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Извод: У раду је извршена анализа распрострaњености различитих систематских је-
диница земљишта, врста дрвећа и типолошке припадности у ГЈ ‘Брањевина’. Солоњец 
и мочварно-глејна земљишта заузимају 2/3 површине ове газдинске јединице, а најза-
ступљенија врста дрвећа је храст лужњак. Са аспекта типолошке класификације је из-
двојено четири типа шума. Најзастуљенији тип шуме је тип лужњака на деградираном 
чернозему, солоњецу и солођу.
Kључне речи: Брањевина, типови шума, солоњец, оглејани чернозем (ливадска црни-
ца) храст лужњак

CHARACTERISTICS OF FOREST TYPES IN MU BRANJEVINA IN BACKA AREA
Abstract: The paper analyzes the spatial distribution of different soil systematic units, tree 
species and forest types. The most common soil type are solonetz and gleyic soils, and the 
most common tree species is pedunculated oak. In MU Branjevina has recorded 4 forest 
type. Most common forest type is pedunculate oak forest on degraded chernozem, solonetz. 
Keywords: Branjevina, forest types, solonetz, chernozem gleyic, pedunculate oak
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Проучавања едафских услова У ГЈ ,,Брањевина,, везана су за истражи-
вања Га л и ћ ,  З .  et al., (2017). Према наведеним истраживањима у ГЈ ,,Бра-
њевина,, доминантан тип земљишта овде је солоњец. Према досадашњим 
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истраживањима солоњец се одликује неповољним физичким, хемијским и 
водноваздушним особинама (Ж и в к о в и ћ ,  Б .  et al. 1972; И в а н и ш е в и ћ , 
П .  et al. 2006, Га л и ћ ,  З . ,  2011). Као и солоњец тако се и мочвано глејна зе-
мљишта (други најзаступљенији тип земљишта у истраживаној газдинској 
јединици) карактеришу пре свега неповољним водноваздушним особна-
ма земљишта,а тиме и ограниченом могућношћу гајења дрвенастих врста. 
Едафски услови у ГЈ Брањевина указују да се свега на 27,61% укупне повр-
шине (чернозем оглејани) могу очекивати бољи услови за гајење дрвенастих 
врста. 

У досадашњим истраживањима, са аспекта проучавања типова шума у 
равничарском делу Републике Србије (ван делова којим газдује ШГ Сремска 
Митровица), обухваћени су ГЈ ‘Ристовача’ (Га л и ћ ,  З .  et al., 2015) и ГЈ Му-
жљански рит (Га л и ћ ,  З .  et al., 2017). Према наведеним истраживањима 
потребно је интензивирати истраживања због дефинисања типова шуме, 
као основе за оптимализацију коришћења простора на нивоу газдинских 
јединица (Га л и ћ ,  З .  et al., 2015; Га л и ћ ,  З .  et al., 2017). Посебно је по-
требно истаћи да се ГЈ Брањевина налази у брањеном делу алувијалне равни 
Дунава и као таква представња посебно значајан објекат за истраживање. 
Из наведеног су у овом раду извршена истраживања распрострањености 
типова шума у ГЈ ‘Брањевина’.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
Истраживања су обављена у ГЈ Брањевина (слика 1). Анализа просторне 

распрострањености земљишта је извршена на основу података из рада Га -
л и ћ ,  З .  et al., 2017. У анализи је коришћена Класификација земљишта Југо-
славије 1985 (Ш к о р и ћ ,  A .  et al., 1985). Анализа производних карактери-
стика извршена је на основу података из Посебне основе газдовања шумама 
за ГЈ ‘Брањевина’. Издвајање типова шума на нивоу газдинске јединице је 
извршено на основу класификације Јо в и ћ ,  Н .  e t  a l ., 1991.

Просторна анализа урађена је програмским пакетом ArcGIS 10.5.

