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Извод: У раду су приказанe специфичности репрезентативних, посебно вредних и 
очуваних шумских екосистема Шар-планине, сa пoсeбнoм aнaлизoм шумских зајед-
ница у оквиру 7 локалитета строгог (I) режима заштите. Национални парк „Шар-
планина“ основан је 1986. године, на основу Закона о Националном парку „Шар-
планина“ („Службени лист САП Косова“, бр. 11/1986), у привременим границама од 
око 39.000 ha. После 25 година трајања заштите, 2011. године урађена је последња 
ревизија заштићеног добра, израђена Студија заштите у поступку доношења новог 
закона о националним парковима, при чему је проглашена површина под заштитом од 
22.805,43 ha. Установљена површина у режиму I степена заштите сада износи 7.359,64 
ha, односно 32,27% од укупне површине Националног парка и броји 7 локалитета: 
„Љуботен“, „Цирк Ливадичког језера“, „Клисура“, „Централни део шарског гребена“, 
„Попово прасе-Ошљак-Голем бор-Букоасат“, „Островица“ и „Русеница“. 

Кључне речи: Национални парк „Шар-планина“, шумски екосистеми, локалитети са 
режимом I степена заштите

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF FOREST VEGETATION IN 
‘ŠAR MOUNTAINS’ NATIONAL PARK WITH SPECIAL ANALYSIS OF FORESTS 

WITH THE FIRST-DEGREE PROTECTION REGIME

Abstract: The paper presents specific characteristics of representative, particularly valuable, 
and preserved forest ecosystems of the Šar Mountains with a specific analysis of forest com-
munities within seven localities of the strict (first degree) protection regime. “Šar Mountains” 
National Park was established in 1986 according to the Law on “Šar Mountains” National 
Park (Official Gazette of SAP Kosovo, No. 11/1986) within the temporary boundaries of 
about 39,000 ha. After 25 years of protection, in 2011, the latest revision of the protected 
area was done, and the Protection study was made in the process of passing the new Law on 
national parks, whereby the protected area of 22,805.43 ha was declared. The surface area 
with the strict (first-degree) protection regime now amounts to 7,359.64 ha, i.e., 32.27% of 
the total area of   the National Park and includes the following 7 localities: “Ljuboten”, “Cirque 
of Livadičko Lake”, “Gorge”, “Central part of the Šar Ridge”, “Popovo Prase-Ošljak-Golem 
Bor-Bukoasat”, “Ostrovica”, and “Rusenica”.

Keywords: Šar Mountains National Park, forest ecosystems, sites with strict (first-degree) 
protection regime
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1. УВОД
Идеја о интегралној заштити Шар-планине веома је стара. Први кораци 

учињени су 1955. године, када је Завод за заштиту природе и научно проуча-
вање природних реткости НР Србије прогласио Строги природни резерват 
„Прибежиште риса на Русеници” (Решење бр. 313). Поједине шуме овог по-
дручја стављене су под заштиту државе као строги природни резервати 1960. 
године, пре проглашења Шар-планине као Националног парка. Првобитно 
су донета Решења о заштити три (3) строга резервата природе, и то: „Попово 
прасе“, „Ошљак“ и „Голем бор“.

Активна заштита Националног парка „Шар-планина“, као природног до-
бра од изузетног националног значаја, траје последњих 35 година. Национални 
парк „Шар-планина“основан је 1986. године, на основу Закона о национал-
ном парку „Шар-планина“ („Службени лист САП Косова“, бр. 11/1986). 
Изменом Закона о Националним парковима („Сл. гласник Републике Србије”, 
бр. 39/93) Национални парк „Шар-планина” проглашен је, у привременим 
границама, на површини од 39.000 ha, са седиштем на Брезовици, општина 
Штрпце. Према подацима последње ревизије природних и културних вред-
ности и граница заштићеног подручја, који датирају из 2011. године (Белиј, 
С. et al., 2011) и Закона о Националном парку „Шар-планина“ („Службени 
гласник РС“, бр. 84/2015), успостављена је заштићена површина која износи 
22.805,43 hа. Према истом закону установљене су површине у режимима I, 
II и III степена заштите, дефинисане су њихове границе и констатован је 
следећи однос: режимом I (првог) степена заштите обухваћено је 7.359,64 ha 
(32,27%), режимом II (другог) степена заштите 2.999,61 ha (13,15%) и режи-
мом III (трећег) степена заштите 12.446,18 ha (54,58%). Претходно заштиће-
ни резервати природе овим законом улазе у обухват локалитета са првим 
степеном заштите, заједно са још три (3) нова локалитета: „Љуботен“, „Цирк 
Ливадичког језера“, „Клисура“, „Централни део шарског гребена“, „Попово 
прасе-Ошљак-Голем бор-Букоасат“, „Островица“ и „Русеница“. 

