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СТАЊЕ  И  РАЗВОЈ  САСТОЈИНА  БУКВЕ,  ЈЕЛЕ  И  СМРЧЕ
ПРАШУМСКОГ  ПОРЕКЛА  У  СРБИЈИ  КАО  ОСНОВ  ЗА  ПЛАНИРАЊЕ

И  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ  ПРИРОДИ  БЛИСКОГ  ГАЗДОВАЊА

Резиме

Мешовите шуме лишћара и четинара (букве и јеле; јеле, смрче и букве)

заузимају 2,4% шумом обрасле површине Србије. Карактеришу их висока

производност, еколошка разноврсност, повећана отпорност на различите

негативне утицаје, те структурна сложеност. Мултифункционалност ових шума, с

једне стране и мала површинска заступљеност, мања од потенцијалних станишних

могућности у шумском фонду Србије, с друге стране, иницирали су ова

истраживања у мешовитим шума јеле- смрче-букве на Тари и букве-јеле на Гочу.

Примарни циљ истраживања био је да се у шумама ових локалитета

анализирају структурне, динамичке и промене у димензионом диверзитету и

саставу врста дрвећа, настале у последњих педесет година. Оцена узрока, стeпен и

квалитет насталих промена представљаjу  полазну основу за оквирно дефинисање

даљег газдинског третмана ових полидоминантних заједница у контексту природи

блиског и адаптивног газдовања.

За ова истраживања коришћени су подаци са 15 стационарних огледних

површина, од чега 6 на Тари, величине 1,0-1,85 ha и 9 на Гочу, величине 0,93-1,70

hа. Прикупљање података на огледним површинама вршено је на исти начин

приликом сваког премера у периоду од 1955. до 2005. године на Тари, односно од

1954. до 2011. године на Гочу. Подаци периодичних, потпуних (тоталних)

премера подвргнути су класичној дендрометријској и статистичкој обради. Оцена

стања и анализa насталих промена у истраживаним састојинама током наведеног

периода извршена је на основу следећих елемената: броја стабала, запремине, као

и њихове дистрибуције по дебљинским степенима и класама дебљине Биолеја,

темељнице, висинске структуре, висинске криве, текућег запреминског прираста,

димензија средњих стабала, запреминског индекса, Џини коефицијента, индекса

стопе урастања и учешћа врста у смеси.



Резултати наведених истраживања показали су да је полидоминантна

заједница јеле-смрче-букве у обухваћеним састојинама Таре имала динамичке

промене у последњем педесетогодишњем периоду. Ако изузмемо санитарне сече,

усмерене на уклањање сувих стабала, пре свега букве, ове састојине су се мање-

више спонтано развијале. Мешовите шуме букве и јеле на Гочу такође су

претрпеле низ промена у структурном и производном смислу, највећим делом

услед антропогеног утицаја. На већини огледних површина дошло до смањења

укупног броја стабала по хектару, изузев код једног поља на Тара и два на Гочу.

При томе, на оба локалитета констатовано је перманентно увећање учешћа

стабала најјачих димензија (d>50 cm). У већини истраживаних састојина Таре

приметан је благи пад димензионог диверзитета у посматраном периоду, док је у

свим састојинама Гоча дошло до његовог пораста. Истраживане састојине

карактерише померање висинских кривих код анализираних врста дрвећа, које је

израженије на Тари у односу на Гоч. Темељница састојине је, још један, елемент

чије су вредности увећане на оба локалитета у анализираном периоду. Вредности

средњег пречника по пресеку 20% најдебљих стабала (dgmax) и њему одговарајуће

висине (hgmax) константно су расле код све три врсте дрвећа у састојинама Таре,

док су се димензије овог представника у условима Гоча мењале и варирале код

обе врсте дрвећа у складу са покретом инвентара и интезитетом сеча у појединим

дебљинским степенима. Буква постиже веће dgmax од јеле на оба локалитета, с тим

да је dgmax букве на Тари  већи  од оног оствареног на Гочу. Осим на једном

огледном пољу на Гочу, вредност запремине, упркос смањењу броја стабала,

увећала се током времена у свим истраживаним састојинама оба локалитета.

Такође, заједничко за истраживане састојине Гоча и Таре јесте увећање учешћа

стабала јаких димензија (d > 50 cm) у укупној запремини. Значајне промене у

анализираном периоду десиле су се и погледу размера смесе у истраживаним

састојинама, тј. учешће јеле у укупној запремини повећало се на свим огледним

површинама Таре и у 5 огледних површина Гоча. У свим истраживаним

састојинама на оба локалитета, изузев једне огледне површине на Гочу, вредности

запреминског прираста порасле су у односу на почетак посматраног периода, што

заправо указује на високу производност истраживаних састојина.



Уочене промене могу се окарактерисати као позитивне, када се посматра

висока производност ових шума, која је пожељна с економског аспекта. Међутим,

економски ефекти у контексту савременог схватања улоге шуме не могу бити

једини циљ газдовања, већ је пожељно ускладити их са низом других циљева

заштитног и социјалног карактера. Нагомилавање запремине, отежано или

потпуно одсуство подмлађивања и урастања довели су до извесних структурних

поремећаја који представљају негативне трендове досадашњег, а и будућег развоја

ових шума. Зато се поштовање принципа природи блиског газдовања намеће као

нужно у будућем третману ових шума.  При томе, пребирна сеча као подршка

трајно пребирној шуми у контексту адаптивног газдовања треба да буде средство

убрзања динамике развоја ових шума, поправке њене сруктурне, еколошке

стабилности и функционалне вредности.

Добијени резултати отворили су и бројна питања везана за ове, веома

сложене, шумске системе која би требало решити неким будућим истраживањима.

Пре свега, мисли се на истраживање нужних станишних и састојинских услова за

несметано одвијање процеса обнављања и подмлађивања, као и газдинских

поступака којима би се они обезбедили. Узроци нестанка букве на Тари, старост и

квалитет њених стабала, такође су питања која су отворена, а која је нужо решити

у будућем периоду
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STATUS AND DEVELOPMENT OF VIRGIN STANDS OF BEECH, FIR
AND SPRUCE IN SERBIA AS A BASIS FOR PLANNING AND ENSURING OF

CLOSE-TO-NATURE FOREST MANAGEMENT

Abstract

Mixed forests of broadleaved and coniferous trees (beech and fir; fir, spruce and

beec) account for 2.4% of the forest area in Serbia. They are characterized by high

productivity, ecological diversity, increased resistance to various adverse impacts and

structural complexity. Multifunctionality of these forests on one hand and small forest

areas below the potential of site opportunities in the growing stock of Serbia on the

other have initiated this research in mixed forests of beech spruce and fir on Mt.Tara

and beech and fir on Mt.Goč.

The primary aim of this research was to analyze the structural, dynamic and

dimensional changes in the composition and diversity of tree species in the forests of

these sites that were established in the last fifty years. Assessment of the causes, extent

and quality of the current changes represent a starting point for the defining of the

framework for further management treatment of these polydominant communities in the

context of close-to-nature and adaptive management.

Data from 15 sample plots were used for this research, of which 6 on Mt.Tara

with sizes ranging from 1.0 to 1.85 ha and 9 on Mt. Goč with sizes ranging from 0.93-

1.70 hа. Data collection in the sample plots was performed every time in the same way

during each forest measurement in the period from 1955 to 2005 on Mt.Tara, and from

1954 to 2011 on Mt.Goč. Data from periodic full (total) measurements were subjected

to standard dendrometric and statistical processing. The assessment of status and the

analysis of changes that occurred in researched stands during the specified period was

performed on the basis of the following elements: the number of trees, volume, and their

distribution by diameter degrees and Biolay diameter classes, basal area, height

structure, height curves, current volume increment, dimensions of medium-sized trees,

stand volume index, Gini coefficient, recruitment rate index and shares of species in the

mixture.



The results of these studies have shown that the polydominant community of fir,

spruce and beech in the investigated stands of Mt.Tara had dynamic changes in the last

five decades. If sanitary cuts aimed at eliminating dry trees are left out, especially in the

case of beech, these stands more or less spontaneously developed. Mixed forests of

beech and fir on Mt.Goč also suffered a series of changes in terms of structure and

production, largely due to anthropogenic influences. In most sample plots the total

number of trees per hectare was reduced, except for one sample plot on Mt.Tara and

two sample plots on Mt.Goč. In addition, in both localities there was a notable

permanent increase in the share of trees of large diameter (d.b.h. >50 cm). In most of the

study stands on Mt.Tara, there was a slight decline in dimensional diversity in the

observed period, while in all stands of Mt.Goč there was an increase in dimensional

diversity. The investigated stands are characterized by a shift of height curves of the

analyzed species, which is more pronounced on Mt.Tara than on Mt.Goč. The basal area

of the stand is another element whose values increased in both localities during the

analyzed period. The mean diameter of 20% of the thickest trees (dgmax) and its

corresponding heights (hgmax) constantly grew in all three species of trees in the stands

of Mt.Tara, while the dimensions of this representative on Mt.Goč changed and varied

in both types of trees in accordance with the movement of the inventory and the

intensity of harvesting in certain diameter classes. Beech achieves larger dgmax than fir in

both localities, with the dgmax of beech on Mt.Tara being greater than the one achieved

on Mt.Goč. Except in one sample plot on Mt.Goč, despite a reduction in the number of

trees, the value of volume increased over time in all the investigated stands in both

localities. In addition, an increase in the share of trees of large diameter (d.b.h. > 50 cm)

in the total volume is common to the observed stands on Mt.Goč and Mt.Tara.

Significant changes in the analyzed period occurred in terms of the mixture ratio in the

study stands. The share of fir in the total volume increased in all sample plots in

Mt.Tara and in five sample plots in Mt.Goč. In all the investigated stands of both

localities, with the exception of one sample plot on Mt.Goč, volume increment values

increased compared to the beginning of the period, which further confirms high

productivity of the study stands.

The observed changes may be characterized as positive when high productivity

of these forests is concerned, which is desirable from an economic point of view.



However, the economic effects in the context of the contemporary understanding of the

role forests cannot be the only goal of management. It is desirable for them to be

harmonized with a number of other goals of protective and social character. The

accumulation of volume, difficult rejuvenation or complete absence of rejuvenation and

recruitment led to certain structural disorders which represent negative trends of current

and future development of these forests. Therefore, the principle of close-to-nature

management is apparently necessary in the future treatment of these forests. In addition,

selection cutting as a permanent support to the selection forest in terms of adaptive

management should be a means of accelerating the development of these forests,

reparation of its structural and environmental stability and functional values.

The obtained results have opened numerous issues related to these very complex

forest systems which need to be solved in some future research. First of all, we think of

the research of site and stand conditions necessary for a smooth running of the process

of regeneration and rejuvenation, as well as management procedures that should provide

them. The causes of disappearance of beech on Mt.Tara, age and quality of its trees are

other open issues which need to be solved in the future.

Key words: mixed broadleaved and coniferous forests, stand structure, stand

dynamics, changes close to nature forest management, adaptive forest management,

Mt.Tara, Mt.Goč

Scientific field: Forestry

Science discipline: Forest Management Planning
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1. УВОД 

 

Мешовите шуме букве и јеле, односно јеле, смрче и букве, у различитим 

међусобним односима ових врста дрвећа, заузимају 2,4% површине (54.000 

хектара), 3,2% запремине (11.693.072 m3) и 3,4% (309.847 m3) запреминског 

прираста у укупном шумском фонду Србије (Banković et al., 2009/a). Ове шуме у 

Србији распростиру се у појасу мезофилних букових и буково-јелових шума и 

фригорифилних четинарских шума (Tomić, Rakonjac, 2013). Буково-јелове шуме, 

као моћан климарегионални појас, развијене су  у Србији на Гочу, где заузимају 

површине у различитим орографским, едафским и микроклиматским условима, у 

распону надморских висина 800-1.200 m (Jovanović, 1959; Tomić, Cvjetićanin, 

1991; Tomić, Jović, 2000; Tomić, Rakonjac, 2013). Такође, значајније се јављају и на 

следећим планинама: Копаонику, Старој планини, Проклетијама, Шари, Мокрој 

Гори,  Тари, Златару, Јадовнику, Жељину итд.  На мањим површинама, са знатно 

мањом заступљеношћу јеле, буково-јелове шуме распростиру се и на неколико 

нижих планина:  Маљену, Гледићким планинама, Борањи, Повлену, Јастребцу, 

Сувој планини, Малинику и Ртњу. 

Шума јеле, смрче и букве  је специфична тродоминантна заједница у којој 

се едификатори јављају у различитим односима зависно од начина газдовања 

(Tomić, Rakonjac, 2013). У Србији је заступљена на Копаонику, Старој Планини, 

Златару, Тари, Голији, Мојстирско Драшким планинама, Пештерској висоравни 

итд.  На Тари и Пештерској висоравни, ова заједница распрострањена је у виду 

климарегионалног појаса (Tomić, Rakonjac, 2013). 

Мешовите шуме букве-јеле и јеле-смрче-букве, углавном, граде састојине  

пребирног или разнодобног структурног облика, са средњом до високом 

производношћу. Према подацима Националне инвентуре шума Србије (Banković 

et al., 2009/a) просечна запремина у државним мешовитим шумама лишћара и 

четинара износи 232,5 m3·ha-1, а просечан запремински прираст 4,9 m3·ha-1. 

Пребирне шуме Србије имају високу производност, са  просечном  запремином  

430,8 m3·ha-1 и  запреминским  прирастом  9,6 m3·ha-1 (Banković et al., 2009/a; 

Banković et al., 2009/b). 
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Осим у производном смислу, значај ових шума огледа се и у структурној 

(различити прелази од разнодобних ка пребирним шумама) и специјској 

разноврсности, због чега би оне могле да имаjу значајну предност у нарастајућим, 

променљивим и непредвидивим еколошким, економским и социјалним условима. 

Односно, улога шуме, већ одавно, није само задовољавање потреба за дрветом и 

производа из шуме, већ су на цени све више заштита и очување природе, предела 

и културног наслеђа, као и читав спектар рекреативних услуга. Овим, све већим и 

сложенијим, захтевима друштва према шуми могу да одговоре пребирни или 

разнодобни начин газдовања, јер су они од стране стручне јавности препознати 

као системи који прате и помажу природу у њеном развоју.  

У последњих неколико деценија расте интересовање међународне 

шумарске јавности за пребирним (разнодобним) системима газдовања шумама, 

као опцијом у комбиновању заштитних и производних аспеката газдовања 

шумама (Schütz, 1997). Ови системи препознати су као више природни (Larsen, 

1995) и повезани са израженијим диверзитетом и већом социјалном вредношћу 

шума (Schütz, 2002). Такви системи описани су, привлачним називима, као 

“природи блиско газдовање шумама” (Mlinšek, 1996), “природи блиско 

шумарство” (Schütz, 2001/b; Kenk, Guehne, 2001), „природи орјентисано 

шумарство“ (Koch, Skovsgaard, 1999, Larsen, Nielsen,  2007), „перманентна (трајна, 

стална) шума“ (Anderson, 1953; Häusler, Scherer-Lorenzen, 2001; Hart, 1995; Mason 

et al., 1999), „разноликости орјентисано шумарство“ (Lähde et al., 1999) и 

”повратак природи“ (Gamborg, Larsen, 2003). Међу шумарима и еколозима широм 

света концепт газдовања овим шумама у најширем смислу постаје све значајнији 

у оквиру екосистемског приступа газдовању шумама (Bončina, 2000). 

Мала површинска заступљеност шума букве и јеле, односно смрче, јеле и 

букве у Србији, њихова висока производност на појединим стаништима, еколошка 

разноврсност (изражени диверзитет врста,  димензија стабала и њиховог 

просторног распореда), повећана отпорност на негативне утицаје различитих 

фактора биотичке и абиотичке природе, те структурна сложеност чине ове шуме 

изузетно значајним са заштитног, социјалног и производног аспекта, а тиме и 

веома интересантним у научном смислу (Pantić et al., 2011). Систематска и 

свеобухватна истраживања мешовитих шума лишћара и четинара, као и самих 
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четинара у Србији отпочела су средином прошлог века. Структурне промене, 

динамика развоја мешовитих састојина лишћара и четинара и њихова 

производност прате се дуже од 50 година у два објекта у Србији. У питању су 

серије сталних огледних поља у мешовитим (пребирним) шумама букве и јеле на 

планини Гочу и мешовитим шума јеле, смрче и букве на Тари. Ове огледне 

површине, на којима се врше перманентна истраживања и мониторинг, од 

огромног су значаја за газдовање поменутим шумама. Као наставак дугорочних 

истраживања на поменутим локалитетима, спроведена су и ова истраживања. 

Након решавања појединачних, специфичних задатака и сублимирања добијених 

резултата, она имају за циљ да се на основу индикатора природи блиског 

газдовања оцени ефикасност досадашњих газдинских поступка са мешовитим 

шумама лишћара и четинара на Гочу и Тари. Логичан след је дефинисање циљева 

будућег газдовања и смeрнице за њихову реализацију. 
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2. ПРЕГЛЕД  ДОСАДАШЊИХ  ИСТРАЖИВАЊА 

 

Састав и структура шумских сасатојина у неком моменту резултат су 

дејства комплексних ендогених и егзогених фактора. У прву групу фактора 

спадају услови станишта, специфични односи унутар и између врста, природни 

морталитет, као и генетичка структура и варијабилност. У другој групи 

најважнији су природни поремећаји (климатске промене, ветроломи, снеголоми, 

каламитети инсеката и др.) и утицај човека. Међу антропогеним утицајима, 

газдовање шумама је најзначајније, јер директно и суштински утиче на просторне 

и временске промене састојина. Током последњих неколико векова утицај човека 

на промене, како у саставу врста дрвећа и структури састојина, тако и у 

просторном распрострањењу шума широм Света знатно је већи од утицаја 

природних фактора. 

У 17. и 18. веку, у централнј Европи, услед прекомерног коришћења 

(крчење шума ради стварања пољопривредног земљишта, испаша и др.), дошло је 

до смањења површина под шумом због чега су настали проблеми са ерозијом, 

клизиштима, а додатни проблем представљао је и мањак дрвета као горива услед 

раста индустријске производње. Из тог разлога било је потребно створити систем 

управљања шумама који ће обезбедити одрживу производњу дрвета. Развој 

оваквог система био је базиран на искуствима из пољопривредне производње, 

фокусиран на технички једноставне форме производње, рационалне и једноставне 

за контролу и управљање  Gayler, 1955, 1978; Leibudgut, 1984; Mlinšek, 1992 према 

Jacobsen (2001). Основна идеја била је да се створе једнодобне, најчешће чисте, 

састојине које ће се посећи чистом сечом по истеку опходње. Како су површине 

под одређеним врстама дрвећа и старости биле просторно одвојене, овим је 

систем управљања поједностављен, односно процес планирања је постао 

једноставан. Наиме, опходња и старост састојина представљале су основне 

параметре за планирање. Тако је систем чистих сеча широко прихваћен, али како 

је примењиван на већим површинама повећао се проблем са даљом деградацијом 

земљишта, дошло је до проблема обнављања ових шума, измрзавања подмлатка 

(садница), болести услед напада инсекта и др. Ово је навело неке шумаре да 

напусте систем традиционалне чисте сече и замене га системом перманентене 
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шуме са природним обнављањем (Jacobsen, 2001). Општа идеја била је да су 

овакве шуме предуслов за остваривање одрживог приноса, а у исто време за 

очување повољних услова и продуктивности станишта. Према Schütz (1999) jедан 

од пионира оваквог шумарства, у ширем смислу познатог као природи  блиско 

шумарство, био је Карл Гајер (Karl Gayer), професор гајења шума на шумарском 

факултету у Минхену. Посебан значај за овај концепт има његова прва књига под 

називом “Der Gemischte Wald” (Мешовита шума) из 1886. године у којој се залаже 

за систем упрваљања базирaн на мањим интервенцијама у групама, сече у малим 

групама, као најбољи начин за оснивање и одржавање мешовитих шума. Убрзо, 

1890. године Хенри Биолеј (Henry Biolley), убеђени следбеник природног 

подизања шума (Favre, Oberson, 2002), следећи идеје Адолфа Гирноа (Аdolphe 

Gurnaud), даје практичан допринос развоју природи блиског газдовања, 

промовишући трансформацију једнодобних састојина у пребирне шуме применом 

контролног метода у Швајцарској, у месту Вал д Травер (Val de Travers), а након 

тога и у целом кантону Нојшател (Neuchatel). Основна одлика овог метода 

газдовања јесте трајност шумских састојина у простору и времену, каква се среће 

код неправилних високих и пребирних шума. Главни циљ ове методе је контрола 

развоја састојина, а посебно њихове реакције на узгојне мере извршене с циљем 

да се постигне стационарно, оптимално стање које је најповољније за испуњавање 

улоге шуме. То оптимално стање, по Биолеју, јесте стање када је састојина 

доведена до тачке максималне производње, тј. производња је у исто време и 

максимална и стална. Француски шумар De Liokur (1898) први је описао да број 

стабала у пребирним шумама опада са повећањем димензија пречника и да таква 

расподела има облик негативне експоненцијалне криве или тзв. обрнутог слова Ј, 

а позната је као Лиокуров закон. Овај закон додатно је развио Meyer (1933) са 

циљем остваривања уравнотеженог броја стабала и уравнотежене запремине, као 

смерница у гајењу шума. Након Првог светског рата у Немачкој, у сектору 

шумарства, долази до ренесансе идеја о природи  блиском  газдовању. Möller је 

1922. године објавио књигу (The Dauerwald Idea: its Meaning and Significance) у 

којој, на основу праксе од 40 године, приказује да природи блиско газдовање води 

ка повећаној продукцији запремине, бржој регенерацији и већој продуктивности 

станишта (Jacobsen, 2001; Pommerening,  Murphy, 2004). Möller-ове идеје 
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прихваћене су од многих шумара и у Немачкој је створен такозвани Dauerwald 

покрет (Helliwell, 1997)  кojи je имао велики успех и утицај на газдовање шумама 

и у другим земљама. Доласком на власт национал социјалиста 1933. године 

принципи Dauerwald–а интегрисани су у шумарско законодавство. На дужи рок 

ово је уназадило природи блиско шумарство, односно сам чин наметања овог 

система кроз законску регулативу довео је до аверзије код шумара. 

Интересовање за природи блиско газдовање оживело је средином 80-их 

година прошлог века због природних катастрофа (феномен киселих киша, олујни 

ветрови, напад инсеката и др.), које су нанеле велике штете шумама широм 

Европе (Knoke, Plusczyk, 2001; Benecke, 1996), нарочито у монокултурама смрче. 

Такође, сертификација шума имала је свој допринос, јер је стимулисала дебату о 

концепту еколошког шумарства (Hasenauer, Sterba, 2000). Стабилност и виталност 

шумских екосистема постају важна тема и то не само за стручну, већ, и за широку 

јавност чија брига за животном средином изузетно јача захтеве за очувањем 

угрожених врста на својим природним стаништима. Документовано је да природи 

блиско шумарство, када се упореди са традиционалним газдовањем, остварује 

већу виталност, стабилност и очување природе (Larsen, 1995). У Европи је 1989. 

године основано удружење шумара PROSILVA ЕUROPE 

(http://prosilvaeurope.ning.com/), које промовише газдовање које прати природне 

процесе. PROSILVA је схватила да оперативне смернице природи блиског 

шумарства морају бити засноване на локалном знању и условима (еколошки и 

економски) и зато промовише овакав процес уместо унифорног система 

газдовања. Велики допринос промовисању природи блиског шумарства има и 

Конференција Уједињених нација о заштити животне средине (UNCED1), 

одржана у Рио Де Женеиру (1992) (http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html), где је 

редефинисано значење одрживог газдовања шумама које постаје интегрални део 

шумарске праксе у Свету. Идеја одрживости садржана је у самом концепту 

природи  блиског газдовања шумама, односно нова дефиниција истиче да шумама 

и шумским земљиштем треба газдовати тако да се остваре социјалне, економске, 

еколошке, културне и духовне потребе садашњих и будућих генерација. Шума 

                                                
1 United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), Rio de Janeiro, 3-14 June 
1992 

http://prosilvaeurope.ning.com/
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
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представља  значајану компоненту екосистема на земљи и као таква у 

функционалном смислу треба и да остане. Притисак на шумарство да спречи 

деструкцију природе постаје  све већи и постајемо све више свесни чињенице да 

експолатација природе има своје границе, те се ови проблеми морају разматрати 

на глобалном нивоу, рушећи међународне границе. 

Оно што може да се закључи из изнетог јесте да природи блиско 

шумарство није настало као предмет сам за себе, већ као средство за остварење 

оптималне економске користи (Schütz, 1990). Искуства из прошлости нам указују 

да главне иницијативе за променом газдовања шумама настају оног момента када 

се јављају проблеми везани за виталност шума, изазвани природним поремећајима 

(олује, снеголоми, ветроломи, киселе кише, напади инсеката и др) или 

анропогеним утицајем-уништавањем шума. Такође, историја нам говори да 

покушаји увођења природи блиског шумарства преко ноћи, диктатом политике, 

стварају аверзију и наносе штете шуми. Разлог за то је да природи блиско 

шумарство није шематски систем газдовања, већ захтева дубоко познавање 

локалних услова и екологије шуме (Leibundgut, 1986,  Mlinšek, 1990). Описани 

развој идеје природи блиског газдовања приказан је на слици 1. 
                          

 
 Слика 1. Шематски приказ развоја идеје о природи блиском газдовању у Европи (CH = 
Швајцарска, F = Француска, D = Немачка , A = Aустрија, Slo = Словенија  (Pommerening,  
Murphy, 2004) 
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Такође, на слици 2 приказане су копоненте приоди блиског газдовања које 

су предмет актуелних међународних расправа по овом питању. 

 
 

 
Слика 2. Најзначајније компоненте савремене међународне расправе о природи блиском 
газдовању (Pommerening,  Murphy, 2004) 

 

Природну шуму, посебно ону са карактером прашуме, водећи шумари 

Европе сматрају незамењивим извором сазнања за еколошки усмеренo гајење 

шума. Изучавајући развој и динамику природних шума, пре свега прашума, 

шумарска пракса добија више сазнања и поузданих теоретских објашњења за 

примену оних начина и облика газдовања које сврставамо у ширу концепцију 

природи блиског газдовања (Korpel, 1996; Parviainen, 1999).  Hartman (1999)  

истиче значај прашуме као природне баштине. Оне представљају најсигурнији 

показатељ производног потенцијала станишта исказаних преко димензија 

(пречник, висина и запремина) врста које их граде. Изворне шумске структуре, 

карактера прашуме, су ретке и процењује се да их на европском континенту има 

око 1,7% од укупне површине која се налази  под шумом (Parvainen et al., 2000). 

Прашуме се распростиру у Финској и Шведској, као и у планинским  подручјима  

средње и источне Европе. Проучавање прашума омогућује да се боље упознају 

узроци и последице разних појава у шумама којима се газдује, за које се некада не 
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може претпоставити да ли су се развиле више под свесним или несвесним 

утицајем човека или под утицајем природе (Šafar, 1963). Исти аутор,  на основу 

интезитета и утицаја природних и газдинских чинилаца, разликује: примарну и 

секундарну прашуму, шуму прашумског типа, шуму којом се газдује типа 

прашуме. 

У шумарским круговима прашуму често означавају као модел за пребирну 

шуму. Прашума у свом неколико стотина година дугом животном веку пролази 

кроз развојне циклусе у кoјима доминирају три различита стадијума: иницијални,  

оптимални и терминални (Мatić, 2009). Стадијуми се преклапају са развојним 

фазама као што су старење, распадање и пребирна фаза. Структура прашуме је 

више од две трећине трајања укупног развојног циклуса прилично удаљења од 

типичне пребирне структуре (Korpel, 1996). Само трећину развојног циклуса, и то 

на мањем делу него што износи трећина укупне површине, структура прашуме је 

уједначена пребирна шума. У овој фази долази до стварања вертикалног склопа, 

стабла су распоређена у сва три висинска слоја, на одговарајућем делу траје  

обнова и континуирано се одвијају позитивна висинска померања. Ова фаза јавља 

се у оном делу укупног развоја у којем је дрвна запремина најмања. У овој фази 

најлакше и најбрже се може спровести трансформација прашуме у пребирну 

шуму. Редовном сечом прекомерно дебелих стабала спречава се стагнација 

обнове и нестанак доњег слоја. Упркос наведеним чињеницама, познавање 

динамике прашуме одређеног екосистема добар је пример за обраложење начела и 

параметара пребирне шуме, као природи најближег (усмереног) газдовања 

шумом. Структура, састав и промене током времена у пребирним шумама често 

се сматрају сличним оним у прашуми (Larsen, 1995). У пребирној шуми у највећој 

мери долазе до изражаја саморегулацијски и саморегенерацијски процеси 

карактеристични за стабилне екосистеме. Газдовање пребирним шумама темељи 

се на захватима неге и обнове шуме чија темељна начела налазимо у прашуми.  

У Србији, у континуитету дужем од пола века, примењује се пребирно 

газдовање које је у ширем контексту познато као природи блиско газдовање. 

Применом ове технике газдовања унапређен је практичан ниво шумарства из 

којег су стечена значајна сазнања о различитим аспектима развоја ових шумских 

система. У том смислу, Swetnam et al. (1999) наводе да промене састојина нису  
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значајне само за разумевање садашње структуре и сасатава врста дрвећа, већ су 

кључна за усмеравање њеног будућег развоја  

Бројна су истраживања мешовитих шума лишћара и четинара (букве и јеле; 

јеле,  смрче и букве) у нашим условима. Већина тих истраживања односе се на  

систем и проблем газдовања и указују на елементе структурне изграђености и 

продуктивности ових шума (Miletić, 1952, 1953, 1959/а, 1959/b, 1962, 1968; Milin, 

Miščević, 1957; Milojković, 1959/a, 1959/b, 1962; Vidanović, 1983, 1995; Jović et al., 

1987, 1991, 1994; Medarević et al., 1994, 2007; 2008; Tomanić, 1996/97; Banković et 

al., 2002; Mitrović, Banković, 2002; Čurović, 2003;  Medarević, 2005, 2006, Vamović, 

2005).  

Утицај режима светлости, припремe земљишта и примене различитих 

узгојних третмана на подмлађивање у буково јеловим шумама Гоча истраживао је 

Krstić (1982, 1986, 2000) и Krstić et al. (1994). 

Резултати истраживања развоја и облика стабала јеле, смрче и букве, као  и 

начина одређивања прираста у овим шумама могу се наћи у радовима многих 

аутора (Milojković,  Mirković, 1955; Miletić1959/c;  Mirković, 1959;  Miščević, 1959; 

Miščević et al., 1976; Banković, 1971, 1976, 1981, 1991/a, 1991/b, 1991/c).  

За разлику од претходно наведене проблематике, просторна (сложена) 

структура ових састојина до сада је врло мало истраживана у Србији (Stajić, 

Vučković, 2006; Vučković, Stajić, 2006). Аутори су дошли су до закључка да 

хоризонтални размештај стабала јеле и букве указује на хомогеност станишта и да 

у начину хоризонталног размештаја између ове две врсте нема значајних разлика. 

Такође, указали су на могућност коришћења индекса хомогености као додатног 

параметра за бонитирање станишта пребирних састојина. 

У последњих двадесетак година, са порастом интересовања за разнодобним 

(пребирним) начином газдовања, постају врло актуелна истраживања која се 

односе на динамику (развој) пребирних шумама (Lundqvist, 1993; Hofgaard, 1993; 

Klepac, 1995; Leak, 1996; Oliver, Larson, 1996; Linder, 1998; Linder, Östlund, 1998; 

Wilson et al., 1999; Swetnam et al.,1999;  Bončina, 1999, 2011; Matijašić, Bončina, 

2002; Favre, Oberson, 2002;  Sendak, 2002; Souček, 2002;  O’Hara, 2002; Axelsson et 

al., 2002; Sendak et al., 2003; Motta, Garbarino, 2003; Bončina et al., 2003, 2014; 

Leak, Montes et al., 2005; Schwartz et al., 2005; Yoshida et al., 2006;  O’Hara et al., 



11 
 

2007; Firm et al., 2009; Vrška et al., 2009; Diaci et al., 2010; Ficko et al., 2010; 

Klopčič et al., 2010; Klopčič, Bončina, 2011; Keren et al., 2014 и др). У Србији 

истраживања развоја (динамике) пребирних шума отпочела су раније, у другој 

половини прошлог века, а настављена су и почетком  овог века (Miletić, 1951, 

1957; Milojković, 1974, 1986; Tomanić, Jelisavčić, 1997; Tomanić,  Malinić, 1997; 

Medarević, Obradović, 2007; Medarević et al., 2010; Obradović 2008; Stojanović et al., 

2008;  Pantić et al., 2011). 

Дакле, истраживања мешовитих, структурно разнодобних и пребирних 

шума лишћара и четинара могу се груписати на она која су се бавила системима 

газдовања овим шумама, њиховом структурном изграђеношћу (проста и сложена 

структура), производношћу, динамиком развоја састојина, обликом и развојем 

појединачних стабала врста едификатора итд. По својој тематици, истраживања у 

овом раду припадају неким од наведених категорија (структура, производност, 

динамика развоја састојина), с тим што се поменути елементи посматрају у дугом 

временском опсегу, на Гочу 34-57 година, на Тари 50  годинa. Због тога изведени 

закључци имају велику специфичну тежину за даље газдовање овим шумама. 

Оцена ефеката досадашњег газдовања кроз призму савременог поимања природи 

блиског газдовања такође је предмет спроведених истраживања. 
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3. ПОЛАЗНЕ ХИПОТЕЗЕ 

 

Данас, у вези са очувањем угрожених ресурса, посебно природних, каква је 

шума, заштитници природе често су склони да предлажу ексклузивне системе 

који искључују стручно деловање у њима. Искључивање људског деловања у 

шуми, како се понекад тврди, услов је за блискост са природом шумских 

екосистема. Блиска овом упоришту јесте прашума коју карактерише спонтан 

развој и стабилност дуго изграђивана у конкретним станишним условима. Оваква 

аргументација наилази на негирање код дела стручне јавности, посебно шумарске, 

која је свесна и отворена ка еколошком значају шуме и притом убеђена да се 

газдинским поступцима шуме, не одједном, већ постепено, могу прилагодити 

новим потребама. Све више се инсистира на начинима и системима газдовања 

који су одмерени, у складу са природом и, притом, орјентисани на 

мултифункционалност коришћења. Пребирна шума, каква је структурно најчешће 

мешовита шума јеле, смрче и букве, посебно је погодна да оствари вишеструке 

учинке. Као трајна категорија (перманентно постоји), она представља 

приоритетан модел одрживости. Међутим, мора се имати у виду да пребирна 

шума, по правилу, не настаје природним путем, већ искључиво на тај начин што 

узгојно-уређајне мере консеквентно прате и подржавају овај концепт. Пребирна 

шума се може означити као систем у којем се обезбеђује уравнотеженост 

различитих интереса и коришћење регулише као компромис. Пребирна шума 

повезује природу и економију на оптималан начин (Schütz, 2001/a) и тиме 

представља изванредан модел природи блиског газдовања. Тамо где преовлађује 

пребирна шума поставља се питање како се њене предности могу повећати, 

односно недостаци смањити. 