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА ДИСКУСИЈОМ
У Газдинској јединици ‘Брањевина’ извршено је издвајање већег броја 

систематских јединица земљишта. 
Највеће учешће по површини је, према састојинској карти, учешће хра-

ста лужњака, потом багрема, америчког и пољског јасена, као и цера. Према 
површини, храст лужњак (као шума заштитног карактера) је најзаступље-
нији на солоњецу као типу земљишта (61,82%; графикон 2). Међутим, иако 
је то велика површина, храст лужњак остварује дрвну запремину од свега 
36,11% у укупној дрвној запремини ове врсте дрвећа. Наведена чињеница 
указује на малу продуктивност солоњеца као типа земљишта, а тиме и шу-
ма заштитног карактера. У овој газдинској јединици носиоци продуктив-
ности су мочварно глејно земљиште и оглејани чернозем с обзиром да по 
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заступљености од 27,12% односно 10,64%, дају запремину од 47,41% односно 
15,68%. Чернозем, као тип земљишта, учествује приближно са истом повр-
шином и запремином у укупној заступљености (графикони 2. и 3).

Графикон 2. Учешће лужњака 
по површини, по систематским 

јединицама земљишта 
Graph 2 Spatial distribution of peduncu-

late oak on soil types

Графикон 3. Учешће лужњака 
по запремини, по систематским 

јединицама земљишта 
Graph 3 Volume share of pedunculate 

oak on soil types

Слика 3. Заступљене врсте дрвећа 
Picture 3 Tree species distribution

Слика 1. Просторни распоред ГЈ Брањевина 
Picture 1 Spatial distribution of MU Branjevina
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Слика 4. Типови шума у ГЈ ,,Брањевина,, 
Picture 4 Forest types in MU ,,Branjevina,, 

-
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Графикон 4. Учешће багрема по 
површини, по систематским јединицама 

земљишта 
Graph 4 Spatial distribution of black locust 

on soil types

Графикон 5. Учешће багрема по 
запремини, по систематским јединицама 

земљишта 
Graph 5 Volume share of black locust on 

soil types

Графикон 6. Учешће америчког јасена по 
површини, по систематским јединицама 

земљишта 
Graph 6 Spatial distribution of green ash on 

soil types

Графикон 7. Учешће америчког јасена по 
запремини, по систематским јединицама 

земљишта 
Graph 7 Volume share of green ash on soil 

types
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Графикон 8. Учешће пољског јасена по 
површини, по систематским јединицама 

земљишта 
Graph 8 Spatial distribution of ash on soil 

types

Графикон 9. Учешће пољског јасена по 
запремини, по систематским јединицама 

земљишта 
Graph 9 Volume share of ash on soil types

Амерички и пољски јасен заступљени су у газдинској јединици засту-
пљени са близу 6% у укупној површини газдинске јединице. Високо учешће 
америчког јасена нарочито је изражено на мочварно глејним земљиштима, 
као и на чернозему оглејеном, заузимајући око 5% површине газдинске једи-
нице. На истим систематским земљиштима храст лужњак остварује знатно 
веће запремине.

Графикон 10. Учешће осталих тврдих 
лишћара по површини, по систематским 

јединицама земљишта

Graph 10 Spatial distribution of on soil 
types

Графикон 11. Учешће осталих тврдих 
лишћара по запремини, по систематским 

јединицама земљишта

Graph 11 Volume share of on soil types



ЈАНУАР-ЈУН, 2018. 257

Шуме у овој газдинској јединици налазе се ван утицаја поплавне воде, а 
утицај подземне воде манифестује се углавном посредно, путем подземних 
вода. Према Јови ћ, Н. et al. (1991) и Га л и ћ ,  З .  et al., (2015), у ГЈ ,,Брањеви-
на” издвојено је четири типа шума, и то:

- тип шуме пољског јасена са барском ивом на α/β глеју;
- тип шуме лужњака и пољског јасена без хигрофита на оглејаном чер-

нозему;
- тип шуме лужњака и пољског јасена (Fraxino – Quercetum roboris 

hygrophyllum) на умерено влажним ритским црницама (хумоглеј, еколошки 
γ глеј);

- тип шуме лужњака на деградираном чернозему, солођу и солоњецу.