Сходно Закону о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 
88/2010-исправка, 91/2010, 14/2016 и 95/2018-други закон), савремени кон-
цепт активне заштите екосистема Националног парка подразумева преду-
зимање свих мера заштите и  унапређивања стања, што се у односу на шуме 
осигурава планирањем и извођењем мера заштите, као и успостављањем 
одређених режима заштите. Имајући у виду да се управо у режиму зашти-
те I степена налазе репрезентативни,  посебно вредни и очувани шумски 
екосистеми Шар-планине, у раду су приказане њихове одлике и особености 
у оквиру 7 локалитета овог режима заштите. Режимом I (првог) степена за-
штите - строгом заштитом која се спроводи на заштићеном подручју или 
његовом делу са изворним или мало измењеним екосистемима изузетног 
научног и практичног значаја омогућавају се процеси природне сукцесије 
и очувања станишта и животних заједница у условима дивљине (Закон о 
заштити природе, „Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 - исправка, 
91/2010, 14/2016 и 95/2018-други закон). 
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1.1. Опште природне карактеристике Шар-планине

Подручје Националног парка ‘Шар-планина’ налази се на територији 
општина Призрен, Штрпце, Сува Река и Качаник. Површина Националног 
парка износи 22.805,43 ha. Шар-планина обухвата простор између Полога, 
Горњег Вардара, Метохије, Призренског поља, Качанске клисуре, Скопске 
котлине и Мавровског језера. Овај масив, дужине 85 km, а ширине 15-30 
km, са највишим врхом Љуботеном (2.490 m н.в.), простире се на крајњем 
југу Србије. Дуж главног гребена Шар-планине налази се административна 
граница са Македонијом. Велика компактност главног гребена огледа се у 
готово потпуном одсуству преседлина нижих од 2.000 m, тако да читав ма-
сив одаје утисак високог непролазног зида. Глацијални рељеф настао је као 
резултат плеистоценске глацијације која је на Шар-планини оставила мно-
гобројне трагове. Основи облици периглацијалног рељефа у високопланин-
ској области овог масива су снежаници, снежанички циркови и др. Чувени 
смучарски терени и ски-центар налази се на Поповој шапки. На изолованим 
кречњачким теренима Љуботена, Кобилице и Ошјака присутни су усамљени 
остењаци, гребени, сипари, пећине и др. Флувијални рељеф настао је радом 
река. На нижим деловима масива констатовано је интензивно усецање реч-
них токова у главни гребен и стварање дубоких, уских клисурица и речних 
долина. До сада је на Шар-планини изолованио 23 геоморфолошка објекта 
националног, балканског, европског и светског нивоа вредности, који су упи-
сани у Листу геоморфолошких објеката гео-наслеђа Србије. 

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА
При изради овог рада, као радни материјал, послужила су теренска ис-

траживања стручног тима Завода за заштиту природе Србије, извршена на 
подручју Националног парка ‘Шар-планина’, у циљу ревизије, валоризације 
и прецизног просторног утврђивања режима заштите, који су резултира-
ли израдом Студије заштите Националног парка ‘Шар-планина’ (Белиј,  С. 
et al., 2011). Приликом истраживања примењен је стандардни метод рада. 
Прикупљање података обављено је на уобичајен начин вредновања са стано-
вишта потребе и циљева заштите природе и животне средине, чији су кри-
теријуми исказани кроз: аутохтоност и аутентичност, репрезентативност, 
разноврсност, интегралност и естетичност. Вредновање истраживаног по-
дручја, као природног добра, извршено је према Правилнику о критеријуми-
ма вредновања и поступку категоризације заштићених подручја („Службени 
гласник РС“, бр. 97/2015). При анализи заштићених шума примењена је и 
савремена фитоценолошка номенклатура, садржана у најновијим синтеза-
ма шумске вегетације Србије (Томић, З. ,  2006; Томић, З. ,  Ракоњац, Љ., 
2011). У раду су коришћене студије заштите које се односе наовај простор: 
„Студија заштите – Стручна основа за заштиту Националног парка ‘Шар-
планина’ “ (Белиј ,  С. et al., 2006) и „Студија заштите – Стручна основа за 
израду Закона о Националном парку ‘Шар-планина’“ (Белиј, С. et al., 2011).
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
3.1. Специфичности шумске вегетације Шар-планине

Богат и веома сложен флористички састав Шар-планине, као и сплет раз-
новрсних еколошких услова, који се смењују на малом простору, произвели 
су и несвакидашњу вегетацијску разноврсност. У подножју и у кречњачким 
клисурама, у којима је присутан утицај Медитерана, развијен је термофилни 
појас грабићево-храстових шума и појас топлих храстових шума. Изнад ових 
шума простире се мезофилни појас китњакових и букових шума. На још 
већој висини простире се појас ендемореликтних четинарских шума мунике 
и молике. Изнад шума мунике и молике налази се прелазни појас жбунасте 
вегетације бора кривуља, сибирске клеке и боровнице. На крају, на великим 
висинама, простире се појас зељасте вегетације рудина, пашњака, ливада, 
точила, тресава, камењара, снежаника и пукотина стена. 

У ниском побрђу, од метохијског до качаничког дела Шар-планине, као и 
у њеним клисурама, највеће површине заузимају ниске термофилне листо-
падне шуме, шикаре и шибљаци. Најзаступљеније су шикаре које се јављају 
на висини од 360 до 700 m н.в., често настале под антропогеним утицајем, на 
рачун уништених храстових шума. 

Локалитети са режимом I степена заштите НП Шар планина

Укупна површина под режимом I степена заштите износи 7.359,64 ha, од-
носно 32,27% од укупне површине Националног парка ‘Шар-планина’. Овом 
режиму припадају следећи локалитети: „Љуботен“, „Цирк Ливадичког језе-
ра“, „Клисура“, „Централни део шарског гребена“, „Попово прасе-Ошљак-Го-
лем бор-Букоасат“, „Островица“ и „Русеница“.  

