежи постизању правилног распореда стабала која 
имају јасно дефинисану узгојну улогу, задовољавајући биолошки положај у 
састојини, као и одређени ниво квалитета.

Напомена: За израду овог рада коришћен је део података из мастер рада 
Бранка Кањевца, под насловом: Могућност оптимизације мера неге шума 
применом узгојне аналитике путем визуелизације и симулације. Ментор 
при изради рада био је проф. др Милун Крстић.
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A COMPARATIVE STUDY OF THINNING SIMULATION USING DIFFERENT  
CRITERIA IN TREE MARKING

Milun Krstić 
Branko Kanjevac 

Violeta Babić

Summary

The paper presents the results of a research study on the stand state and simulation of thinning 
using different criteria for marking trees for cutting in an artificially-established Austrian pine stand 
in Lipovica, near Belgrade. The stand is classified as a type of artificially-established stand of Austrian 
pine on the site of Hungarian oak and Turkey oak forest (Quercetum frainetto - cerridis Rudski 1949) 
on lessivé soils (luvisol). The stand is 60 years old. It is well-preserved and has a complete canopy 
(0.7). The number of trees is 733 per hectare, while the basal area amounts to 40.57 m2/ha. The great-
est number of trees (42.4%) is distributed in the diameter degree of 27.5 cm. The stand quadratic 
mean diameter is 26.5 cm, and the mean stand height amounts to 19.6 m. The stand quality was 
determined on the basis of tree social position and the quality of stem and crown of individual trees. 
Out of the total number of trees, 65.2% of trees belong to the social position I and 34.8% to social po-
sition II. Good stem quality is found in 69.7% of trees, medium stem quality in 12.1%, while 18.2% of 
trees have poor stem quality. Oot of the total number of trees, 59.1% have good crown quality, 24.2% 
poor crown quality and 16.7% medium crown quality.

Visual images of the stand state before and after the thinning were generated using specialized 
software for the simulation and visualization of silvicultural practices in forestry - SVS (Stand Vi-
sualization System). The feasible intensity of thinning treatments (the strength of thinning) in the 
investigated stand was calculated on the basis of: Hart-Becking spacing index, form quotient and 
the ratio of the height of trees in the upper storey to the basal area of   the stand. It was determined 
that the proposed intensity of thinning could be over 25% of the total number of trees. Computer 
visualization of the stand state and the performed simulation of thinning using different criteria of 
marking trees for cutting led to the following conclusions:

- The simulation of thinning by removing all the trees with poor stem quality implies marking 
trees of low technical value. The intensity of thinning per number of trees is moderate and amounts 
to 18.2%. The intensity of thinning per basal area is between low and moderate and amounts to 
15.5%;

- The simulation of thinning by removing all the trees with poor crown quality can significant-
ly improve the vitality and quality of the stand, if this criterion is applied rationally. The intensity of 
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thinning by the number of trees is moderate and amounts to 24.3%, while it amounts to 16.8% per 
basal area;

- In the simulation of tree removal according to the real silvicultural need performed by selec-
tive thinning, the basic criterion for thinning was the silvicultural role and stem quality. The intensity 
of thinning by the number of trees is strong and amounts to 30.3%, and the intensity of thinning by 
basal area is a moderate and amounts to 23.3%.

By analyzing different scenarios, it was found that when marking trees for cutting, stem quality 
or social position of trees in the stand cannot be taken as the only criteria in the selection of trees for 
cutting, although they play an important role in decision-making. It is necessary to take all the crite-
ria into account in order to optimize the marking process, with the aim of achieving proper distribu-
tion of trees with clearly-defined silvicultural role, satisfactory social position and acceptable quality.




