
„Услуге мониторинга флоре у ЗП ШГ „Столови“ Краљево“ 
Уговор број 11717 oд 30.07.2018. године 

Конзервацијa и усмерено коришћењe

генофонда ретких и угрожених врста 

шумског дрвећа и жбуња 

на подручју ПП „Голија“ 



Пројекат је у складу са стратегијом и
једним од кључних циљева пословне
политике Јавног предузећа за газдовање
шумама „Србијашуме“ Београд, која тежи
очувању, заштити и унапређењу
природних вредности.



Очување биодиверзитета дефинисано је као један

од приоритетних циљева заштите животне средине

и природе на подручју ПП „Голија“.



Активности у реализацији пројекта 
које су дефинисане Уговором

• Идентификовање ретких и угрожених врста дрвећа и жбуња;

• Процена степена угрожености ретких и угрожених врста
дрвећа и жбуња;

• Процена угрожавајућих фактора који доводе до генетичке
ерозије;

• Дефинисање мера конзервације (in situ и ex situ) за
најугроженије врсте;

• Дефинисање метода и начина спровођења мониторинга
ретких и угрожених врста шумског дрвећа и жбуња;

• Јачање капацитета управљача одржавањем једног семинара
за управљача заштићеног подручја;

• Промоција пројекта путем штампања флајера и постера;

• Израда коначног извештаја до 15.12.2018. године са
најважнијим резултатима истраживања.



Истраживачки тим

• Проф. др Мирјана Шијачић-Николић, руководилац 
пројекта 

• Проф. др Драгица Вилотић 

• Др Владан Иветић, ванр. проф. 

• Др Драгица Станковић, научни саветник 

• Др Марина Нонић, доцент 

• Др Душан Јокановић, доцент 

• Др Јована Деветаковић, доцент 

• Дипл. инж. Вела Јанков, сарадник у високом образовању 



Овом приликом се захваљујемо на безрезервној помоћи дипломираним

инжењерима шумарства: Шеклер Драгољубу, Јевремовић Небојши и Врндић

Милошу, као и шумарским техничарима: Костић Владану, Илић Милану,

Бажалац Богољубу, Драгојловић Миленку, Николић Милану, Павловић Радовану

и Филимоновић Ивану.



Ток истраживања

• Анализа доступних података (основе)

• Рекогносцирање терена 

• Евидентирање дрвенастих,  жбунастих и зељастих врста

• Идентификовање ретких и угрожених врста дрвећа и 
жбуња 

• Процена степена угрожености дрвећа и жбуња 

• Процена угрожавајућих фактора који доводе до 
генетичке ерозије

• Одређивање ГПС координата, пречника, обима, висина 
и распона крошње, појединим примерцима ретких и 
угрожених дрвенастих врста, као основе за њихову 
евиденцију и мониторинг. 



Преглед локалитета и површина различитих режима заштите 
у оквиру газдинских јединица, шумских управа и шумских газдинстава

на територији ПП „Голија“ 



Прикупљени подаци на терену систематизовани 
су и приказани на нивоу газдинских јединица 

У оквиру ШГ „Столови“ - Краљево, приказани су резултати за следеће ГЈ: 

1. „Горња Студеница“ (важност основе газдовања шумама 2009-2018) 

2. „Радочело - Црепуљник“ (важност основе газдовања шумама 2017-2026) 

У оквиру ШГ „Шумарство“ - Рашка, приказани су резултати за следеће ГЈ: 

1. „Влашица – Трештенац“ (важност основе газдовања шумама 2014-2023) 

2. „Буковик – Тлачина – Крстац“ (важност основе газдовања шумама 2009-
2018) 

3. „Бисер вода – Врањи крш – Лиса – Борје“ (важност основе газдовања 
шумама 2009-2018) 

4. „Диван – Локва – Брезе – Зимовник“ (важност основе газдовања шумама 
2009-2018) 

5. „Близанац - Дебелица“ (важност основе газдовања шумама 2018-2027) 

6. „Нинаја – Козник“ (важност основе газдовања шумама 2011-2029) 



• Oпис ГЈ

• Режими заштите у ГЈ

• Евидентиране врсте биљака у ГЈ: преглед
евидентираних дрвенатсих врста и преглед
евидентираних жбунастих и зељастих врста

• Ретке, реликтне, ендемичне и угрожене врсте
дрвећа у ГЈ (опис ових врста, са фотографијама
појединих примерака снимљеним у
конкретнојгаздинској јединици)

• Подаци о налазишту и изграђености појединих
примерака ретких, угрожених, реликтних и врста
под ризиком.