Локалитет „Љуботен“ заузима површину од 452,68 ha. Изузетно атрак-
тиван, маркантан врх Љуботена (2.490 m н.в.), се пирамидално уздиже на 
крајњем североисточном делу шарског масива изнад Качаничке клисуре 
и Тетовске котлине. Изграђен је од тријаских мермерастих кречњака који 
се на површини јављају у облику масивне стене или кречњачке и мерме-
расто кречњачке дробине. У изворишној челенци Ропот потока испод врха 
Љуботена, налази се морфолошки слабо изражен цирк који је експониран 
према северу. Његово дно, стрмо нагнуто у истом смеру, налази се на 1.900 
до 2.000 m н.в. Оно је богато јединственим облицима глацијалног рељефа. 
Овај простор изузетне енергије рељефа, додатно обогађује специфична кал-
цифилна флора и вегетација карбонатног високопланинског „острва” окру-
женог „морем” силикатних масива. Централнобалкански ендемит Sideritis 
scardica (шарпланински чај), који је у Србији присутан једино на Љуботену, 
налази се у Црвеној књизи флоре Србије 1. (Стевановић, В. et al., 1999). 
Флористичка разноврсност и уникатност условила је вегетацијске специ-
фичности. На овом делу масива егзистира вегетација рудина и камењара, 
изграђена од врста различитог порекла и старости. Међу њима домини-
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рају ендемични и субендемични таксони, што им даје печат уникатности. 
Најзначајније су заједнице:

 – Ass. Carex laevis-Poa molinieri, заједница субендемичне глатке оштри-
це и средњебалканског ендемита Poa concinna (Poa molinerii);

 – Ass. Sesleria wettsteinii-Onobrychis montana, заједница шашике и шар-
ске есперзете (Onobrychis montana ssp. scardica), ендемичне врсте ју-
жног Балкана;

 – Ass. Carex laevis-Helianthemum vineale, заједница субендемичне глатке 
оштрице (Carex laevis) и понтско-субмедитеранске сунчанице;

 – Ass. Carex laevis-Helianthemum alpestre,  заједница глатке оштрице 
(Carex laevis) и алпске сунчанице (Helianthemum alpestre);

 – Ass. Carex laevis-Carex sempervirens, заједница субендемичне глатке 
оштрице и алпско-карпатске вечнозелене оштрице (Carex sempervirens);

 – Ass. Carex rupestris-Anemone narcissiflora, заједница арктичко-алпске 
стењачке оштрице  и циркумбореалног белог јаблана; 

 – Ass. Festuca adamovicii-Helianthemum grandiflorum, заједница алпско-
-карпатске јањчасте власуље Festuca varia (Festuca adamovicii) и суб-
средњеевропске крупноцветне сунчанице (Helianthemum grandiflorum).

Локалитет „Цирк Ливадичког језера“ заузима површину 184,92 ha. 
Основно обележје овом пространом цирку даје Ливадичко језеро, које се 
налази нa висини од 2.173 m, испод истоименог врха (2.497 m). Дугачко је 
228, широко 120, а дубоко до 6,9 m са обалском линијом дужине 578 m и по-
вршином акваторије од 20.740 m2. У језеро се улива 18 извора од којих неки 
формирају кратке бујичне токове. Од 1996. године цирк Ливадичког језера, 
солифлукциони језик изнад Ливадичког језера и само Ливадичко језеро, на-
лазе се на Листи геоморфолошких објеката Гео-наслеђа Србије, као изразити 
примери глацијалне морфологије. У вегетацијском погледу, цирк представља 
сложени систем екотонова, у којем се прожимају фрагменти зељастих ви-
сокопланинских заједница рудина, камењара, пукотина стена, снежаника и 
тресава са жбунастим високопланинским заједницама боровнице, сибирске 
клеке и горске руже. Највећу површину заузимају заједнице:

 – Ass. Juniperus nana–Bruckenthalia spiculifolia rhododendretosum ferruginei, 
заједница сибирске клеке (Juniperus sibirica) са брукенталиком (Bruc-
kenthalia spiculifolia) и горском ружом (Rhododendron ferrugineum);

 – Ass. Juniperus nana–Bruckenthalia spiculifoli avaccinetosum uliginosi, за-
једница сибирске клеке, брукенталије и боровнице (Vaccinium sp.);

 – Ass. Ranunculetum crenati scardicum, снежаничка заједница нароваше-
ног љутића (Ranunculus crenatus) и дуњолепа (Saxifraga rotundifolia);

 – Ass. Saxifragetum aizoides, заједница каменике (Saxifraga aizoides) и 
прилепка (Silene pusilla ssp. quadridentata) поред снежаника, извора 
и потока;