Изражена мултифункционалност пребирних шума, у контексту савременог 

поимања користи од шуме, с једне стране, и мала површинска заступљеност у 

шумском фонду Србије, с друге стране, иницирали су ова истраживања у 

мешовитим шума букве-јеле на Гочу и јеле-смрче-букве на Тари, са следећим 

хипотезама: 

1. у посматраном периоду дошло је до промена структурне изграђености шума, 

2. производност шума одржава се на високом нивоу, 
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3. успорена је развојна динамика састојина и отежано подмлађивање и урастање, 

4. смањена је димензиона разноврсност шума, 

5. очувана је примарна композиција шума у погледу врста дрвећа, уз њихову 

алтернацију у смеси. 
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4. ЦИЉ И ЗАДАЦИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Примарни циљ овог рада је да се у мешовитим шумама лишћара и 

четинара (јеле-смрче-букве и букве-јеле) на два локалитета у Србији (Тари и 

Гочу) анализирају структурне, динамичке и промене у димензионом диверзитету 

и саставу врста дрвећа, настале у периоду од 34 до 57 година. Резултати 

спроведене анализе представљаће основ за оцену успешности досадашњег 

газдовања овим шумама и његове усклађености са концептом природи блиског 

газдовања. Степен успешности досадашњих газдинских поступака, уз актуелно 

поимање значаја и улоге шуме, утицаће на евентуално редефинисање циљева, 

мера и смерница будућег газдовања. 

У циљу потпуне, делимичне потврде или одбацивања полазних хипотеза а 

тиме и одговора на постављени циљ, дефинисани су следећи задаци истраживања: 

1. проучити структурну изграђеност састојина, 

2. утврдити производност састојина и појединих врста дрвећа у њима, 

3. анализирати динамику развоја (промена) структурних карактеристика и 

производности састојина у посматраном периоду, 

4. анализирати промене димензионе разноврсности, 

5. анализирати промене у саставу врста дрвећа, 

6. дефинисати узроке, стeпен и квалитет насталих промена, 

7. оценити успешност досадашењег газдовања овим шумама,  

8. дефинисати циљеве будућег газдовања овим  полидоминантним заједницама у 

конкретним условима у контексту природи блиског и адаптивног газдовања, 

9. сагледати могућност имплементација добијених спознаја на шире подручје и 

сличне састојинске прилике у шумама Србије. 
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5. ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Истраживања су реализована на сталним огледним пољима у мешовитим 

шумама јеле, смрче и букве на подручју западне Србије, у газдинској јединици 

„Тара“, која је саставни део истоименог националног парка и у мешовитим 

шумама букве-јеле на подручју централне Србије, у газдинској једицни „Гоч-

Гвоздац А“, која припада Наставној бази Гоч (слика 3). У суштини, ова 

истраживања представљају континуитет вишегодишњих проучавања мешовитих 

шума лишћара и четинара у Србији, наравно коригована у складу са актуленом 

проблематиком шума на конкретним локалитетим, али и шире када су у питању 

шуме исте (или блиске) композиције и структурне изграђености. 

 
                   Слика 3. Локалитети на којима су вршена истраживања  
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5.1. Тара 

 

5.1.1. Географски положај 

 

Национални парк Тара покрива највећи део планине Таре, која се налази на 

крајњем западу Србије и захвата подручје ограничено лактастим током Дрине, 

између Вишеграда и Бајине Баште, припада делу старовлашких планина и 

представља површ динарског правца пружања (Gajić et al., 1992). 

Газдинска јединица Тара се налази између 43о 51’ и 43о 57’ северне 

географске ширине и 17о 03’ и 17о 11’ источне географске дужине и углавном 

заузима кречњачки плато планине Таре, у висинском појасу од 900 до 1.350 m 

надморске висине. Површина ове газдинске јединице износи 3.745,16 ha, од чега, 

97,3% припада високим, природним састојинама четинара и лишћара. Углавном 

су то пребирне шуме јеле, смрче и букве (**2010). 

Газдинска јединица Тара својим природним и географским положајем 

представља једну, мање-више, компактну целину. На већем делу граница 

газдинске јединице је неправилна услед полу енклава приватног поседа који се у 

виду клинова увлаче у шуме Националног парка. Са северне стране, правцем 

запад-исток, протеже се неправилно  од врха Пасјаче, преко Бањске стене и 

Козјих стена до Соколине, где се граничи са   газдинском јединицом „МЗ Рача”, а 

пратећи водоток Дрине, према којој се спуштају стрме и окомите литице. Даље се 

од Соколине граниица протеже у правцу југоистока, омеђена делом приватним 

ливадама и пашњацима, а делом шумама газдинске јединице „МЗ Рача”, до 

Рачанске Шљивовице и потока Совљак. Од изворишта потока Совљак пружа се 

према северозападу преко Тарабића брда и Гребена до Паљевине, одакле се у 

правцу исток-запад испрекидано креће преко Букове главе, Ђуровине, Јањића 

брда, заобилазећи Бесеровачке баре и Крњу јелу до Метаљке. Од Метаљке се 

правцем северозапада спушта изнад села Растиште преко Набојне и Чемеришког 

дола, пратећи водотоке Коњске реке и Алушког потока, па наставља даље до 

Пасјаче и окомитих литица у близини Горушице, где се гранични круг затвара.  
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5.1.2. Геолошка подлога 

 

Највећи део платоа Таре, коме припада и ова газдинска јединица, састоји се 

од једрих кречњака, формације средњег и горњег тријаса (Čolić, Gigov, 1958).  На 

појединим деловима терена тријарских кречњака леже слојеви кречњачко-

силикатних конгломерата, рожнаца и пешчара. Терени другачијег састава на већој 

површини јављају се тек испод окомите ивице платоа према Дрини. Између 

Перућца и Бесеровине под кречњачку масу подилази зона шкриљаца од којих су 

једни палеозојске, а други архајске старости. На јужном и југоисточном 

продужењу платоа Таре, према Зборишту, Креманским косама и Калуђерским 

барама, настаје зона силиката и серпентина. Сама централна кречњачка маса Таре 

лежи на црвеном пешчару и серпентину, која само местимично, као на Љутом и 

Добром пољу, избија и кроз кречњак и представља увалу од 2 km у пречнику. 

Кречњачка геолошка подлога Таре карактерише се постојањем великог броја 

вртача, нарочито на граници са серпентином. Преовлађују плитке и мање вртаче, 

али их има и дубоких, већег пречника и неправилног облика. 

Ивицом Таре, и местимично на самом платоу, преко тријаског кречњака 

лежи дебљи слој наноса жућкасте глине са кварцевитим шљунком и облутцима. 

На таквим местима јављају се ретки извори, јер је серпентин близу површине. 

Чињеница да се највећи део платоа Таре налази на подлози тријаских 

кречњака није толико од значаја за порекло и састав исходних, неизмењених 

шумских заједница овог подручја, али је веома значајна како са гледишта 

спонтане еволуције и даље сукцесије ових заједница, тако и са гледишта њихове 

деградације и измене под дејством антропогеног фактора. Измењене заједнице на 

кречњачкој геолошкој подлози имају сасвим друкчији даљи правац сукцесије и 

деградације од оних малобројних на подлози од кварцевитог шљунка. Адекватно 

томе треба да буду примењене одговарајуће узгојне и уређајне мере у зависности 

од једне или друге подлоге (**2000).   
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5.1.3. Едафске карактеристике 

 

На подручју Националног парка Тара најрaспрострањенија су земљишта на 

кречњаку, затим на серпентиниту, а најмање заступљена су земљишта на 

силикатним стенама. Како на Тари преовлађују карбонатне стене и земљишта 

образована на овим стенама дају главно обележје земљишном покривачу планине 

Таре (Knežević, Košanin, 2007). Земљишне творевине на кречњаку Таре чине 

потпуну еволуционо генетичку серију: сирозем – проторендзина – рендзина – 

браунизирана рендзина – terra fusca – избељена terra fusca – terra fusca псеудоглеј 

(Antić et al., 1968). У складу са критеријумима Класификације земљишта 

Југославије (Škorić et al., 1985), која има карактер званичне класификације у 

Србији (Knežević, Košanin, 2007), на кречњацима планине Таре могу се издвојити 

следећи типови земљишта: камењар, колувијално (делувијално) земљиште, 

кречњачка црница, рендзина, смеђa земљишта на кречњаку и илимеризовано 

земљиште на кречњаку. Пошто се шуме јеле, смрче и букве, а предмет су ових 

истраживања, налазе на смеђим земљиштима на кречњаку, у даљем тексту биће 

приказане основне карактеристике овог земљишта. 

Смеђе земљиште на кречњаку (калкокамбисол) припада класи камбичних 

земљишта. Смеђа земљишта на кречњацима Таре Antić et al. (1968) описали су 

под термином terra fusca. Смеђа земљишта углавном заузимају заравњене и благо 

нагнуте терене, али се јављају и на стрмијим нагибима. Од стране Knežević, 

Košanin (2007) ово земљиште је проучено на два типа кречњачке подлоге и то: на 

једрим кречњацима и на кречњаку у формацији (примесама) са рожнацем. На 

Тари су распрострањенија земљишта на једрим кречњацима и јављају се у 

земљишној комбинацији са црницама. Најчешће се јављају у формама средње 

дубоких, типичних и илимеризованих подтипова.  

За илимеризована смеђа земљишта карактеристична је јаче изражена 

ацидификација, али и текстурна диференцијација профила. Према класификацији, 

припадају класама прашкасте иловаче, прашкасто-глиновите иловаче и прашкасте 

глинуше. Хумусно-акумулативни  хоризонт типичног смеђег земљишта је 

умерено киселе, а камбични, најчешће, неутралне реакције. Илимеризована смеђа 

земљишта на кречњаку у површинском делу солума су јако кисела, понекад - врло 
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јако кисела. Камбични хоризонт је такође киселе реакције. Илимеризовано 

земљиште карактерише низак степен засићености базама. Смеђа кречњачка 

земљишта на Тари су, такође, веома богата хумусом и азотом. Обезбеђеност 

лакоприступачним  обликом  калијума је средња до висока, док су фосфором 

слабо обезбеђена. Смеђа земљишта на кречњаку су станишта различитих 

полидоминантних  заједница јеле, смрче и букве, са или без племенитих лишћара.  

Смеђа земљишта на кречњачкој подлози у формацији са рожнацем су 

нешто дубља у односу на смеђа земљишта на једрим кречњацима. Присутни 

одломци рожнаца утичу на дренажу и повећавају водопропустљивост. Међутим, 

ова земљишта су још увек тешког механичког састава. На степен ацидификације, 

поред примеса рожнаца, значајно утиче и процес илимеризације. Смеђа земљишта 

на кречњацима у формацији са рожнацем су високог производног потенцијала. На 

овом земљишту јављају се шуме планинске букве; заједнице букве и смрче; јеле, 

смрче и букве; јеле, смрче и букве са белим бором; јеле, смрче и букве са 

племенитим лишћарима.  

Наведена смеђа земљишта припадају класи средњег (III) и високог (IV) 

еколошког квалитета (Kadović, Belanović, 2007).  

 

5.1.4. Хидрографски  услови 

 

Пошто највећи део површине платоа Таре покрива тријаски кречњак,  и 

има крашке особине, ово подручје се одликује специфичним хидрографским 

условима. На самом платоу изразитих водотока практично нема, осим два потока 

(Црвени поток и Совљак). Већи водотоци као Дрина, Дервента, Коњска река  и др. 

налазе се ван платоа и много ниже, на контакту кречњачких маса и дубљих 

вододрживих слојева. Највећи део атмосферске   воде која падне на плато Таре 

веома брзо понире кроз шупљикаву кречњачку масу. Из тих разлога на овом 

подручју постоји и веома мали број извора, од којих је већина ван дела који се 

налази под шумом  (Бела вода, Секулић, Букова вода, Булибановац и др.). У делу 

који је под шумом најзначајнији трајни извори су на Митровцу и у Васића понору 

и јављају на контакту кречњачке масе са кварцевитим шљунцима и серпентином. 

Остали већи извори на Тари, као Бела вода, Секулић, Букова вода, Забој и др. 
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налазе се ван газдинске јединице Тара. Сви остали извори су само сезонски и 

веома краткотрајни, а осим њих местимично, на глиновитој подлози, постоје мање 

локве, у којима се вода ретко задржи до краја лета. На мањем броју локалитета 

вододрживи слој је нешто пространији, као на пример на местима званим Црвени 

поток или Црвена бара и Куртина бара на Митровцу, тако да је дошло до 

формирања тресета и на њему одговарајућих биљних заједница. У таквим 

срединама остали су и омањи потоци кратког тока, који одмах, чим наиђу на 

подлогу од тријаског кречњака, пониру у вртачама. 

 

5.1.5. Климатске карактеристике 

 

За приказивање климатских прилика на Тари коришћени су подаци 

метеоролошких мерења  на  климатолошкој  станици  на  Митровцу  (1.080 m н.в.) 

за  период  1961-1984.  година.  Подаци ових мерења преузети су  са                 

сајта Хидрометеоролошког завода Републике Србије 

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php. Приказане су 

средње месечне температуре ваздуха (t °C), средње годишње температуре ваздуха, 

средње температуре годишњих доба и вегетационог периода, средње месечне 

количине падавина (P mm), средње годишње количине падавина, количине 

падавина по годишњим добима и за вегетациони период и дат је приказ 

класификације климе по Торнтвајту.  
Табела 1. Средња  месечна и  средња годишња температура ваздуха 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
t °С -4,6 -2,8 0,0 4,4 9,5 12,7 13,8 13,5 10,6 6.2 1,6 -3,1 5,2 

 
Табела 2.  Средње температуре годишњих доба и вегетационог периода 

период пролеће лето јесен зима вегетациони 
период 

t °С 4,6 13,3 6,1 -3,5 10,8 
 

Средња  годишња температура ваздуха је 5,2°С, а  најмања средња 

температура  износи  -4,6°С у јануару, док је најтоплији јул са 13,8°С. Средња 

температура у вегетационом периоду је 10,8°С, јесен је са средњом температуром 

од 6,1°С топлија од пролећа (4,6°С). 

 
 

http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/klimatologija_godisnjaci.php
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Табела 3. Средња месечна  и годишња количина падавина 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
P (mm) 60,5 65,2 62,8 83,4 119,6 116,1 107,0 84,1 73,9 75,9 78,9 77,2 1.004,5 
 
Табела 4. Средња количина падавина по годишњим  добима и за вегетациони  период 

период пролеће лето јесен зима вегетациони 
период 

P (mm) 88,6 102,4 76,2 67,6 584,1 
 

Годишња количина падавина  износи 1.004,5 mm воденог талога. 

Најкишовитији месец је мај, а јануар и март су најсувљи месеци. Најкишовитије 

годишње доба је лето, а најмање атмосферских падавина има у зимском периоду. 

Падавине су обилније током вегетационог периода (584,1 mm воденог талога) што 

погодује развоју шумске вегетације. 

Торнтвајт (Tornthwaite, 1948)  је предложио метод класификације климе 

који је у непосредној вези са границама које постоје у биљном свету (Unkašević, 

2014) и данас се користи, углавном, за потребе шумарства (Babić, 2014).  

Класификација климе по Торнтвајту врши се на основу израчунатог индекса 

влажности Im ( 





 −

=
PE

MVIm
60100 ), где V означава збир месечних вишкова воде, а 

M збир месечних мањкова воде, док  PE представља  годишњу вредност 

потенцијалне евапотранспирације (Unkašević, 2014). Потенцијална 

евапотранспирација се израчунава из података о температури и падавинама. На 

основу вредности израчунатог индекса влажности (Im)  Торнтвајт  је дефинисао 

девет различитих типова климе и то:  

- аридна,  вредност индекса од -60 до -40,  (ознака Е),  

- семиаридна, вредност индекса од -40 до -20, (ознака D), 

- субхумидна сувља, вредност индекса од -20 до 0, (ознака C1), 

- субхумидна влажнија, вредност индекса од 0 до 20, (ознака C2), 

- благо хумидна, вредност индекса од 20 до 40, (ознака B1), 

- умерено хумидна, вредност индекса од 40 до 60 (ознака B2), 

- појачано хумидна,  вредност индекса од 60 до 80, (ознака B3), 

- јако хумидна,  вредност индекса од 60 до 80, (ознака B4) и 

- перхумидна, индекс већи од 100 (ознака A). 
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Према Gburčik (1995) хумидни типови климе погодују развоју шумске 

вегетације, а перхумидни одговара типу високих шума. 

На основу добијене вредности индекса влажности -  Im = 128,4 (PE= 440, 

V=565 и  M=0)  клима Таре по класификацији Торнтвајта припада типу А 

(перхумидна).  

 

5.1.6. Вегетацијске карактеристике 

 

Као резултат деловања комплекса орографских, едафско-хидрографских, 

климатских, биотичких и историјских услова, на подручју Таре развиле су се 

сложене, мешовите шумске заједнице (Čolić, 1965). На основу досадашњих 

изучавања на Тари су забележене и описане 33 шумске асоцијације, које се 

синтаксономски сврставају у 4 разреда, 5 редова и 9 свеза (Kojić, Vilotić, 2006). У 

националном парку „Тара” забележено је 129 дрвенастих врста, од чега 7 врста 

голосеменица и 122 врсте скривеносеменица. Од скривеносеменица је присутна 

121 врста из разреда Мagnoliopsida, а једна припада разреду Liliopsida 

(Cvjetićanin, Perović, 2007). У даљем тексту биће описане шуме јеле-смрче-букве, 

које су предмет ових истраживања. 

Шума јеле, смрче и букве - Piceo-Abietetum Čol. 1965 (syn. Piceo-Fago 

Abitetum Čol. 1965; Piceo-Abieti-Fagetum moesiacum Mišić et al., 1978) 

представљају највише распрострањену фитоценозу на подручју Таре. Уједно, она 

је и климарегионална шума (Gajić, 1992; Tomić, Rakonjac, 2013) која је одраз 

специфичне макро и микро климе. Однос смрче, јеле и букве у асоцијацији мењао 

се у току историјског развоја вегетације, када су поједине врсте едификатори 

повећавали или смањивали своју бројност у зависности од климатских услова. 

Поред тога, не треба занемарити и антропогени утицај који је током времена 

знатно утицао на однос ових врста дрвећа. Међутим, услови за раст и развој све 

три врсте које граде асоцијацију Piceo-Abietetum Čol. 1965, са извесним 

варирањем, доста су слични. Притом, не треба губити из вида да се ареали јеле, 

смрче и букве тарског подручја изузетно добро поклапају.  

Полидоминантна шума јеле, смрче и букве (Piceo-Abietetum Čol. 1965) 

синтаксономски припада свези ацидофилних шума смрче (Vaccinio-Piceeion Br.-
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Bl. 1939) и подсвези планинских шума смрче; смрче, јеле и букве (Abieti-Piceenion 

Br.-Bl. 1939) (Cvjetićanin, Novaković, 2007).  На основу флористичког састава и 

станишних услова издвојено је пет субасоцијација: typicum, drymetosum, 

aceretosum, pinetosum silvestrae и vaccinietosum (Cvjetićanin, Novaković, 2010). 

Субасоцијација typicum представља стабилну фитоценозу, субасоцијација 

drymetosum и vaccinietosum се налазе на лошијим стаништима, док субасоцијације 

aceretosum и pinetosum silvestrae представљају деградациону фазу шуме jеле, 

букве и смрче. 

У спрату дрвећа у субасоцијацији typicum и drymetosum, у већини 

састојина,  преовлађује јела (Abies alba Мiller).  Поред едификатора јеле (Abies 

alba Мiller), букве (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott.) и смрче (Picea  abies 

(L.) Karsten), у спрату дрвећа могу се јавити горски јавор (Acer pseudoplatanus  L.), 

бели јасен (Fraxinus excelsior L.) и брдски брест (Ulmus glabra Hunds. (syn.: U. 

montana Stokes). 

У спрату жбуња, такође, јављају се едификатори у различитим односима. 

Смрча понекада изостаје. У овом спрату, поред едификатора, могу се појавити  

горски јавор (Acer pseudoplatanus L.), брдски брест (Ulmus glabra Hunds. (syn.: U. 

montana Stokes) и крупнолисна липа (Tilia platyphyllos Scop. (syn.: Tilia Grandifolia 

Ehrh.). Са малом бројношћу и покровношћу јављају се и следеће врсте жбуња:  

љиговина (Rhamnus fallax Boiss.), хајдучка опута (Daphne mezereum L.), обична 

леска (Corylus avellana L.), црна зова (Sambucus nigra L.) и црвено пасје грожђе 

(Lonicera xylosteum L.).  

У спрату приземне флоре заступљене су биљке карактеристичне за 

типичне шуме јеле, смрче и букве: Oxalis acetosella L., Festuca drymeia L., Asperula 

odorata L., Rubus hirtus L., Sanicula europaea L., Daphne mezereum L. и Dryopteris 

filix-mas (L.) Schott. 

На основу резултата педолошких, фитоценолошких и развојно-

производних истраживања у газдинској јединци „Тара“ дефинисано је 18 типова 

шума (Medarević, 2005). С аспекта ових истраживања значајни су следећи типови 

шума: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott
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o 7502 - Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti - Fagetum typicum) на 

дубоким до средње дубоким смеђим земљиштима на кречњаку, у којем се 

налазе огледна поља ОПТ-1, ОПТ-2, ОПТ-4, ОПТ-6 и ОПТ-8, 

o 752 - Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti – Fagetum drymetosum) на 

плитком и скелетном смеђем земљишту на кречњаку, у којем се налази 

огледна површина ОПТ-7. 

 

5.2. Гоч 

 

5.2.1. Географски положај 

 

Планински масив Гоч-Жељин налази се у средњем делу Центалне Србије и  

протеже се  између Ибра и Западне Мораве. Према северу овај масив је повезан са 

планином Столови, а према југу се наслања на масив Копаоника. Газдинска 

јединица "Гоч Гвоздац -А" налази се између 43° 30' и 43° 35' северне географске 

ширине и између 18° 15' и 18° 30' источне географске дужине и припада 

гравитационом подручју Гвоздачке реке, која се у доњем току зове Брезанска 

река. Укупна површина ове газдинске јединице износи 3.074,92 ha, од чега 76% 

припада мешовитим (углавном пребирним) шумама букве и јеле (**2009).     

Спољна  граница газдинске јединице "Гоч Гвоздац -А" скоро се поклапа са 

природном границом слива Гвоздачке реке. На северу граница иде од ушћа 

Тривуначког потока у Гвоздачку реку, затим развођем Гвоздачке реке и реке 

Сокоље поред газдинске  јединице "Сокоља". На истоку граница иде гребеном 

поред газдинске јединице "Жељин" као и већим делом са јужне стране. Даље,  

према југу, граница иде поред приватних имања села Предоле и Рудњак. На 

западу гранична линија прво иде поред приватних имања села Церје, затим поред  

газдинске  јединице "Гокчаница" и "Жарачке планине" и најзад поново поред Б – 

јединице, Тривуначким потоком до његовог ушћа у Гвоздачку реку. 

 
                                                
2 Назив и ознаке типова шума приказани су према важећим основама газдовања шумама за 
газдинске јединице „Тара“ и „Гоч-Гвоздац А“ и Кодном приручнику за информациони систем о 
шумама Републике Србије (Банковић, Медаревић, 2009) 
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5.2.2. Геолошка подлога 

 

Геолошку подлогу Гоча чине стене мезозојске и кенозојске старости 

(Banković, 1981; Gajić, 1984; Perović, 2014).  

Oд мезозојских творевина могу се издвојити: формација сјајних шкриљаца, 

контактно метаморфне стене, серија мермера са местимичним прослојцима 

филитичног материјала (калкшиста), формација серпентинских перидотита – 

харцбургита и правих серпентинита. У састав формације сјајних шкриљаца улази 

већи број серија које су представљене кристаластим шкриљцима ниског степена 

метаморфизма: филитима, калкшистима, серицитско-хлоридским шкриљцима, 

албит-хлоридским шкриљцима (хлоритошистима), метадијабазама и другим 

албит-епидот-актинолитским шкриљцима (зеленим шкриљцима).  

Од кенозојских формација могу се издвојити: андезит, дацит, кварцит и 

опалске масе у серпентинитима, гранодиорити, крупнозрни кварцдиорити, 

ситнозрни амфиболски кварцдиорити, микрогранодиорити, пергматити и 

аплатити. 

Све стене које се јављју у газдинској јединици „Гоч-Гвоздац А“ подложне 

су, у мањем или већем степену, процесима физичког и хемијског распадања. 

Разлике у продуктима распадања посебно се односе на две крајње супротне 

геолошке творевине - гранодиорите са једне стране и серпентинисане перидотите 

и серпентине са друге стране, што се, углавном, манифестује на терену у погледу 

квалитета растиња (Gajić, 1984).  

 

5.2.3. Едафске карактеристике 

 

На већем делу комплекса Гоч-Гвоздац углавном су заступљена земљишта 

терестричног реда, док су на мањим површинама, у долинама река, присутна 

земљишта семитерестричног реда (алувијални или алувијално-делувијални 

наноси) (Gajić, 1984).    

Пошто матични супстрат има пресудну улогу у формирању земљишта и 

његовој генези, у шумама Гоча присутна су: земљишта на гранодиоритима, 

земљишта на корнитима и филитима, земљишта на серицитским кварцитима 



26 
 

(шкриљцима), земљишта на мермерима, мермерастим кречњацима и кречњацима 

са прослојцима силикатног материјала и земљишта на серпентину (Gajić, 1984).   

Како су премет овог рада, када је у питању Гоч, шуме букве и јеле, биће 

приказане особине земљишта које се јављају у овим шумским заједницама. Ова 

земљишта детаљно је описао Banković (1981), а и касније (**1988, Knežević et al., 

1994) су била предмет проучавања. Типична шумска земљишта, карактеристична 

за букове и буково-јелове шуме, су кисела смеђа земљишта (Avdalović, 1975). У 

условима Гоча, у заједници букве и јеле на гранодиоритима, постоје повољни 

услови за брзо физичко и хемијско распадање матичног супстрата. Из 

гранодиорита се, поред стварања секундарних глинених минерала, ослобађају Na, 

Ca, Mg i K.  Они доспевају у земљиште или се из њега износе водом. То су све 

хранљиви елементи који условљавају образовање киселих смеђих земљишта на 

гранодиоритима која  пружају веома повољне услове за раст и прираст јеле и 

букве. 

 Кисела смеђа земљишта на гранодиоритима су заступљена у 4 огледна 

поља (ОПГ: 27А, 27Б, 28 и 3). Дубина ових земљишта је 100-120 cm, а ређе 60-80 

cm. По механичком саставу најчешће припадају песковитим или благим 

иловачама. Водни капацитет задовољава. Добро су аерисана. Све ово указује да су 

физичке ососбине киселих смеђих земљишта на гранодиоритима веома повољне. 

Хемијске особине су карактерисане изразито киселом реакцијом (pH  у води је 

обично 5,0-5,50). Садржај база је мали, а хидролитичка киселост је доста висока. 

Већина шумских врста, а међу њима јела и буква, најбоље успевају у условима 

оваквих хемијских особина земљишта, какви владају код киселих смеђих 

земљишта на гранодиоритима Гоча. Еколошко-производне могућности земљишта 

на гранодиоритима су у највећој мери зависне од нагиба терена, затим од 

експозиције и надморске висине (Banković, 1981) 

 Други тип киселих смеђих земљишта у буково јеловим шумама Гоча 

су земљишта на матичном супстрату од старо-палеозојских кристаластих 

шкриљца, ниског степена метаморфизма: филита, серицитско-хлоритских 

шкриљаца, хлоритошиста и агрилошиста. Поред ових, заступљене су и контактно-

метаморфне стене, амфиболити, амфиболитски и биотитски корнити. 

Местимично су присутни и мермери који садрже већи број контактно 
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метаморфних минерала (**1958). Кисела смеђа земљишта на шкриљцима и 

метаморфним стенама такође су присутна у 4 огледна поља (ОПГ: 2, 19, 20 и 21). 

Оно што карактерише ова земљишта је неуједначена дубина, као и различити 

супстрати и услови образовања. Код једне групе профила дубина износи 50-70 cm, 

а код друге варира у интервалу од 50-120 cm. У оба случаја земљишта имају 

физичке и хемијске особине које су у складу са особинама киселих смеђих 

земљишта. По механичком саставу то су лаке иловаче до иловаче. Хумус припада 

прелазном, мул-модер типу. Активна киселост је веома изражена (често испод 

5,00 у води), хидролитичка киселост је висока, а суспститутивних база има мало. 

Овакве физичке и хемијске особине су веома повољне за развој јеле. Зато су ова 

земљишта, у целини посматрано, веома добра и продуктивна станишта за ову 

врсту дрвећа (Banković, 1981).  

Поред киселих смеђих земљишта, у 18 огледном пољу утрвђена је појава 

лесиве псеудоглеја на филитима. Земљишни профил чине два дела. Површински 

део (до 10 cm) је знатно лакшег механичког сасатава, а доњи (од 10-120 cm) је 

тежи и глиновитији. Оваква двослојност профила омогућила је и условила да 

земљиште има физичке особине и да се понаша као лесиве-псеудоглеј до 

псеудоглеј. То значи да се површинска вода, укључујући и атмосферску, добрим 

делом креће и влажи део профила у коме се налази коренов систем дрвећа. Зато је 

ово земљиште међу најпродуктивнијим земљиштима за јелу (Banković, 1981). 

 

5.2.4. Хидрографски  услови 

 

Шума Гоч - Гвоздац је веома богата водом, нарочито источна страна која 

се налази на гранодиоритној и филитној подлози (Gajić, 1984). У овом делу 

подземне воде избијају на многим местима у виду извора, па се са сигурношћу 

може говорити о сталности нивоа подземних вода. Извори, њих укупно 111, од 

чега је 11 каптирано (Ristić et al., 1999), у овим геолошким формацијама су богати 

водом и преко целе године снабдевају потоке водом. Потоци се даље сливају у 

Преровску реку, Белу реку, Гајовачу, Ћелави поток, Кобасички поток, Росинац, 

Буковац, Раковац, Тривуначки поток, Јелаче и друге, а сви они се потом уливају у 

Гвоздачку реку. С аспекта физичко-хемијских показатеља ради се о водама доброг 
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квалитета (Ristić et al., 1994). У западном делу комплекса са серпентинском 

подлогом има доста потока, али они најчешће пресушују преко лета, a 

регистровано је и 23 извора мање издашности (Ristić et al., 1999). 

 

5.2.5. Климатске карактеристике 

 

За приказивање климатских прилика на Гочу коришћени су подаци 

добијени интерполацијом метеоролошких података   са  климатолошких  станица,  

у  Краљеву  (215 m н.в.) и Копаонику (1.710 m н.в.),  методом кригинга (Ivetić et 

al., 2010),  за  период  1961-1990.  година.  Као и на Тари, приказане су средње 

месечне температуре ваздуха (t °C), средње годишње температуре ваздуха, средње 

температуре годишњих доба и вегетационог периода, средње месечне количине 

падавина (P mm), средње годишње количине падавина, количине падавина по 

годишњим добима и за вегетациони период и дат је приказ класификације климе 

по Торнтвајту.  
 
Табела 5. Средња  месечна и  средња годишња температура ваздуха 

месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
t °С -3,1 -1,6 1,7 6,5 11,3 14,1 16,1 15,9 12,5 7,8 2,8 -1,3 6,9 

 
Табела 6. Средње температуре годишњих доба и вегетационог периода 

период пролеће лето јесен зима вегетациони 
период 

t °С 6,5 15,3 7,7 -2,0 12,7 
 

Средња годишња температура ваздуха на Гочу износи 6,9°С. Најнижу 

средњу температуру, -3,1°С, има месец јануар, а најтоплији је јул са 16,1°С. 

Средња температура вегетационог периода је 12,7°С.  Јесен је, са просечном 

температуром од 7,7°С, топлија од пролећа (6,5°С). 

 
Табела 7.  Средња месечна  и годишња количина падавина 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год. 
P mm 57,8 53,9 59,1 67,6 100,3 110,4 83,9 75,7 62,1 46,0 64,5 59,9 840,9 

 
Табела 8. Средња количина падавина по годишњим  добима и за вегетациони  период 

период пролеће лето јесен зима вегетациони 
период 

P mm 75,6 90,0 57,5 57,2 500,0 
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Годишња  количина  падавина  износи  840,9 mm воденог талога.  Највећа 

количина падавина је у јуну, 110,4 mm воденог талога. Најсувљи месец је октобар 

(46,0 mm воденог талога). Најкишовитије годишње доба је лето, а јесен и зима су 

са, скоро, истом просечном  количином  падавина (57,5 односно 57,2 mm воденог 

талога). Падавине су знатније, 500,0 mm воденог талога, у току вегетационог 

периода, што погодује  развоју  вегетације.   

На основу израчунатог индекса влажности Im=73,0 (PE= 486, V=355 и  

M=0) према Торнтвајту клима на подручју Гоча припада типу B3 (појачано 

хумидна). 

 

5.2.6. Вегетацијске карактеристике 

 

На подручју Наставне базе „Гоч“, на основу биљно-географске анализе, 

Gajić је 1984. године установио 58 разних флорних елемената, као и да ово 

подручје има субмедитеранско-понтско-централноазијски карактер, али са веома 

наглашеним присуством елемената средњеевропске групе. 

У биљногеографском погледу подручје Гоч-Гвоздац се може поделити у 

два региона: нижи, где доминирају црноборове и китњакове шуме и, виши, за који 

су углавном карактеристичне шуме букве и јеле (Gajić, 1984). Шуме букве и јеле 

представљају моћан климарегионални појас овог комплекса и распростиру се у 

распону 800-1200 m надморске висине (Jovanović, 1959; Tomić, Cvjetićanin, 1991; 

Tomić, Jović, 2000; Tomić, Rakonjac, 2013). Типичне буково, јелове шуме – 

Polypodio-Fagetum moesiacae B. Jovanović (59) 1979 (syn. Abieti-Fagetum moesiacae 

B. Jovanović 59) синтаксономски припадају свези мезијских шума букве (Fagion 

moesiacae Blečić, Lakušić 1976) и подсвези шума букве и јеле (Abieti-Fagenion 

moesiacae B. Jovanović 1976) (Tomić, Rakonjac, 2013).  

У овим шумама, у спрату дрвећа, доминирају едификатори јела (Abies  alba 

Мiller) и буква (Fagus moesiaca (Domin, Maly) Czeczott.), а примешано могу да се 

јаве и горски јавор (Acer pseudoplatanus  L.),  и брдски брест (Ulmus glabra Hunds. 

(syn.: U. montana Stokes).  

Спрат жбуња је је редак, а у њему такође преовлађују јела и буква, потом 

црна зова (Sambucus  nigra L.), а само примешано брдски брест (Ulmus glabra 
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Hunds. (syn.: U. montana Stokes), горски јавор (Acer  pseudoplatanus L.) и хајдучка 

опута (Daphne mezereum L.).  

У спрату приземне флоре обилно су заступљене врсте карактеристичног  

скупа: Asperula  odorata L., Oxalis  acetosella L., Glechoma  hirsuta L., Athyrium  

filix-femina (L.) Roth, Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Polystichum lobatum Bast.,  

Rubus hirtus Waldst & Kit, Daphne mezereum L., Cardamine bulbifera L., Cardamine 

enneaphyllos Crantz,  Mercurialis perennis L., Galium rotundifolium L., Impatiens noli-

tangere L., Arum maculatum L., Chrysosplenium alternifolium L. и друге. 