Приказ резултата истраживања



Пример 
ГЈ „Горња Студеница“ 



Преглед евидентираних дрвенастих врста биљака на
подручју ГЈ „Горња Студеница“ са процењеним степеном

угрожености и предложеним мерама



Преглед евидентираних жбунастих и зељастих врста
биљака на подручју ГЈ „Горња Студеница“



Prunus avium L. - дивља трешња
под ризиком; под ризиком 



У ГЈ „Горња Студеница“ дивља
трешња је снимљена на
локалитетима:

Савошница - осам стабала на
674 m н. в.
Испосница 1 (први режим
заштите) на надморским
висинама од 709-735 m,
снимљена су четири стабла.

На поменутим локалитетима
стабла дивље трешње су под
ризиком, потребно је
прописати одређене мере
конзервације.

Prunus avium L. 



Подаци о налазишту и изграђености појединих примерака
ретких, угрожених, реликтних и врста под ризиком

на подручју ГЈ „Горња Студеница“



Betula pendula Roth. - бреза
ретка/угрожена; ретка



Betula pendula Roth. - бреза
ретка/угрожена; ретка

У ГЈ „Горња Студеница“ бреза је
снимљена на локалитетима:

„Прека ливада“ на 1483 m н.в.
(стабло високо 7 m са пречником
дебла на прсној висини 11 cm).

На локалитету „Радочело-Милићи“,
на висини од 1300-1346 m, бреза је
заступљена појединачно или
групимично.

Иако се бреза у овој газдинској
јединици на неким локалитетима
природно подмлађује, њена
заступљеност је доста мала.
Предлаже се мониторинг стабала.



Ostrya carpinifolia Scop. - црни граб
реликтна врста

У ГЈ „Горња Студеница“ снимљено је више стабала црног граба на локалитету
„Испосница 1“ (први режим заштите) на надморској висини од 714-726 m;
Висина стабала се креће од 11-18 m са пречником дебла од 8-25 cm;
На овом локалитету врста тренутно није угрожена, потребно је пратити њен развој.



Populus alba L. - бела топола  
ретка/угрожена; ретка

У ГЈ „Горња Студеница“ на
локалитету Испосница 1 (први
режим заштите), бела топола је
ретка врста.

Снимљено је једно здраво стабло,
слика 4 (висина 20 m са пречником
дебла од 63 cm) на 722 m н.в.

С обзиром на надморску висину на
којој се јавља, потребно је пратити
даљи развој стабла као и
природно подмлађивање.



Populus tremula L. - јасика, трепетљика
под ризиком; ретка

У ГЈ „Горња Студеница“ на
локалитету Испосница 1 (први
режим заштите), трепетљика је
ретка врста.

Снимљена су два здрава стабла.

Прво стабло (висина 21 m са
пречником дебла од 61 cm на
прсној висини) на 696 m н.в; друго
(висина 20 m са пречником дебла
од 59 cm на прсној висини) на 707
m н.в.

На поменутим локалитететима
неопходно је пратитити њихов
даљи развој.



Sorbus torminalis (L) Crantz. - брекиња
под ризиком; под ризиком

У ГЈ „Горња Студеница“ на
локалитету Савошница, снимљено
је младо стабло брекиње;

Висина овог стабла је 15 m, са
прсним пречником од 12,5 cm;

Потребно је пратити будући развој
овог стабла због мера конзервације.



Преглед евидентираних примерака ретких, угрожених, 
реликтних и врста под ризиком, на подручју ШГ 
„Столови“ - Краљево и ШГ „Шумарство“ - Рашка







Наставак истраживања...

ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО

ШУМСКА УПРАВА ГАЗДИНСКА ЈЕДИНИЦА

ШГ „Голија” -
Ивањица

ШУ „Девићи” - Девићи

Г.Ј. „Бисер Вода – Црни Врх - Радуловац”

Г.Ј. „Брусничке шуме”

Г.Ј. „Црепуљник”

Г.Ј. „Кољешница”

ШУ „Голијска река”

Г.Ј. „Бисер Вода – Црни Врх - Радуловац”

Г.Ј. „Брусничке шуме”

Г.Ј. „Дајићке планине” 

Г.Ј. „Голија”

Г.Ј. „Ковиље - Рабровица” 

Г.Ј. „Кољешница”

ШУ „Ивањица” - Ивањица
Г.Ј. „Клековица”

Г.Ј. „Ковиље - Рабровица”

ШУ „Сјеница” - Сјеница Г.Ј. „Козник - Нинаја”



• Идентификација, процена стања и степена
угрожености дрвенастих врста;

• Дефинисање конкретних мера конзервације, за
сваку врсту посебно;

• Усмерено коришћење расположивог генофонда
дрвенастих врста на подручју ПП „Голија“, као
основа његове трајности.

Циљ коме тежимо...



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