 – Ass. Salicetum retusae-reticulatae, заједница арктичке мрежасте (Salix 
reticulata) и пузаве врбе (Salix retusa) у пукотинама стена на месту 
дугог задржавања снега.
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Локалитет „Клисура“ је површине 72,66 ha. Налази се  изнад села 
Готовуша на ширем простору Кокошиња. Површина под шумама и шумским 
земљиштем износи 41,30 ha. Локалитет „Клисура“ обухвата део кречњач-
ке клисуре Готовушке речице, усечене у северозападне падине Љуботена. 
То је мања крашка површ која је дубински карстификована све до водоне-
пропусне подлоге, коју представљају метаморфисани шкриљци. На стрмим 
падинама око клисуре се налази јединствена полидоминантна шумска за-
једница Fageto-Taxetum baccatae коју граде мезијска буква, тиса, јела, смрча 
и граб. Посебно је интересантно присуство тисе (Taxus baccata), која са је-
лом и смрчом доминира у спрату високих жбунова. Овај терцијарни реликт 
се у Србији јавља спорадично, ретко улазећи у састав шумских заједница 
као едификаторска врста. Тиса се налази на  листи Строго заштићених вр-
ста Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштиће-
них дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 
05/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016). У приземном спрату заједнице јавља 
се Corallorhiza trifida, бореално-циркумполарна врста, до сада у Србији ре-
гистрована само на Власинском језеру и на Шар-планини (Клисура, Коџа 
Балкан). Corallorhiza trifida се налази на  листи Строго заштићених врста 
Правилника  о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 
дивљих врста биљака, животиња и гљива. Клисура је станиште још једне 
изузетне врсте, Наталијине рамонде (Ramonda nathaliae Panč.&Petrov.). Овај 
терцијерни реликт и балкански ендемит представља једну од укупно две 
поикилохидричне цветнице на простору Балкана. Клисура је њено једино 
налазиште на Косову и Метохији, и једно од ретких станишта у Србији. У 
клисури Готовушке речице расте на северним експозицијама, на надморској 
висини од око 1.400 m. Ramonda nathaliae се налази на  листи Строго зашти-
ћених врста Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и за-
штићених дивљих врста биљака, животиња и гљива и на Европској Црвеној 
листи угрожених животињских и биљних врста. Такође, интересантна врста 
овог локалитета је јужнобалкански ендемореликт Myricaria ernesti-mayeri  
Lakušić, до сада у Србији евидентиран на Проклетијама и у близини Ђенерал 
Јанковића.

Локалитет „Централни део шарског гребена: циркови у извори-
шту Дурловог потока, Јажиначког језера, Големог језера, Дупница и 
Кобилица“ заузима површину од 4.166,60 ha. Површина под шумама и шум-
ским земљиштем је 597,94 ha. 

Цирк у изворишту Дурловог потока одликује флористичка разновр-
сност, динамична пластика терена и смена различитих еколошких услова 
на малом простору, који су иницирали појаву јединствене вегетације, која 
у дну цирка започиње шумским полидоминантним заједницама, а затим се 
према врховима трансформише у мозаично распоређене фрагменте заједни-
ца рудина, камењара, пукотина стена, точила, око снежаника, потока и пи-
штољина. У овом систему екотонова највеће површине заузимају заједнице:
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 – Ass. Acereto heldreichii-Fagetum moesiacae, заједница  ендемореликтног 
и врло ретког планинског јавора и мезијске букве која се уздиже уз 
корито Дурловог потока на надморској висини од 1.900 до 2.050 m. 
У спрату дрвећа се поред ове две едификаторске врсте јављају мо-
лика (Pinus peuce) и јаребика (Sorbus aucuparia). Заједница се дифе-
ренција на две субасоцијације: doronicetum orphanidis и geranietosum 
macrorrhizi.

 – Ass. Rhododendro ferruginei-Pinetum peuces Janković et R. Bogović 1975, 
налази се на северној старни Шар планине (Јаловарник, 1850-2000 m 
н.в.) на силикатној подлози (Јанковић, М. М., Богојевић, Р., 1962; 
1964).  Граде је ендемореликтна молика којој се на неким експозици-
јама придружују такође ендемореликти - муника (Pinus heldreichii) и 
алпска ружа (Rhododendron ferrugineum).

Јажиначки цирк се налази на месту где се северне падине Шар-планине 
ломе локалним развођем на сливове Призренске Бистрице и Лепенца. 
Дубоко увучен под врхове главног гребена, цирк је смештен у залеђу импо-
зантних Језерских врхови (2.586 m н.в., 2.592 m н.в., 2.597 m н.в.) и Бистре 
(2.651 m н.в.). Комплексни, разноврсни еколошки услови и раскошно фло-
ристичко богатство, условили су појаву хетерогене, јединствене вегетације, 
почев од шумске, па до вегетације камењара и снежаника. На нешто мањим 
надморским висинама јављају се заједнице:

 – Ass. Seslerio autumnali-Pinetum heldreichii Janković et R. Bogović 1962, 
заједница ендемореликтног бора мунике (Pinus heldreichii) и шашике 
(Sesleria autumnalis), која доминира у спрату приземних биљака. Ова 
монодоминантна шумска заједница прашумског типа развијена је на 
кречњачким теренима Ошљака, Коџе-Балкана и северног дела Шар 
планине (Рудски, И. А., 1936);