У зависности од матичног супстрата и различитих физичких особина 

смеђих земљишта на Гочу издвојено је неколико субасоцијација (Tomić, Rakonjac, 

2013)  и то:  

o typicum, која се углавном распростире у долинама и на хладнијим 

експозицијама мањих нагиба, на средње, до врло дубоким, киселим смеђим 

земљиштима, лесиве-псеудоглеју и делувијуму на гранодиоритима, сјајним 

шкриљцима и контактно-метаморфним стенама; 

o drymetosum (syn. Drymeio-Abieti-Fagetum B. Jovanović 1979.), која је условљена 

топлијим експозицијама, већим нагибима и скелетним варијантама киселих 

смеђих земљишта. Субасоцијацију диференцирају фацијеси вијука (Festuca 

drymeia) који чине скоро целокупну покровност спрата приземне флоре и 

знатно су погоршани услови за развој букве, а нарочито јеле; 

o luzuletosum (syn. Luzulo-Abieti-Fagetum prov.), која се распростире на 

надморским висинама изнад 800 m, на топлим експозицијама и јако киселим, 

хумусним или оподзољеним киселим смеђим земљиштима; 

o altimontanum, карактеристична је за веће надморске висине, изнад 1.250 m, на 

хумусним киселим смеђим земљиштима; 

o carpinetosum betuli (syn. Carpino-Abieti-Fagetum Gajić 1969.);   

o ilicetosum. 

На основу типолошких истрашивања у шумама букве и јеле издвојенео је 

13 типова шума (**1999; **2009), а од значаја за ова истраживања су:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Wilhelm_Roth
http://en.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Wilhelm_Schott
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Waldst_%26_kit&action=edit&redlink=1
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o 701-Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на дубоким до врло 

дубоким киселим смеђим земљиштима на гранодиоритима и кварцдиоритима, 

у којем су огледна поља ОПГ-27А, ОПГ-27Б и ОПГ-28, 

o 702-Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на средње дубоким 

киселим смеђим земљиштима на гранодиоритима и кварцдиоритима, у којем 

је огледно поље ОПГ-3, 

o 704-Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на делувијуму (у 

потоцима), са огледном површином ОПГ-18, 

o 705-Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum pauperum) на дубоким до врло 

дубоким киселим смеђим земљиштима на шкриљцима и контактно 

метаморфним стенама, у којем се налазе огледне површине ОПГ-2, ОПГ-19 и 

ОПГ-20, 

o 721-Тип шуме јеле и букве (Abieto-Fagetum drymetosum) на хумусно 

силикатном и плитком (често скелетном) кисело смеђем земљишту на 

шкриљцима и корнитима, са огледним пољем ОПГ-21.  

 

5.3. Историјат уређивања и газдовања шумама Таре и Гоча 
 

Садашње стање шума Тарe и Гоча није одраз само газдовања у последњих 

50 година, већ и газдовања у даљој прошлости, а исто тако и неких других 

комплексних чиниоца. Током времена, како су се развијали друштвени, 

привредни, власнички односи, како је текао технолошки развој, потребе друштва 

и сазнање о шуми, тако су се мењали и поступци према шуми, што је утицало на 

свеукупан развој шума Таре и Гоча. 

 

Тара 

 

Подручје Таре прекривале су мешовите шуме лишћара и четинара, где је 

буква била главна врста, помешана са јавором, а од четинара  јела, смрча, оморика 

и борови. За прво организовано коришћење шума на Тари може се сматрати 1852. 

година, када је по одобрењу Министарства финансија Србије започета сеча ради 

обезбеђења сировином локалних стругара (Vasić,1908). Углавном су сечени   
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четинари  и то стабала изнад одређеног прсног пречника (d > 40 cm). Због оваквог 

начина газдовања, примењиваног више деценија, дошло је до великих промена у 

стању састојина. Буква се није уопште користила. Пошто се радило о мешовитим 

састојинама јеле, смрче и букве, дошло је до формирања претежно двоспратних 

састојина, где је буква чинила горњи спрат и била високе старости и лошег 

здравственог стања. Постојање горњег спрата букве одговарало је обнављању 

јеле, те је дошло до знатног проширења њеног учешћа у смеси, а у подмлатку је 

постала скоро једина врста. Захваљујући чињеници да јела добро подноси засену, 

овај подмладак је задржао своју виталност и способност да након осветљавања 

обнови своју прирасну снагу и на себе преузме улогу носиоца промена у саставу 

дрвног фонда и запреминског прираста састојина (Milojković, 1986). 

После Другог светског рата приступило се предузимању мера за поправку 

затеченог стања шума. Главни задатак тих сеча на Тари (1947-1951) била је 

производња букових трупаца за резање у пилани у Кремнима, где су и парени, 

ради извоза у Енглеску. Такође, извозило се и целулозно дрво. Значајна је била и 

производња огревног дрвета, тада у многим градовима, јединог извора енергије. 

Укупан обим сече у овом периоду  износио је 500.000 m3 букве (Milojković, 1986). 

Ове сече су довеле до наглог нестајања горњег спрата састојина, а добро 

склопљене групе младе јеле и смрче ослобођене су засене и добиле простор за 

свој развој. 

У свим састојинама Таре, у времену од 1951. до 1960. године, врше се сече 

претежно санитарног карактера. Углавном се секла буква, јер је дошло до сушења 

врхова и превршавања услед прекидања склопа и оштећења након извршених сеча 

горњег спрата преживелих стабала прашумског порекла (Milojković, 1986). 

Ослобођене групе четинара реаговале су на нове услове осветљавања, те је дошло 

до знатног повећања производности свих врста, нарочито четинара. На овај начин 

прилично је санирано здравствено стање. 

При првом уређивању шума Таре 1950. године формирана је истоимена  

газдинска јединица од очуваних економских, бивших државних и комуналних 

шума, које се налазе на платоу Таре. Положај, конфигурација и геолошка подлога 

ове газдинске јединице чине компактну целину, погодну за успевање јеле, смрче и 
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букве, тј. шума у којима постоји могућност интезивног газдовања. Вршен је 

делимичан таксациони премер уз примену примерних пруга. 

Друго уређивање ових шума извршено је 1960. године применом Гочке 

варијанте контролног метода. Пошто контролни метод захтева мања радна поља, 

извршена је нова подела на одељења, просечне величине око 20 ha, уместо 

ранијих, чија је просечна величина била 102 hа, при чему се нису мењале границе 

газдинске јединице. У овом уређајном раздобљу акценат је и даље био на 

санирању здравственог стања и уклањању стабала прашумског порекла, уз 

истовремено повећање дрвног фонда по количини и квалитету и повећање 

прирасне снаге ових шума. 

Треће уређивање извршено је 1970. године. У овом уређајном периоду 

главни задатак је био ослобађање подмлађених група, стварање услова за ново 

подмлађивање, селекција и нега једнодобних група, уз истовремено вођење 

рачуна о здравственом стању, регулисању смесе и даљем приближавању 

оптималном стању у свим елементима структуре. 

Четврто уређивање извршено је 1980. године. Главни задатак и у овом 

уређајном периоду је и даље изградња типичне пребирне структуре, применом 

групимичне пребирне сече. 

Пето уређивање извршено је 1990. године. Приликом овог уређивања за 

обрачун запремине коришћене су нове двоулазне запреминске таблице за јелу и 

смрчу (Banković, 1991/d).  

Шесто уређивање извршено је 2000, а седмо 2010. године.  

 

Гоч 

 

Први радови на коришћењу шума Гоча везани су за другу половину XIX 

века, када су основане прве примитивне стругаре поточаре, чији је капацитет 

углавном био мали. Стругаре подигнуте између два рата биле су савременије и 

њихов прерађивачки капацитет био је знатно већи, око 5.000 до 6.000 m3 на 

годишњем нивоу (Gajić, 1984). На овим стругарама резала се само јелова грађа, а 

буква је сечена у незнатној мери. Тек 1939. године, када су изграђени водено 

точило „Рижа“ у изворишном делу Гвоздачке реке и чекрк на Доброј Води, 
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омогућено је пребацивање букове обловине у слив реке Сокоље, па је у том 

периоду коришћена и буква у већем обиму. Односно, Миљко Петровић, трговац 

из Краљева, склопио је уговор са државом о коришћењу 272.500 m3 букове 

обловине и просторног дрвета (Macan, 2005). У периоду од 1939. до 1949. године 

искоришћен је више од два пута планирани етат у „Привредном плану“, који је 

донет 1934. године. Ове неконтролисане сече обављене су у ратним и 

послератним годинама (Macan, 2005). 

Први план за овај комплекс урађен је 1933/1934. године у коме је 

приказано стање шумског фонда из 1934. године, а овим шумама газдује 

Дирекција шума Чачак (шумске управе Краљево и Брус). Данашњу газдинску 

јединицу „Гоч-Гвоздац А“ чини гравитационо подручјe IIa, Ибарско, слив реке 

Брезне. Укупно је било 26 одељења, са просечном површином од 115,9 ha. 

 Друга шумско-привредна основа донета је 1949. године, а урађена је по 

гравитационим подручјима, а газдинска целина носи назив Гоч-Жељин, са четири 

газдинске јединице од којих је једна и Гоч-Гвоздац. Приликом овог уређивања, 

овој газдинској јединици, припојено је још 8 одељења, тако да у том периоду има 

34 одељења, просечне величине од 87,5 ha. 

Пошто су шуме у сливу Гвоздаче реке поверене на управљање 

Универзитету у Београду-Шумарском факултету 1956. године, следеће уређивање 

ове газдинске јединице извршено је 1958. године применом контролног метода 

Гочке варијанте. Због примене ове методе извршена је нова подела простора, 

односно издвојено је 118 одељења, просечне величине око 34 ha, чије су границе 

обележене на терену. Примењен је тотални премер на целој површини газдинске 

јединице. 

Следеће уређивање извршено је 1968. године када је на 45% површине 

газдинске јединице задржан пребирни начина газдовања и примена тоталног 

премера (контролни метод Гочке варијанте), а на преосталих 55% површине 

вршен је делимични премер. 

1978. године, прилоком новог уређивања, задржан је исти начин премера, 

али је извршена подела већих  одељења на два дела. 

Од 1988. године до данас уређивање ових шума врши се на типолошкој 

основи.  
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6.  МАТЕРИЈАЛ  И  МЕТОД  РАДА 

 

У овим истраживања коришћени су подаци са стационарних огледних  

површина постављених у шумама лишћара и четинара западне (Тара) и централне  

Србије (Гоч). По свом карактеру огледне површине су блиске онима које је за 

своја истраживања у Швајцарској користио O’Hara (2007). У мешовитим шумама 

јеле-смрче-букве на Тари огледне површине су формиране 1955. године, а серије 

огледних површина у шумама букве и јеле на Гочу издвојене су у различитим 

периодима, почевши од 1954, закључно са 1977. годином.  Величине огледних 

површина су различите и крећу се у распону 1,0-1,85 ha на Тари, односно 0,93-

1,70 hа на Гочу и одговарајуће су структурној изграђености ових шума (Banković, 

Pantić, 2006).  Све огледне површине су просторно дефинисане обележавањем 

граница и одређивањем координата, одређена им је надморска висина, нагиб и 

експозиција, а свако стабло је обројчано. Приликом периодичних премера 

огледних повшина освежаване су им границе и бројеви стабала, а вршено је и 

нумерисање нових, ураслих стабала. Међутим, приликом последњег премера 

огледних површина на Тари, 2005. године, нису се могли идентификовати бројеви 

на стаблима, те је извршена пренумерација стабала. Премери огледних површина 

на Тари извршени су: 1955, 1975, 2005. године,  а на Гочу 1954, 1959, 1964, 1968, 

1976, 1985, 1995. и 2011. године (ОПГ-2); 1954, 1959, 1964, 1968, 1976, 1985. и 

2011. године (ОПГ-3); 1961, 1968, 1977, 1985, 1995. и 2011. године (ОПГ-18) 1962, 

1968, 1977, 1985, 1995. и 2011. године (ОПГ-19, ОПГ-20, ОПГ-21) и 1977, 1985, 

1995. и 2011. године (ОПГ-27А, ОПГ-27Б и ОПГ-28).  

Број огледних површина коришћен за ова истраживања износи 15, од којих 

се 6 налази на Тари, а 9 на Гочу. Прикупљање података на огледним површинама 

вршено је на исти начин приликом сваког премера. Унакрсно су мерени пречници 

стабала на прсној висини, са тачношћу од 1 mm, и висине свих стабала, са 

тачношћу од 0,1 m.  

За дефинисање карактеристика станишта (геолошких, педолошких и  

фитоценолошких) на којима се налазе огледне површине коришћени су  резултати 

посебних пројеката:  
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o за Гоч-пројекат 3.30. „Утврђивање и оптимално коришћење потенцијала и 

функција шума и шумских подручја у СР Србији, потпројекат 3.30.1-

„Биоеколошко дефинисање шума и шумских подручја и еколошко-производна 

(типолошка) класификација шума и шумских станишта“, Годишњи извештај 

из 1988. године, 

o за Тару-пројекат „Основне еколошке и структурно производне карактеристике 

типова шума Ђердапа и Таре“ (Програм технолошког развоја, Евиденциони 

број: ТР – 6934, Трајање пројекта: 01.01.2005 – 31.12.2007. године ), Зборник 

радова, посебно издање из 2007. године. 

Подаци периодичних премера обрађени су у програмском пакету Microsoft 

Office Excel и помоћу статистичког програма STATGRAPHICS Centurion XV-

Version 15.2.11. Обрада података за свако поље и сваку годину премера 

подразумевала је следеће радње: 

o На основу мереног прсног пречника стабала су разврстана у дебљинске 

степене ширине 5 cm, и на тај начин је добијена дебљинска структура,  

o На основу мерених висина стабла су разврстана у висинске степене ширине 

3,0 m, те је добијена висинска структура, 

o На основу расподеле стабала по дебљинским степенима обрачуната је 

темељница по ha, као и њена дистрибуција, 

o За израду висинских крива тестиран је већи број функција, а на основу 

статистичких показатеља регресионе и корелационе анализе и на основу 

статистичке значајности разлика између изравнатих и емпиријских висина 

вршен је дефинитивни избор функције.  Према наведеним критеријумима, као 

најбоља показала се функција типа Y = exp (a + b/x),  

o Обрачунате су димензије (пречник  и висина) представника из категорије 20% 

најдебљих стабала у састојини, 

o Запремина је обрачуната уз употребу двоулазних запреминских таблица и то: 

− таблица локалног карактера за јелу и смрчу на Тари (Banković, 1991/d),  

− таблица локалног карактера за јелу на Гочу (Banković et al., 1990),  

− опште таблице за високе букове шуме Србије (Mirković, 1969), 

o Наведени метод обрачуна запремине омогућио је добијање запреминске 

структуре,  
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o Размер смесе је обрачунат на основу учешћа запремине појединачних врста 

дрвећа у укупној запремини на хектару, 

o Текући запремински прираст обрачунат је по методу процента прираста, при 

чему је проценат прираста одређен преко регресионих модела који изражавају 

његову зависност од броја стабала на јединици површине, учешћа  конкретне 

врсте дрвећа у смеси, пречника и висине средњег састојинског стабала 

(Banković et al., 2000, 2002): 
07056,090925,008838,011580,000757,1 sdghgNpivbukva ⋅⋅⋅⋅= −−                                             (1) 

05627,067479,013173,004246,01009,2 sdghgNpiv jela ⋅⋅⋅⋅= −−−                                               (2) 

19504,081290,021194,013535,057136,4 sdghgNpiv časmr ⋅⋅⋅⋅= −−−                                          (3) 

piv – проценат запреминског прираста, 

N- број стабала по хектару, 

dg – пречник средњег састојинског стабла по пресеку, 

hg – висина средњег састојинског стабла по пресеку, 

s – учешће врсте дрвећа у смеси. 

o Запремински индекс састојине (stand volume index) (SVI) (Klopčič, Bončina, 

2011)  исказан је као релативна промена запремине израчунате као количник 

разлике запремине у моменту премера и запремине првог премера кроз 

запремину првог премера. Вредност SVI креће се у распону од -1 (када је 

комплетна састојина посечена) до +∞: 










 −
=

yoldi

yoldiyi
yj SV

SVSV
SVI

,

,,
,                                                                                         (4) 

i - група врста дрвећа или појединачне врсте дрвећа, 

y - година у којој је извршен премер, 

yold - година првог премера, 

SV - запремина на огледном пољу (m3·ha-1) 

o Диверзитет димензија у огледним пољима процењен је преко Џини 

коефицијента (Gini coefficient - GCy) (Lexerød, Eid, 2006; O'Hara et al., 2007; 

Klopčič, Bončina, 2011).  Величина Џини коефицијента креће се у распону        

од 0 до 1. Џини коефицијент износи 0 ако су сва стабла истих димензија, док је 

1 ако међу стаблима постоји једно чија је вредност 0, што значи да ту вредност 

не може достићи у скупу какав је шума. За разнодобне и пребирне шуме 
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карактеристичне су више, мање променљиве, вредности Џини коефицијента, 

док је у једнодобним састојинама његова вредност мања. Dixon et al. (1987), 

према Lexerød, Eid, 2006. сматрају да је Џини коефицијент прецизно одређен 

ако је број јединки на основу којих се израчунава једнак или већи од 50. 

Пошто се број стабала на огледним пољима креће од 455 до 999 може се са 

сигурношћу тврдити да је у овом раду Џини коефицијет израчунат са 

довољном прецизношћу. 

( )

( )∑

∑

=

=

−×

×−−
= n

j
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j
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gNj
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1

1

1
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                                                                                       (5) 

y - година у којоје извршен премер, 
ј - ранг стабала поређан од 1 до n (од нaјтањег до најдебљег), 
N - укупан број стабала, 
g - темељница стабла. 

Додатно, на огледним пољима на Гочу одређен је: 

o Број ураслих стабала између два премера, 

o Индекс стопе урастања (Recruitment Rate Index (RRIi) (Yoshida et al., 2006, 

Klopčič, Bončina, 2011) по формули: 

RRIi = 
( )

1
1,0

, −








 +

yold

recyold

N

NN
yi                                                                                 (6) 

Nyold  - број свих стабала првог премера на огледном пољу, 

i – група врста дрвећа или појединачне врсте дрвећа, 

y - година у којој је извршен премер, 

Nrec   - број ураслих стабала на огледном пољу. 

o Запремина уклоњених (сувих и посечених) стабала између два премера са 

огледног поља. 

Статистичка обрада података, поред већ наведене регресионе и 

корелационе анализе коришћених за моделовње висинских крива, подразумевала 

је и примену дескриптивне статистике. У том смислу, из периодичних премера на 

сваком огледном пољу израчунати су аритметичка средина, минимум, максимум 

и варијациони коефицијент као основне мере варијације броја стабала, 

темељнице, запремине и текућег запреминског прираста на хектару. 
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7. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 

 

7.1. Структурно производне карактеристике и развојне промене у шумама 

Таре 

7.1.1. Огледно поље 1 (OПТ-1) 

 

Просторно-географске и еколошке карактеристике овог огледног поља 

приказане су у табели 9, а сегмент поља на слици 4. 
Табела 9. Основне карактеристике огледног поља 1, ГЈ „Тара“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељење/ 
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате3 

WGS E 

OПT-1 66/а 1,44 1099 - 1116 исток 10-15° 43°55'10'' N 
43°55'16'' N 

19°25 '06''E 
19°25'11''E 

Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti - Fagetum typicum) на дубоким до средње дубоким 
смеђим земљиштима на кречњаку 
 

 
                              Слика 4. Огедно поље ОПТ-1 (фото: Ђурић, Томић, 2013) 
 
                                                
3 Кординате су у WGS (World Geodetic System) кординатном систему и вредности су дате у 
степенима,  минутама и секундама.  WGS кординатни систем је јединствен за читаву планету.  
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Дебљинска структура 
 

Расподела броја стабала букве по дебљинским степенима у посматраном 

периоду (графикон 1) изразито је неправилног облика, слојевита и назубљена, са 

значајним одступањима од типичних дистрибуција. Могла би се окарактерисати 

као неправилно једнодобна, са израженом левом асиметријом (1955. година), уз 

благо повећање варијационе ширине, као последице повећања димензија стабала. 

Ове промене праћене су и константним смањењем броја стабала букве и то за 

више од 50% у односу на 1955. годину (табела 10). Дистрибуција јеле (графикон 

2), као доминантне врсте у смеси и као врсте која је у конкретним условима 

најтолерантнија на засену (Elling et al., 2009; Pantić, et al., 2011) блиска је 

пребирној структури у 1955. години, посебно 1975. године, при чему се уочава 

недостатак стабала најјачих димензија. Међутим, као последица недовољног 

урастања након 1975. године, јачег захвата сечама у средње јаке степене и убрзане 

динамике (скраћења времена прелаза ка јаким дебљинским стпенима), дошло је до 

видног нарушавања дистрибуције успостављене у претходном периоду. Пораст 

броја стабала јеле у периоду 1955-1975. године прекинут је, да би последњим 

премером регистровано смањење од око 40% (табела 10), уз значајно увећање 

димензија стабала. 

Повећање варијационе ширине, значајније повећање димензија стабала и 

смањење броја стабала најтањих категорија има као последицу постепено 

приближавање расподеле стабала смрче једнодобној структури (графикон 3). 

Дебљинска структура укупног броја стабала (графикон 4) последица је 

заступљености појединих врста дрвећа у састојини и у великој мери има одлике 

дистрибуције стабала јеле, као доминантне врсте дрвећа. Претходно описане 

појаве у последњем периоду, као што су смањено урастање јеле,  јачи захвати сече 

у средње јака стабла, убрзана динамика дебљих стабала негативно су утицали и на 

расподелу укупног броја стабала по дебљинским степенима. Негативан утицај се 

огледа у све већем одступању ове дистрибуције од циљне, пребирне, структуре. 

Притом, укупан број стабала је смањен за 42% у односу на 1975. годину, присутно 

је нагомилавање стабала најачих димензија (табела 10), што додатно оптерећује 

остварење циљне структуре. 
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  Графикон 1. Дебљинска структура               Графикон 2. Дебљинска структура  
                        букве (ОПТ-1)                                                   јеле (ОПТ-1)   

   
 Графикон 3. Дебљинска структура                Графикон 4. Дебљинска структура     
                       смрче (ОПТ-1)                                                   укупно (ОПТ-1)  
 

         Табела 10. Промене броја стабала у састојини и њихове дистрибуције 
                             по класама дебљине Биолеја на ОПT-1 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 kom·ha–1   % 

Буква 122,9 111,1 53,5 95,8 53,5 122,9 38,8 
Смрча 25,0 27,1 15,3 22,4 15,2 27,1 28,3 
Јела 357,6 425,7 258,3 347,2 258,3 425,7 24,2 

Укупно 505,6 563,9 327,1 465,5 327,1 563,9 26,5 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 69,5 59,7 41,6 
30 <d≤50 cm 20,6 28,0 28,0 
d > 50 cm 9,9 12,3 30,4 

Легенда:  
N̅–аритметичка средина броја стабала, 
min.-минимални број стабала, 
max.-максимални број стабла, 
cN (%)–варијациони коефицијент броја стабала, 

 

 



42 
 

Смањење учешћа танких стабала код све три врсте дрвећа и сумарно за око 

30%, поред структурних поремећаја, довело је и до смањења димензионог 

диверзитета у истраживаној састојини, израженог преко Џини коефицијента 

(графикон 5). Тренд овог коефицијента у посматраном периоду износио је од 

0,556 до 0,523. 

 
                Графикон 5. Џини коефицијет  
 

Висинска структура 
 

Висинаска структура (графикони 6-9), као најпоузданији индикатор 

структурне изграђености састојина, потврђује констатације изнете код 

дистрибуција броја стабала по дебљинским степенима. Како је поменуто, букву 

карактерише условна једнодобност током целог посматраног периода, смрчу 

структурна дестабилизација и постепено померање ка једнодобној структури, а 

јелу разнодобност у најширем смислу. С обзиром на доминантно учешће јеле у 

смеси, карактеристике њене расподеле у највећој мери односе се и на расподелу 

укупног броја стабала по степенима висине. Све расподеле карактерише повећање 

варијационе ширине током времена, што указује и на повећање висина стабала, 

које у последњем периоду достижу и преко 40 m. 
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  Графикон 6. Висинска структура                  Графикон 7. Висинска структура 
                        букве (ОПT-1)                                                   јеле (ОПТ-1) 

   
   Графикон 8. Висинска структура                 Графикон 9. Висинска структура 
                         смрче (ОПT-1)                                                 укупно (ОПT-1)  
 

Висинске криве 
 

Доста стрм положај висинских крива (посебно код смрче - графикон 12), 

померање навише и удесно (посебно код јеле - графикон 11) одступа од 

очекиваног положаја и стационарног карактера, карактеристичног за врсте које 

добро подносе засену. Ово додатно указује на структурне поремећаје у 

истраживаној састојини и на њену удаљеност од жељене, пребирне структуре. 

Иначе, вредности основних статистичких показатеља (коефцијента 

детерминације, коефицијента корелације и стандардне грешке регресије), указују 

на добар квалитет изабране финкције за израду висинских крива, што додатно 

осигурава изнете констатације (табела 11).  
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Графикон 10. Висинске криве букве (ОПT-1)  Графикон 11. Висинске криве јеле (ОПT-1) 
 

  
Графикон 12. Висинске криве смрче (ОПT-1)             
                                                                             Легенда:  
                                                                                            R2-коефицијент детерминације 
                                        R- коефицијент корелације 
                                                                                            sh- стандардна грешка регресије 

Темељница састојине 
 

Промене темељнице састојине (графикон 13, табела 12) условљене су 

променама броја стабала и њихових пречника. У том смислу, најизраженије 

промене су код букве, код које је због великог пада броја стабала, и поред 

повећања пречника, дошло до значајнијег смањења тамељнице за 33,0% у односу 

на 1975. годину. Јела показује константно увећање темељнице и поред чињенице 

да је у периоду 1975-2005. године дошло до значајнијег смањења броја стабала. 

Због изразитог повећања пречника током целог периода, ова врста је 

удвостручила износ темељнице. И код смрче, као врсте која је најмање 

заступљена у смеси, постоји повећање темељнице током посматраног периода. 

Сумарна темељница, као резултанта темељница појединих врста дрвећа, у 

Табела 11. Статистички параметри    
изабраног модела висинске криве на 
ОПТ-2 

  1955. 1975. 2005. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,807 0,767 0,885 
R 0,899 0,876 0,940 
sh 0,176 0,160 0,085 

Јела 
R2 0,869 0,870 0,935 
R 0,932 0,933 0,967 
sh 0,158 0,169 0,133 

Смрча 
R2 0,885 0,883 0,887 
R 0,941 0,939 0,942 
sh 0,162 0,176 0,198 
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периоду 1955-1975. године има нагли пораст, а од 1975. до 2005. године благи 

пад, пре свега, због пада темељнице букве у истом периоду. Укупан износ од    

48,5 m2·ha–1 последица је присуства стабала јаких димензија и имплицира 

потенцијалне тешкоће у континуираном обнављању и урастању, као нужним 

претпоставкама за постизање жељене структуираности ове састојине.    

 
    Графикон 13. Темељница (ОПT-1)   

 

Табела 12. Промене темељнице састојине на ОПT-1 

Врста дрвећа 
Година премера G̅ min. max. cG 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 m2·ha–1   % 

Буква 18,5 20,3 13,6 17,5 13,6 20,3 19,8 
Јела 16,8 29,3 33,2 26,4 16,8 33,2 32,4 
Смрча 1,0 1,5 1,7 1,4 1,0 1,7 25,7 

Укупно 36,3 51,1 48,5 45,3 36,2 51,1 17,6 
Легенда:  
G̅–аритметичка средина темељнице, 
min.-минимална темељница, 
max.-максимална темељница, 
cN (%)–варијациони коефицијент темељнице. 
 

У табели 13 приказане су промене димензија (горњег) средњег стабла из 

категорије 20% најдебљих стабала. Све три врсте дрвећа показују континуирани и 

значајан пораст димензија овог представника, што је резултирало високим 

вредностима темељнице и запремине састојине и што, у крајњој инстанци, указује 

на добар производни потенцијал овог станишта.  
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Табела 13. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на  ОПТ-1 

Димензије 1955. 1975. 2005. 
бк. јл. см. бк. јл. см. бк. јл. см. 

dgmax  (cm) 67,3 35,6 34,0 73,5 49,6 43,2 81,8 66,4 60,6 
hgmax (m) 31,2 24,2 24,3 32,5 28,7 28,3 35,1 34,8 33,3 

Легенда: 
dgmax (cm) - средњи пречник по пресеку 20% најдебљих стабала у састојини, 
hgmax (m)  - висина која одговара овом пречнику очитана из висинске криве. 

 

 Запреминска структура 

 

Запреминска структура је условљена расподелом стабала по дебљинским 

степенима, потенцијалом станишта, особинама врста дрвећа итд. Смрча има 

минимално учешће у укупној запремини, са изразито неправилном расподелом и 

значајнијим повећањем варијационе ширине након 1975. године (графикон 16). 

Код букве (графикон 14) поменута неправилност је мање изражена, док је код јеле 

(графикон 15) расподела звонолика, са преласком у десну асиметрију и 

повећањем варијационе ширине током посматраног периода. Расподела укупне 

запремине (графикон 17) има карактеристике расподеле запремине јеле, као 

доминатне врсте дрвећа у смеси. 

   
  Графикон 14. Запреминска структура           Графикон 15. Запреминска структура 
                            букве (ОПT-1)                                                   јеле (ОПT-1) 
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  Графикон 16. Запреминска структура        Графикон 17. Запреминска структура 
                           смрче (ОПT-1)                                               укупно (ОПT-1)  
 

Након 1975. године запремина по хектару букве значајније опада (за 26%) 

иако је присутно нагомилавање стабала јачих димензија. Као и код темељнице, 

разлог томе је смањење броја стабала ове врсте дрвећа у наведеном периоду за 

око 50%. Током 50 година, смрча је удвостручила износ овог елемента (табела 14), 

док је код јеле последњом инвентуром констатована запремина већа за 139,4% у 

односу на 1955. годину. Као последица трендова запремине појединих врста 

дрвећа, укупна запремина има константан пораст, посебно у првих 20 година 

истраживаног периода, да би на крају достигла износ од око 790 m3·ha–1. 

Запремински индекс, као показатељ повећања запремине у односу на први премер 

(графикон 18) износи 0,525, односно 0,583 и потврђује констатације о наглом 

увећању запремине. Свакако да овако висока запремина има оправдање са 

економског аспекта, али је она дискутабилна у сваком другом погледу, посебно са 

становишта структурне стабилности ових шума и њихове даље перспективе. У 

прилог овој тврдњи иде чињеница да је учешће танких стабла у посматраном 

периоду пало са 22,7% на свега 5,8%, док је учешће стабала јаких димензија 

нарасло на 69,4%. Константно нагомилавање дебелих стабала има негативне 

последице на процес подмлађивања, урастања, структурну стабилност ове 

састојине. 
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           Табела 14. Промене  запремине састојине и њене дистрибуције 
                                             по класама дебљине Биолеја на ОПT-1 

Врста дрвећа 
Година премера V̅ min. max. cV 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 m3·ha–1   % 

Буква 262,6 308,5 229,0 266,8 229,2 308,5 14,9 
Смрча 12,0 20,3 24,3 18,3 12,0 24,2 33,1 
Јела 223,6 431,0 535,3 396,6 223,6 535,3 40,0 

Укупно 498,2 759,8 788,6 682,2 498,2 788,7 23,4 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 22,7 15,6 5,8 
30 <d≤50 cm 32,2 38,6 24,8 
d > 50 cm 45,1 45,9 69,4 

Легенда:  
V̅- аритметичка средина запремине,  
min - минимална запремина,  
max - максимална запремина,  
cV (%) - варијациони коефицијент запремине. 
 

 
                         Графикон 18. Запремински индекс  

 

Промене у запремини праћене су и променама учешћа појединих враста 

дрвећа у смеси (табела 15). Приметан је нагли пад учешћа букве у смеси (са 52,7% 

на 29,1%), са вероватно негативним утицајем на природну композицију ових 

полидоминантних заједница и pH реакцију земљишта. 

 
 Табела 15. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПТ-1 

1955. 1975. 2005. 
буква јела смрча буква јела смрча буква јела смрча 
52,7 44,9 2,4 40,6 56,7 2,7 29,1 67,9 3,1 
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Запремински прираст 

 

Све промене у састојини свој коначни израз добијају кроз запремински 

прираст (табела 16). Тако је овај елемент, након достизања износа од 15 m3·ha–1 у 

1975. години пао на износ од 13 m3·ha–1 у 2005. години, пре свега због значајног 

смањења броја стабала (носилаца прираста) у овом периоду. Иако поменути износ 

прираста значи високу производност, забрињавајући је јачи и перманентан пад 

процента прираста код свих врста дрвећа и укупно, што је сигуран знак одређених 

поремећаја у овој састојини. То се односи на смањење учешћа танких и средње 

јаких, по природи ствари виталнијих, стабала, која имају и најинтезивнији 

прираст у састојини. 
 

  Табела 16. Промене текућег запреминског прираста  
                      састојине и  процента прираста на ОПТ-1 

Врста 
дрвећа 

 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3·ha–1 % 
Буква 4,1 4,4 2,3 3,6 2,3 4,4 31,6 
Јела 6,2 10,2 10,3 8,9 6,2 10,3 26,6 
Смрча 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 16,9 
Укупно 10,6 15,0 13,0 12,9 10,6 15,0 17,4 
  Piv ( %) 
Буква 1,56 1,43 1,32 1,43 1,32 1,56 8,4 
Јела 2,76 2,37 1,92 2,35 1,92 2,76 17,9 
Смрча 2,66 2,21 1,75 2,20 1,75 2,66 20,6 
Укупно 2,13 1,99 1,65 1,92 1,65 2,13 12,8 

Легенда:  
I̅v - аритметичка средина текућег запреминског прираста,  
min – минималана вредност  текућег запреминског прираста,  
max – максимална вредност  текућег запреминског прираста,  
cV (%) - варијациони коефицијент текућег запреминског прираста, 
Piv ( %)- проценат прираста. 
 

7.1.2. Огледно поље 2 (OПТ-2) 

  

Основне карактеристике овог огледног поља дате су у табели 17, а његов 

изглед (сегмент) приказан је сликом 5. 
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Табела 17. Основне карактеристике огледног поља 2, ГЈ „Тара“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПT-2 64/а 1,04 1157-1174 југоисток 5-10° 43°54'46''N43
°54'51''N 

19°24'33''E 
19°24'40''E 

Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti - Fagetum typicum) на дубоким до средње дубоким 
смеђим земљиштима на кречњаку 

 

 
                                          Слика 5. Огледно поље ОПТ-2 (фото: Ђурић, Томић, 2013) 

 

Дебљинска  структура 

 

Дебљинску структуру букве у посматраном периоду карактеришу 

динамичке промене које су се кретале од приближно пребирне структуре у 1955. 

години, преко разнодобне у 1975, до приближно једнодобне структуре у 2005. 

