
Наручилац услуге:  Јавно предузеће за газдовање шумама “Србијашуме”

Извршилац услуге:  Биолошки факултет Универзитета у  Београду



Пројектни задатак / стручна област Експерт

Руководилац пројекта Др Прeдрaг Лaзaрeвић

Кључни експерт за васкуларне биљке и типове станишта Др Снежана Вукојичић

Експерт за васкуларне биљке и типове станишта Др Невена Кузмановић

Експерт за васкуларне биљке и типове станишта Др Ева Кабаш

Експерт за васкуларне биљке и типове станишта Др Сања Ђуровић

Експерт за васкуларне биљке и типове станишта Др Прeдрaг Лaзaрeвић

Кључни експерт за флору маховина: Др Милан Вељић

Експерт за флору маховина: Др Јована Пантовић

• научна и стручна литература
• студија заштите, елаборати и други извори
• релевантна легислатива

• формиране су прелиминарне листе врста васкуларне флоре и флоре маховина од значаја за заштиту

• Листа типова станишта - Прaвилник o критeриjумимa зa издвajaњe типoвa стaништa, o типoвимa стaништa, oсeтљивим, 
угрoжeним, рeтким и зa зaштиту приoритeтним типoвимa стaништa и o мeрaмa зaштитe зa њихoвo oчувaњe („Службeни
глaсник РС“, бр. 35/2010);

Инвентаризација типова станишта и биљних врста, ПП “Голија“;  израда одговарајућих  уговорених продуката



• Правилник о типовима станишта – листа  (нема описа , нема резултата картирања на националном нивоу...)
• неконзистентна методологија сакупљања и обраде података
• парцијални приступи картирању  (по пројекту, по рестриктивној површини, ... )
• нема јасно дефинисаних параметара за ГИС базе података управљача, Завода, Ресорног Министарства 
• и др.

• 2016: Еколошке мреже  (Национална и Натура2000) + Црвене листе и књиге 
• 2018: II Национална инвентура шума

• Хармонизација  постојећих  методолошких приступа

Проблеми



Теренски образац – типови станишта:



Теренски образац – врсте:



Експерт/период 7-12 VII 21-26 VIII 27 VIII - 01 IX

Прeдрaг Лaзaрeвић X X

Снежана Вукојичић X X

Невена Кузмановић X

Ева Кабаш X X

Сања Ђуровић X X

Милан Вељић X X

Јована Пантовић X

Преглед подручја теренских истраживања током 2018



• укупно регистровано 49 различитих типова нешумских станишта
• сви подаци о типовима станишта интегрисани у ГИС базу података

(итерпретација шумских типова станишта – у наредном периоду)

• Каталог типова станишта



Каталог типова станишта



Каталог типова станишта



• Каталог типова станишта - 49 различитих типова нешумских станишта

C5.215 Okolopotočna visoka zelen lopuha (Petasites hybridus)

C4.412 Subalpijski silikatni pašnjak tvrdače (Nardus stricta)

*C1.32AA Suvi karbonatni kamenjar uskolisne šašike (S. gr. tenuifolia)

C5.13 Bujadišta bujadi (Pteridium aquilinum)

E2.213 Tresava kljunaste oštrice (Carex rostrata) 

G1.B Utrine i parlozi (Napuštene i zakorovljene njive) 



• на Голији преко 800 таксона васкуларне флоре
• 43 строго заштиће и заштићене 
• попуњено 28 теренских формулара

• Преглед за заштиту значајне васкуларне флоре ПП „Голија“ (11 таксона)



Bojića brdo i Konđilo



• На Голији  до сада укупно регистровано 284 таксона бриофита (61 таксон јетрењача; 222 правих маховина)
• током 2018 теренски утврђен 61 налаз за 26 врста бриофита које се налазе под различитим категоријама угрожености
• чак 4 ретке врсте су по први пут констатоване за ПП “Голија”

• Преглед за заштиту значајних врста маховина у ПП „Голија“

Тресетнице - Sphagnum spp. / SZ-nac; CR-CL BrS ;Annex IV  Bern

• u Srbiji 25, na Goliji 11 vrsta
• 3 nove za Goliju:  S. capillifolium, S. flexuosum, S. molle



Buxbaumia viridis / CR-CL BrS;  Annex II Habitats Directive

na Goliji je zabeležena na nekoliko lokaliteta: Devojačke vode, 
Odvraćenica, Radulovac, Tikotina voda i Vrhovi.



Базе података – Типови станишта / Васкуларна флора / Флора бриофита / Хербар 



• Истраживања источних и североисточних делова ПП 
“Голија”

• Унапређење методологије

• Векторизација података

• Допуна главних продуката  

• Осмишљавање различитих видова презентације и 
промоције резултата

• наставак успешне сарадње са ЈП Србијашуме и       
Управљачем