 – Ass. Ajugo-Pinetum peuces Janković et R. Bogović 1962 je хигрофилна по-
лидоминантна заједница моликиних шума (Pinus peuce) која обраста 
делове локалитета Цареве ливаде и Гине водена надморској висини 
од 1550 до 1700 m. Поред молике у спрату дрвећа се спорадично ја-
вљају и муника и бели бор. Као едификатор у приземном спрату се 
налази Ajuga piramidalis, врста која припада нордијско-алпском ареал 
типу. У оквиру ове асоцијације се могу издвојити две субасоцијаци-
је: geumetosum и mugetosum. Прва субасоцијација обраста изразито 
влажне микролокације, где се као један од важних ценобиената поја-
вљује ендемична врста Geum coccineum. У другој субасоцијацији се у 
спрату високих жбунова појављује бор кривуљ (Pinus mugo); 

 – Ass. Rhododendro ferruginei-Pinetum peuces, шумска асоцијација 
на великим каменим громадама коју граде молика и алпска ружа 
(Rhododendron ferrugineum). Ова заједница на појединим тачкама до-
пире и до висисне од близу 2.000 m;

Поред ових шума јављају се и заједнице букве,  мунике, молике, јеле, смр-
че, белог бора и бора кривуља на надморској висини од 1.100 до 2.050 m. 
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Цирк Големог Букуровачког језера - у највишем делу овог цирка, на над-
морској висини од 2.415 m, смештено је Големо језеро. То је уједно и највише 
језеро у Србији. У вегетацијском погледу овај гребенски део Шар-планине 
представља систем екотонова где се прожимају жбунасте заједнице клеке, и 
зељасте заједнице рудина, пукотина стена, точила и око снежаника. Посебно 
се издвајају:

 – Ass. Juniperus nana-Bruckenthalia spiculifolia vaccinetosum uliginosi, 
заједница сибирскe клекe (Juniperus nana) и боровницe (Vaccinium 
uliginosum);

 – Ass. Barbareo-Rumicetum balcanici, заједница око потока коју граде  бал-
кански штаваљ (Rumex balcanus) и балкански дичак (Barbarea balcana);

 – Ass. Sesleria korabensis-Juncus trifidus, заједница корабске шашике 
(Sesleria korabensis) и трооке сите (Juncus trifidus) на најистуренијим 
гребенима; 

 – Ass. Saxifragetum cymosae scardicum, заједница у пукотинама сте-
на која се карактерише присуством мезијско-карпатског ендемита 
(Saxifraga pedemontana ssp. cymosa) и арктичко-алпске пузаве каме-
њарке (Saxifraga oppositiofolia), врсте веома ретке у Србији;

 – Ass. Ranunculetum crenati scardicum заједница наровашеног љутиша 
(Ranunculus crenatus) око снежаника. Јавља се са шарпланинским ша-
франом (Crocus scardicus);

 – Ass. Salicetum herbaceae balcanicum, заједница око снежаника коју гради 
зељаста врба (Salix herbacea), планински шафран (Crocus veluchensis), 
сива режуха (Cardamine glauca), звончица (Soldanella dimoniei), каме-
ника (Saxifraga rotundifolia) и буачак (Plantago gentianoides). 

Дупница се налази у изворишном делу Дупничке реке и представља се-
вероисточни део изворишног облика. Морфолошки се одликује изузетно 
стрмим падинама, које местимично имају карактер литица са бројним си-
парима и точилима. Изграђена је од метаморфисаних шкриљаца и дијабаза 
дуж којих се јављају интеркалације мермера и калкшиста са рожнацима. Ова 
оделења обухватају заједнице букве и местимично јасена на  висини од 1.100 
до 1.800 m. 

Кобилица Врх Кобилице (2.528 m н.в.) смештен на главном гребену Шар-
планине изнад преседлине Љубињске уши, представља маркантну пирамиду 
са тестерасто назубљеним гребеном изграђеним од мермерастих кречњака. 
Цирк испод њега дубоко усечен у сам главни гребен, са врло стрмим стра-
нама, представља карбонатну оазу са свим специфичностима развоја глаци-
јације на кречњацима и мразног разоравања у савременим условима. Врх и 
цирк Кобилице се од 1996. године налазе на Листи геоморфолошких објеката 
Гео-наслеђа Србије.

На овом геолошки и геоморфолошки репрезентативном локалитету 
углавном успевају представници калцифилне високопланинске флоре: 

 – Salix alpina (алпска врба), алпско-карпарски-северно скардо-пиндски 
елемент са јединим налазиштем у Србији управо на Шар-планини.
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Налази се у Црвеној књизи флоре Србије 1, (Niket ić , M., 1999. in 
Stevanović, B. ed.);

 – Saussurea alpina (L.) DC. ssp. alpina (алпска косматица) - глацијални 
реликт аркто-алпског распрострањења. Кобилица је једино налази-
ште врсте у Србији. Налази се у Црвеној књизи флоре Србије 1 где 
се  води као таксон за који се претпоставља да је крајње угрожен 
(Стевановић, В. et al., 1999).