години, са највећим  бројем стабала у дебљинским степенима од 42,5 до 52,5 cm 

(графикон 19). Овакву дистрибуцију прати перманентно смањење броја стабала 

букве (табела 18), нарочито у тањим дебљинским степенима, што се одразило и на 

смањење укупног броја стабала ове врсте за 44,9% у 2005. години у односу на 

1955. годину. Криве дебљинске структуре јеле (графикон 20)  имају облик мање-

више карактеристичан за пребирну шуму. Међутим, током времена долази до 

смањења броја стабала јеле у тањим дебљинским степенима, као последица 

отежаног подмлађивања и урастања. Повећава се број у категорији средње јаких и 
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јаких стабала услед чега се крива расподеле продужава у десно, ка јачим 

дебљинским степенима. У односу на 1955. годину број стабала јеле се смањио за 

8,7% (табела 18). Дистрибуцију броја стабала смрче (графикон 21) у посматраном 

периоду карактерише велика неправилност. Промене дистрибуције укупног броја 

стабала (графикон 22) сличне су онима код јеле као најзаступљеније врсте дрвећа. 

Дошло је до повећања броја стабала у категорији средње јаких и јаких димензија 

(табела 18), а као последица недовољног подмлађивања и урастања јавља се 

мањак танких стабала у 2005. години, чиме је нарушена пребирна структура. 

Наведене промене у структури и смањење укупног броја стабала за 18,9% у 

односу на 1955. годину, резултирали су смањењем Џини гоефицијента Gcy (1955) = 

0,557; Gcy (1975) = 0,540; Gcy (2005) = 0,543 (графикон 5). 

   
   Графикон 19. Дебљинска структура              Графикон 20. Дебљинска структура  
                           букве (ОПT-2)                                                  јеле (ОПT-2) 

   
   Графикон 21. Дебљинска структура                Графикон 22. Дебљинска структура 
                             смрче (ОПT-2)                                                     укупно  (ОПT-2)         
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                   Табела 18. Промене  броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
             по класама дебљине Биолеја на ОПТ-2 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 kom·ha–1   % 

Буква 160,6 126,0 88,5 125,0 88,5 160,6 28,8 
Смрча 41,3 52,9 32,7 42,3 32,7 52,9 24,0 
Јела 420,2 472,1 383,6 425,3 383,6 472,1 10,5 

Укупно 622,1 651,0 504,8 592,6 504,8 651,0 13,1 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 75,7 69,1 53,0 
30 <d≤50 cm 19,3 24,1 28,0 
d > 50 cm 4,9 6,8 19,0 

 

Висинска структура 

 

  Линије расподеле стабала по висинским степенима (графикони 23-26) 

потврђују констације о структурној изграђености ових шума изнетих код 

расподеле по пречнику. Код букве карактеристичне су криве са два (1955.) или 

више (1975.) максимума, што је одлика прелазних састојинских облика 

(разнодобних шума),  док  је 2005. године дошло до груписања стабала око 

средње састојинске висине, што је својстевно једнодобним шумама. Разлог 

оваквим променама висинске структуре букве вероватно лежи у ранијим сечама 

болесних, кривих и деформисаних стабала букве прашумског порекла, с циљем 

бољег подмлађивања и урастања у главну састојину. Међутим, очекивано 

побољшање подмлађивања и урастања је изостало, због чега висинска структура 

послењег периода добија одлике структуре једнодобних шума са израженом 

десном асиметријом. Већа варијациона ширина висина код јеле у посматраном 

периоду указује на једну од карактеристика пребирних састојина у најширем 

смислу, на неуједначеност услова на развој појединачних стабала (изражену 

вертикалну структуираност) и на разлику у старости појединих стабала у 

састојини. Како је јела главна врста, карактеристике њене расподеле у највећој 

мери односе се и на расподелу укупног броја стабала по степенима висине. 
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   Графикон 23. Висинска структура                Графикон 24. Висинска структура 
                           букве (ОПТ- 2)                                                  јеле (ОПТ-2) 

   
  Графикон 25. Висинска структура                Графикон 26. Висинска структура 
                           смрче (ОПT-2)                                                  укупно (ОПТ-2) 
 
 

Висинске криве 
 

За прва два периода (1955. и 1975. година) карактеристично је да се 

висинске криве преклапају код све три врсте дрвећа (графикони 27-29), да би у 

2005. години дошло до померања висинских кривих навише и удесно. Код букве 

ова појава може се објаснити њеним приближавањем структури једнодобних 

састојина код којих је овакво померање висинске криве карактеристично. Код јеле 

и смрче појава померања висинске криве навише и удесно последица је 

динамичности пребирне структуре и нагомилавања стабала средње јаких и јаких 

димензија. Такође, употреба савременијих инструмената за мерење висина током 

последњег премера може бити један од разлога оваквог понашања висинских 

крива. 
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Графикон 27. Висинске криве букве (ОПT-2)    Графикон 28. Висинске криве јеле (ОПT-2)                                                                          

                                                                                             

                                                                                     
Графикон 29. Висинске криве смрче (ОПТ-2) 

 

Темељницa састојине 

 

Као последица констатног смањења броја стабала букве, дошло је до 

смањења вредности њене темељнице и то за око 20%. Код јеле је обрнута 

ситуација. Темељница се у посматраном периоду (1955-2005. година) повећала за 

140%. Повећање темењнице регистровано је и код смрче. Пад броја стабала код 

четинара, за разлику од букве, није праћен падом темељнице, већ њеним порастом 

као последицом повећања учешћа средње јаких и јаких стабала. Описане промене 

код појединачних врста дрвећа одразиле су се на укупну величину темељнице, 

која се повећала за 58% у 2005. у односу на 1955. годину (табела 20, графикон 30). 

Табела 19. Статистички параметри 
изабраног  модела висинске криве 
на ОПТ-2 

  1955. 1975. 2005. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,739 0,809 0,866 
R 0,859 0,899 0,930 
sh 0,231 0,175 0,107 

Јела 
R2 0,844 0,870 0,912 
R 0,918 0,933 0,955 
sh 0,160 0,155 0,152 

Смрча 
R2 0,813 0,800 0,901 
R 0,902 0,895 0,949 
sh 0,168 0,221 0,175 
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                       Графикон 30. Темељница (ОПТ- 2) 

 

    Табела 20. Промене темељнице састојине на ОПТ-2 

Врста  
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m2·ha–1 % 
Буква 17,6 13,8 14,1 15,1 13,7 17,6 14,2 
Јела 16,2 27,5 38,9 27,6 16,2 38,9 41,3 
Смрча 1,4 2,6 2,7 2,2 1,4 2,7 32,4 
Укупно 35,2 43,9 55,7 44,9 35,2 55,7 22,9 

 

Табела 21. Промене пречника и висине горњег средњег стабла  
                    у састојини на ОПТ-2 

Димензије 1955. 1975. 2005. 
бк. јл. см. бк. јл. см. бк. јл. см. 

dgmax  (cm) 63,1 35,9 33,1 60,7 46,0 43,6 66,3 61,3 59,5 
hgmax (m) 27,9 22,7 21,9 27,4 26,1 26,0 33,1 34,7 34,7 

 

Када се анализира средњи пречник по пресеку 20% најдебљих стабала 

(dgmax) на огледном пољу и висина која одговара овом пречнику (hgmax) (табела 21), 

уочава се повећање ових димензија код све три врсте дрвећа у 2005. у односу на 

1955. годину. Промене димензија стабала представника нарочито су изражене код 

четинара. Код јеле овај пречник се повећао за 25,4 cm, висина за 12 m, код смрче 

пречник се повећао за 26,4 cm, висина за 12,8 m, што потврђује претходно изнету 

констатацију о повећању учешћа стабала четинара импозантних димензија у 

анализираној састојини. 
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Запреминска структура 
 

На графиконима 31-34 приказана је расподела запремине по дебљинским 

степенима за врсте дрвећа појединачно и укупно. За букву је карактеристична 

неправилна расподела у прва два периода (1955. и 1975. година), са два или више 

изражених максимума, док је 2005. године она звонолика, са благо израженом 

левом асиметријом и јаким ексцесом. Код смрче неправилност је изражена током 

читавог посматраног периода. За јелу 1955. и 1975. карактеристична је звонолика 

расподела са левом асиметријом, док се у 2005. години јављају два (три) 

максимума у јачим дебљинским степенима, са преласком у десну асиметрију и 

повећањем варијационе ширине. Расподела укупне запремине слична је као код 

јеле као главне врсте дрвећа и носиоца структурне изграђености ових шума. 

   
  Графикон 31. Запреминска структура           Графикон 32. Запреминска структура 
                           букве (ОПТ-2)                                                    јеле (ОПТ-2) 

   
  Графикон 33. Запреминска структура           Графикон 34. Запреминска структура 
                           смрче (ОПТ- 2)                                                  укупно (ОПТ- 2)  
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Запремина букве, осим у 1975. години, када је дошло до њеног смањења 

услед извршених сеча у јачим дебљинским степенима, није се битније променила.  

Запремина смрче се удвостручила, док се запремина јеле три пута повећала у 

посматраном периоду. Наведене промене запремине по врстама дрвећа условиле 

су повећање укупне запремине састојине за 99,8% у протеклих 50 година (табела 

22). Вредности запреминског индекса (SVI (1955-1975) = 0,321; SVI (1976-2005) = 1,044) 

(графикон 18) потврђују изнету констатацију. Када се анализира расподела 

запремине по класама дебљине Биолеја уочавају се битне промене током времена. 

Наиме, дошло је до повећања удела запремине стабала јаких димензија (d >50 cm), 

а до смањења удела запремине танких стабала (d ≤ 30 cm) у укупној запремини 

састојине. Oва промена нарочито је изражена у периоду од 1975. до 2005. године, 

када је учешће запремине стабала у категорији до 30 cm опало са 25,1% на 11%, а 

у исто време  повећао се удео запремине стабала димензија  d >50 cm, од 31,3% на 

55,3%. 
     Табела 22. Промене запремине састојине и њене дистрибуције  
                         по класама дебљине Биолеја на ОПТ-2 

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 

1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3·ha–1 % 

Буква 222,0 172,0 220,0 204,7 172,1 222,0 13,8 
Смрча 16,9 31,6 37,5 28,7 16,9 37,5 37,0 
Јела 210,6 376,9 640,8 409,4 210,6 640,8 53,0 

Укупно 449,5 580,5 898,3 642,9 449,5 898,3 35,9 
Класа дебљине % 

  
d ≤ 30 cm 30,2 25,1 11,0 

30 <d≤50 cm 38,5 44,8 33,7 

d > 50 cm 31,3 30,1 55,3 

 

Анализиране промене у запремини по врстама дрвећа утицале су и на 

промене размера смесе. Учешће букве у укупној запремини састојине 

перманентно се смањивало и са 49,4% колико је износило 1955. године опало је на 

24,5% у 2005. години, док се учешће јеле повећало сразмерно смањењу букве 

(табела 23). 
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      Табела 23. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПТ-2 
1955 1975 2005 

буква јела смрча буква јела смрча буква јела смрча 
49,4 46,9 3,7 29,6 64,9 5,4 24,5 71,3 4,2 

 
 

Запремински прираст 
 

Текући запремински прираст (табела 24) перманентно се повећавао у 

анализираном периоду. Промене су највише изражене код јеле код које се овај 

елемент повећао за 123,7% у односу на 1955. годину и то као последица 

прорашћивања средње јаких стабала у јаче дебљинске степене. Промене код букве 

и смрче мање су изражене. У целини посматрано, запремински прираст од        

17,2 m3∙ha–1 указује на високу производност ових полидоминантних заједница на 

конкретном станишту. У исто време дошло је до пада процента прираста код све 

три врсте дрвећа, као знак постепеног успоравања динамике ове шуме. 

 

    Табела 24. Промене текућег запреминског прираста  
                       састојине и процента прираста на ОПТ-2 

Врста  
дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3∙ha–1 % 
Буква 3,7 3,0 3,3 3,4 3,0 3,7 10,3 
Јела 5,9 9,2 13,2 9,4 5,9 13,2 38,7 
Смрча 0,4 0,7 0,7 0,6 0,4 0,7 29,7 
Укупно 10,0 12,9 17,2 13,4 10,0 17,2 27,1 

Piv ( %) 
Буква 1,75 1,75 1,52 1,70 1,52 1,75 7,9 
Јела 2,78 2,45 2,06 2,43 2,06 2,78 14,8 
Смрча 2,61 2,35 1,94 2,30 1,94 2,61 14,7 
Укупно 2,23 2,24 1,92 2,13 1,92 2,24 8,5 

 
 

7.1.3.  Огледно поље 4 (ОПТ-4) 

 

Карактеристике огледног поља 4 на Тари (позиција у простору, површина, 

орографске карактеристике и типолошка припадност) дате су у табели 25, док је 

сегмет његовог изгледа приказан сликом 6. 
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Табела 25. Основне карактеристике огледног поља 4, ГЈ „Тара“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПT-4 75/а 1,00 1152-1174 запад 10-15° 43°54'43''N 
43° 54'48''N 

19°25'42''E 
19° 25'45''E 

Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti - Fagetum typicum) на дубоким до средње дубоким 
смеђим земљиштима на кречњаку 
 

 
    Слика 6. Огледно поље ОПТ-4 (фото: Ђурић, Томић, 2013) 
 

Дебљинска  структура   
 

Анализирајући дебљинску структуру букве (графикон 35) у посматраном 

периоду запажа се да је она ближа једнодобним састојинама него пребирним, што 

је посебно изражено у 2005. години чију структуру прати десна асиметрија и 

велика варијациона ширина. Овакву дистрибуцију, слично као на претходним 

огледним пољима, прати перманентно смањење броја стабала букве, које у 

конкретним условима износи 27,3% у односу на 1955. годину. Појава је нарочито 

изражена у тањим дебљинским степенима. Дебљинска структура јеле (графикон 

36) у прва два периода веома је блиска типичној пребирној структури. Међутим, 

значајне промене у дистрибуцији броја стабала јеле по дебљинским степенима 

настају у последњем периоду, када долази до великог пада броја танких стабала. 

Леви крак обрнуто слово Ј расподеле нестаје, уочава се један максимум у средње 

јаким дебљинским степенима, након чега број стабала оштро опада. Све ово утиче 

на постепену еволуцију пребирне у једнодобну структуру јеле. Укупан број 

стабала јеле смањио се за 38,9% у односу на 1955. годину. Дистрибуција броја 
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стабала смрче (графикон 38) у посматраном периоду блиска је једнодобним 

састојинама са левом асиметријом у прва два периода. Расподела укупног броја 

стабала током 50-годишњег  периода прати промене јеле као најзаступљеније 

врсте дрвећа и, такође, указује на структурну дестабилизацију ове састојине у 

односу на њену пребирну структуру. Смањење укупног броја стабала у 2005. 

години износи  37,1% у односу на почетак периода (табела 26). Такође, приметне 

су промене у расподели стабала по класама дебљине. Знатно је смањен број 

стабала у категорији до 30 cm, док је дошло до повећања броја стабала у 

категорији стабала средње јаких и јаких димензија, што потврђује изнете 

констатације о нарушавању пребирне структуре. Последица изнетих промена 

јесте и смањење димензионог диверзитета, Џини гоефицијент током времена 

опада Gcy (1955) = 0,493; Gcy (1975) = 0,482; Gcy (2005) = 0,452 (графикон 5). 

 

   
  Графикон 35. Дебљинска структура              Графикон 36. Дебљинска структура 
                           букве (ОПТ- 4)                                                  јеле (ОПТ-4) 

   
  Графикон 37. Дебљинска структура               Графикон 38. Дебљинска структура                                                                                                          
                            смрче (ОПТ-4)                                                     укупно (ОПТ-4)                         
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                  Табела 26. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                                      по класама дебљине Биолеја на ОПТ-4 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 kom·ha–1   % 

Буква 176,0 164,0 128,0 156,0 128,0 176,0 16,0 
Смрча 47,0 47,0 22,0 38,7 22,0 47,0 37,3 
Јела 553,0 578,0 338,0 489,7 338,0 578,0 26,9 

Укупно 776,0 789,0 488,0 684,0 488,0 789,0 24,9 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 80,3 67,4 45,9 
30 <d≤50 cm 17,8 27,9 39,3 
d > 50 cm 1,9 4,7 14,8 

 

Висинска структура 

 

Линије расподеле броја стабала по висинским степенима букве (графикон 

27) неправилне су, незнатно назубљене, али у основи звонолике, са благо 

израженом десном асиметријом.  Максимум броја стабала у прва два периода је у 

висинском степену 22,5 m, док се у 2005. години, услед смањења броја танких 

стабала, он помера удесно, ка вишим степенима (28,5 m). Код јеле (графикон 28) у 

првој години премера дистрибуција стабала по висинским степенима има облик 

који је близак пребирним састојинама, односно од нижих степена (10,5 m) скоро 

правилно опада ка вишим степенима, док у 1975. години има скоро подједнак број 

стабала од висинског степена 10,5 m до 22,5 m, након чега он опада. Сасвим 

другачији облик ова линија има у последњој анализираној години. Присутна су 

два максимума, слабо изражени у висинском степену 13,5 m и јаче изражени у 

степену од 28,5 m, што указује на формирање два посебна спрата у састојини. 

Линије расподеле стабала смрче (графикон 29) су неправилне са два, а 2005. 

године са више максимума заступљености. Пошто јела има доминантно учешће у 

смеси, карактеристике њене расподеле у највећој мери односе се, и утичу, на 

расподелу укупног броја стабала по степенима висине (графикон 30). 
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  Графикон 27. Висинска структура                Графикон 28. Висинска структура 
                           букве (ОПТ-4)                                                   јеле (ОПТ-4) 

   
  Графикон 29. Висинска структура                 Графикон 30. Висинска структура 
                           смрче (ОП 4)                                                     укупно (ОПТ-4) 
 

Висинске криве 

 

Висинске криве едификатора (посебно букве и јеле) током времена 

(нарочито у последњем периоду) померају се навише и и удесно (графикони 31-

33). До померања висинских крива дошло је услед повећања броја средње јаких и 

стабала јаких димензија, која достижу веће висине. Код смрче ове промене су 

најмање изражене. 
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Графикон 31. Висинске криве букве (ОПТ-4)  Графикон 32. Висинске криве јеле (ОПТ-4) 

                      

  
  Графикон 33. Висинске криве смрче (ОПТ-4)                  
 

Темељница састојине 
 

Темељница (графикон 34, табела 28) се током времена увећала код све три 

врсте дрвећа, а посебно код јеле и то за 61%. Повећање темељнице састојине 

износило је 41,5%, тако да је она у 2005. години била 51,9 m2·ha–1. До наглог скока 

вредности овог структурног елемента у периоду од 1955.  до 1975. године дошло 

је услед покрета инвентара ка јачим дебљинским степенима. Пад броја стабала 

након овог периода није се у истом смислу одразио и на пад темељнице. Она се 

чак незнато и увећала. Разлог томе је велики пад танких стабала која имају 

минимално учешће у темељници састојине, као и повећање броја стабала средње 

јаких и јаких димензија. 
 

Табела 27. Статистички параметри 
изабраног модела висинске криве на 

ОПТ-4 
  1955. 1975. 2005. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,716 0,755 0,685 
R 0,847 0,869 0,827 
sh 0,179 0,143 0,148 

Јела 
R2 0,827 0,862 0,924 
R 0,909 0,929 0,961 
sh 0,154 0,154 0,129 

Смрча 
R2 0,844 0,857 0,884 
R 0,918 0,926 0,940 
sh 0,149 0,141 0,131 
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                          Графикон 34. Темељница (ОПТ-4) 

 

   Табела 28. Промене темељнице састојине на ОПТ-4 

Врста  
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m2·ha–1 % 
Буква 16,4 18,6 19,6 18,2 16,4 19,6 9,0 
Јела 18,2 28,5 29,3 25,3 18,2 29,3 24,4 
Смрча 2,1 3,2 3,0 2,8 2,1 3,2 21,2 
Укупно 36,7 50,3 51,9 46,3 36,7 51,9 18,0 

 

Претходно описане промене у конкретној састојини, логично су 

резултирале повећањем димензија стабала представника код све три врсте дрвећа, 

посебно код четинара (табела 29). Јела је повећала пречник средњег стабла из 

категорије 20% најдебљих стабала у састојини за 19,2 cm, а одговарајућу висину 

за 10 m, док је код смрче то повећање износило 23,7 cm, односно 8,1 m. 

Нагомилавање стабала овако јаких димензија указује на висок производни 

потенцијал конкретног станишта, али и на неминовно успорење развојне 

динамике састојине, отежано подмлађивање и урастање, односно на њену 

структурну дестабилизацију у односу на циљну пребирну структуру. 

 

          Табела 29. Промене пречника и висине горњег средњег стабла  
                            у састојини на  ОПТ-4 

Димензије 1955. 1975. 2005. 
бк. јл. см. бк. јл. см. бк. јл. см. 

dgmax  (cm) 52,1 31,2 37,2 56,5 39,2 45,8 63,7 50,4 60,9 
hgmax (m) 25,2 21,9 25,4 27,2 25,9 28,4 29,6 31,9 33,5 
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Запреминска структура 

 

Линије расподеле запремине по дебљинским степенима букве (графикон 

35) су неправилне, назубљене, али у основи звонолике, чији се максимум током 

времена помера удесно, ка јачим дебљинским степенима. Код јеле (графикон 36) 

ове криве су звонолике, у прва два периода са израженом левом асиметријом, која 

се постепенo губи у последњем анализираном периоду. Дистрибуцију запремине 

смрче (графикон 37) карактерише изражена неправилност током времена. Као и 

код дебљинске структуре, расподела укупне запремине (графикон 38) има 

карактеристике расподеле запремине јеле, као доминатне врсте дрвећа у смеси. 

     
  Графикон 35. Запреминска структура       Графикон 36. Запреминска структура 
                           букве (ОПТ-4)                                                јеле (ОПТ-4) 

   
   Графикон 37. Запреминска структура         Графикон 38. Запреминска структура 
                             смрче (ОПТ-4)                                                укупно (ОПТ-4)  

 

Укупна запремина састојине перманентно је расла у протеклих 50  година 

и увећала се за 74,5% у 2005 (табела 30). Изнету констатацију потврђују и 

промене запреминског индекса - SVI (1955-1975) = 0,509; SVI (1976-2005) = 0,743 
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(графикон 18). Посматрано по врстама дрвећа јела је удвостручила вредност 

запремине, док се код букве запремина увећала за 44,8%, а код смрче за 51,4%. 

Анализирајући промене запремине по класама дебљине Биолеја запажа се 

перманентно смањење учешћа запремине танких стабала, повећање учешћа 

запремине стабала јаких димензија, док је удео запремине стабала пречника 30,1–

50 cm константно висок током целог периода и знатно већи од предвиђеног за 

пребирне састојине уравнотеженог стања на Тари (Milojković, 1986; Tomanić, 

1996/97; Medarević, 2005). С обзиром на минимално учешће смрче у запремини, 

она је врста која се мора узгојно подржавати како би се очувала тродоминатност 

састојине. 

 
Табела 30. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                   по класама дебљине Биолеја на ОПТ-4  
Врста 
дрвећа 
 

Година премера V̅ min. max. cv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3·ha–1 % 
Буква 190,8 236,3 276,2 234,4 190,8 276,2 18,2 
Смрча 28,0 42,7 42,4 37,7 28,0 42,7 22,3 
Јела 237,8 409,9 477,2 374,9 237,8 477,2 32,9 

Укупно 456,6 688,9 795,8 647,0 456,6 795,8 26,8 
Класа дебљине %   

d ≤ 30 cm 44,0 28,7 12,5 
d = 30,1–50 cm 43,9 51,6 49,5 
d > 50 cm 12,1 19,7 38,0 
 

Размер смесе (табела 31) током времена мењао се у корист јеле, што је и за 

очекивати ако се има у виду да се запремина јеле у истом периоду увећала за 

74,5%. 
         Табела 31. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПТ-4 

1955. 1975. 2005. 
буква јела смрча буква јела смрча буква јела смрча 
41,8 52,1 6,1 34,3 59,5 6,2 34,7 60,0 5,3 

 
 

Запремински прираст 
 

Вредности текућег запреминског прираста (табела 32) су високе и 

индицирају висок производни потенцијал ових станишта. Међутим, у последњем 

периоду је дошло до постепеног пада вредности овог елемента. Уз пад процента 
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прираста, ово указује на то да ће се нагомилавање јаких стабала (темељнице и 

запремине састојине), поред већ присутног негативног утицаја на подмлађивање и 

урастање, у блиској будућности негативно одразизи на прираст и динамику 

састојине. 
Табела 32. Промене текућег запреминског прираста  

                                 састојине и процента прираста на ОПТ-4 

Врста  
дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3∙ha–1 cIv 
Буква 3,6 4,0 3,2 3,6 3,2 4,0 11,1 
Јела 7,4 11,0 10,4 9,6 7,4 11,0 20,1 
Смрча 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,9 15,1 
Укупно 11,7 15,9 14,3 14,0 11,8 15,9 14,8 

Piv ( %) 
Буква 1,87 1,70 1,50 1,69 1,50 1,87 10,9 
Јела 3,13 2,67 2,19 2,66 2,19 3,13 17,6 
Смрча 2,67 2,21 1,70 2,19 1,70 2,67 22,1 
Укупно 2,17 2,31 1,80 2,23 1,80 2,57 17,6 

 
 

7.1.4.  Огледно поље 6 (ОПТ-6) 

 

Основне карактеристике огледног поља 6 на Тари дате су у табели 33, док 

је сегмет његовог изгледа приказан сликом 7. 

 
Табела 33. Основне карактеристике огледног поља 6, ГЈ „Тара“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПT-6 30/b 1,85 1180-1234 североисток 16-20° 43°56'08'' 
43°56'16'' 

19°24'19' 
19°24'26' 

Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti - Fagetum typicum) на дубоким до средње дубоким 
смеђим земљиштима на кречњаку 
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                              Слика 7. Огледно поље ОПТ-6 (фото: Ђурић, Томић, 2013) 
 
 

Дебљинска структура 
 

Дистрибуција броја стабала букве (графикон 39) блиска је једнодобним 

састојинама у сва три посматрана периода. Број стабала букве смањен је за 31,3% 

у 1975. години у односу на 1955. годину. Овај негативни тренд заустављен је у 

последњем периоду, када је дошло до незнатног повећања броја стабала ове врсте 

дрвећа. Дебљинска структура смрче (графикон 41) у прва два премера блиска је 

пребирној структури, која се губи у последњем периоду и прелази у разнодобну. 

Расподела броја стабала јеле по дебљинским степенима (графикон 40) еволуирала 

је од оне која је карактеристична за пребирне шуме, па до структуре блиске 

разнодобним  шумама у 2005. години. Ове промене директна су последица 

смањења броја стабала у најтањим категоријама и већ описаног процеса 

нагомилавања средње јаких и јаких стабала у састојини. При свему овоме може се 

констатовати и умањење броја стабала јеле од 441,6 kom·ha-1 (1955) на 297,3 

kom·ha-1 у 2005. години. Наведенe оцене везанe за структурну изграђеност јеле, 
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као доминантне врсте дрвећа у овој састојини, у једнакој мери важе и за 

расподелу укупног броја стабала (графикон 42). Укупан број стабала смањен је за 

34,4% (табела 34), при чему је дошло је и до великих промена у његовој 

дистрибуцији по класама дебљине. Учешће стабала пречника до 30 cm са 70,5%, 

колико је износио у 1955. години, пало је на свега 36,2% у 2005. години. 

Пропорционално овом смањењу увећао се број средње јаких, а посебно јаких 

стабала, што је отежало подмлађивање, урастање и дестабилизовало пребирну 

структуру ове састојине. Џини гоефицијент, као индикатор димензионе 

разноврсности,  током времена се смањио - Gcy (1955) = 0,629; Gcy (1975) = 0,601; 

Gcy (2005) = 0,501 (графикон 5), што потврђује напред изнете констатације.  

 

   
   Графикон 39. Дебљинска структура             Графикон 40. Дебљинска структура 
                           букве (ОПТ-6)                                                   јеле (ОПТ-6) 

   
 Графикон 41. Дебљинска структура                 Графикон 42. Дебљинска структура                                                  

смрче (ОПТ-6)                                                        укупно (ОПТ-6)        
 

 

 



70 
 

                     Табела 34. Промене  броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                                     по класама дебљине Биолеја на ОПТ- 6   

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 kom·ha–1   % 

Буква 70,8 48,6 50,3 56,6 48,6 70,8 21,8 
Смрча 27,6 29,2 6,5 20,6 6,5 27,6 59,2 
Јела 441,6 450,3 297,3 396,4 297,3 450,3 21,7 

Укупно 540,0 528,1 354,1 473,5 354,1 540,0 21,9 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 70,5 67,2 36,2 
30 <d≤50 cm 20,0 19,0 30,5 
d > 50 cm 9,5 13,8 33,3 

 

 
Висинска структура 
 

Линије расподеле броја стабала по висинским степенима букве (графикон 

43) у анализираном временском периоду звонолике су, са израженом десном 

асиметријом, карактеристичне за једнодобне састојине, што коинцидира са 

дебљинском структуром ове врсте. Код јеле (графикон 44) токови ових линија у 

прва два анализирана периода, са мањим одступањима, блиски су пребирним 

састојинама, односно почевши од висинског степена 13,5 m број стабала стално 

опада ка вишим степенима. Међутим, као и у претходно анализираном огледном 

пољу, у 2005. години крива добија сасвим другачији облик, постаје положенија, са 

два максимума заступљености броја стабала и продуженом линијом у десно, ка 

вишим степенима. Јаче је изражен други максимум, што указује на слојевитост и 

појаву два спрата у висинској структуираности јеле. Линија дистрибуције броја 

стабала по висинским степенима смрче (графикон 45) у првом периоду је 

звонолика, са левом асиметријом, касније, у два наредна периода, неправилна је и 

назубљена са више максимума. Изнете карактеристике расподеле јеле у највећој 

мери односе се и на расподелу укупног броја стабала (графикон 46) по висинским 

степенима. 
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   Графикон 43. Висинска структура               Графикон 44. Висинска структура 
                            букве (ОПТ-6)                                                 јеле (ОПТ-6) 

   
   Графикон 45. Висинска структура               Графикон 46. Висинска структура 
                            смрче (ОПТ-6)                                                укупно (ОПТ-6) 

 

Висинске криве 

 

У анализираном временском периоду код све три врсте дрвећа дошло је до 

померање висинских крива (графикони 47-49), које је јаче изражено код јеле и 

смрче у односу на букву. На ову појаву највећи утицај имало је повећање броја 

стабала јачих пречника, а самим тим и већих висина.  

 
 



72 
 

   
Графикон 47. Висинске криве букве (ОПТ-6) Графикон 48. Висинске криве јеле (ОПТ-6)      
                     

Графикон 49. Висинске криве смрче (ОПТ-6) 
 
 

Темељница састојине 
 

Збир кружних пресека састојине (графикон 50, табела 36), из периода у 

период, расте и 2005. године достиже износ од чак 58,1 m2·ha–1,  што у односу на 

почетни период представља увећање за 41,4%. Ово повећање настало је као 

резултат повећања темељнице јеле, односно повећања броја стабала ове врсте 

дрвећа средње јаких, посебно, јаких димензија.  
 

 Табела 35. Статистички параметри 
изабраног    модела висинске криве на 
ОПТ-6 

  1955. 1975. 2005. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,791 0,628 0,761 
R 0,889 0,793 0,872 
sh 0,143 0,150 0,160 

Јела 
R2 0,816 0,852 0,896 
R 0,903 0,923 0,947 
sh 0,172 0,261 0,149 

Смрча 
R2 0,827 0,866 0,608 
R 0,910 0,930 0,780 
sh 0,157 0,194 0,238 
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  Графикон 50. Темељница (ОПТ-6) 

 

                               Табела 36. Промене темељнице састојине  на ОПТ-6 

Врста  
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m2·ha–1 % 
Буква 19,0 14,4 15,9 16,4 14,4 19,0 14,3 
Јела 21,2 29,0 41,5 30,6 21,2 41,5 33,4 
Смрча 0,9 1,7 0,7 1,1 0,7 1,6 44,3 
Укупно 41,1 45,1 58,1 48,1 41,1 58,1 18,5 

 

Вредности пречника dgmax и њима одговарајућих висина hgmax перманентно 

су се увећавале у посматраном периоду и све три врсте достижу знатне димензије, 

нарочито буква. 

          Табела 37. Промене пречника и висине горњег средњег стабла  
                             у састојини на  ОПТ-6 

Димензије 1955. 1975. 2005. 
бк. јл. см. бк. јл. см. бк. јл. см. 

dgmax  (cm) 86,4 42,8 35,0 89,3 51,6 47,9 91,8 67,6 52,5 
hgmax (m) 31,4 22,6 21,6 31,8 27,9 28,4 35,3 34,5 33,9 

 

Запреминска структура 

 

Линије дистрибуције запремине букве по дебљинским степенима 

(графикон 51) су неправилне, назубљене, али у основи звонолике током целог 

анализираног периода. Запреминску структуру јеле (графикон 52) такође 

карактеришу звонолике криве, са максимумом који се, из периода у период, 
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помера ка јачим дебљинским степенима. Смрча (графикон 53), као најмање 

заступљена врста, има изразито неправилне линије расподеле запремине по 

дебљинским степенима. Запреминска структура састојине (графикон 54), 

углавном има карактеристике јеле као доминантне врсте дрвећа у смеси.   

   
  Графикон 51. Запреминска структура           Графикон 52. Запреминска структура 
                           букве (ОПТ-6)                                                   јеле (ОПТ-6) 

   
   Графикон 53. Запреминска структура         Графикон 54. Запреминска структура 
                            смрче (ОПТ-6)                                                укупно (ОПТ-6) 

 

У последњих 50. година запремина јеле (табела 38) се увећала 2,5 пута, 

запремина букве се смањила за 4,7%, док се запремина смрче незнатно увећала. 

Ове промене одразиле су се на укупну запремину састојине која се увећала за 

70%. Да је дошло до знатног увећања запремине потврђују и вредности 

запреминског индекса састојине, чије вредности су 0,188, односно 0,701 

(графикон 18). Када се анализирају промене расподеле укупне запремине по 

класама дебљине Биолеја уочава се да је однос запремине танког, средње јаког и 

јаког материјала у прва два анлизирана периода близак оптималном односу за 

пребирне шуме (20:30:50), а да је до знатних промена дошло у периоду од 1975. 
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до 2005. године, када је значајно смањен удео запремине танких стабала и 

повећан удео запремине стабала изнад 50 cm. Свакако да се оваква прерасподела 

запремине негативно одразила на структурну изграђеност ове састојине, односно 

на њено удаљавање од жељене-пребирне структуре. 

 

                      Табела 38. Промене запремине састојине и њене дистрибуције  
                                          по класама дебљине Биолеја на ОПТ-6                                                       

Врста 
дрвећа 
 

Година премера V̅ min. max. cv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3·ha–1 % 
Буква 282,0 220,2 268,8 257,0 220,2 282,0 12,7 
Смрча 10,5 20,5 11,1 14,1 10,5 20,5 39,7 
Јела 259,3 414,8 658,4 444,2 259,3 658,1 45,3 

Укупно 551,8 655,5 938,3 715,1 551,7 938,2 28,0 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 18,0 18,9 6,0 
30 <d≤50 cm 30,4 27,8 22,6 
d > 50 cm 51,5 53,3 71,4 

 

Из периода у период, како се увећавала запремина јеле, растао је и њен 

удео у смеси, од 47% колико је износило 1955. године, до 70,2% у 2005. години 

(табела 39). У исто време учешће букве, од доминантног у првој години премера, 

смањило се на свега 28,6% на крају посматраног периода, иако јој се запремина у 

апсолутном износу није битније смањила. 