Графикон 12. Процентуална заступљеност типова шума у ГЈ ,,Брањевина” 
Graph 12 Percentage od fotrest types in MU Branjevina

На основу типолошке карте за ГЈ ,,Брањевина" уочава се да је најзасту-
пљенији тип шуме лужњака на деградираном чернозему, солођу и солоњецу 
на 32,54% површине газдинске јединице. Типови шуме лужњака и пољског 
јасена без хигрофита на оглејаном чернозему; и тип шуме лужњака и пољ-
ског јасена (Fraxino – Quercetum roboris hygrophyllum) на умерено влажним 
ритским црницама (хумоглеј, еколошки γ глеј) заједно заузимају 56,70% по-
вршине газдинске јединице. Међутим, у ГЈ ,,Брањевина" у свим наведеним 
типовима шуме констатовано је високо учешће багрема и америчког јасена 
(графикони 13. и 14).
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Графикон 13. Површина багрема у детерминисаним типовима шума  
у ГЈ Брањевина 

Graph 13 Area of black locust in MU Branjevina in determined forest types

Графикон 14. Површина америчког јасена у детерминисаним типовима шума  
у ГЈ Брањевина 

Graph 14 Area of white ash in MU Branjevina in determined forest types

Производне карактеристике наведених врста дрвећа указују на потребу 
измене врсте дрвећа, односно потребно је да врсте буду гајене у оптималним 
станишним условима на које указују истраживања И в а н и ш е в и ћ ,  П .  et 
al., 2006; И в а н и ш е в и ћ ,  П .  et al., 2008; Га л и ћ , З., 2011; Га л и ћ ,  З .  et al., 
2015; Га л и ћ ,  З .  et al., 2017а.

4. ЗАКЉУЧЦИ
У оквиру спроведених истраживања карактеристика типова шума у ГЈ 

,,Брањевина”, на највећем делу површине је, према подацима Га л и ћ ,  З .  et 
al., 2017, на педолошким профилима, као систематска јединица земљишта, 
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детерминисан солоњец. Овај тип земљишта заузима, заједно са мочварно 
глејним земљиштима, 2/3 укупне површине газдинске јединице. Од врста 
дрвећа највеће учешће забележено је за храст лужњак, багрем, пољски јасен 
и амерички јасен.

У ГЈ ,,Брањевина” могуће је издвојити четири типа шума: тип шуме пољ-
ског јасена са барском ивом на α/β глеју; тип шуме лужњака и пољског ја-
сена без хигрофита на оглејаном чернозему; тип шуме лужњака и пољског 
јасена (Fraxino – Quercetum roboris hygrophyllum) на умерено влажним рит-
ским црницама (хумоглеј, еколошки γ глеј) и тип шуме лужњака на дегра-
дираном чернозему, солођу и солоњецу. На основу типолошке карте за ГЈ 
,,Брањевина’’, уочава се да је најзаступљенији тип шуме храста лужњака на 
деградираном чернозему, солођу и солоњецу. 

У ГЈ ‘’Брањевина’’ констатовано је, у свим наведеним типовима шуме, 
високо учешће багрема и америчког јасена. Посебно је високо учешће багре-
ма и америчког јасена у типу шуме лужњака и пољског јасена без хигрофита 
на оглејаном чернозему, као типа шуме високе потенцијалне производно-
сти. 

Напомена: Рад је реализован у оквиру пројекта Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Summary

The paper analyzes the spatial distribution of different soil systematic units, tree species and for-
est types in MU Branjevina. The most common soil type is solonetz. Solonetz and gleyic soil covered 
2/3 of total area of MU Branjevina. Chernozem carbonated gleyic cover near 1/3 of total area of MU 
Branjevina. Spatial analysis shows that the most common species in MU Branjevina was Quercus 
robur on solonetz. Black locust was most often on chernozem gleyic carbonated, and white ash on 
gleyic soil. In MU Branjevina has recorded 4 forest type as follows: - Forest types of narrow leaved 
ash with grey willow on α/β gley; Forest types of pedunculate oak and ash without hygrophilous 
associates on chernozem gleyic carbonated; Forest types of pedunculate oak and ash with hygrophi-
lous associates (Fraxino – Quercetum roboris hygrophyllum) on moderatly moist hydromorphic black 
soils (humogley, ecological γ gley); Forest types of oak forests (Festuca pseudovinae - Quercetum 
roboris) on degraded chernozem and solonetz, solod. This forest types shows different productivity. 
Most common forest type -pedunculate oak forest on degraded chernozem and solonetz shows low 
productivity. In MU Branjevina recorded a high participation of black locust and white ash in all 
determined forest types. Especeally is high participation of black locust in forest types of pedunculate 
oak and ash without hygrophilous associates on chernozem gleyic carbonated. In this forest types we 
can expect a better productivity of pedunculate oak.