Локалитет „Попово прасе – Ошљак – Голем бор – Букоасат“ је повр-
шине 2.397,20 ha. Површина под шумама и шумским земљиштем је 1.450,86 
ha. Ошљак (2.212 m н.в.), представља један од три највећа северна огранка 
Шар-планине, чији се главни гребен пружа у правцу исток - запад. На источ-
ној страни, границу Ошљака представља гребен Попово прасе (1.946 m н.в.). 
Овај гребен се стрмо сурвава према кориту Суве реке, која представља при-
родну источну границу Ошљака. Веза са главним шарским масивом остваре-
на је преко превоја Превалац (1.515 m н.в.) који је везан за Попово прасе са 
његове јужне стране. Превалац истовремено представља развође јадранског 
и егејског слива. На супротној страни Ошљака, према западу, северозапа-
ду и северу, налазе се преседлина Голем бор и спуштен блок Букоасат, који 
представљају природну везу Ошљака са Коџа Балканом, следећим шарским 
огранком. 

У вегетацијском погледу, основни знак распознавања Поповог прасета 
су заједнице ендемореликтног бора мунике (Pinus heldreichii) које заузимају 
и највећу површину. На овом гребену се налазе и букове састојине, као и 
фрагменти зељастих заједница на шумским чистинама или камењарима на 
врху гребена. 

Ниже падине Поповог прасета, непосредно изнад Превалца, обраста гу-
ста заједница планинске букве (Fagetum moesiacae montanum) која местимич-
но досеже до висине 1.650 m. Изнад овог уског појаса, до самог врха, уздижу 
се шуме мунике које се диференцирају на две монодоминантне заједнице 
прашумског карактера. То су:

 – Ass. Seslerio autumnali-Pinetum heldreichii Janković et R. Bogović 1962, 
која представља заједницу мунике и чешљице (Sesleria autumnalis). 
Ова заједница густог, прашумског склопа заузима јужно експониране 
падине Поповог прасета непосредно изнад Превалца;

 – Ass. Luzulo maxime-Pinetum heldreichii представља заједницу мунике и 
велике бекице (Luzula silvatica, syn. Luzula maxima) доминантне врсте 
у приземном спрату. За разлику од претходне, ова заједница такође 
прашумског карактера, густо обраста нешто влажније, источно ек-
спониране падине.

Попово прасе представља простор најочуванијих муникових шума на 
Шар-планини. Муника се попут молике налази на листи Строго заштићених 
врста Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и зашти-
ћених дивљих врста биљака, животиња и гљива и Светској црвеној листи 
угрожених биљака.
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За северне експозиције Ошљака карактеристан је појас бора кривуља 
(Pinus mugo), веома густог склопа. Максимална висина стабала ретко прела-
зи 2 m. Кривуљ на Ошљаку гради две заједнице:  

 – Ass. Achilleo alexandri-regis-Pinetum mugi Rexhepi 1983 je заједницa са 
хајдучицом краља Александра, где се у приземном спрату могу наћи 
ендемити Soldanella dimoniei, Geum coccineum, као и субендемична 
Saxifraga rotundifolia;

 – Ass. Pinetum mughi calcicolum, заједница бора кривуља врло густог 
склопа, која прекрива северне гребенске падине Ошљака пењући се 
до самог гребена. Мада знатно антропогено деградирана на самом 
гребенском делу и јужним падинама, ова заједница представља једну 
од његових ретко преосталих оаза на шарском масиву. Поред кри-
вуља, у спрату жбунова су присутне Sorbus chamamaspilus, Juniperus 
nana, Salix silesiaca, Rubus idaeus, Rubus saxatilis, Sorbus aucuparia и др. 

Локалитети Голем бор и Букоасат представљају простор столетних мо-
нодоминантних шума мунике и мозаично распоређених заједница пашњака 
и тресава које према гребену Ошљака прелазе у заједницу бора кривуља. 
Највеће површине заузимају заједнице:

 – Ass. Seslerio autumnali-Pinetum heldreichii коју гради ендемореликтни 
бор муника и чешљица (Sesleria autumnalis), доминантна врста у при-
земном спрату. Ова монодоминантна шумска заједница прашумског 
типа је густог склопа по негде испресецан малим пропланцима и сте-
њацима које прекрива веома интересантна, претежно ендемична и 
субмедитеранска флора. 

 – Ass. Pinetum mugi calcicolum јавља се у форми проређених састојина 
бора кривуља спуштајући се низ северне падине Ошљака. На овом 
потезу досежу своју најнижу тачку распрострањења.

Локалитет „Островица“ заузима површину 106,37 ha. Површина под 
шумама и шумским земљиштем износи 66,00 ha. Островица представља 
маркантан острвски врх (2.092 m н.в.) у склопу Коџа Балкана. Релативна 
висинска разлика овог врха у односу на долину Лепенца износи око 1.000 
m. Изграђена је од ултрабазичних серпентинита подложних распадању и по 
ободу од метаморфисаних вулканских стена. У вегетацијском погледу посеб-
ну вредност Островице представљају јединствене заједнице:

 – Ass. Seslerio autumnali-Pinetum heldreichii, се јавља на јужним и југоза-
падним падинама на висини од 1400-1800 m н.в;

 – Аss. Junipero oxycedri-Pinetum heldreichii Blečiić et Tatić 1960, је зајед-
ница ендемореликтног бора мунике (Pinus heldreichii), субендемичне 
брукенталије (Bruckenthalias piculifolia) и борнмилере (Bornmuellera 
dieckii), стеноендемита Островице. Ова асоцијација развијена је на 
серпентинитима поглавито јужне, југозападне и западне експозиције 
на висини од 1.450 до 1.750 m;