 

           Табела 39. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПТ-6 
1955. 1975. 2005. 

буква јела смрча буква јела смрча буква јела смрча 
51,1 47,0 1,9 33,6 63,3 3,1 28,6 70,2 1,2 

 

Запремински прираст 

 

Текући запремински прираст састојине перманентно се повећавао, да би у 

последњем периоду износио 15,7 m3∙ha–1 (табела 40). У односу на 1955. годину то 

повећање је 42,7%. И у овом случају носилац тих промена је јела. За разлику од 

прираста у апсолутном износу, проценат прираста све три врсте дрвећа се 

смањио, посебно код јеле и смрче, што указује на извесне поремећаје у овој 

састојини.  
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                         Табела 40. Промене текућег запреминског прираста састoјине и  
                                             процента прираста на ОПТ-6 

Врста дрвећа 
Година премера I̅v min. max. cIv 

1955. 1975. 2005. (1955-2005) 
m3∙ha–1 % 

Буква 3,6 2,8 3,2 3,2 2,8 3,6 12,5 
Јела 7,1 10,1 12,3 9,8 7,1 12,3 26,5 
Смрча 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,5 45,8 

Укупно 11,0 13,4 15,7 13,4 11,0 15,7 17,6 
Piv ( %) 

Буква 1,28 1,25 1,20 1,24 1,20 1,28 3,2 
Јела 2,74 2,44 1,86 2,35 1,86 2,74 19,1 
Смрча 2,70 2,25 1,61 1,60 1,20 1,86 21,4 
     Укупно 1,99 2,04 1,67 1,90 1,67 2,04 10,5 

 

7.1.5. Огледно поље 7 (ОПТ-7) 

 

Просторне карактеристике овог огледног поља и његова типолошка 

припадност дати су у табели 41, а сегмент изгледа на слици 8. 

 
Табела 41. Основне карактеристике огледног поља 7, ГЈ „Тара“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПT-7 110/а 1,54 1179 - 1196 север-
северозапад 11-15° 43°53'51'' 

43°53'14'' 
19°27'07'' 
19°27'10'' 

Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti – Fagetum drymetosum) на плитком и скелетном 
смеђем земљишту на кречњаку 
 

 
                       Слика 8. Огледно поље ОПТ-7 (фото: Ђурић, Томић, 2013) 
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Дебљинска структура 

 

Расподела броја стабала букве (графикон 55) током времена изразито је 

неправила и условно се може окрактерисати као неправилно једнодобна. Такође, 

ову дистрибуцију прати померање криве удесно, ка јачим дебљинским степенима, 

да би последњим премером констатовано одсуство стабала у прва три дебљинска 

степена, као директна последица изостанка урастања ове врсте дрвећа. Ове 

промене праћене су и константним смањењем броја стабала букве, које је 

нарочито изражено у периоду 1975-2005. године. У овом периоду број стабала 

букве је редукован за 53% (табела 42). За разлику од букве, број стабла смрче је 

благо повећан и то у категорији најтањих стабала, што је довело до поправке 

структурне изграђености ове врсте дрвећа, односно до њеног постепеног 

приближавања пребирној структури. (графикон 57). Карактеристично за 

дистрибуцију стабала јеле (графикон 56), као доминантне врсте у смеси, јесте 

мање-више правилно опадање броја стабала идући ка јачим дебљинским 

степенима, што је карактеристично обележје пребирне сасатојине. Као последица 

благог повећања броја стабала у најтањим дебљинским степенима у последњем 

периоду, јела у 2005. години има структуру блиску пребирној структури, с тим да 

је приметан благи вишак стабала у степену 47,5 cm. Дебљинска структура 

састојине као целине има особине структуре јеле као најзаступљеније врсте 

дрвећа (графикон 58). Иако је укупан број стабала у 2005. годину смањен за 

15,4%, као последица смањења броја стабала букве, садашња дебљинска 

структура састојине ближа је пребирној структури него што је то била пре 50 

година. Ову чињеницу потврђује и Џини коефицијент који показује стално 

повећање вредности у посматраном периоду Gcy (1955) = 0,582; Gcy (1975) = 0,584; 

Gcy (2005) = 0,624 (графикон 5). 
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   Графикон 55. Дебљинска структура             Графикон 56. Дебљинска структура 
                            букве (ОПТ-7)                                                  јеле (ОПТ-7) 

   
   Графикон 57. Дебљинска структура              Графикон 58. Дебљинска структура      
                            смрче (ОПТ-7)                                                    укупно (ОПТ-7)       

 

                   Табела 42. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције  
              по класама дебљине Биолеја на ОПТ-7 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 kom·ha–1   % 

Буква 128,5 114,9 53,9 99,1 53,9 128,5 40,1 
Смрча 35,7 38,9 44,2 39,6 10,8 35,7 10,8 
Јела 185,1 198,7 197,4 193,7 185,1 198,7 3,9 

Укупно 349,3 352,5 295,5 332,4 295,5 352,5 9,6 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 62,5 55,6 58,0 
30 <d≤50 cm 20,6 27,4 22,9 
d > 50 cm 16,9 16,9 19,1 

 

Висинска структура 

 

Криве дистрибуције броја стабала букве по висинским степенима 

(графикон 59) су звонолике, са израженом десном асиметријом која се повећава 
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током времена. У 2005. години евидентно је изостајање стабала у нижим 

висинским степенима, аналогно описаној појави изостанка танких стабала код 

дебљинске структуре. Линије расподеле броја стабала јеле по висинским 

степенима (графикон 60) карактеришу се неправилним током, са два максимума  и 

повећањем варијационе ширине током времена. Разнодобност у најширем смислу, 

постепено еволуира ка пребирној структури, на шта указује смањење другог и 

повећање првог (ниска стабла) максимума у 2005. години. Линије расподеле броја 

стабала смрче по висинским степенима (графикон 61) су неправилне, вишеструко 

назубљене, посебно у последњем периоду, што индицира разнодобност. Висинска 

структура састојине као целине (графикон 62) има сличне токове као јела, с 

обзиром на њено доминантно учешће у смеси. 

   
  Графикон 59. Висинска структура                Графикон 60. Висинска структура 
                           букве (ОПТ-7)                                                  јеле (ОПТ-7) 

   
   Графикон 61. Висинска структура               Графикон 62. Висинска структура 
                            смрче (ОПТ-7)                                                 укупно (ОПТ-7) 
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Висиснске криве 

 

Висинске криве све три врсте двећа (графикони 63-65) померају се токм 

времена. Највеће померање запажа се код јеле, код које је дошло до повећања 

броја стабала у јачим дебљинским степенима (од 47,5 до 77,5 cm),  а самим тим и 

виших стабала, што је условило померање висинских крива. 

   
Графикон 63. Висинска крива буква (ОПТ-7) Графикон 64. Висинска крива јела (ОПТ-7) 
 

 
Графикон 65. Висинска крива смрча (ОПТ-7)      
 

Темељница састојине 

 

Вредност темељнице састојине (графикон 63, табела 44) расла је у периоду 

од 1955.  до 1975. године, након чега је, услед смањења броја стабала букве, 

дошло до пада величине овог структурног елемента. Појединачно посматрано, 

темељнице јеле и смрче су расле у посматраном периоду, док је код букве она 

смањена за 30%, што је и довело до наведеног смањења вредности укупне 

темељнице састојине на крају анализираног периода. 

Табела 43. Статистички параметри 
изабраног модела висинске криве на 
ОПТ-7 

  1955. 1975. 2005. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,817 0,822 0,517 
R 0,904 0,907 0,718 
sh 0,169 0,126 0,126 

Јела 
R2 0,851 0,885 0,889 
R 0,923 0,941 0,943 
sh 0,160 0,166 0,172 

Смрча 
R2 0,849 0,845 0,824 
R 0,922 0,919 0,908 
sh 0,172 0,189 0,227 
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                   Графикон 66. Темељница (ОПТ-7) 

 
   Табела 44. Промене темељнице састојине на ОПТ-7 

Врста  
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1955. 1975. 2005. (1955-2005.) 

m2·ha–1 % 
Буква 28,0 26,5 19,6 24,7 19,6 28,0 18,1 
Јела 8,8 12,7 13,0 11,5 8,8 13,0 20,4 
Смрча 1,4 2,2 3,6 2,4 1,4 3,6 46,4 
Укупно 38,2 41,4 36,2 38,6 36,2 41,1 6,8 

 

 

Повећале су се димензије средњег стабла из категорије 20% најдебљих 

стабала у састојини код све три врсте дрвећа (табела 45). Ово је посебно 

карактеристично за букву која је повећала пречник овог представника за 17,5  cm, 

а висину за 4,5 m и на крају посматраног периода достигла импозантне димензије 

иако се ради о станишту скромног производног потенцијала (плитко и скелетно 

смеђе земљиште на кречњаку). Јела и смрча су оствариле знатно мање пречнике и 

висине, па се може констатовати да је на сиромашнијим стаништима Таре буква 

носилац производности, а да четинари, посебно јела, високу производност 

остварују на дубоким, свежим земљиштима. 
 

          Табела 45. Промене пречника и висине горњег средњег стабла  
                            у састојини на  ОПТ-7 

Димензије 1955. 1975. 2005. 
бк. јл. см. бк. јл. см. бк. јл. см. 

dgmax  (cm) 79,0 36,4 35,8 82,6 45,4 44,3 96,2 50,4 56,7 
hgmax (m) 31,5 21,5 22,0 34,1 26,3 26,8 36,0 31,4 30,7 
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Запреминска структура 
 

Линије дистрибуције запремине букве по дебљинским степенима 

(графикон 67) у основи су звонолике, са израженом десном асиметријом током 

целог анлизираног периода. Код јеле (графикон 68) линије расподеле запремине 

су такође звонолике, са левом асиметријом у прва два периода и десном 

асиметријом у последњем периоду. Запреминска структура смрче (графикон 69) 

изразито је неправилна и вишеструко назубљене током времена. На расподелу 

укупне запремине састојине (графикон 70) већи утицај имала је буква, као 

доминатна врста дрвећа у смеси, али приметан је и утицај јеле, нарочито у тањим 

дебљинским степенима. 

   
  Графикон 67. Запреминска структура        Графикон 68. Запреминска структура 
                           букве (ОПТ-7)                                                 јеле (ОПТ-7) 

   
  Графикон 69. Запреминска структура        Графикон 70. Запреминска структура 
                           смрче (ОПТ-7)                                                укупно (ОПТ-7)  

 

Након 1975. године запремина по хектару букве (табела 46) опада за 20%, 

иако је присутно нагомилавање стабала јачих димензија. Као и код темељнице, 
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разлог томе је смањење броја стабала ове врсте дрвећа у наведеном периоду за 

55%. Код јеле, запремина је перманентно расла и последњом инвентуром 

регистрована је запремина већа за 83% у односу на 1955. годину. Присутан је и 

сталан пораст запремине смрче. Наведене промене запремине по врстама дрвећа 

условиле су и промену укупне запремине састојине, која се увећава у периоду од 

1955. до 1975. године, након чега је дошло до њеног смањења, као последица 

смањења запремине букве у истом периоду. Без обира на овај пад, запремина  

састојине 2005. године је већа него на почетку анализираног периода. 

Запремински индекс, као показатељ повећања запремине у односу први премер 

износи 0,169, односно 0,103 (графикон 18) и потврђује констатације о незнатном 

увећању запремине. Однос броја стабала врста дрвећа у овој састојини бк:см:јл = 

0,18:0,15:0,67 и запремине бк:см:јл = 0,58:0,08:0,34 јасно потврђују већ изнету 

констатацију да је буква носилац производње на овим стаништима. Расподела 

запремине по класама дебљине Биолеја, све време показује мањак запремине 

танких стабала, вишак запремине стабала јаких димензија, док је учешће стабала 

пречника 30-50 cm варирало од 19,4% до 25,5%. Ова оцена изречена је у односу на 

оптималну дистрибуцију запремине по класама дебљине пребирне шуме - танка: 

средње јака: јака стала = 20:30:50%, којој у овим условима тежимо. 

Упоредо са променама запремине појединих врста дрвећа, мењао се и 

стварни размер смесе у састојини (табела 47). Наиме, однос 76,4:23,6% у корист 

букве у 1955. години променио се и у 2005. години износи 57,6:42,4, такође у 

корист букве у односу на четинаре. 

Табела 46. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                                            по класама дебљине Биолеја на ОПТ-7                                                       

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3·ha–1 % 
Буква 409,0 424,3 339,9 391,1 339,9 424,3 11,5 
Смрча 15,0 27,6 46,5 29,7 15,0 46,5 53,4 
Јела 111,4 173,8 203,9 163,0 111,4 203,9 28,9 

Укупно 535,4 625,7 590,3 583,8 535,4 625,7 7,8 
Класа дебљине %   

d ≤ 30 cm 14,5 11,9 9,7 
30 <d≤50 cm 19,4 25,5 23,2 
d > 50 cm 66,1 62,6 67,2 
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                         Табела 47. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПТ-7 
1955 1975 2005 

буква јела смрча буква јела смрча буква јела смрча 
76,4 20,8 2,8 67,8 27,8 4,4 57,6 34,5 7,9 

 

Запремински прираст 

 

Након незнатног увећања вредности запреминског прираста букве у 1975 

(табела 48) дошло је до његовог пада у 2005. години. Код јеле и смрче приметно је 

перманентно увећање овог таксационог елемента. На нивоу састојине, слично као 

код букве, уследило је незнатно смањење запреминског прираста у 2005. у односу 

на 1975. годину, али је он и даље већи у односу на прву годину премера. Проценат 

прираста букве релативно је низак и опада у последњем периоду, што указује на 

смањење виталности ове врсте и на њено прашумско порекло. Проценат прираста 

јеле и смрче је на задовољавајућем нивоу у посматраном периоду. Износ текућег 

запреминског прираста од 10 m3∙ha–1 релативно је висок, али и доста нижи у 

односу на претходна огледна поља која се налазе на дубоким смеђим земљиштима 

на кречњацима и где је јела носилац производности. Како буква у укупном броју 

стабала учествује са 18%, а у текућем запреминском прирасту са 40%, може се 

констатовати да је у овим условима (плитко, скелетно смеђе земљиште на 

кречњаку) она најпроизводнија. 

 
            Табела 48. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                               и процента прираста на ОПТ-7 

Врста дрвећа 
Година премера I̅v min. max. cIv 

1955. 1975. 2005. (1955-2005) 
m3∙ha–1 % 

Буква 5,6 5,7 4,0 5,1 4,0 5,7 18,7 
Јела 3,0 4,3 5,0 4,1 3,0 5,0 24,8 
Смрча 0,4 0,6 1,0 0,7 0,4 1,0 45,8 

Укупно 9,0 10,6 10,0 9,9 9,1 10,6 7,6 
Piv ( %) 

Буква 1,35 1,35 1,18 1,29 1,18 1,35 7,6 
Јела 2,74 2,45 2,44 2,54 2,44 2,74 6,7 
Смрча 2,69 2,34 2,15 2,39 2,15 2,69 11,5 
   Укупно 1,69 1,70 1,69 1,69 1,69 1,70 0,3 
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7.1.6. Огледно поље 8 (ОПТ-8) 

 

Основне карактеристике овог огледног поља дате су у табели 49,  а сегмент 

његовог изгледа на слици 9. 
Табела 49. Основне карактеристике огледног поља 8, ГЈ „Тара“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПT-8 131/а 1,12 1317 - 1345 север-
северозапад 11-15° 43°54'12'' 

43°54'16'' 
19°27'48'' 
19°27'54'' 

Тип шуме смрче, јеле и букве (Piceo - Abieti - Fagetum typicum) на дубоким до средње дубоким 
смеђим земљиштима на кречњаку 
 

 
              Слика 9. Огледно поље ОПТ-8 (фото: Ђурић, Томић, 2013) 
 

Дебљинска структура 

 

Структура букве по броју стабала (графикон 71) блиска је једнодобним 

састојинама, а у  последњем периоду долази до већег пада броја стабала, 

повећања варијационе ширине дистрибуције и појаве десне асиметрије. 

Дистрибуција јеле у овој састојини (графикон 72) у многоме се разликује од до 

сада приказаних дистрибуција. У овим условима она је блиска типичној 

структури пребирних састојина, посебно у последња два периода, као последица 

сталног прилива танких стабала у прва четири дебљинска степена (до 30 cm). Ова 
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појава може се сматрати позитивном јер само контролисана динамика обнове, 

урастања и прорастања инвентара доводи до успостављања трајно пребирне 

структуре. Структура смрче је блиска разнодобним састојинама (графикон 73). С 

обзиром на изразиту доминацију јеле у овој састојини, карактеристике њене 

дисрибуције по дебљинским степенима у потпуности се односе и на расподелу 

укупног броја стабала. Наведене промене структурне изграђености праћене су и 

променама броја стабала у посматраном периоду. Укупан број стабала (табела 74) 

повећао се за 62,1% у 2005. години у односу на 1955. годину. У исто време 

повећао се удео стабала пречника до 30 cm, а смањило учешће стабала средње 

јаких и јаких димензија (табела 50). За разлику од претходних ситуација, 

очигледно је да повећање броја танких стабала, кроз перманентан процес обнове и 

урастања, представља нужан предуслов постизању и даљем очувању пребирне 

структуре. Позитиван ефекат, с аспекта савремених критеријума природи блиског 

газдовања, јесте и повећање димензионог диверзитета (графикон 5) у овој 

састојини (Gcy (1955) = 0,539; Gcy (1975) = 0,616; Gcy (2005) = 0,629). 

   
  Графикон 71 . Дебљинска структура            Графикон 72. Дебљинска структура 
                            букве (ОПТ-8)                                                 јеле (ОПТ-8) 
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  Графикон 73. Дебљинска структура             Графикон 74. Дебљинска структура    
                           смрче (ОПТ-8)                                                  укупно (ОПТ-8)      
 
                    Табела 50. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                                       по класама дебљине Биолеја на ОПТ-8 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1955.   1975.    2005. (1955-2005)  
 kom·ha–1   % 

Буква 54,5 44,6 28,6 42,6 28,6 54,5 30,7 
Смрча 22,3 26,8 16,1 21,7 16,1 26,8 24,7 
Јела 292,9 491,9 554,5 446,4 292,9 554,5 30,6 

Укупно 369,7 563,3 599,2 510,7 369,7 599,2 24,2 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 56,8 69,3 77,2 
30 <d≤50 cm 28,7 17,4 11,7 
d > 50 cm 14,5 13,3 11,1 

 

Висинска структура 

 

Линије расподеле броја стабала букве по висинским степенима (графикон 

75) у основи су звонолике, изражене десне асиметрије, са максимумом 

заступљености стабала у висинском степену 28,5 m, што је одлика једнодобних 

сасатојина. Висинска структура јеле (графикон 76), као и дебљинска,  блиска је 

пребирним састојинама, односно идући од нижих висинских степена приметан је 

постепен и, углавном, правилан пад криве ка вишим степенима. Висинску 

структуру смрче (графикон 77) карактерише изразита неправилност током целог 

посматраног периода. Дистрибуција укупног броја стабала по висинским 

степенима (графикон 78),  уз мања одступања, има одлике дистрибуције јеле као 

изразито доминантне врсте дрвећа у смеси. 
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  Графикон 75. Висинска структура             Графикон 76. Висинска структура 
                           букве (ОПТ-8)                                                   јеле (ОПТ-8) 

     
    Графикон 77. Висинска структура             Графикон 78. Висинска структура 
                             смрче (ОПТ- 8)                                                 укупно (ОПТ- 8)  

 

Висинске криве 

 

Померање висинских крива (графикони 79-81) приметно је код све три 

врсте, али највише је изражено код јеле, посебно у последњем анализираном 

периоду, што је последица повећања броја стабала ове врсте дрвећа и покрета 

инвентара ка јачим дебљинским степенима. 
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 Графикон 79. Висинске криве букве (ОПТ-8)  Графикон 80. Висинске криве јеле (ОПТ-8) 

                       

 
Графикон 81. Висинске криве смрче (ОПТ-8) 
 

Темељница састојине 

 

Темељница састојине (графикон 82, табела 52) перманентно се увећавала, 

али различитим интезитетом. Значајан раст забележен је у периоду од 1955. до 

1975. године, а потом, у наредних 30 година, тај раст је минималан. Као 

последица констатног смањења броја стабала букве, дошло је и до смањења њене 

темељнице за око 30%. У исто време јела је увећала овај таксациони елемент за 

76,2%, што се одразило на пораст вредности укупне темељнице састојине за 

34,7%. 

Табела 51. Статистички параметри 
изабраног модела висинске криве на 
ОПТ-8 

  1955. 1975. 2005. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,802 0,637 0,892 
R 0,896 0,798 0,945 
sh 0,125 0,098 0,141 

Јела 
R2 0,860 0,844 0,838 
R 0,927 0,919 0,915 
sh 0,183 0,175 0,165 

Смрча 
R2 0,941 0,933 0,790 
R 0,970 0,966 0,889 
sh 0,115 0,137 0,233 
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                   Графикон 82. Темељница (ОПТ-8) 

 

   Табела 52. Промене темељнице састојине на ОПТ-8 

Врста  
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m2·ha–1 % 
Буква 11,3 9,3 7,8 9,5 7,8 11,3 18,5 
Јела 20,6 33,0 36,3 30,0 20,6 36,3 27,6 
Смрча 1,5 2,4 0,9 1,6 0,9 2,4 47,2 
Укупно 33,4 44,7 45,0 41,0 33,4 45,0 6,6 

 

У табели 53. приказане су димензије представника из категорије 20% 

најдебљих стабала у састојини. Код букве је евидентно повећање димензија овог 

представника током времена. Код јеле и смрче, након увећања пречника у првих 

20 година посматраног периода, дошло је до његовог стагнирања, односно до 

благог пада у наредних 30 година. За разлику од пречника, висина представника 

јеле перманентно се увећавала, а код букве и смрче незнатно је смањења у 

последњем анализираном периоду. 

 

          Табела 53. Промене пречника и висине горњег средњег стабла  
                            у састојини на ОПТ-8 

Димензије 
1955. 1975. 2005. 

бк. јл. см. бк. јл. см. бк. јл. см. 
dgmax  (cm) 69,4 50,8 41,7 69,6 54,0 47,7 77,2 53,4 45,3 
hgmax (m) 30,9 24,1 24,0 31,3 26,1 26,9 29,8 30,9 26,1 
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Запреминска структура 

 

Расподела запремине букве по дебљинским степенима (графикон 83) је 

звонолика, са благо израженом левом асиметријом у прва два периода, која у 

последњм периоду, услед повећања учешћа запремине јачих стабала, прелази у 

десну асиметрију. Дистрибуција запремине јеле по дебљинским степенима 

(графикон 84) у првом анализираном периоду је звонолика, са десном 

асиметријом, након чега се облик линије мења, постаје назубљена са више 

максимума и са приметним повећањем варијационе ширине. С обзиром на мало 

учешће у смеси, запреминска структура смрче (графикон 85) је неправилна. 

Слично као и код претходно описаних структура (дебљинске и висинске), 

расподела укупне запремине састојине (графикон 86) има у највећој мери 

карактеристике расподеле запремине јеле, као доминатне врсте дрвећа у смеси. 

   
   Графикон 83. Запреминска структура         Графикон 84. Запреминска структура 
                            букве (ОПТ-8)                                                 јеле (ОПТ-8) 

   
   Графикон 85. Запреминска структура         Графикон 86. Запреминска структура 
                            смрче (ОПТ-8)                                                 укупно (ОПТ-8) 
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Анализа промена запремине (табела 54) у последњих 50  година указује на 

то да је дошло до смањења запремине букве за 31,9%, смрче за 40,5% и до  

повећања запремине јеле за 119,8%. Ово је резултирало повећањем укупне 

запремине за 56,3%. Запремина састојине, услед увећања запремине јеле, 

увећавала се из периода у период, на шта указују и вредности запреминског 

индекса састојине (графикон 18), који износи 0,376 (1975. година), односно 0,569 

(2005. година). Расподела запремине по класама дебљине Биолеја такође се 

мењала током времена, да би скоро оптималан однос за пребирне састојине 

(20:30:50) био забележен 1975. године. У односу на овај оптимум, у 2005. години 

приметан је благи вишак запремине танких и стабала изнад 50 cm пречника, а 

недостатк запремине стабала пречника 30-50 cm. 

 

                           Табела 54. Промене запремине састојине и њене дистрибуције  
                                           по класама дебљине Биолеја на ОПТ- 8  

Врста 
дрвећа 
 

Година премера V̅ min. max. cv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3·ha–1 % 
Буква 159,9 136,7 108,8 135,1 108,8 159,9 18,9 
Смрча 18,5 30,1 11,0 19,9 11,0 30,1 48,4 
Јела 250,4 423,4 550,5 408,1 250,4 550,5 36,9 

Укупно 428,8 590,2 670,3 564,0 428,8 672,9 22,0 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 13,2 19,1 25,7 
30 <d≤50 cm 39,5 28,9 20,3 
d > 50 cm 47,3 52,1 54,0 

 

Промене у запремини праћене су и одговарајућим променама у смислу 

учешћа појединих враста дрвећа у смеси (табела 55), Учешће букве смањено је са 

37,3% у 1955. години на, свега, 16,6% у 2005, а у истом периоду учешће јеле је 

повећано са 58,4% на 81,8%, што говори о динамичним променама у овој 

састојини, насталим у релативно каратком временском периоду. Значајно 

смањење учешћа букве, како у укупном броју стабала, тако и у запремини, 

негативна је појава с аспекта специјског диверзитета, будуће композиције ових 

полидоминантних заједница и њихове еколошке стабилности. 

 

                      Табела 55. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПТ-8 
1955. 1975. 2005. 

буква јела смрча буква јела смрча буква јела смрча 
37,3 58,4 4,3 23,2 71,7 5,1 16,6 81,8 1,6 
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Запремински прираст 

 

Као и код запремине, дошло је до смањења запреминског прираста букве и  

до знатног повећања прираста јеле, што је на укупном нивоу условило пораст 

запреминског прираста састојине за 67,5% (табела 56). Јела све време има 

константну вредност проценат прираста, он је стабилан и код смрче, док је код 

букве дошло до његовог пада у 2005. години, што указује на пад приносне снаге 

ове врсте дрвећа. Као и код осталих проучаваних састојина које се налазе на 

дубоком смеђем земљишту на кречњаку и овде је јела носилац високе 

производности. 

 
             Табела 56. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                               и процента прираста на ОПТ-8 

Врста  
дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1955. 1975. 2005. (1955-2005) 

m3∙ha–1 % 
Буква 2,3 2,0 1,4 1,9 1,4 2,3 24,1 
Јела 6,2 10,4 13,3 9,9 6,1 13,3 36,5 
Смрча 0,4 0,6 0,2 0,4 0,2 0,6 50,0 
Укупно 8,9 13,0 14,9 12,3 8,9 14,9 25,0 

Piv ( %) 
Буква 1,46 1,45 1,02 1,31 1,02 1,46 19,2 
Јела 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 0,0 
Смрча 2,32 2,06 2,24 2,20 2,06 2,32 6,0 
 Укупно 2,08 2,20 2,24 2,17 2,08 2,24 3,8 

 

 

7.1.7. Синтезна анализа основних структурно производних показатеља                 
на Тари 
 

Полидоминантна заједница јеле, смрче и букве у обухваћеним састојинама 

Таре имала је динамичке промене у последњем педесетогодишњем периоду. Ако 

се изузму санитарне сече, усмерене на уклањање сувих стабала, пре свега букве, 

ове састојине су се мање-више спонтано развијале.  

У структурном смислу, буква показује тенденцију изградње једнодобне 

структуре, велике варијационе ширине, са превовлађујућом десном асиметријом, 

као последицом нагомилавања стабала у јачим дебљинским степенима. Само на 
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ОПТ-1 структура ове врсте дрвећа има одлике разнодобне стуктуре. Јела, као 

најсциофитнија  и доминантна врста у конкретној композицији (осим на ОПТ-7) 

условљава развој дебљинске структуре. На ОПТ-1, ОПТ-2, ОПТ-4 и ОПТ-6 овај 

развој иде у нежељеном смеру у периоду 1955-1975. године, а подразумева 

губитaк леве гране расподеле (танка стабла) и њено приближавање разнодобној 

(2005. године), односно у коначном исходу очекивано једнодобној структури. У 

ОПТ-7 и ОПТ-8 структура је стабилна  и мање-више блиска пребирној. Учешће 

смрче у истраживаним састојинама је минимално, па се не може говорити о њеној 

дебљинској структури у правом смислу те речи. Уз даљи спонтани развој ових 

састојина, на основу досадашњег тренда, логично је претпоставити њену 

еволуцију ка једнодобности, изузев на ОПТ-7 и ОПТ-8. Дебљинска структура све 

три врсте дрвећа заједно има све карактеристике доминатне врсте у смеси, 

односно јеле (осим на ОПТ-7. 

Број стабла на хектару, осим на ОПТ-8, константно опада током 

посматраног периода. На почетку периода, 1955. године, он се кретао од 349 на 

ОПТ-7 до 776 на ОПТ-3, са просеком од 527 стабала по хектару. На крају периода 

регистровано је 295,5 на ОПТ-7 до 559,2 на ОПТ-8, са  просеком од 428 стабала по 

хектару. Уколико се посматрају само просечне вредности, онда смањење броја 

стабала у периоду 1955-2005. година износи у просеку око 19%. У поједним 

периодима и за поједине врсте дрвећа ово смањење било је и знатно веће. 

Углавном је присутно смањење броја најтањих стабала и то у већој мери, са 

директним последицама по губитак пребирне структуре (губитак 

карактеристичне, расподеле обрнуто Ј, односно скраћивање  леве гране те линије). 

У свим ситуацијама у којима је смањење учешћа танких стабала било минимално, 

или је дошло до повећања њиховог броја констатована је пребирна структура 

састојина. Ова констатација указује на изузетан значај процеса перманетног 

подмлађивања и урастања за постизање и очување пребирне структуре ових 

шума. Не само то, већ је и прорастање стабала кроз дебљинске степене (време 

прелаза) процес који има велики значај. Дакле, контрола циклуса развоја и његове 

динамике у мешовитим шумама јеле, смрче и букве од пресудног су утицаја на 

њихову структурну изграђеност и стабилност. Постојање ове контроле значи 

постизање и очување циљане-пребирне структуре. Обрнуто, препуштање 
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састојина спонтаном развоју води ка њиховој једнодобности, са низом других 

негативних ефеката. 

С обзиром на (потенцијалну) тродоминантност ових шума (3 едификатора) 

и минимално учешће смрче у смеси, јасно је да у циљу очувања мешовитости у 

сличним састојинским приликама, плански и узгојно, треба подржавати смрчу. 

Висинска структура истраживаних састојина углавном је коиницидирала са 

дебљинском структуром и имала је одлике структуре најзаступљеније врсте 

дрвећа у смеси, односно јеле. 

Смањење броја стабала, посебно оних најтањих, негативно се одразило и 

на димензиони диверзитет истраживаних састојина. Џини коефицијент, као 

нумерички  израз димензионе разноврсности, осим на ОПТ-7 и ОПТ-8, 

константно је опадао. Просечно, од 0,555 на почетку периода, овај коефицијент је 

опао на 0,545 на крају периода, односно стагнира.   

Осим на ОПТ-7, темељница састојине континуирано расте на свим осталим 

огледним површинама. На крају посматраног периода, 2005. године, она се 

кретала од 36,2 (ОП-7) до 58,1 (ОПТ-6), просек 49 m2·ha–1. Јела је носилац овако 

високих вредности темељнице састојине, осим на ОП-7 где букви припада већи 

део. Високе вредности овог елемента остварене су без обзира на перманентно 

смањење броја стабала, а као директна последица нагомилавања стабала средње 

јаких и јаких пречника. 

У прилог претходној тврдњи иде и чињеница да су све три врсте дрвећа 

значајно повећавале своје димензије у посматраном периоду, чак и на ОПТ-7 које 

се налази на плитком, скелетном, смеђем земљишту на кречњаку. Генерално, 

достигнуте димензије представника (горњег средњег стабла из категорије 20% 

најдебљих стабала у састојини) су високе. Буква на крају периода достиже 

пречнике и до 95 cm, а висину до 36 m, док четинари имају пречнике овог 

представника око 70 cm, а висину око 35 m. Индикативно је да по питању ових 

димензија буква доминира у свим истраживаним састојинама. Ову констатацију 

не треба тумачити као знак тренутне повољности услова за развој букве и њену 

већу производност, већ као знак њеног прашумског порекла и високе старости 

појединачних стабала. Повољност станишних и састојинских услова за развој ове 

врсте дрвећа у анализираном  периоду добили би свој израз у несметаном 
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обнављању и урастању, што овде није случај. Притом, не треба занемарити ни 

узгојни третман ових шума из ранијег периода, пре Другог светског рата, када су 

сече биле усмерене, углавном,  на четинаре. 

Дистрибуције запремине су звоноликог облика, са израженим повећањем 

варијационе ширине, померањем у десно и повећањем десне асиметрије, што је 

последица гомилања запремине у средње јаким, а посебно у најјачим дебљинским 

степенима. Ово је још један од негативних ефеката спонтаног развоја ових 

полидоминантних заједница. Последица је отежано или потпуно одсуство 

подмлађивања и урастања, смањења димензионе разноврсности, структурна 

дестабилизација (удаљавање од пребирне структуре) и сл.  

Запремина састојине расте током целог периода, а у 2005. години она се 

креће од 590,3 (ОП-7 буква носилац) до 938,3 (ОПТ-6 јела носилац), са просеком 

од 772 m3·ha–1. Запремински коефицијент потврђује перманенто увећање 

запремине у истраживаним састојинама током времена. Он износи просечно     

SVI (1955-1975) = 0,348; SVI (1976-2005) = 0,634. Осим на ОПТ-7 јела је носилац овако 

високе производности, а затим следи буква и смрча. Огледно поље ОПТ-7 налази 

се на плитком, скелетном смеђем земљишту на кречњаку. Буква у овом огледном 

пољу у укупном броју стабала учествује са 18%, у запремини са 58% и достиже 

импозантне димензије, знатно веће од четинара. Ови подаци указују на 

супремацију букве на лошијим стаништима, док јела за високу производност 

захтева дубока, влажна земљишта, односно знатно повољније станишне услове. 

Дистрибуција запремине по класама дебљине Биолеја веома ретко се 

приближавала оптималној за пребирне шуме-танак:средње јак:јак материјал = 

20:30:50%. Углавном је карактерисана смањењем учешћа запремине танких, а 

значајним повећањем и нагомилавањем запремине средње јаких и јаких стабала. 

Међутим, Schutz, (2001/а) истиче да се појам пребирног газдовања не сме 

посматрати као крут рецеп, он може и под одређеним условима мора се 

прилагодити еколошким и економским притисцима, а замислива су различита 

равнотежна стања. Исти аутор наводи да пребирне шуме треба да имају од 15% до 

34% дрвне запремине у тањим стаблима (до 30 cm), од 22 до 42% запремине код 

средње дебелих стабала (30 до 50 cm) и од 24% до 57% запремине код дебелих 

стабала, пречника преко 50 cm.   
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Промене учешћа појединих врста дрвећа у смеси праћене су падом учешћа 

букве и повећањем учешћа јеле. Овакав тренд је лош по примарну композицију 

ових шума (специјски диверзитет), односно по даљу перспективу букве на овим 

стаништима. Тврдњу додатно поткрепљују изнете чињенице о прашумском 

пореклу, великој старости и одсуству подмлађивања ове врсте дрвећа. Из изнетог 

произилази закључак да учешће букве у смеси не би смело пасти испод садашњег 

нивоа. 