 – Ass. Bruckenthalio spiculifoliae-Pinetum mugi Janković et R. Bogović 
(1974) 1976 je заједница високопланинског бора кривуља (Pinus 
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mugo), брукенталије и борнмилере. Обраста серпентините у висин-
ском дијапазону од 1.700 до 2.000 m представљајући континуитет 
муникових шума;

 – Ass. Pinetum heldreichii peucess cardicum, полидоминантна заједница му-
нике (Pinus heldreichii), молике (Pinus peuce), смрче (Picea abies)  и јеле 
(Abies alba). Јавља се на северним и северозападним експозицијама на 
надморској висини од 1.700 до 1.730 m. Основна вредност заједнице 
се огледа у специфичној и непоновљивој ценобиотичкој комбинацији 
која не постоји ни на једном другом простору. Ову комбинацију чине 
стеноендемична борнмилераиендемореликтни борови муника и моли-
ка. Њима се у спрату дрвећа придружују смрча и јела, а у спрату жбуња 
обична бреза (Betula pendula) и бор кривуљ (Pinus mugo);

 – Ass. Ptilotricho-Bruckenthalio-Pinetum heldreichii, заједница бру-
кенталије и мунике у којој се налази локални ендемит, Cerastium 
neoscadicum (шарпланински пуцавац).

 – Аss. Bornmuelero dieckii-Seslerietum latifoliae, заједница субендемичне 
брукенталије, стеноендемичног шарпланинског пуцавца и чешљице.

Локалитет „Русеница“ je површине 299,53 hа. Површина под шумама и 
шумским земљиштем је 155,40 hа. Русеница представља релативно дугу кли-
суру речице Душнице издубљену у тријаским мермерастим кречњацима у 
којима је развијена карсно-пукотинска порозност. Изворишни део је настао 
у кречњацима са рожнацима јурске старости што указује на дренирање под-
земних вода дуж контакта ове две средине. Нижи делови клисуре обрасли 
су полидоминантним лишћарским термомезофилним  заједницама, у којима 
поред китњака (Quercus petraea), доминирају: (Fraxinus ornus), сребрна липа 
(Tilia tomentosa), ситнолисна липа (Tilia cordata), клен (Acer campestre), јавор 
(Acer pseudoplatanus), јаворац (Acer obtusatum), црни граб (Ostrya carpinifolia) 
и друге врсте. Изнад овог појаса јавља се мезофилнији појас бикових шума 
обједињен заједницом Fagetum montanum и ретке састојине мунике и смрче. 

Посебну вредност клисуре представља заједница Musco-Saxifrago-
rotundifoliae-porophyllae-Ramondaetum serbicae, која обраста стене уз реку 
Душницу. Гради је српска рамонда, (Ramonda serbica) ендемит и терцијер-
ни реликт, којој се као важни ценобионти придружују каменике (Saxifraga 
rotundifolia и Saxifraga porophylla), значајан број других цветница, папрати 
(Cystopteris fragilis, Polypodium vulgare, Asplenium ruta muraria и др.) и маховина.

4. ЗАКЉУЧАK
Стручном основом за израду Закона о Националном парку „Шар-

планина“, коју је 2011. године израдио стручни тим Завода за заштиту при-
роде Србије, а која је резултат свих претходних теренских истраживања 
екипе Завода и већ постојеће стручне документације, на овом подручју ус-
постављени су режими заштите I, II и III степена заштите и утврђене повр-
шине у оквиру сваког од ових режима. Укупна површина Националног парка 
„Шар-планина“ износи 22.805,43 hа. Успостављена површина у режиму за-
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штите првог (I) степена је 7.359,64 ha, односно 32,27% од укупне површи-
не Националног парка. Режимом другог (II) степена заштите заштићено је  
2.999,61 ha, односно 13,15% , док површина обухваћена режимом трећег (III) 
степена заштите обзхвата 12.446,18 ha, односно 54,58% заштићене површине 
НП „Шар-планина“. 

У раду су приказане особености шумске вегетације Националног парка 
„Шар-планина“ са посебном анализом шумских заједница у оквиру 7 лока-
литета са првим степеном заштите: „Љуботен“, „Цирк Ливадичког језера“, 
„Клисура“, „Централни део шарског гребена“, „Попово прасе-Ошљак-Голем 
бор-Букоасат“, „Островица“ и „Русеница“. 

Заштићени шумски екосистеми на поменутим локалитетима условљени 
су сплетом разноврсних еколошких услова, који се смењују на малом про-
стору и резултирају присуством несвакидашње вегетацијске разноврсности 
овог простора. У подножју и у кречњачким клисурама у којима је прису-
тан утицај Медитерана, развијен је термофилни појас грабићево-храстових 
шума и појас топлих храстових шума. Изнад ових шума простире се мезо-
филни појас китњакових и букових шума. На још већој висини се простире 
појас ендемореликтних четинарских шума мунике и молике. Изнад шума 
мунике и молике налази се прелазни појас жбунасте вегетације бора криву-
ља, сибирске клеке и боровнице. На крају на великим висинама се простире 
појас зељасте вегетације рудина, пашњака, ливада, точила, тресава, камења-
ра, снежаника и пукотина стена. 

Анализом шумске вегетације Шар-планине и шумских екосистема под 
режимом строге заштите установљено је да су најзначајнији едификатори 
ових шума: муника, молика, бор кривуљ, смрча, јела. 

Прави климазонални фригорифилни појас на главном гребену Шар-
планине гради молика (Pinus peuce), терцијарни реликт и централнобалкан-
ски ендемит. Мада најбоље развијене на силикатима шарског масива, моли-
кине заједнице су спорадично присутне и на серпентинитима Островице, 
односно, на  кречњацима Ошљака и Коџа Балкана. Еколошки сличне зајед-
ницама смрче, а ипак флористички јединствене, заједнице молике су обу-
хваћене свезом Pinion peucis Horvat 1950. Само на малом броју локалитата се 
јављају као монодоминантне јер обично граде мешовите заједнице са: смр-
чом (Picea excelsa), јелом (Abies alba), буквом (Fagus moesiaca), муником (Pinus 
heldreichii), белим бором (Pinus silvestris), горским јавором (Acer heldreichii) и 
јаребиком (Sorbus aucuparia). Једна од најинтересантнијих заједница молике 
је Rhododendro ferruginei-Pinetum peucis. У овој заједници молика се јавља 
заједно са алпском азалејом (Rhododendron ferrugineum), представником ре-
ликте глацијалне флоре, као и са мноштвом других ендемичних и глацијал-
них врста,  обраста силикатне блокове неколико циркова главног гребена 
допирући до висине од око 2.200 m. 

Резултати последњих теренских истраживања и ревизије овог подручја, 
реализоване 2011. године, још су једном потврдили значај посебних при-
родних вредности шумске вегетације у Националном парку „Шар-планина“. 
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Aнaлизoм нaвeдeних истрaживaњa утвђено је да постојећи, раније прогла-
шени резервати, и издвојени нови локалитети, обједињени под режимом 
I степена заштите, најбоље репрезентују богатство, очуваност и квалитет 
шума овог природног добра. Овим  је уједно осигуран наставак заштите по-
дручја у категорији националног парка као природног добра од изузетног 
националног значаја као својеврсног блага Србије. 
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SPECIFIC CHARACTERISTICS OF FOREST VEGETATION IN ‘ŠAR MOUNTAINS’ 
NATIONAL PARK WITH SPECIAL ANALYSIS OF FORESTS WITH THE FIRST-DEGREE 

PROTECTION REGIME

Dragana Ostojić
Ana Petković 
Marina Vukin

Summary

The Šar Mountain was declared a national park in 1986. The latest elaborate research, revi-
sion, and valorization of the site was carried out in 2011 by the Institute for Nature Protection of 
Serbia. It determined an area of   22,805.43 ha. Areas with the first, second, and third degrees of 
protection were determined, their boundaries defined, and the following relationship established: 
first-degree protection regime covers 7,359.64 ha (32.27%), the second-degree protection  2,999.61 
ha (13.15%), and the third-degree protection regime 12,446.18 ha (54.58%). The paper presents 
and studies forest vegetation and phytocoenoses within 7 localities of the strict protection regime: 
«Ljuboten”, “Cirque of Livadičko Lake”, “Gorge”, “Central part of the Šar Ridge”, “Popovo Prase-
Ošljak-Golem Bor-Bukoasat”, “Ostrovica”, and “Rusenica”. The analysis of the forest vegetation of 
the Šar Mountains and forest ecosystems under the regime of strict protection established that the 
most important edifying species of these forests are: Balkan white pine (Pinus peuce), Bosnian pine 
(Pinus heldreichii), mountain pine (Pinus mugo) and other species. A true climate zonal frigophilic 
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belt on the main ridge of the Šar Mountains is built of Balkan white pine (Pinus peuce), a Tertiary 
relict and a Central Balkan endemic. One of the most interesting communities of Balkan white pine 
is Rhododendro ferruginei-Pinetum peucis, in which it occurs together with a glacial relict – the al-
penrose (Rhododendron ferrugineum). Limestone and serpentinite slopes are covered in Bosnian 
pine trees (Pinus heldreichii), a tertiary relict, and a central Balkan-southern Apennine subendemite. 
Bosnian pine forests build an oroclimax belt at altitudes of 1,400 to 2,300 m. This belt belongs to the 
vegetation of basophilic, bright coniferous forests of the Pinion heldreichii Horvat 1946 alliance. It 
comprises Bosnian pine communities on ridges, steep slopes, and very exposed slopes. The transition 
zone between the upper boundary of the primary coniferous forest belt and the alpine shrub and 
herbaceous vegetation was naturally built by mountain pine (Pinus mugo). It was well developed on 
Šar limestone and serpentinite slopes, as well as on the main ridge, especially on its sparse limestone 
coatings at altitudes ranging from 1,800 to 2,200 m. This belt used to play a decisive role in prevent-
ing erosion and avalanches. Due to the expansion of pasture areas, its zonal belt survived only on 
the northern slopes of Ošljak. The primary vegetation cover of NP “Šar Mountains” is significantly 
disturbed by human action. However, it is still an oasis whose mosaic communities are characterized 
by floristic, structural, and physiognomic complexity and diversity. The communities composed of 
local Šar endemics are a special value and interest of the area. Given the number of plant commu-
nities and their uniqueness, “Šar Mountains” National Park is one of the most important European 
centers of floristic and vegetation diversity. That is why its further integral protection is needed on 
a national and global level.