Високу производност ових шума потврђују и вредности текућег 

запреминског прираста који је константно растао у последњих 50 година, да би 

2005. године достигао износ од 10 m3·ha–1 (ОПТ-7) до 17,2 m3·ha–1 (ОПТ-2) са 

просеком  од 14,1 m3·ha–1. Осим на ОПТ-7 где је буква носилац производности, у 

осталим случајевима је то јела. Другачији су односи када се анализира проценат 

прираста (Piv), како по врстама дрвећа, тако на нивоу састојине. Његова вредност 

значајније је опала у посматраном периоду, 25 - 30%, осим у ОПТ-7 (проценат 

прираста је стабилан током времена) и ОПТ-8 (приметно је увећање његове 

вредности). 

 У целини посматрано, промене које су у последњих 50 година 

настале у мешовитим шумама јеле, смрче и букве последица су њиховог, мање-

више, спонтаног развоја и не могу се окарактерисати као позитивни процеси. 

Висока производност ових шума пожељна је са економског аспекта. Међутим, 

економски моменти, у контексту савременог, мултифункционалног поимања 

улоге шуме, не могу бити једини, већ је пожељно да буду усаглашени и са низом 

других функција из домена заштитних и социјалих функција. Управо с тог 

аспекта, нагомилавање запремине, отежано или потпуно одсуство подмлађивања 

и урастања, смањење димензионог диверзитета и угроженост примарне 

композиције врста дрвећа, са постепеном еволуцијом структурне изграђености ка 

разнодобним и, у коначној инстанци, једнодобним састојинским формама, 

представљају негативне последице спонтаног развоја. Интензивнији и 

перманентан газдински приступ, уз поштовање савремених критеријума природи 

блиског газдовања, омогућио би поправку затеченог стања у овим 

полидоминантним заједницама. Свакако да се пребирна сеча намеће као средство 

убрзања динамике развоја ових шума,  поправке њене сруктурне изграђености-
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очувања пребирне структуре, еколошке стабилности и функционалне вредности. 

Такође, мора се водити рачуна о побољшању размера смесе, очувањем и 

увећањем присуства букве и смрче на рачун инвентара јеле, при чему се не сме 

занемарити чињеница да је јела врста с којом се најлакше одржава пребирна 

структура. 

 

7.2. Структурно производне карактеристике и развојне промене у шумама 

Гоча 

 

7.2.1. Огледно поље 2 (ОПГ-2) 

 

Основне карактеристике овог огледног поља дате су у табели 57,  а детаљ 

његовог изгледа на слици 10. 

Табела 57. Основне карактеристике огледног поља 2, ГЈ „Гоч-Гвоздац-A“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-2 9-I/c 1,08 850-891 запад-
југозапад 15-20° 43°33'26'' 

43°33'29'' 
20°45 '32'' 
20°45'38'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum pauperum) на дубоким до врло дубоким киселим смеђим 
земљиштима на шкриљцима и контактно метаморфним стенама 
 

 
Слика 10.  Огледно поље ОПГ-2 (фото: Стевановић, 2014) 
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Дебљинска структура 

 

Анализа дебљинске структуре и промена броја стабала у периоду од 1954. 

до 2011. године омогућава следеће констатације: 

− Укупан број стабала благо је варирао у посматраном периоду - CN = 7,4% (код 

букве CN = 8,9% и код јеле CN = 12,2%) и смањио се за 8,3% у односу на 1954. 

годину (табела 58), 

− Значајније смањење броја стабала букве у периоду 1995-2011. године 

компензовано је порастом броја стабала јеле, 

− Промене броја стабала по периодима нису утицале на поремећај дебљинске 

структуре, која је све време била блиска структури пребирних састојина 

(графикони 87-89), 

− Носилац пребирне структуре у конкретнм условима је јела,  

− Код обе врсте дрвећа дошло је до постепеног увећања броја стабала јаких 

димензија (збирно за 5,3%) на рачун средње јаких стабала (табела 58). Учешће 

танких стабала током посматраног периода било је стабилно (уравнотежено), 

што је повољно с аспекта очувања пребирне структуре ове састојине.  

− Да је структура ове састојине блиска пребирној показују и вредности Џини 

коефицијента (графикон 90), које се нису битније мењале током времена, осим 

у последњем периоду (1995-2011), када је дошло до већег урастања и 

прорастања стабала у јаче дебљинске степене, чиме је увећана разноврсност 

димензија (Gcy (1954) = 0,571; Gcy (1959) = 0,578; Gcy (1964) = 0,581; Gcy (1968) = 

0,569;  Gcy (1977) = 0,567; Gcy (1985) = 0,574 Gcy (1995) = 0,583;  Gcy (2011) = 0,612). 
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  Графикон 87. Дебљинска структура             Графикон 88. Дебљинска структура 
                           букве (ОПГ-2)                                                   јеле (ОПГ-2) 

 
                         Графикон 89. Дебљинска структура укупно (ОПГ-2)       

 

Табела 58. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције  
                    по класама дебљине Биолеја  на ОПГ-2 

Врста 
дрвећа 

Година премера N̅ min. max. cN 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. (1954-2011) 

kom·ha–1 % 
Буква 289,8 314,8 307,4 264,8 269,4 277,8 275,9 236,1 279,5 236,1 314,8 8,9 
Јела 247,2 216,1 255,6 207,4 203,7 208,3 184,3 256,5 222,4 184,3 256,3 12,2 

Укупно 537,0 530,9 563,0 472,2 473,1 486,1 460,2 492,6 501,9 460,2 563,0 7,4 
Класа дебљине  %  
d ≤ 30 cm 69,5 67,7 66,0 64,9 63,4 61,0 62,6 66,2 
30 <d≤50 cm 21,0 22,2 21,7 23,1 23,8 23,0 23,1 19,0 
d > 50 cm 9,5 10,1 12,3 12,0 12,8 16,0 14,3 14,8 
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                   Графикон 90. Џини коефицијет  
 

Број ураслих стабала и динамика урастања мењали су се током периода 

(табела 59). У првих петнаест година урасло је 97 стабала што је недовољно са 

аспекта трајности пребирне структуре (Miletić, 1959/d; Čavlović, 2000; Klepac, 

2001).  Недовољно урастање карактерише и период од 1968. до 1995. године (87 

стабала). У последњих шеснаест година интезивирана је ова појава и 123 урасла 

стабла се може сматрати довољним за обнову инвентара и трајно обезбеђивање 

пребирне структуре. До 1977. године број ураслих стабала букве већи је него код 

јеле, након чега долази до обрнуте ситуације и значајнијег урастање јеле, а у 

последњем периоду оно је вишеструко веће у односу на букву. Интензивније сече 

у периоду 1985-1995. године (121,9% запреминског прираст) и у периоду 1995-

2011. године (76,5% запреминског прираста) повећале су простор за раст стабала, 

интезивирано је подмлађивање и урастање. Индекс стопе урастања (графикон 91)  

износио је RRIi (буква)=0,019; RRIi (јела)=0,032; RRIi (укупно)=0,046. 

 

      Табела 59. Број ураслих стабала на ОПГ-2  
Период Буква Јела Укупно 

kom·ha–1 
1954-1959. 25,9 13,9 39,8 
1959-1964. 16,7 11,1 27,8 
1964-1968. 17,6 11,1 28,7 
1968-1976. 10,2 5,6 15,8 
1977-1985. 15,7 22,2 37,9 
1985-1995. 11,1 22,2 33,3 
1995-2011. 13,9 109,3 123,2 
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            Графикон 91. Индекс стопе урастања 
 

Висинска структура 

 

Линије расподеле стабала букве по висинским степенима (графикон 92) 

карактеришу се неправилним током, најчешће са два максимума. Временом други 

максимум (виши степени) постаје израженији. Код расподеле стабала јеле по 

висиснским степенима (графикон 93) такође постоје два максимума у свим 

периодима, с тим што је израженији максимум у нижим степенима. Висинске 

структуре врста дрвећа и за састојину као целину (графикон 94) показују 

разнодобност у најширем смислу.  

    
   Графикон 92. Висинска структура               Графикон 93. Висинска структура 
                           букве (ОПГ-2)                                                  јеле (ОПГ-2) 
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                        Графикон 94. Висинска структура укупно (ОПГ-2) 
 

Висинске криве 

 

Висинске криве (графикони 95-96) код обе врсте дрвећа минимално се 

померају и преклапају се у појединим периодима. Овакав положај и понашање 

висинских крива својстевено је пребирним састојинама. Притом јасна је 

диферентност две врсте с обзиром на однос према светлости.  

     
Графикон 95. Висинске криве букве (ОПГ-2) Графикон 96. Висинске криве јеле (ОПГ-2) 
 

              Табела 60. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-2 
  1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,740 0,770 0,782 0,835 0,821 0,831 0,846 0,879 
R 0,860 0,877 0,884 0,914 0,906 0,912 0,920 0,938 
sh 0,166 0,159 0,155 0,132 0,146 0,146 0,139 0,136 

Јела 
R2 0,912 0,920 0,918 0,936 0,942 0,941 0,937 0,844 
R 0,955 0,959 0,958 0,967 0,970 0,970 0,968 0,918 
sh 0,151 0,145 0,150 0,134 0,132 0,136 0,139 0,149 
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Темељница састојине 

 

Темељница састојине (графикон 97, табела 61) креће се од 36,5  m2·ha-1 до 

44,3 m2·ha-1. До 1968. године већи део темељнице припадао је јели. Интезивније 

сече, посебно у периоду након 1985. године, са доминацијом јеле у реализованом 

етату, довеле су до алтернације врста у укупниј темељници и то тако да се однос 

мењао у корист букве. На крају посматраног периода темељница састојине је 

износила 41,4 m2·ha-1 (9,8% више у односу на 1954. годину), са учешћем букве од 

70% и јеле од 30%.  

 
                           Графикон 97. Темељница (ОПГ-2) 

 

Табела 61. Промене темељнице састојине на ОПГ-2 

Врста 
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. (1954-2011) 

m2·ha–1 % 
Буква 16,2 18,4 19,8 16,3 19,7 24,0 27,1 28,8 21,3 16,2 28,8 22,6 
Јела 21,5 23,4 24,1 20,2 19,3 20,3 13,0 12,6 19,3 12,6 24,1 22,4 
Укупно 37,7 41,8 43,9 36,5 39,0 44,3 40,1 41,4 40,6 36,5 44,3 6,9 

 

Вредности средњих пречника 20% најдебљих стабала у састојини (dgmax) и 

висина које одговарају овим пречницима (hgmax) (табела 62) мењале су се и 

варирале у посматраном периоду код обе врсте дрвећа у складу са покретом 

инвентара и извршеним сечама. До 1985. године јела је оставривала веће 

димензије овог представника у односу на букву. Извршене сече након тог периода 

обориле су димензије јеле, тако да је буква преузела примат, нарочито у 
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последњем периоду. Иначе, познавање пречника доминантних стабала значајно је 

код утврђивања пречника сечиве зрелости, јер указују на горње достижне 

пречнике, иако треба имати у виду појединачно присуство стабала знатно јачих 

димензија. 

 

Табела 62. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на ОПГ-2 

Димензије 
1954 1959 1964 1968 1976 1985 1995 2011 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  cm) 46,8 55,4 49,2 56,8 50,1 58,5 47,1 58,6 51,5 59,9 55,9 62,0 59,4 54,8 64,3 46,9 
hgmax (m) 26,4 28,4 28,4 28,5 28,5 29,2 29,3 29,8 31,4 31,1 33,2 32,9 33,2 32,6 34,3 29,0 

 

Запреминска структура 

 

Линије расподеле запремине букве и јеле по дебљинским степенима 

(графикони 98-99) у посматраном периоду, у мањој или већој мери, назубљене су 

и асиметричне. Код букве, током времена, максимум се помера у јаче дебљинске 

степене и 2011. се налази у степену од 62,5 cm. Код јеле, максимум је варирао по 

периодима, од степена 57,5 cm до 67,5 cm. Расподела укупне запремине има више 

карактеристике расподеле букве него јеле, јер је буква доминантна врста у смеси 

(74,1% у 2011. години) (табела 63).  

   
   Графикон 98. Запреминска структура          Графикон 99. Запреминска структура 
                            букве (ОПГ-2)                                                  јеле (ОПГ-2) 
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                       Графикон 100. Запреминска структура укупно (ОПГ-2)  
 
Табела 63. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                    по класама дебљине Биолеја на ОПГ-2  

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 

1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. (1954-2011) 

m3·ha–1 % 

Буква 235,4 269,6 292,9 246,0 306,5 383,3 431,6 462,9 328,5 234,5 462,9 26,3 
Јела 271,8 295,8 311,1 267,0 264,1 290,9 186,2 161,6 256,1 161,6 311,2 20,9 

Укупно 507,2 565,4 604,0 513,0 570,6 674,2 617,8 624,5 584,6 507,2 674,3 9,8 
Класа дебљине  % 

 
d ≤ 30 cm 21,8 20,0 17,9 18,0 16,6 13,6 14,0 12,8 
30 <d≤50 cm 38,4 37,8 34,2 36,9 37,0 31,8 33,5 29,0 
d > 50 cm 39,8 42,2 47,9 45,0 46,4 54,5 52,5 58,3 

 

У посматраном периду запремина састојине се кретала у интервалу од 507 

m3·ha–1 до 674 m3·ha–1, са варијабилношћу од 9,8%. До смањења запремине у 

периоду 1964-1968. и 1985-1995. године довеле су интензивније сече, али укупна 

запремина 2011. се увећала за 23,2% у односу 1954. годину. Изнету констатацију 

потврђују и вредности запреминског индекса (графикон 101, табела 64). 

Посматрано по врстама дрвећа запажа се константно увећање запремине букве. У 

протеклих 56 година она се повећала за 96,6%, док се запремина јеле у истом 

периоду, уз незнатне осцилације, смањила за 40,5%. Када се анализира расподела 

запремине по класама дебљине Биолеја евидентно је повећање удела запремине 

стабала јаких димензија (d > 50 cm) и смањења удела запремине танких (d ≤ 30 

cm) и средње јаких стабала (30 <d≤50 cm). Мање учешће танких стабала по 

запремини није забрињавајуће с аспекта структурне изграђености ове састојине, 
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јер је  њихово учешће по броју стабала стабилно у дугом временском периоду и 

износи 60-70% укупног броја стабала у састојини. Поред структурне стабилности 

ову састојину карактерише и висока производност. Промене у запремини 

одразиле су се и на промену учешћа врста дрвећа у смеси. Учешће јеле у 

запремини перманентно се смањивало и са 53,6% колико је износило 1955. године 

опало је на 25,9% у 2011. години, док се учешће букве повећавло сразмерно 

смањењу учешћа јеле (табела 64). Овакво стање у великој мери одступа од 

оптималног размера смесе на овим стаништима (60:40) (Jović et al., 1991). 

 
                  Графикон 101. Запремински индекс састојине 

 

    Табела 64.  Промене запреминског индекса на ОПГ-2 
1954-1959. 1960-1964. 1965-1968. 1969-1976. 1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 

0,115 0,191 0,011 0,125 0,329 0,180 0,189 
 
Табела 65. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-2 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
46,4 53,6 47,7 52,3 48,5 51,5 48,0 52,0 53,7 46,28 56,9 43,1 69,9 30,1 74,1 25,9 

 

Запремински прираст 
 

Текући запремински прираст (табела 66) константно је висок, са малом 

варијабилношћу по посматраним периодима CIv=6,4%. Вредности које се крећу од 

10,9 m3·ha–1 до 13,2 m3·ha–1 потврђују изнету констатацију о високој 

производности ове састојине. До 1976. године јела остварује већи прираст, а 

након тога буква. Међутим, ако се посматра проценат прираста односи су 
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другачији. Као последица смањења броја танких и средње јаких стабала значајно 

је смањен проценат прираста букве у 2011. у односу на 1954. годину. За разлику 

од букве, јела је реаговала на извршене сече, дошло је до већег урастања и 

повећања броја стабала у прва 4 дебљинска разреда, што се позитивно одразило 

на проценат прираста ове врсте дрвећа у 2011. години, када и достиже највише 

вредности. 

 

Табела 66. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                    и  процента прираста на ОПГ-2  

Врста 
дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 

1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. (1954-2011) 

m3∙ha–1 % 

Буква 5,1 5,7 6,0 5,2 6,1 7,1 7,7 7,6 6,3 5,1 7,7 16,3 
Јела 6,1 6,3 6,7 5,7 5,7 6,1 3,7 4,2 5,6 3,7 6,7 18,9 

Укупно 11,2 12,0 12,7 10,9 11,8 13,2 11,4 11,8 11,9 10,9 13,2 6,4 
Piv ( %) 

Буква 2,17 2,12 2,04 2,12 1,98 1,85 1,77 1,65 1,96 1,65 2,17 9,6 
Јела 2,23 2,20 2,16 2,15 2,15 2,11 1,98 2,63 2,20 1,98 2,63 8,6 
Укупно 2,21 2,12 2,10 2,13 2,07 1,96 1,85 1,89 2,04 1,85 2,21 6,2 
 

 
7.2.2. Огледно поље 3 (ОПГ-3) 
 

Основне карактеристике огледног поља ОПГ-3 дате су у табели 67, а његов 

изглед на слици 11. 

 
Табела 67. Основне карактеристике огледног поља 3, ГЈ „Гоч-Гвоздац-A“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-3 19-I/d 0,74 1001 - 1027 југозапад 18-22° 43°33'19'' 
43°33'22'' 

20°46'13'' 
20°46'19'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на средње дубоким киселим смеђим земљиштима 
на гранодиоритима и кварцдиоритима 
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                                           Слика 11. Огледно поље ОПГ-3 (фото: Стевановић, 2014) 
 

 

Дебљинска структура 

 

Дебљинска структура ове састојине, као и код претходне, блиска је 

хиперболичној, карактеристичној за пребирне шуме (графикон 104). Носилац 

пребирне структуре је јела (графикон 103), док је код букве (графикон 102) 

изражена разнодобност током читавог посматраног периода. Анализа броја 

стабала (табела 68) у периоду 1954 - 2011. године указује на следеће:  

- укупан број стабала се перманентно смањивао, нарочито у периоду 1964 - 

1968. године и након 1985. године, 

- у релативним износима, знатније је смањење броја стабала букве и оно износи 

35,9%, а код јеле 27,3%, што се одразило и на смањење укупног броја стабала 

за 29,1%  у 2011. у односу на 1954. годину, 
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- учешће стабала пречника до 30 cm смањило се са 70,4% колико је износило у 

1954. години на 60,2% у 2011. години, док се у исто време повећало учешће  

стабала јаких димензија са 9,0% на 18,1%. Смањење броја танких стабала 

рефлектује се у постепеном скраћењу леве гране расподеле (обрнуто Ј) у 

последњим периодима, што у будућности може довести у питање опстанак 

пребирне структуре ове састојине,  

- Џини коефицијент се није битније мењао током времена (графикон 90) Gcy 

(1954) = 0,560; Gcy (1959) = 0,567; Gcy (1964) = 0,567; Gcy (1968) = 0,564; Gcy (1977) = 

0,561; Gcy (1985) = 0,565; Gcy (2011) = 0,593. 

 

   
  Графикон 102. Дебљинска структура            Графикон 103. Дебљинска структура 
                             букве (ОПГ-3)                                                   јеле (ОПГ-3) 

 
                         Графикон 104. Дебљинска структура укупно (ОПГ-3)  
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Табела 68. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                    по класама дебљине Биолеја на ОПГ-3 

Врста 
дрвећа 

Година премера N̅ min. max. cN 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 2011. (1954-2011) 

kom·ha–1 % 
Буква 124,3 125,7 124,3 79,7 81,1 86,5 79,7 100,2 79,7 125,7 23,0 
Јела 445,9 458,1 458,1 373,0 371,6 354,1 324,3 397,9 324,3 458,1 13,8 

Укупно 570,2 583,8 582,4 452,7 452,7 440,6 404,0 498,1 404,1 583,8 15,5 
Класа дебљине  %  
d ≤ 30 cm 70,4 68,1 67,3 65,4 62,7 58,3 60,2 
30 <d≤50 cm 20,6 21,1 20,9 21,5 23,9 23,6 21,7 
d > 50 cm 9,0 10,9 11,8 13,1 13,4 18,1 18,1 
 

Урастање стабала у главну састојину (табела 69) било је минимално, 

посебно код букве, све до последњег периода у ком је урасло 18 стабала букве и 

84 стабала јеле. У овом периоду спроведена је сеча са захватом од 97,8% по 

прирасту, чиме је повећан простор за раст, иницирано је подмлађивање и 

урастање. Међутим, састојину карактерише тренд опадања броја танких стабала, 

те ово урастање није довољно с аспекта очувања пребирне структуре. Индекс 

стопе урастања (графикон 91) је износио RRIi (буква)=0,005; RRIi (јела)=0,021;        

RRIi (укупно)=0,025. 

 
     Табела 69. Број ураслих стабала на ОПГ-3  

Период Буква Јела Укупно 
kom·ha–1 

1954-1959. 1,4 12,2 13,5 
1959-1964. 1,4 8,1 9,5 
1964-1968. 1,4 5,4 6,8 
1968-1976. 2,7 6,8 9,5 
1977-1985. 6,8 14,9 21,6 
1985-2011. 17,6 83,8 101,4 

 

Висинска структура 
 

Када се анализирају криве висинске структуре букве (графикон 105) запажа 

се постојање више максимума који одговарају посебним спратовима у састојини, 

што указује на изражену разнодобност ове врсте дрвећа. Криве висинске 

структуре јеле током посматраног периода (графикон 106), уз мање осцилације, 

биле су блиске пребирним састојинама. Изразита доминација јеле по броју 

стабала условила је да је висинска структура састојине као целине (графикон 107) 
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имала карактеристике структуре ове врсте дрвећа током времена, односно указује 

на њен пребирни карактер.  

   
   Графикон 105. Висинска структура             Графикон 106. Висинска структура 
                              букве (ОПГ-3)                                                  јеле (ОПГ-3) 

 
                          Графикон 107. Висинска структура укупно (ОПГ-3) 
 

Висинске криве 

 

Висинске кривих обе врсте дрвећа (графикони 108-109) минимално се 

померају (у појединим периодима и преклапају), што је одлика пребирних 

састојина. Потребно је истаћи да постоји разлика у положају линија једне и друге 

врсте дрвећа која је условљена различитим захтевима ових врста према светлости.  
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Графикон 108. Висинске криве букве (ОПГ-3) Графикон 109. Висинске криве јеле (ОПГ-3) 
 
             Tабела 70. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-3 

 

 

 

 

 

 

Темељница састојине 

 

Темељница састојине (графикон 110, табела 71) расте до 1964. године. 

Након извршених сеча у периоду од 1964-1968. године достиже најнижу вредност 

у посматраном периоду и 1968. износи 38,5 m2·ha-1. Поновни раст карактерише 

период до 1985. године, након којег је, због извршених сеча, опет опала и то на 

износ од 40,9 m2·ha-1 у 2011. години. Темељница на почетку и на крају 

посматраног периода има исте вредности, без обзира што је број стабала опао за 

29%. Разлог томе лежи у повећању димензија стабала, посебно букве. 

 
 

  1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,774 0,780 0,800 0,848 0,847 0,905 0,884 0,892 
R 0,880 0,883 0,895 0,921 0,920 0,951 0,940 0,944 
sh 0,173 0,159 0,151 0,141 0,138 0,126 0,135 0,147 

Јела 
R2 0,830 0,875 0,866 0,839 0,882 0,883 0,887 0,906 
R 0,911 0,936 0,931 0,916 0,939 0,939 0,942 0,952 
sh 0,184 0,159 0,165 0,175 0,156 0,155 0,156 0,156 
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                         Графикон 110. Темељница (ОПГ-3) 
 

Табела 71. Промене темељнице састојине на ОПГ-3 

Врста 
дрвећа 

 

Година премера G̅ min. max. cG 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 2011. (1954-2011) 

m2·ha–1 % 
Буква 17,6 19,2 20,5 15,6 17,0 20,0 16,5 18,1 15,6 20,5 10,3 
Јела 22,5 25,0 25,8 22,9 24,3 27,2 24,4 24,6 22,5 27,2 6,6 
Укупно 40,1 44,2 46,3 38,5 41,3 47,2 40,9 42,6 38,5 47,1 7,7 

 

Средњи пречник 20% најдебљих стабала букве перманентно је растао. У 

односу на почетак периода он се увећао за 24% и достигао импозантну вредност 

од 80 cm, са висином од 34 m. Пречник овог представника код јеле такође је 

растао, али знатно умереније у односу на букву. На крају периода он је износио 

око 52 cm са висином од око 31 m (табела 72). Значајне димензије које буква и јела 

постижу на овом станишту, већ саме по себи, указују на његову високу 

производност. Износи темељнице, запремине и запреминског прираста састојине 

додатно потврђују ову констатацију.  

 
Табела 72. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на ОПГ-3 

Димензије 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 64,7 43,1 66,5 45,3 69,1 45,9 72,2 47,3 73,2 48,5 79,2 52,4 80,3 52,3 
hgmax (m) 31,3 24,3 32,4 25,7 32,7 26,0 34,1 26,2 37,9 28,0 36,9 29,5 34,4 30,7 
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Запреминска структура 

 

Линије запреминске структуре букве, јеле и сумарно изразито су 

неправилне, са више изражеих максимума, који се током времена, као последица 

увећања запремине, померају у десно (графикони 111-113). 

 

   
  Графикон 111. Запреминска структура         Графикон 112. Запреминска структура 
                             букве (ОПГ 3)                                                    јеле (ОПГ 3) 

 
                           Графикон 113. Запреминска структура укупно (ОПГ-3) 

 

Вредност укупне запремине је осцилирала по периодима (Cv=10,2%).  У 

првих десет година дошло је до њеног повећања за око 100 m3·ha–1, а након тога, 

захваљујући интензивнијим сечама, до смањења за готово исту вредност. У 

периоду 1968. до 1985. године евидентно је знатније повећање запремине, а потом 

поновно смањење и у 2011. години она достиже вредност од 600 m3·ha–1 (16,8%  

више у односу на 1954. годину). На повећање запремине у односу на запремину 
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првог премера указују и вредности запреминског индекса (графикон 101, табела 

74). Однос броја стабала букве:јела=20:80% прати однос запремина 44:56%, што 

индицира добру производност обе врсте дрвећа. Када се анализира запреминска 

структура у односу на степене Биолеја, запажа се повећање учешћа запремине 

јаког материјала и смањење учешћа запремине танког и средње јаког материјала 

током времена. Овакав однос, посебно због учешћа запремине танких стабала од 

свега 11,5%, одступа од оптималног у конкретним условима. Значајно је истаћи и 

промене настале у размеру смесе (табела 75). Наиме, до 1968. године буква је 

имала нешто веће учешће у смеси, а потом јела преузима примат. 

 
Табела 73. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                    по класама дебљине Биолеја (ОПГ 3)  

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 2011. (1954-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 270,7 300,6 322,8 251,1 276,3 333,4 266,1 288,7 251,1 333,4 10,7 
Јела 243,9 286,0 298,3 268,1 304,5 355,0 334,7 298,6 243,9 355,0 12,7 

Укупно 514,6 586,6 621,1 519,2 580,8 688,4 600,8 287,4 514,6 688,4 10,2 
Класа  дебљине    %  
d ≤ 30 cm 19,9 17,7 17,1 16,2 14,8 11,7 11,5 
30 <d≤50 cm 36,3 33,6 31,4 29,9 31,9 26,6 25,7 
d > 50 cm 43,8 48,7 51,5 53,9 53,3 61,8 62,8 

 
Табела 74.  Промене запреминског индекса на ОПГ-3 

1954-1959. 1960-1964. 1965-1968. 1969-1976. 1977-1985. 1985-2011. 
0,140 0,207 0,009 0,129 0,338 0,168 

 

Табела 75. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-3 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 2011. 

буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела 
52,6 47,4 51,2 48,8 52,0 48,0 48,4 51,6 47,6 52,4 48,4 51,6 44,3 55,7 

 

Запремински прираст 

 

Вредности запреминског прираста су високе у посматраном периоду и 

осцилирају између 10,4 m3·ha–1 (1968. година) и 12,6 m3·ha–1 (1985. године). Ово 

имплицира стабилну и високу производност, релативну структурну и еколошку 

стабилност састојине, као и одсуство израженијих дестабилизирајућих фактора 

биотичког или абиотичког порекла у посматраном периоду. Постојање таквих 
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утицаја свакако би се рефлектовало на прираст и то у негативном смислу, што у 

конкретним условима није био случај. И код овог елемента потрђује се висока 

производност обе врсте дрвећа,  јер је код односа броју стабала буква:јела = 

20:80%, однос прираста је 33:67% у последњем периоду. Проценат прираста букве 

је постепено опадао, као знак високе старости (прашумско порекло) стабала ове 

врсте дрвећа (табела 76). Код јеле је такође забележено опадање процента 

прираста, али до 1985. године. Након тога, као последица интензивнијег урастања 

већег броја стабала, долази до интезивирања прираста ове врсте дрвећа. 

 

   Табела 76. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                       и процента прираста на ОПГ- 3  

Врста 
дрвећа 
 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1954. 1959. 1964. 1968. 1976. 1985. 2011. (1954-2011) 

m3∙ha–1 % 
Буква 4,4 4,7 4,9 3,7 3,9 4,5 3,8 4,3 3,7 4,9 11,0 
Јела 6,5 7,4 7,6 6,7 7,4 8,1 7,7 7,3 6,5 8,1 7,7 
Укупно 10,9 12,1 12,5 10,4 11,3 12,6 11,5 11,6 10,4 12,6 7,1 

  Piv ( %)   
Буква 1,61 1,56 1,51 1,47 1,42 1,36 1,42 1,47 1,36 1,61 5,9 
Јела 2,68 2,59 2,56 2,51 2,43 2,29 2,31 2,48 2,29 2,68 5,9 
Укупно 2,12 2,06 2,01 2,00 1,95 1,84 1,92 1,99 1,84 2,12 4,6 

 

 
7.2.3. Огледно поље 18 (ОПГ-18) 

 

Основне просторне и еколошке карактеристике огледног поља ОПГ-18 

дате су у табели 77, а његов изглед на слици 12. 

 
Табела 77. Основне карактеристике огледног поља 18, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Кординате 

WGS N 
Кординате 

WGS E 

OПГ-18 58/d 1,05 810 - 858 север-
североисток 18-21° 43°33'26'' 

43°33'30'' 
20°44 '01'' 
20°44'07'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на делувијуму (у потоцима) 
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                       Слика 12. Огледно поље ОПГ-18 (фото: Стевановић, 2014) 
 

Дебљинска структура 

 

У овој састојини дебљинска структура букве (графикон 114), током већег 

дела посматраног периода била је блиска пребирној структури. Због недовољног 

урастања постепено долази до смањења броја стабала у прва два дебљинска 

степена и изражене дестабилизације ове структуре. Дебљинску структуру јеле 

(графикон 115) карактерише знатније диференцирање броја стабала и 

хиперболична линија расподеле првог и другог премара, карактеристична за 

пребирне састојине, постепено се губи и од 1977. године запажа се мањак стабала 

у степенима од 12,5 до 27,5 cm, а 2011. године. Тај мањак је карактеристичан и за 

степене 32,5 и 37,5 cm. Као и код букве, основни разлог нарушавања почетне 

структуре јеле јесте отежано подмлађивање и недовољно урастање стабала 
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Карактеристике структуре појединачних врста дрвећа у састојини одразиле су се и 

на дистрибуцију укупног броја стабала (графикон 116), при чему је буква, као 

доминантна врста, имала већи утицај. Вредности Џини коефицијента нису се 

битније мењале током посматраног периода (Gcy (1961) = 0,549; Gcy (1968) = 0,543; 

Gcy (1977) = 0,543; Gcy (1985) = 0,546;  Gcy (1995) = 0,546;  Gcy (2011) = 0,563). Одсуство 

израженијег урастања није довело до пожељног повећања вредности овог 

коефицијента, али ни спроведене сече нису обориле његову вредност, што је 

повољно с аспекта очувања постојеће димензионе разноврсности.  

   
   Графикон 114. Дебљинска структура           Графикон 115. Дебљинска структура 
                             букве (ОПГ-18)                                                 јеле (ОПГ-18) 

 
                           Графикон 116. Дебљинска структура  укупно (ОПГ-18)  
 

Укупан број стабала на огледном пољу 18 перманентно опада и смањен је 

за 34,9% у 2011. у односу на 1961. годину. Смањење броја стабала израженије је 

код јеле и износи 95% у односу на први премер. Посматрано по класама дебљине 

Биолеја (табела 78) може се запазити да је дошло до померања стабала ка јачим 
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категоријама, уз истовремено смањење броја танких стабала, као последице 

отежане обнове инвентара и са већ исказаним негативним ефектима по трајност 

пребирне структуре ове састојине. Почетни однос 75:18:7 (танка:средње јака:јака 

стабла) еволуирао је на крају у однос 59:24:17. 

 

    Табела 78. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције  
                        по класама дебљине Биолеја на ОПГ-18 

Врста 
дрвећа 
 

Година премера N̅ min. max. cN 
1961. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1961-2011) 

kom·ha–1  
Буква 390,5 380,0 327,6 306,0 308,6 301,0 335,7 301,0 390,5 11,8 
Јела 293,3 270,5 218,1 178,1 159,0 143,8 210,5 143,8 293,3 29,0 

Укупно 683,8 650,5 545,7 484,1 467,6 444,8 543,2 444,8 683,8 18,3 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 75,2 69,4 60,9 57,2 55,2 58,7 
30 <d≤50 cm 18,1 22,0 27,6 29,9 29,5 24,0 
d > 50 cm 6,7 8,6 11,5 13,0 15,3 17,3 

 

Приликом анализе дебљинске структуре, закључено је да је недовољна 

обнова инвентара у састојини, на шта указује и број ураслих стабала у годинама 

премера (Табела 79.). Важно је истаћи да је дошло до повећања броја ураслих 

стабала јеле у последњем периоду, међутим још увек у недовољном броју за 

обезбеђивање трајности пребирне структуре. Индекс стопе урастања (графикон 

91) је износио RRIi (буква)=0,011; RRIi (јела)=0,009; RRIi (укупно)=0,020. 

 
     Табела 79. Број ураслих стабала на ОПГ-18  

Период Буква Јела Укупно 
kom·ha–1 

1961-1968. 1,9 1,9 3,8 
1968-1977. 14,3 14,3 28,6 
1977-1985. 28,6 11,4 40,0 
1985-1995. 24,8 8,6 33,3 
1995-2011. 13,3 31,4 44,7 

 

Висинска сруктура 

 

Линије заступљености броја стабала по висинским степенима су на 

почетку посматраног период, 1961. године, биле блиске звоноликој расподели, са 

благо израженом левом асиметријом. Током времена дошло је до постепеног 

диференцирања висина и појаве два максимума, један у подстојном спрату, а 

други у категорији доминантних стабала по висини. Буква и јела имају сличне 
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висинске структуре у годинама премера (графикони 117, 118), те се може 

закључити да су подједнако утицале на збирну линију дистрибуције броја стабала 

по висинским степенима (графикон 119). 

   
   Графикон 117. Висинска структура              Графикон 118. Висинска структура 
                             букве (ОПГ-18)                                                 јеле (ОПГ-18) 

 
             Графикон 119. Висинска структура укупно (ОПГ-18)  

 

Висинске криве 

 

Висинске криве (графикони 120, 121) незнатно су се мењале током 

времена, а у појединим периодима (нарочито каснијим) долази до њиховог 

преклапања. Оваква позиција висинских крива и њихов мање-више стационарни 

карактер, карактеристични су за пребирне шуме. Као и код претходних, у овом 

огледном пољу евидентна је разлика у токовима висинских кривих букве у односу 

на јелу као сциофитнију врсту. 
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Графикон 120. Висинске криве букве (ОПГ-18)  Графикон 121. Висинске криве јеле (ОПГ-18) 
 
        Табела 80. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-18 
 

 

 

 

 

 

Темељница састојине 

 

Вредности темељнице ове састојине (графикон 122, табела 81) у просеку су 

нешто веће од темељница регистрованих на претходна два огледна поља. Током 

целог посматраног периода вредност овог елеемнта била је изнад 40 m2·ha–1, са 

малом варијабилношћу (CG = 4,8%). Само у првом периоду јела је доминирала у 

темељници састојине. Након тога њено учешће, у складу са падом броја стабала, 

смањује се и на крају периода је мање за 32,8%. У осталим периодима буква 

доминира у темељници, да би се њена вредност у 2011. години повећала за 49,5% 

у односу на 1961. годину. Појединачне промене темељнице резултирале су 

повећањем њене укупне вредности за 7,1%. 

  1961. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,669 0,689 0,765 0,812 0,815 0,818 
R 0,818 0,830 0,875 0,901 0,903 0,904 
sh 0,211 0,192 0,165 0,163 0,175 0,189 

Јела 
R2 0,842 0,878 0,900 0,906 0,891 0,884 
R 0,918 0,937 0,949 0,952 0,944 0,940 
sh 0,185 0,164 0,145 0,154 0,174 0,200 
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                        Графикон 122. Темељница (ОПГ-18) 
 
           Табела 81. Промене темељнице састојине на ОПГ-18 

Врста 
дрвећа 
 

Година премера G̅ min. max. cG 
1961. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1961-2011) 

m2·ha–1 % 
Буква 19,8 22,7 24,2 24,4 28,7 29,6 24,9 19,8 29,6 14,8 
Јела 21,0 22,5 21,1 20,1 18,5 14,1 19,5 14,1 22,5 15,2 
Укупно 40,8 45,2 45,3 44,5 47,2 43,7 44,4 40,8 47,2 4,8 

 

Високе вредности темељнице, уз пад броја стабала, указују на значајније 

повећање димензија појединачних стабала у протеклом периоду. Код букве,  

пречник 20% најдебљих стабала по пресеку се повећао за 37,7% у 2011. у односу 

на 1961. годину. Код јеле, повећање овог пречника је присутно до 1985. године, а 

потом стагнира (табела 82). Висине овог представника код букве се повећавају до 

1985. године, а након тога су уједначене. Код јеле повећање вредности hgmax је 

присутно до 1995. године, а затим долази до њеног смањења, али у односу на први 

премер ова висина јеле се повећала за 21,7%. Остварене димензије стабала јеле и 

букве указују на високу производност овог станишта (делувијум). 

 
Табела 82. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на ОПГ-18 

Димензије 1961/62. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 
бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 

dgmax  (cm) 44,0 51,1 47,1 54,2 52,7 57,1 55,0 60,3 59,6 60,9 60,6 59,1 
hgmax (m) 28,5 27,6 30,5 30,7 33,2 32,9 34,7 34,8 34,8 35,6 35,0 33,6 
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Запреминска структура 
 

Расподеле запремине букве (графикон 123) и јеле (графикон 124) изразито 

су неправилне, вишеструко назубљене, са максимумом који се, као последица 

повећања учешћа запремине јаких стабала, помера у десно. Дистрибуцијa укупне 

запремине састојине садржи више карактеристика букве, као доминантне врсте 

дрвећа у смеси него јеле  (графикон 125). 

   
   Графикон 123. Запреминска структура        Графикон 124. Запреминска структура 
                              букве (ОПГ-18)                                                 јеле (ОПГ-18) 

 
                               Графикон 125. Запреминска структура укупно (ОПГ-18)  

 

Укупна запремина састојине (табела 83) у посматраном периоду варирала 

је у широким границама, од 550 m3·ha–1, колико је износила приликом првог 

премера, 1961. године,  до  759 m3·ha–1 у 1995. години. Након јачег захвата сечама 

у периоду 1995-2011. године дошло је до смањења запремине.  Међутим, у односу 

на први премер укупна запремина се повећала за 25,1%, на шта указују и 

вредности запреминског индекса састојине (табела 84, графикон 101). Однос броја 
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стабала буква:јела=68:32%, прати однос њихових запремина 69:31% у последњем 

периоду и указује на високу производност обе врсте дрвећа у конкретним 

условима. Анализа запремине у односу на класе дебљина по Биолеју указује на 

перманентно увећање учешћа запремине из категорије јаког материјала и, у исто 

време, смањење учешћа запремине категорије танког материјала.  У протеклих 50 

година запремина букве се повећала за 64,6%, док је код јеле дошло до њеног 

смањења за 18,8%.  Овакве промене у запремини по врстама дрвећа одразиле су се 

и на промену размера смесе током времена (табела 85). Учешће букве у смеси 

перманентно се повећава и од 52,7%, колико износи 1961. године, порасло је на 

69,3% у 2011. години. Смањење броја стабала, темељнице и запремине јеле, те 

недовољно урастање, трендови су који се морају зауставити у перспективи. С 

обзиром на карактеристике станишта и потенцијално виоску производност јеле на 

њему, нужно је форсирати ову врсте дрвећа током будућих газдинских поступака. 

 
Табела 83. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                    по класама дебљине Биолеја  на ОПГ- 18  

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 
1961. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1961-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 290,1 346,0 386,3 395,5 464,3 477,4 393,3 290,1 477,4 18,0 
Јела 260,2 310,4 311,7 312,3 294,8 211,3 283,4 211,3 312,3 14,3 

Укупно 550,3 656,4 698,0 707,8 759,1 688,7 676,7 550,3 759,1 10,4 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 29,9 24,9 17,6 14,0 13,4 12,2 
30 <d≤50 cm 37,2 37,7 39,4 40,2 39,8 32,0 
d > 50 cm 32,9 37,4 43,0 45,8 54,0 55,8 

 
           Табела 84. Промене запреминског индекса на ОПГ-18 

1961-1968. 1969-1976. 1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 
0,193 0,268 0,286 0,379 0,251 

 
         Табела 85. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-18 

1961. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 
буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела 
52,7 47,3 52,7 47,3 55,3 44,7 55,9 44,1 61,2 38,8 69,3 30,7 
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Запремински прираст 

 

Текући запремински прираст састојине (табела 86) све време има високе 

вредности, како на укупном нивоу, тако и у односу на појединачне врсте дрвећа. 

Код односа броја стабала у 2011. години буква:јела=68:32%, однос запреминског 

прираста је 66:34% и потврђује већ изнете констатације о високој производности 

ових врста дрвећа у конкретним условима. Тренд постепеног пада прираста јеле, 

уз наведени пад вредности осталих елемената, налаже потрбу пажљивијег односа 

према овој врсти дрвећа у будућности. Проценат прираста био је највећи при 

првом премеру, а потом опада и код букве у 2011. години достиже најмањи износ, 

свега 1,76%, а код јеле 2,08%.  

 

           Табела 86. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                             и процента прираста на ОПГ 18  

Врста 
дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1961. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1961-2011) 

m3·ha–1 % 

Буква 6,4 7,2 7,5 7,5 8,3 8,4 7,5 6,4 8,4 9,8 
Јела 6,2 6,9 6,5 6,2 5,8 4,4 6,0 4,4 6,9 14,4 
Укупно 12,6 14,1 14,0 13,7 14,1 12,8 13,6 12,6 14,1 5,1 

  Piv ( %)   
Буква 2,22 2,08 1,94 1,90 1,78 1,76 1,95 1,76 2,22 9,1 
Јела 2,37 2,22 2,10 1,99 1,96 2,08 2,12 1,96 2,37 7,2 
Укупно 2,29 2,15 2,01 1,94 1,85 1,86 2,02 1,85 2,29 8,6 

 
 

7.2.4. Огледно поље 19 (ОПГ-19) 

 

Основне карактеристике овог огледног поља дате су у табели 87,  а његов 

изглед (детаљ) на слици 13. 

 

Табела 87. Основне карактеристике огледног поља 19, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-19 46/c 0,88 950 - 1001 североисток 18-22° 43°32'37'' 
43°33'41'' 

20°45 '09'' 
20°45'15'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum pauperum) на дубоким до врло дубоким киселим смеђим 
земљиштима на шкриљцима и контактно метаморфним стенама 
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        Слика 13. Огледно поље 19 (ОПГ-19) (фото: Стевановић, 2014) 
 

Дебљинска структура 

 

Дебљинска структура букве (графикон 126) има карактеристике 

разнодобне састојине у најширем смислу, с тим што је након 1968. године дошло 

до знатног смањења броја стабала у тањим дебљинским степенима. За разлику од 

букве, дебљинска структура јеле (графикон 127) све време је блиска пребирној 

структури. Блажи пад броја танких стабала који је карактерисао периоде након 

1968. године заустављен је у последњем периоду, у којем долази до повећања 

броја стабала у најтањим дебљинским степенима. Ово је имало позитиван утицај 

и на поправку структурне изграђености састојине као целине (графикон 128), с 

обзиром на доминантно учешће јеле у укупном броју стабала. Позитиван ефекат 

ове појаве приметан је и кроз повећање димензионог диверзитета састојине у 2011 

години: Gcy (1962) = 0,576; Gcy (1968) = 0,575;  Gcy (1977) = 0,545; Gcy (1985) = 0,545;  

Gcy (1995) = 0,558;  Gcy (2011) = 0,589 (графикон 90). 

Укупан број стабала (табела 88) варирао је од 385 до 516 kom·ha–1. 

Извршене сеча у периоду 1968-1977. године утицале су на значајније смањење 

број стабала обе врсте дрвећа. Након овог периода број стабала је мање-више 
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константан. Број стабала у односу на класе дебљине Биолеја мењао се у корист 

најјачих стабала, од односа 65:22:13 у 1962. години до односа 52:19:29 у 2011. 

години. Овај тренд показује знаке стагнације, с обзиром да је број стабала у класи 

до 30 cm пречника повећан у последњм периоду за 2,1%, са већ исказаним 

позитивним ефектима по структурну изграђеност и димензиону разноврсност ове 

састојине.  

   
   Графикон 126. Дебљинска структура           Графикон 127. Дебљинска структура 
                              букве (ОПГ-19)                                                јеле (ОПГ-19) 

 
             Графикон 128. Дебљинска структура укупно (ОПГ-19)   
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Табела 88. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                      по класама дебљине Биолеја  на ОПГ-19 

Врста 
дрвећа 

Година премера N̅ min. max. cN 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

kom·ha–1 % 
Буква 156,8 159,1 115,9 113,6 114,8 119,3 129,9 113,6 159,1 16,8 
Јела 357,9 356,8 272,7 278,4 270,5 273,8 301,7 270,5 357,9 14,3 

Укупно 514,7 515,9 388,6 392,0 385,3 393,1 431,6 385,3 515,9 15,0 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 64,7 60,8 52,6 51,0 49,9 52,0 
30 <d≤50 cm 22,5 22,2 26,6 24,6 23,3 19,1 
d > 50 cm 12,8 17,0 20,8 24,3 26,8 28,9 

 

Број ураслих стабала је недовољан у протеклих 50 година. Од 1995. године 

дошло до извесног увећа броја ураслих стабала, али је оно и даље знатно мање од 

неопходног за трајно очување пребирне структуре.  Индекс стопе урастања 

(графикон 91) је износио RRIi (буква)=0,005; RRIi (јела)=0,018; RRIi (укупно)=0,023. 

 

     Табела 89. Број ураслих стабала на ОПГ-19  
Период Буква Јела Укупно 

kom·ha–1 
1962-1968. 2,3 2,3 4,6 
1968-1977. 6,8 21,6 28,4 
1977-1985. 1,1 18,2 19,3 
1985-1995. 6,8 27,3 34,1 
1995-2011. 6,8 34,1 40,9 

 

Висинска структура 

 

Линије заступљености броја стабала по висинским степенима карактеришу 

се неправилним током, са два или више максимума. Код букве (графикон 129), све 

време израженији је максимум у јачим висинским степенима, нарочито у 

последњем анализираном периоду. Код јеле (графикон 130), ситуација је обрнута, 

све време израженији је максимум у нижим висинским степенима. Као последица 

оваквих расподела код букве и јеле, висинска структура састојине има два 

изражена максимума (графикон 131). Први је у нижим степенима (утицај јеле), а 

други у највишим степенима (утицај букве). Дакле, вертикална структуираност 

састојине је таква да у горњим спратовима доминира буква, а у доњим јела. 

Велика варијациона ширина ове расподеле током времена индицира, поред 

осталог, и велику разлику у старости стабала, неуједначене услове за њихов развој 

(социјални положај), што су карактеристике пребирне шуме.  
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   Графикон 129. Висинска структура              Графикон 130. Висинска структура 
                              букве (ОПГ-19)                                                јеле (ОПГ-19) 

 
                        Графикон 131. Висинска структура укупно (ОПГ-19) 
 

Висинске криве 

 

У прва три периода код јеле је дошло до извесног померања висинских 

крива (графикон 133), а након тога оне се преклапају. Незнатно померање кривих 

и њихово преклапање (у већини периода) карактерише и висинске криве букве 

(графикон 132).  
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Графикон 132. Висинске криве букве (ОПГ-19) Графикон 133. Висинске криве јеле (ОПГ-19) 

 
Табела 90. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-19 

  1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,837 0,870 0,889 0,876 0,893 0,904 
R 0,915 0,933 0,943 0,937 0,945 0,951 
sh 0,186 0,161 0,133 0,131 0,133 0,131 

Јела 
R2 0,863 0,852 0,909 0,913 0,918 0,938 
R 0,929 0,923 0,953 0,955 0,958 0,969 
sh 0,177 0,183 0,151 0,152 0,150 0,147 

 

Темељница састојине 

 

Вредности темељнице састојине су високе током посматраног периода 

(графикон 134, табела 91). Након извршених сеча у периоду 1968-1977. године 

дошло је до мањег пада њене вредности услед смањења броја стабала у састојини. 

Сходно покрету инвентара ка јачим дебљинским степенима, већ након 1977. 

године вредности темељнице расту, да би у 2011. години она износила 57,7 m2·ha–1, 

што је за 29,4% више него на почетку анализираног периода. Подједнако је 

учешће букве и јеле у укупној темељници последњег периода. Како је, у исто 

време,  однос броја стабала буква:јела=30:70%, може се констатовати да буква 

остварује веће димензије стабала у конкретним условима. 
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                          Графикон 134. Темељница (ОПГ-19) 
 

Табела 91. Промене темељнице састојине на ОПГ-19 

Врста 
дрвећа 
 

Година премера G̅ min. max. cG 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011.) 

m2·ha–1 % 
Буква 18,5 21,6 20,2 21,1 24,7 29,4 22,6 18,5 29,4 17,3 
Јела 26,1 28,3 23,5 25,7 27,6 28,3 26,6 23,5 28,3 7,0 
Укупно 44,6 49,9 43,7 46,8 52,3 57,7 49,2 43,7 57,7 10,7 

 

У прилог изнетој  тврдњи, која се односи на темељницу, иду подаци о 

димензијама средњег стабла букве и јеле из категорије 20% најдебљих стабала у 

састојини, који су дати у табели 92.  

 

Табела 92. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на ОПГ-19 

Димензије 
1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 64,8 53,1 69,0 55,0 72,5 55,4 73,5 58,5 77,5 62,8 83,5 65,0 
hgmax (m) 33,4 29,5 36,3 31,2 37,9 32,5 39,9 34,4 38,9 34,6 38,9 35,0 

 

Обе врсте дрвећа су константно повећавале димензије овог представника 

током посматраног периода (табела 92), да би на његовом крају буква остварила 

пречник 84 cm, висину 39 m, а јела пречник 65 cm и висину 35 m. Импозантне 

димнезије указују висок производни потенцијал овог станишта. 
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Запреминска структура 

 

На графиконима (135-137) приказана је расподела запремине по 

дебљинским степенима за врсте дрвећа и састојину као целину. Ове дистрибуције 

су неправилне, назубљене, са десном асиметријом, која постаје све израженија 

током времена, као послеица покрета инвентара у јаче дебљинске степене. На 

расподелу укупне запремине по дебљинским степенима утицале су обе врсте 

дрвећа, али је на крају посматраног периода нешто већи утицај имала буква, која 

преовлађује у смеси (посматрано по запремини). 

        
   Графикон 135. Запреминска структура          Графикон 136. Запреминска структура 
                              букве (ОПГ-19)                                                  јеле (ОПГ-19) 

 

 
   Графикон 137. Запреминска структура укупно (ОПГ-19)  

 

Запремина на овом огледном пољу у протеклих 50 година константно је 

висока, као израз високе производности станишта и његове усклађености са 
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захтевима букве и јеле (табела 93). Регистрован је мањи пад запремине након 

извршених сеча у периоду 1968-1977. године. Раст који је уследио после 1977. 

године резултирао је запремином од чак 922,4 m3·ha–1 на крају периода, што је 

изузетно висок износ за наше мешовите шуме лишћара и четинара. Током 

посматраног времена запремина букве повећала се за 71,3%, запремина јеле за 

25,2%, а укупна запремине за 46,5%. Изнете констатације потврђују и високе 

вредности запреминског индекса састојине (графикон 101, табела 94). Код односа 

броја стабала букве и јеле од 30:70%, однос њихових запремина у 2011. години 

износи 54:46%. Овај однос не треба тумачити као већу производност букве у 

односу на јелу у конкретним условима, већ као доминацију старих, појединачних 

стабала букве јаких димензија (прашумско порекло). Насупрот овоме, јела 

доминира у запреминском прирасту састојине и има већи проценат прираста, као 

израз веће виталности њених стабала. У складу са изнетим, када је у питању 

производност појединих врста дрвећа на овом станишту, примерена констатација 

јесте да је она висока и код јеле и код букве. Када се анализира промена 

запремине у односу класе дебљине Биолеја, може се констатовати да је она од 

односа блиског пребирним шумама 16,1:32,4:52,5% у 1962. години еволуирала у 

однос 6,1:16,0:77,9% на крају периода. Гомилање запремине стабала јаких 

димензија један је од узрока недовољног урастања и успорених токова обнове 

инвентара у овој састојини, као и очувања пребирне структуре. 

 
      Табела 93. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                          по класама дебљине Биолеја на ОПГ-19  

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 290,8 353,0 340,0 364,4 422,2 498,2 378,1 290,8 498,2 19,2 
Јела 338,9 390,4 340,8 391,3 415,3 424,2 383,5 338,8 424,3 9,5 

Укупно 629,7 743,4 680,8 755,7 837,5 922,4 761,6 629,7 922,4 13,9 
Класа дебљине %  
d ≤ 30 cm 16,1 13,4 9,9 8,7 7,6 6,1 
30 <d≤50 cm 32,4 27,3 28,9 24,0 23,5 16,0 
d > 50 cm 51,5 59,3 61,2 67,3 79,7 77,9 

 
           Табела 94. Промене запреминског индекса на ОПГ-19 

1962-1968. 1969-1976. 1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 
0,181 0,081 0,200 0,330 0,465 
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Приликом првог премера, 1962. године, учешће јеле у размеру смесе било 

је нешто веће у односу на букву, односно тај однос је износио 53,8:46,2 у корист 

јеле. У последњој години однос је готово идентичан, али у корист букве (табела 

95). 

 

          Табела 95. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-19 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 

буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела 
46,2 53,8 47,5 52,5 49,9 50,1 48,2 51,8 50,4 49,6 54,0 46,0 

 

Запремински прираст 

 

Запремински прираст конкретне састојине све  време је релативно висок и 

креће се у границама од 12,5 до 15,0 m3·ha–1 (табела 96). Притом, значајно је 

истаћи доминацију јеле у производњи и код промене размера смесе у корист 

букве. Тренутно је учешће јеле у укупном запреминском прирасту 57,3%,  иако је 

размер смесе обрнут. Вредности процента запреминског прираста код јеле свe 

време су изнад 2%, а код букве испод 2%, са константним падом и износом од 

1,29% у 2011. Ова чињеница, уз већ изнете наводе о производности врста дрвећа, 

ипак пружа могућност да се веома обазриво констатује већа производност јеле у 

конкретним условима.  

 
             Табела 96. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                                и процента прираста на ОПГ-19 

Врста 
дрвећа 

 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 4,9 5,6 5,1 5,3 5,8 6,4 5,5 4,9 6,4 9,8 
Јела 7,9 8,8 7,5 8,3 8,5 8,6 8,3 7,5 8,8 5,9 
Укупно 12,8 14,4 12,5 13,6 14,3 15,0 13,8 12,5 15,0 7,1 

  Piv ( %)   
Буква 1,69 1,60 1,50 1,46 1,37 1,29 1,48 1,29 1,69 9,9 
Јела 2,34 2,25 2,19 2,13 2,05 2,04 2,17 2,04 2,34 5,4 
Укупно 2,04 1,94 1,84 1,80 1,71 1,63 1,83 1,63 2,04 8,2 
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7.2.5. Огледно поље 20 (ОПГ-20) 

 

Неке карактеристике овог огледног поља дате су у табели 97, а његов 

изглед на слици 14. 

 

Табела 97. Основне карактеристике огледног поља 20, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-20 53 c/54c 1,70 979 - 1002 запад-
северозапад 10-15° 43°32'37'' 

43°33'43'' 
20°44 '37'' 
20°45'43'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum pauperum) на дубоким до врло дубоким киселим смеђим 
земљиштима на шкриљцима и контактно метаморфним стенама 
 

 
                  Слика 14. Огледно поље ОПГ-20 (фото: Стевановић, 2014) 
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Дебљинска структура 

 

У прва два периода (1962. и 1968. године) линије расподеле стабала букве 

по дебљинским степенима (графикон 138) блиске су типичној пребирној 

структури. Од 1977. године, након извршених сеча са јачим захватом у тање 

дебљинске степене (услед велике виткости танких стабала дошло је до њиховог 

повијања и прелома), линије расподеле добијају положени облик са више, слабије 

изражених, максимума, односно губи се карактеристична пребирна структура из 

прва две периода. Код  јеле (графикон 139), у прва три анализирана периода 

линије расподеле стабала по дебљинским степенима имају положен облик, али од 

1985. године долази до постепеног повећања броја стабала у прва два, а у 2011. 

години до знатног повећања броја стабала у прва три дебљинска степена. Овај 

тренд имао је позитиван утицај на расподелу јеле, тако да она у последњем 

анализираном периоду има облик карактеристичан за пребирну структуру. 

Расподела укупног броја стабала (графикон 140) последица је описаних трендова 

расподеле код букве и јеле. У том контексту она у последњем периоду, под 

утицајем интензивног урастања јеле, поприма облик карактеристичан за пребирне 

шуме. Ову констатацију потврђују и вредности Џини коефицијента (графикон 90), 

који највеће вредности достиже управо у 2011. години Gcy (1962) = 0,594; Gcy (1968) 

= 0,597; Gcy (1977) = 0,536; Gcy (1985) = 0,565; Gcy (1995) = 0,579; Gcy (2011) = 0,675. 

Регистровано увећање димнзионе разноврсности пожељан је ефекат с аспекта 

савременог поимања природи блиског газдовања.   

   
  Графикон 138. Дебљинска структура            Графикон 139. Дебљинска структура 
                             букве (ОПГ-20)                                                 јеле (ОПГ-20) 
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                           Графикон 140. Дебљинска структура  укупно (ОПГ-20) 
 

Број стабала у састојини (табела 98), након извшених сеча у периоду 1968-

1977. година, приметно је смањен. Потом, број стабала перманентно расте и у 

последњој години премера износи 443,0 kom·ha–1, што је за 15% више него на 

почетку посматраног периода. Све до 1995. године број стабала букве био је већи 

од броја стабала јеле, да би услед знатног урастања јеле у последњем 

анализираном периоду примат по броју стабала, у 2011. години, преузела ова 

врста дрвећа. Евидентно је увећање броја стабала јеле за 141,2%.  Груписање 

стабала по дебљинским категоријама Биолеја указује на сталну доминацију броја 

танких стабала, чије учешће је било знатно на почетку, нешто мање у средини, а 

највеће на крају посматраног периода. Учешће стабала средње јаких димензија од 

средине периода перманенто опада, што ће се свакако негативно рефлектовати на 

запремински прираст ове састојине. Број најјачих стабала након сталног пораста 

опада у последњем периоду и то за значајан износ од око 10%. 

 
     Табела 98. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                       по класама дебљине Биолеја  на ОПГ-20 

Врста 
дрвећа 

Година премера N̅ min. max. cN 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

kom·ha–1 % 
Буква 264,1 278,2 160,0 164,7 168,8 150,6 197,7 150,6 278,2 29,0 
Јела 121,2 120,6 105,9 130,0 143,5 292,4 152,3 105,9 292,4 45,8 

Укупно 385,3 398,8 265,9 294,7 312,3 443,0 350,0 265,9 443,0 19,7 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 64,6 61,1 45,8 49,9 50,9 70,3 
30 <d≤50 cm 20,3 21,1 30,1 25,0 20,6 11,0 
d > 50 cm 15,1 17,8 24,1 25,1 28,5 18,7 
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Све до последњег периода, 1995-2011. године, урастање стабала у главну 

састојину било је недовољно и износило је од 2,5 (1968-1977) до 4,8 (1977-1985) 

стабала по хектару на годишњем нивоу. Знатан број од 194,7 стабала или 12,2 

стабла по хектару годишње у периоду од 1995-2011. године, може се сматрати 

довољним за обнову  инвентара и очување пребирне структуре. Осим у првом 

анализираном периоду, број ураслих стабала јеле знатно је већи него букве 

(табела 99). Индекс стопе урастања (графикон 91) је износио RRIi (буква)=0,012; 

RRIi (јела)=0,052; RRIi (укупно)=0,060. Осим позитивних ефеката на структурну 

изграђеност ове састојине, урастање је довело и до значајнијег повећања 

димензионе разноврсности стабала у њој. 

 
     Табела 99. Број ураслих стабала на ОПГ-20  

Период Буква Јела Укупно 
kom·ha–1 

1962-1968. 14,1 6,5 20,6 
1968-1977. 10,0 12,4 22,4 
1977-1985. 8,8 29,4 38,2 
1985-1995. 4,7 25,9 30,6 
1995-2011. 11,8 182,9 194,7 

 

Висинска структура 

 

Линије расподеле стабала букве по висинским степеним (графикон 141) су 

неправилне и са великим варијационим ширинама током читавог посматраног 

периода. У прва два периода карактеристична су два максимума, при чему је 

израженији максиму у нижим степенима. Након јачег захвата у тањи инвентар 

(сеча у периоду 1968-1977. година) максимуми се померају у више степене, 

степене од 31,5 до 37,5 m. Код јеле (графикон 142), у периоду од 1968 до 1995. 

године, линије расподеле стабала по висинским степенима су положене, таласасте 

са блаже израженим максимумом код нижих вредности висина. У 2011. години 

долази до великог диференцирања у корист нижих стабала, као последица 

значајног урастања ове врсте дрвећа, због чега се јавља изражен максимум у 

нижим висинским степенима. Расподеле укупног броја стабала по висинским 

степенима (графикон 143) неправилне су, са два максимума. У нижим степенима 

он је последица дистрибуције јеле, а у вишим степенима максимум се јавља под 
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утицјем дистрибуције стабала букве. Оваква расподела индицира вертикалну 

изграђеност истраживане састојине у којој буква висински доминира. 

     
   Графикон 141. Висинска структура              Графикон 142. Висинска структура 
                              букве (ОПГ-20)                                                 јеле (ОПГ-20) 

 
                            Графикон 143. Висинска структура укупно (ОПГ-20) 

 

Висинске криве 

 

Код букве (графикон 144) регистровано је извесно померање висинских 

крива у појединим периодима, док је за јелу више карактеристично њихово 

преклапање (графикон 145). 

 



141 
 

   
Графикон 144. Висинске криве букве (ОПГ-20) Графикон 145. Висинске криве јеле (ОПГ-20) 
 

Табела 100. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-20 
  1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,839 0,838 0,868 0,861 0,865 0,887 
R 0,916 0,916 0,932 0,928 0,930 0,942 
sh 0,160 0,156 0,132 0,142 0,148 0,150 

Јела 
R2 0,938 0,939 0,939 0,940 0,904 0,878 
R 0,968 0,969 0,969 0,970 0,951 0,937 
sh 0,132 0,131 0,140 0,147 0,155 0,158 

 

Темељница састојине 

 

Вредности темељнице (графикон 146, табела 101) кретале су се у распону 

од 34,6 m2·ha–1 у 1962. години до 42,7 m2·ha–1 у 2011. години. Након извршених 

сеча јачег интезитета, дошло је до пада темељнице у 1977. години, а потом она 

перманентно расте. Буква доминира у укупној темељници. Код односа броја 

стабла на крају периода буква:јела=34:66%, однос њихових темељница је 62:38%, 

што јасно указује на димензионе односе ове две врсте дрвећа. Наиме, букву 

карактерише знатно веће учешће стабала јаких димензија, тако да она, и поред 

пада броја стабала, остварује примат у темељници састојине.  
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                           Графикон 146. Темељница (ОПГ-20) 
 

            Табела 101. Промене темељнице састојине на ОПГ-20 

Врста 
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m2·ha–1 % 
Буква 19,7 23,4 21,4 24,5 27,9 26,3 23,9 19,7 27,9 12,7 
Јела 14,9 16,6 13,7 14,3 14,7 16,4 15,1 13,7 16,6 7,7 
Укупно 34,6 40,0 35,1 38,8 42,6 42,7 39,0 34,6 42,7 9,1 
 

Димензије средњег стабла из категорије 20% најдебљих стабала у 

састојини код букве константно расту. Код јеле је тај пораст заустављен њеном 

доминацијом у реализованим етатима након 1968. године, чиме су оборене 

димензије овог представника (табела 102). Иначе, обе врсте дрвећа, у складу са 

високим потенцијалом овог станишта, остварују импозантне димензије. Ово је 

посебно карактеристично за букву, као последица бонитетних карактеристика, 

њене високе старости и делом прашумског порекла. 

 

Табела 102. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на ОПГ-20 

Димензије 
1964. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 54,8 65,8 58,1 69,7 67,2 68,5 70,3 67,3 73,0 66,7 74,2 52,4 
hgmax (m) 30,0 31,4 32,3 33,6 36,4 33,5 37,7 33,6 36,9 34,3 35,9 31,0 
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Запреминска структура 

 

Линије расподеле запремине по дебљинским степенима (графикони 147, 

148 и 149) у посматраном периоду су звонолике, у мањој или већој мери 

назубљене. Код букве све време је приметна лева асиметрија са продужењем 

десне гране расподеле ка најјачим степенима.  Код јеле је у последњем 

анализираном периоду, услед  јачег урастања, дошло до промене тока линије 

запреминске структуре у тањим дебљинским степенима, што указује постојање 

извесне двоспратности. На дистрибуцију укупне запремине већи утицај имала је 

структура букве, док је утицај јеле, посебно у тањим дебљинским степенима, 

изражен у години последњег премера. 

   
   Графикон 147. Запреминска структура         Графикон 148. Запреминска структура 
                               букве (ОПГ-20)                                                    јеле (ОПГ-20) 

 
                           Графикон 149. Запреминска структура укупно (ОПГ-20)  
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Запремина  састојине  (табела 103)  осцилирала  је у  границама  од         

499,2 m3·hа-1 до 687,4 m3·ha–1. Њена садашња вреднст за 31,5% већа је него на 

почетку анализираног периода. У прилог овој тврдњи су и вредности 

запреминског индекса састојине (графикон 101, табела 104). Буква доминира у 

укупној запремини током читавог периода. Код односа броја стабала 

буква:јела=34:66% у 2011. години, однос њихових запремина је обрнут и износи 

66:34%. Оваква однос указује на високу производност букве у конкретним 

условима, али и на доминацију старих стабала, јаких димензија, делом 

прашумског порекла. Дистрибуција запремине по класама дебљине Биолеја 

мењала се у корист запремине јаких стабала. Однос запремине танких, средње 

јаких и јаких стабала од 16:29:55 у 1962. години се мења и сада је 10:15:75. 

Појединачна стабла се налазе чак и у степену 137,5 cm. На крају периода 18,7% 

стабала у најјачој категорији (83 kom·ha–1) носе 74,4% запремине (488 m3· ha–1). 

Просечна запремина стабала у овој категорији је 5,9 m3 и такође указује на високу 

производност ових станишта. Међутим, даље нагомилавање запремине успорило 

би динамику ове састојине, отежало подмалђивање и урастање са низом других 

негативних утицаја.   

 
   Табела 103. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                        по класама дебљине Биолеја на ОПГ-20  

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 294,7 363,4 353,4 411,2 469,9 435,8 288,1 294,7 469,9 16,3 
Јела 204,5 242,7 199,4 208,5 217,6 220,7 215,6 199,4 242,7 7,2 

Укупно 499,2 606,1 552,8 619,7 687,5 656,5 603,6 499,2 687,4 11,4 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 15,9 13,1 7,9 7,5 6,9 10,1 
30 <d≤50 cm 29,1 26,1 28,8 24,8 19,4 15,4 
d > 50 cm 54,9 60,8 63,4 67,7 73,7 74,4 

            

          Табела 104. Промене запреминског индекса на ОПГ-20 
1962-1968. 1969-1976. 1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 

0,214 0,107 0,241 0,377 0,315 
 

Размер смесе се мењао у корист букве током времена, тако да је њено 

учешће порасло са 59,0% колико је износило у 1962. години на 66,4% у 2011. 

години (табела 105). 
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         Табела 105. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-20 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 

буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела 
59,0 41,0 60,0 40,0 63,9 36,1 66,4 33,6 68,4 31,6 66,4 33,6 

 

Запремински прираст 

 

Запремински прираст састојине (табела 106), уз мање осцилације по 

периодима, повећао се за 20%. Иако се ради о високо производним стаништима за 

мешовите шуме лишћара и четинара, вредност прираста у последњем периоду 

износи око 12 m3·ha–1 и мања је од потенцијалних могућности. Разлог томе је 

нагомилавање запремине (успорена динамика састојине) и пад број средње јаких 

стабала, која су и носиоци прираста. Током целог периода буква доминира у 

укупном прирасту. Међутим, перманетан пад процента прираста упућује на 

самањење виталности ове врсте дрвећа. За разлику од букве, проценат прираста 

јеле константно расте, те се, уз исвесну обазривост, ипак може констатовати да је 

јела носилац производности ове састојине. 

 
Табела 106. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                      и процента прираста на ОПГ-20 

Врста 
дрвећа 

 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 5,8 6,8 6,2 6,5 7,0 6,4 6,4 5,8 7,0 6,6 
Јела 4,1 4,6 3,9 4,2 4,5 5,5 4,5 3,9 5,5 12,7 
Укупно 9,9 11,4 10,1 10,7 11,5 11,9 10,9 9,9 11,9 7,4 

  Piv ( %)   
Буква 1,97 1,87 1,76 1,57 1,50 1,47 1,69 1,47 1,97 12,3 
Јела 1,98 1,89 1,93 2,02 2,05 2,51 2,06 1,89 2,51 10,9 
Укупно 1,97 1,88 1,82 1,72 1,67 1,81 1,81 1,67 1,97 6,0 

 

 

7.2.6. Огледно поље 21 (ОПГ-21) 

 

Неке карактеристике овог огледног поља дате су у табели 107, а његов 

изглед на слици 15. 
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Табела 107. Основне карактеристике огледног поља 21, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-21 11/d 1,17 1049 - 1081 запад-
југозапад 18-21° 43°33'12'' 

43°33'17'' 
20°46 '59'' 
20°47'06'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieto-Fagetum drymetosum) на хумусно силикатном и плитком (често 
скелетном) кисело смеђем земљишту на шкриљцима и корнитима 
 

 
                       Слика 15. Огледно поље  ОПГ-21 (фото: Стевановић, 2014) 
 

Дебљинска структура 

 

Прва два периода букву карактерише структура блиска пребирној. Након 

сеча 1968. године и пада броја танких стабала, ова структура се губи у смислу 



147 
 

скраћења  леве гране расподеле. У периоду од 1995. до 2011. године, као 

последица интезивнијег урастања, долази до поправке структуре букве и њене 

поновне тенденције ка пребирној структури (графикон 150). Дебљинска структура 

јеле у почетку посматраног периода била је блиска двоспратној структури, а у 

времену 1995-2011. године пребирној структури, коју карактерише значајно 

урастање јеле у главну састојину (графикон 151). Интентзивно урастање стабала 

јеле, али и букве, у поменутом периоду, довело је и до поправке структурне 

изграђености састојине као целине, која сада има одлике ближе пребирној 

састојини (графикон 152). Наведени односи представљају позитивни тренд 

структурне изграђености састојине, пожељан са аспекта природи блиског 

газдовања.  

      
   Графикон 150. Дебљинска структура          Графикон 151. Дебљинска структура 
                              букве (ОПГ-21)                                               јеле (ОПГ-21) 

            
   Графикон 152. Дебљинска структура укупно (ОПГ-21)  
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Укупан број стабала (табела 108) знатно је варирао по периодима мерења 

(CN =17,8%) и кретао се од 326,5 kom·ha–1 до 497,4 kom·ha–1. Највећи број стабала 

измерен је 1968. године, а потом, након извршених сеча, већег интезитета у тањим 

степенима букве, долази до знатног смањења броја стабала у 1977. години. У 

наредна три периода број стабала обе врсте дрвећа се постепено повећава, али 

израженији раст је био код јеле. На крају анализираног периода укупан број 

стабала приближно је исти као и на почетку, 1962. године. Све време број стабала 

јеле је већи него код букве. Док се код јеле број стабала повећао за 25% у односу 

на 1962. годину, за исти износ опао је број стабала букве. Учешће стабала по 

класама дебљине Биолеја варира, при чему све време доминирају стабла танких 

димензија, са највећом вредношћу у последњој години премера. Џини оефицијент 

(графикон 90) прати промене броја стабала у појединим категоријама и износи 

Gcy (1962) = 0,618; Gcy (1968) = 0,624; Gcy (1977) = 0,576; Gcy (1985) = 0,611; Gcy (1995) = 

0,636; Gcy (2011) = 0,669.  Његов раст након 1977. године указује на повећање 

димензионе разноврсности ове састојине, што је још један позитиван тренд са 

аспекта природи блиског газдовања.  

 

    Табела 108. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                          по класама дебљине Биолеја на ОПГ-21 

 Врста 
дрвећа 

Година премера N̅ min. max. cN 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

kom·ha–1 % 
Буква 232,5 246,1 115,4 139,3 152,1 173,5 176,5 115,4 246,1 29,7 
Јела 247,0 251,3 211,1 217,9 225,6 309,4 243,7 211,1 309,4 14,7 

Укупно 479,5 497,4 326,5 357,2 377,7 482,9 420,2 326,5 497,4 17,8 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 61,3 61,5 49,0 53,6 57,2 70,4 
30 <d≤50 cm 16,4 15,1 19,4 17,5 16,1 13,1 
d > 50 cm 22,3 23,4 31,7 28,9 26,7 16,5 

 

Број ураслих стабала (табела 109) у првим периодима био је недовољан с 

аспекта постизања и очувања пребирне структуре (јасно уочиљиви пад леве гране 

линија дебљинске структуре) и, генерално, с аспекта будућности ове састојине. 

Међутим, након извшених сеча, повећања простора за раст и довођења веће 

количине светлости у доње делове састојине, урастање се интезивира и у 

последњем периоду оно износи 10,7 kom·ha–1 на годишњем нивоу. Индекс стопе 

урастања (графикон 91) је износио RRIi (буква)=0,023; RRIi (јела)=0,036;                   
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RRIi (укупно)=0,053. Позитивни ефекти овакве стопе урастања су вишеструки и већ 

поменути, побољшање структурне изграђености састојине, повећање њене 

димензионе разноврсности, еколошке стабилности и сл. До 1985. године број 

ураслих стабала букве је већи него јеле, а након тог периода урастање јеле је 

знатно и у последњем периоду вишеструко веће од букве. 
 

    Табела 109. Број ураслих стабала на ОПГ-21  
Период Буква Јела Укупно 

kom·ha–1 
1962-1968. 17,1 6,0 23,1 
1968-1977. 13,7 12,0 25,6 
1977-1985. 27,4 25,6 53,0 
1985-1995. 19,7 34,0 53,7 
1995-2011. 41,9 129,9 171,8 

 

Висинска структура 

 

Анализирајући линије расподеле стабала букве по висинским степенима 

(графикон 153) запажа се да су оне неправилне током посматраног периода. У 

прва два периода ближе су расподели каква се среће код пребирних састојина, тј 

највећи број стабала заступљен је у нижим степенима, а потом опада ка вишим 

степенима. Од 1977. године, након извршених сеча са већим захватом у тањи 

инвентар букве, линије имају положенији облик, са више слабије изражених 

максимума и великим варијационим ширинама. Код јеле (графикон 154), све до 

2011. године, криве расподеле по висинским степенима карактеришу се 

неправилним током, са два максимума, при чему је израженији максимум у 

вишим степенима. У последој анализираној години, услед већег урастања, долази 

до појаве израженог максимума у нижим степенима, а потом се јавља још један 

слабо изражен максимум у висинском степену 37,5 m. На ток висинске структуре 

састојине као целине (графикон 155) утичу расподеле обе врсте дрвећа. Она има 

велику варијациону ширину и два јасно издиференцирана максимума. Први је у 

нижим степенима и на њега, посебно у последњем периоду, већи утицај има јела, 

а други максимум је у вишим степенима, са подједнаким утицајем обе врсте 

дрвећа. 
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   Графикон 153. Висинска структура              Графикон 154. Висинска структура 
                             букве (ОПГ-21)                                                 јеле (ОПГ-21) 

 
                        Графикон 155. Висинска структура укупно (ОПГ-21)  
 

Висинске криве 

 

Висинске криве обе врсте дрвећа (графикон 156 и 157) минимално се 

померају, а у појединим периодима и међусобно преклапају, што је углавном 

карактеристично за пребирне шуме, односно за шуме које су структурно блиске 

пребирним шумама. Према подацима у табели 110, изабрани модел висинске 

криве је квалитетан, на шта упућују високе вредности коефицијента 

детерминације и релативно ниске стандардне грешке у свим анализираним 

периодима. 
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Графикон 156. Висинске криве букве (ОПГ-21) Графикон 157. Висинске криве јеле (ОПГ-21) 
 

Табела 110. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-21 
  1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,762 0,809 0,805 0,847 0,845 0,833 
R 0,873 0,899 0,897 0,920 0,919 0,912 
sh 0,194 0,159 0,167 0,177 0,180 0,188 

Јела 
R2 0,876 0,900 0,908 0,938 0,906 0,893 
R 0,936 0,949 0,953 0,968 0,952 0,945 
sh 0,189 0,165 0,169 0,156 0,170 0,171 

 

Темељница састојине 

 

Темељница састојине (графикон 158, табела 111) мењала се током 

последњих 50 година, али је задржала високе износе. Највећу вредност имала је 

1968. године, а потом, уз мање осцилације, опада и најмања је на крају 

анализираног периода, када је износила 48,3 m2·ha–1. Овако велики износи 

темељнице, уз чињеницу да је повећање броја стабала у последњих 35 година 

било везано за најтање дебљинске категорије, указује на присуство стабала 

импозантних димензија у овој састојини. Код односа броја стабала 

буква:јела=36:64% у последњем периоду, однос њихових темељница је био готово 

идентичан и износио је 34:66%, што потврђује чињеницу о знатним димензијама 

стабала букве и јеле у овој састојини. 

Уз мање осцилације димензије средњег стабла букве и јеле из категорије 

20% најдебљих стабала у састојини расту до 1985. године, а након тога су у 

благом паду (табела 112). Без обзира на мањи пад пречника и висине овог 

представника у последњим периодима, њега карактеришу импозантне димензије 

код обе врсте дрвећа. Пречници преко 60 cm код букве и 70 cm код јеле, уз висине 
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од преко 30 m, потврђују изнете узроке високих вредности темељнице састојине и 

условљавају високу произвоидност букве и јеле.  

 
   Графикон 158. Темељница (ОПГ-21) 
 

Табела 111. Промене темељнице састојине на ОПГ-21 

Врста 
дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m2·ha–1 % 
Буква 12,7 14,6 12,0 13,6 15,8 16,4 14,2 12,0 16,4 12,2 
Јела 37,5 41,9 39,2 38,1 34,0 31,9 37,1 31,9 41,9 9,7 
Укупно 50,2 56,5 51,2 51,7 49,8 48,3 51,3 48,3 56,5 5,5 

 
Табела 112. Промене пречника и висине горњег средњег стабла у састојини на ОПГ-21 

Димензије 
1962. 1968. 1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 49,0 72,0 51,2 75,8 63,7 79,2 62,8 79,7 64,6 77,7 61,6 71,8 
hgmax (m) 28,2 31,7 29,1 32,3 33,0 34,5 34,6 36,1 33,4 34,8 32,0 30,7 

 

Запреминска структура 

 

Линије расподеле запремине букве по дебљинским степенима  су изразито 

неправилне, са честим осцилацијама и великом варијационом ширином. 

(графикон 159). Код јеле (графикон 160) расподела је такође неправилна, али у 

основи звонолика, са благо израженом десном асиметријом и већом варијационом 

ширином од оне која карактерише запреминску структуру букве. Код јеле 

запремина је дистрибуирана до дебљинског степена 112 cm, а код букве до 

степена 92,5 cm, што додатно говори о димензионим односима у овој састојини. 
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Расподела укупне запремине састојине (графикон 161) више има карактеристике 

расподеле запремине јеле, као доминатне врсте дрвећа у смеси него букве. 

   
    Графикон 159. Запреминска структура        Графикон 160. Запреминска структура 
                              букве (ОПГ-21)                                                 јеле (ОПГ-21) 

 
                        Графикон 161. Запреминска структура укупно (ОПГ-21) 
 

Вредности укупне запремине (табела 113) мењале су се током последњих 

50 година у зависности од интезитета сеча. Након увећања запремине у 1968. 

години, долази до њеног смањења у 1977. години а, потом она поново расте до 

1985. године. Од тог периода запремина састојине перманентно опада и најнижу 

вредност достиже 2011. године, када је 7,2% мања од почетне вредности. Овај 

тренд потврђују и вредности запреминског индекса састојине (графикон 101, 

табела 114). Када се анализирају промене запремине по врстама дрвећа евидентно 

је повећање запремине букве за 38% у 2011. у односу на 1962. годину. У истом 

периоду, због већег захвата сечама у инвентар јеле, њена запремина је смањена за 

22,8%, што се одразило и на размер смесе (табела 115). На почетку анализираног 
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периода учешће јеле у смеси износило је 74,2%, а на његовом крају 61,7%. 

Анализирајући расподелу запремине по класама дебљине Биолеја уочава се да је 

учешће стабала јаких димензија доминантно током целог периода. У овој 

категорији 16,5% (80 стабала) укупног броја стабала носи 70% (462 m3) запремине 

последњег периода на хектару. Просечна запремина стабла у овој дебљинској 

категорији износи 5,8 m3 и додатно потврђује констататације о високој 

производности едификатора у овом типу шуме, без обзира што у њему не налазе 

свој оптимум. 
    Табела 113. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                         по класама дебљине Биолеја на ОПГ-21  

Врста 
дрвећа 

Година премера V̅ min. max. cv 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m3·ha–1 % 
Буква 183,5 215,9 189,6 218,2 249,0 253,3 218,3 183,5 253,3 13,3 
Јела 528,3 595,5 576,1 582,5 502,1 407,5 532,0 407,5 595,5 13,3 

Укупно 711,8 811,4 765,7 800,7 751,1 660,8 750,3 660,8 811,4 7,5 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 10,6 10,6 6,8 6,4 6,6 11,9 
30 <d≤50 cm 19,0 16,7 15,8 14,8 13,4 18,2 
d > 50 cm 70,4 72,7 77,4 78,8 73,9 70,0 

 
           Табела 114. Промене запреминског индекса на ОПГ-21 

1962-1968. 1969-1976. 1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 
0,140 0,076 0,125 0,055 -0,072 

 

        Табела 115. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-21 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. 

буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела буква јела 
25,8 74,2 26,6 73,4 24,8 75,2 27,3 72,7 33,2 66,8 38,3 61,7 

 

Запремински прираст 

 

Текући запремински прираст састојине (табела 116) све време има 

вредности 13-15 m3∙ha–1, са доминацијом јеле. Треба напоменути да је овако висок 

прираст релаизован са 18,2% учешћа у запремини стабала средње јаких димензија 

која су носиоци производности састојине. Уколико би учешће ових стабала било 

блиско оптималном од 30%, реално је претпоставити да би прираст био далеко 

већи. Доминација јеле у прирасту и већи проценат прираста указује на то да је она 

носилац производности у конкретним условима. Ово је у супротности са 
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досадашњим истраживања и  тврдњама да је на бољим стаништима производнија 

јела, а на лошијим буква.  

            Табела 116. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                                 и процента прираста на ОПГ-21 

Врста 
дрвећа 

 

Година премера I̅v min. max. cIv 
1962. 1968. 1977. 1985. 1995. 2011. (1962-2011) 

m3∙ha–1 % 
Буква 4,0 4,5 3,4 3,9 4,4 4,6 4,1 3,4 4,6 11,0 
Јела 9,8 10,6 9,9 10,1 9,2 8,5 9,7 8,5 10,6 7,6 
Укупно 13,8 15,1 13,3 14,0 13,6 13,1 13,8 13,1 15,1 5,1 

 Piv ( %)  
Буква 2,16 2,08 1,77 1,80 1,76 1,81 1,99 1,76 2,16 9,3 
Јела 1,85 1,78 1,71 1,74 1,84 2,09 1,83 1,71 2,09 7,4 
Укупно 1,94 1,86 1,74 1,75 1,81 1,98 1,85 1,74 1,98 5,3 

 

7.2.7. Огледно поље 27А (ОПГ-27А) 

 

Просторне и еколошке карактеристике овог огледног поља дате су у табели 

117, а његов изглед на слици 16. 

Табела 117. Основне карактеристике огледног поља 27А, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-27А 23/e 0,99 1032 - 1061 југозапад 13-18° 43°32'51'' 
43°32'55'' 

20°46 '09'' 
20°46'15'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на дубоким до врло дубоким киселим смеђим 
земљиштима на гранодиоритима и кварцдиоритима 
 

 
     Слика 16. Огледно поље ОПГ-27А (фото: Стевановић, 2014) 
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Дебљинска структура 

 

Линије расподеле броја стабала по дебљинским степенима букве, јеле и 

збирно за обе врсте дрвећа (графикони 162-164) карактеришу се неправилним 

током, али у основи блиске су пребирној структури. Међутим, у последња два 

анализирана периода (1995. и 2011. година), услед смањења броја стабала букве у 

првом, а јеле у прва четири дебљинска степена, линије расподеле укупног броја 

стабала добијају положенији облик и у исто време постају издуженије због 

прорашћивања стабала у јаче степене. Пад леве гране расподеле у последњим 

периодима је тренд који ће, уколико се не заустави, сигурно јоше јаче утицати на 

структурну дестабилизацију ове састојине у будућности. 

   
   Графикон 162. Дебљинска структура           Графикон 163. Дебљинска структура 
                             букве (ОПГ-27А)                                              јеле (ОПГ-27А) 

 
                     Графикон 164. Дебљинска структура укупно (ОПГ-27А)   
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У анлизираном периоду број стабала букве се повећао за 5,8%, а јеле 

смањио за 9,0%, што је утицало на смањење укупног броја стабала на огледном 

пољу за 6,2% у 2011. години у односу на прву годину премера (табела 118). 

Посматрано по врстама и збирно, варијабилност броја стабала по појединим 

перидима је релативно мала и износи 4,6% код букве, 6,0% код јеле и 5,2% код 

укупног броја стабала, што указује на извесну стабилност овог елемента током 

времена. Промене броја стабала по класама дебљине Биолеја указују на 

перманентно смањење учешћа стабала танких димензија, а повећање учешћа 

стабала у категорији средње јаких и јаких димензија. Учешће танких стабала 

опало је за 16,4% и, како је већ изнето, негативно се одразило на структурну 

изграђеност ове састојине у смислу све израженијег удаљавања од циљане 

пребирне структуре. Вредности Џини коефицијента нису се битније мењале током 

времена Gcy (1977) = 0,581; Gcy (1985) = 0,586;  Gcy (1995) = 0,584;  Gcy (2011) = 0,592. 

Извесно повећање у последњем периоду последица је покрета инвентара ка јачим 

дебљинским степенима. 

 
                 Табела 118. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                                    по класама дебљине Биолеја на ОПГ-27А 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 
kom·ha–1 % 

Буква 86,9 97,0 93,9 91,9 92,4 86,9 97,0 4,6 
Јела 379,8 400,0 377,8 345,5 375,8 345,5 400,0 6,0 

Укупно 466,7 497,0 471,7 437,4 468,2 437,4 497,0 5,2 
Класа дебљине %    
d ≤ 30 cm 69,5 66,9 59,7 53,1 
30 <d≤50 cm 19,0 20,1 22,5 24,2 
d > 50 cm 11,5 13,0 17,8 22,6 

 

Гомилање стабала средње јаких и јаких димензија један је од разлога 

недовољног урастања стабала у овој састојини. Највеће урастање је било у првом 

периоду када је износило 5 kom·ha–1, а најмање у последњем свега, 1,3 kom·ha– 1 на 

годишњем нивоу (табела 118). Индекс стопе урастања (графикон 91) износио  је 

RRIi (буква)=0,007; RRIi (јела)=0,012; RRIi (укупно)=0,018 
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     Табела 119. Број ураслих стабала на ОПГ-27А  
Период Буква Јела Укупно 

kom·ha–1 
1977-1985. 10,1 30,3 40,4 
1985-1995. 8,1 19,2 27,3 
1995-2011. 14,1 7,1 21,2 

 

Висинска структура 

 

Линија расподеле броја стабала букве по висинским степенима (графикон 

165) у првом периоду има звонолик облик, са израженом левом асиметријом и 

максимумом заступљености стабала у степену 16,5 m. Потом долази до 

диференцирања стабала и у 1985. и 2011. години су присутна два максимума у 

степенима 13,5 и 22,5 m, односно 16,5 и 28,5 m. Код јеле (графикон 166), висинска 

структура карактерише се неправилним током, са два максимума и повећањем 

варијационе ширине током времена. Токови расподеле укупног броја стабала по 

висинским степенима (графикон 167) слични су онима као код јеле, која је 

доминантна врста у састојини. 

    
    Графикон 165. Висинска структура              Графикон 166. Висинска структура 
                              букве (ОПГ-27А)                                              јеле (ОПГ-27А) 
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                            Графикон 167. Висинска структура укупно (ОПГ-27А) 
 
 

Висинске криве 

 

Обе врсте дрвећа карактерише израженије померање висинских крива у 

односу на криву из 1977. години. У осталим периодима криве се међусобну 

преклапају (графикони 168 и 169).  

   
 Графикон 168. Висинске криве букве (ОПГ-27А)      Графикон 169. Висинске криве јеле (ОПГ-27А) 
 

Табела 120. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-27А 
 

 

 

 

 

 

  1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,782 0,740 0,766 0,812 
R 0,885 0,860 0,875 0,907 
sh 0,182 0,196 0,180 0,173 

Јела 
R2 0,906 0,900 0,916 0,931 
R 0,952 0,949 0,957 0,965 
sh 0,144 0,158 0,148 0,136 
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Темељница састојине 

 

Темељница састојине (графикон 170, табела 121) перманентно расте и на 

крају периода достиже износ од око 54 m2·ha–1, што представља повећање за 50% 

у односу на 1977. годину. Разлог томе је повећање учешћа стабала средње јаких и 

јаких димензија у укупном броју стабала ове састојине. Код односа броја стабала 

буква:јела=20:80% у последњем периоду, однос њихових темељница је 13:87%. 

Ове вредности указују на димензионе односе врста дрвећа у састојини, односно на 

чињеницу да јела доминира по питању величина прсних пречник у односу на 

букву. 

 
                          Графикон 170. Темељница (ОПГ-27A) 
 
                    Табела 121. Промене темељнице састојине на ОПГ- 27A 

Врста дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 

m2·ha–1 % 
Буква 5,6 6,5 6,9 7,0 6,5 5,6 7,0 9,8 
Јела 30,2 35,2 41,2 46,7 38,3 30,2 46,7 18,7 

Укупно 35,8 41,7 48,1 53,7 44,8 35,8 53,7 17,3 
 

Промена вредности dgmax је евидентна код обе врсте дрвећа (табела 122). 

При  том, јела достиже знатне вредности овог пречника који у 2011. години 

износи 72,4 cm, што је за 37,4% више него на почетку периода. Код букве, 

вредност овог пречника је расла до 1995. године, а потом, наредних 16 година, 

остаје непромењена. Тренд промена  hgmax код букве идентичан је описаном 
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тренду промена пречника, односно повећање је присутно до 1995. године, после 

чега ова висина стагнира. Код јеле висина овог представника, слично као и његов 

пречник, стално расту током анализираног периода. Вредности пречника и висине 

овог представника потрђују већ изнету констатацију о димензионој надмоћи јеле 

у овој састојини. 

 
Табела 122. Промене пречника и висине горњег средњег стабла 

                                             у састојини на ОПГ-27А 

Димензије 
1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 52,7 55,6 52,9 58,3 54,9 64,8 54,9 72,4 
hgmax (m) 28,2 29,0 30,4 32,0 31,6 33,3 31,6 34,4 

 

 

Запреминска структура 

 

Линије расподеле запремине букве по дебљинским степенима (графикон 

171) у посматраним периодима изразито су неправилне, назубљене, а због 

скромног присуства букве у смеси немају већи утицај на дистрибуцију укупне 

запремине састојине. Криве расподеле запремине јеле и укупне запремине, због 

доминације ове врсте дрвећа у смеси, готово да су идентичне (графикони 172 и 

173), у основи звонолике, назубљене, са благо израженом десном асиметријом и 

израженим повећањем варијационе ширине, као последицом нагомилавања 

стабала јачих димензија током врмена. 

   
    Графикон 171. Запреминска структура        Графикон 172. Запреминска структура 
                               букве (ОПГ- 27A)                                             јеле (ОПГ- 27A) 
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                 Графикон 173. Запреминска структура укупно (ОПГ- 27A)  
 

Укупна запремина (табела 123) се перманентно увећавала и тренутно је 

врло висока 820,2 m3·ha–1, за 75,6% већа у односу на почетак периода (1977. 

године). Вредности запреминског индекса састојине (графикон 101, табела 124) 

потврђују изнету констатацију. Смањење броја стабала од 6% није се негативно 

одразило на износ запремине састојине. Разлог томе је повећање учешћа средње 

јаких стабала за 5% и јаких стабала за 11%. Структура запремине по дебљинским 

категоријама Биолеја еволуирала је од односа 19:32:49 у 1977. години, ка односу 

8:24:68 у 2011. години, што указује на удаљавање од оптималног односа 

танка:средње јака:јака стабла=20:30:50, карактеристичног за пребирне шуме. 

 
                  Табела 123. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                                      по класама дебљине Биолеја на ОПГ-27A  

Врста дрвећа 
Година премера V̅ min. max. cv 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 
m3·ha–1  % 

Буква 81,8 98,2 104,2 108,4 98,2 81,8 108,4 11,9 
Јела 385,3 499,8 577,9 711,8 543,7 385,3 711,9 25,2 

Укупно 467,1 598,0 682,1 820,2 641,8 467,1 820,2 23,1 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 19,3 17,3 12,5 8,3 
30 <d≤50 cm 31,9 30,3 26,5 23,5 
d > 50 cm 48,8 52,3 61,0 68,2 

 
Табела 124. Промене запреминског индекса на ОПГ-27А 

1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 
0,280 0,460 0,756 
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Размер смесе (табела 125) у анализираном периоду незнатно се променио у 

корист јеле.  

 
Табела 125. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-27А 

1977. 1985. 1995. 2011. 
буква јела буква јела буква јела буква јела 
17,5 82,5 16,4 83,6 15,3 84,7 13,2 86,8 

 

Запремински прираст 

 

Текући запремински прираста (табела 126), као и запремина, перманентно 

се увећававао током времена, да би на крају периода достигао износ од             

15,8 m3∙ha1, што је повећање за 47,7%.  Проценат прираста код јеле у посматраном 

периоду се смањује, док је код букве, уз мање осцилације, стабилан. Вредности 

запремине и запреминског прираста указују на висок производни потенцијал 

станишта. Носилац производности је јела, иако се према тренду процента 

прираста уочавају знаци пада њене продуктвности. Међутим, висок износ 

запремине, у којој доминирају стабла најјачих димензија, успорава динамику ове 

састојине и има негативан утицај на процесе подмлађивања, урастања, на 

структурну изграђеност ове састојине и сл. Свакако да висок ниво запремине није 

једини разлог отежаном подмлађивању, али јесте чињеница о којој се у 

перспективи газдовања овом састојином мора водити рачуна. 

 

Табела 126. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                                             и процента прираста на ОПГ-27A 

Врста дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 
m3∙ha–1 % 

Буква 1,8 2,1 2,1 2,3 2,1 1,8 2,3 9,9 
Јела 8,9 11,0 11,8 13,5 11,3 8,9 13,5 16,9 

Укупно 10,7 13,1 13,9 15,8 13,4 10,7 15,8 15,8 
Piv ( %) 

Буква 2,18 2,12 2,04 2,12 2,10 2,04 2,18 2,7 
Јела 2,32 2,20 2,04 1,90 2,10 1,90 2,32 8,7 

Укупно 2,29 2,19 2,04 1,93 2,11 1,93 2,29 7,5 
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7.2.8. Огледно поље 27Б (ОПГ-27Б) 

 

Просторне и еколошке карактеристике овог огледног поља дате су у табели 

127, а његов изглед на слици 17. 
Табела 127. Основне карактеристике огледног поља 27Б, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 

Број 
огледног 

поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-27Б 23/f 0,93 1050 - 1083 југозапад 15-22° 43°32'51'' 
43°32'54'' 

20°46 '03'' 
20°46'08'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на дубоким до врло дубоким киселим смеђим 
земљиштима на гранодиоритима и кварцдиоритима 
 

 
           Слика 17. Огледно поље ОПГ-27Б (фото: Стевановић, 2014) 
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Дебљинска структура 

 

Линије расподеле броја стабала по дебљинским степенима букве  

(графикон 174) по анализираним периодима неправилног су тока, са више 

максимума, што указује на разнодобност ове врсте дрвећа у структурном смислу. 

Код јеле (графикон 175), за разлику од букве, ове линије у основи имају 

хиперболичан облик, карактеристичан за пребирне састојине. Временом, због 

недовољног урастања и покрета инвентара, уочава се смањење број стабала у 

тањим и повећање броја стабала у јачим дебљинским степенима. Уколико се 

тренд недовољног урастања и нагомилавања стабала јаких димензија настави, 

неизоставно ће се јавити јачи структурни поремећаји, како код јеле, тако и на 

нивоу састојине, с обзиром да расподела укупног броја стабала има 

карактеристике расподеле јеле, као изразито доминантне врсте дрвећа у смеси  

(графикон 176). 

   
    Графикон 174. Дебљинска структура           Графикон 175. Дебљинска структура 
                              букве (ОПГ-27Б)                                              јеле (ОПГ-27Б) 

 
                      Графикон 176. Дебљинска структура укупно (ОПГ-27Б) 
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Укупан броја стабла у овој састојини кретао се у интервалу 415-450 

kom·ha–1, са варијационим коефицијентом од свега 3,9%. Стабилност овог 

елемента запажа се и код врста дрвећа о чему сведоче вредности њихових 

варијационих коефицијентата, који код букве износи 6,4%, а код јеле 4,7% (табела 

128). Јела има изразиту доминацију и у укупном броју стабла 2011. године 

учествује са 82%. У прилог стабилности  броја стабала током времена иду и 

вредности  Џини коефицијента који се минимално мењао (графикон 90): Gcy (1977) 

= 0,558; Gcy (1985) = 0,564;  Gcy (1995) = 0,570;  Gcy (2011) = 0,569. Иако би се промене 

укупног броја стабала могле тумачити као знак стабилности ове састојине, 

промене које су наступиле у њиховој дистрибуцији по дебљинским класама 

наводе на другачије констатације. Наиме, цео период се карактерише 

константним смањењем броја танких и срење јаких стабала и повећањем (за 

дупло) учешћа стабала јаких димензија, са већ приметним негативним утицајима 

на структурну и еколошку стабилност ове састојине.  

 
                 Табела 128. Промене броја стабала састојине и њихове дистрибуције 
                                    по класама дебљине Биолеја на ОПГ-27Б 

Врста дрвећа 
Година премера N̅ min. max. cN 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 
kom·ha–1 % 

Буква 65,6 71,0 75,3 75,3 71,8 65,6 75,3 6,4 
Јела 359,1 378,5 372 339,8 362,4 339,8 378,5 4,7 

Укупно 424,7 449,5 447,3 415,1 434,2 415,1 449,5 3,9 
Класа дебљине % 

 
d ≤ 30 cm 64,3 61,7 57,0 53,1 
30 <d≤50 cm 22,0 23,0 23,3 19,2 
d > 50 cm 13,7 15,3 19,7 27,7 

 

Број ураслих стабала (табела 129), као и у претходно анализираном 

огледном пољу, недовољан је. Највећи број ураслих стабала, 4,2 kom·ha–1 

годишње, био је у периоду 1977-1985. године и од тада перманентно опада. У 

последњем анализираном периоду износи свега 1,4 kom·ha–1 на годишњем нивоу. 
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     Табела 129. Број ураслих стабала на ОПГ-27Б  
Период Буква Јела Укупно 

kom·ha–1 
1977-1985. 7,5 25,8 33,3 
1985-1995. 6,5 21,5 28,0 
1995-2011. 6,5 16,1 22,6 

 

Индекс стопе урасдтања (графикон 91) је износио RRIi (буква)=0,005; RRIi 

(јела)=0,014; RRIi (укупно)=0,018 

 

Висинска структура 

 

Линије висинске структуре букве су неправилне, назубљене, са више 

максимума, при чему је у последњој години премера изражен максимум 

заступљености сатабала у висинском степену 34,5 m (графикон 177). Код јеле 

(графикон 178), линије расподеле стабала по висинским степенима у прва два 

анализирана периода углавном имају опадајући ток, од најнижих ка највиши 

висинама, што је одлика пребирних сасатојина. У 2011. години линија има два 

максимума, што указује на формирање два посебна спрата у састојини. Линије 

расподеле укупног броја стабала по виснским степенима (графикон 179) сличне су 

онима код јеле, што је и логично јер се ради о доминантној врсти дрвећа у овој 

састојини. 

   
   Графикон 177. Висинска структура             Графикон 178. Висинска структура 
                              букве (ОПГ-27Б)                                              јеле (ОПГ-27Б) 
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                            Графикон 179. Висинска структура укупно (ОПГ-27Б) 
 

Висинске криве 

 

Висиснке криве обе врсте дрвећа (графикони 180 и 181) карактерише  

померања после првог премера, након чега се оне у следећа три периода скоро 

преклапају. Статистички показатељи (табела 130) указују на висок квалитет 

изабраног математичког модела висинских крива у свим периодима, како код јеле, 

тако и код букве. 

   
Графикон 180. Висинске криве букве (ОПГ-27Б)  Графикон 181. Висинске криве јеле (ОПГ-27Б) 

 

Табела 130. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-27Б 
  1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,895 0,845 0,867 0,893 
R 0,946 0,919 0,931 0,945 
sh 0,123 0,158 0,152 0,148 

Јела 
R2 0,906 0,871 0,885 0,902 
R 0,952 0,933 0,941 0,950 
sh 0,143 0,171 0,165 0,161 
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Темељница састојине 

 

У анализираном периоду постоји стално увећање темељнице обе врсте 

дрвећа (графикон 182, табела 131), односно темељница састојине се увећала за 

56,4% у односу на прву годину премера и  у 2011. години износи 54,6 m2·ha–1. 

Овако тренд и висок износ темељнице, уз минималне промене броја стабала, иду 

у прилог чињенци да је у састојини присутно нагомилавање стабала јаких 

димензија и то обе врсте дрвећа. Средње стабло букве из категорије 20% 

најдебљих стабала стално је повећавало своје димензије, да би на крају 

посматраног периода оне достигле импозантан износ од 71 cm пречник и 35 m 

висина. Код јеле, димензије овог представника такође имају растући тренд и на 

крају периода износе 70 cm пречник и 33 m висина (табела 132). Присутност 

стабала оваквих димензија, већ само по себи, указује на висок станишни 

потенцијал и изузетну производност букве и јеле у тим условима. 

                          
                     Графикон 182. Темељница (ОПГ-27Б) 
                    

                    Табела 131. Промене темељнице састојине на ОПГ-27Б 

Врста дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 

m2·ha–1 % 

Буква 7,3 8,3 10,3 11,7 9,4 7,3 11,7 21,0 
Јела 27,6 33,0 38,6 42,9 35,5 27,6 42,9 18,8 

Укупно 34,9 41,3 48,9 54,6 44,9 34,9 54,6 19,3 
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Табела 132. Промене пречника и висине горњег средњег стабла 

                                             у састојини на ОПГ-27Б 

Димензије 
1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 57,5 54,5 59,8 56,2 67,0 63,7 70,7 70,0 
hgmax (m) 30,4 27,9 32,7 30,1 33,9 31,7 34,6 33,0 

 

Запреминска структура 

 

Линије расподеле запремине по дебљинским степенима у посматраном 

периоду, код обе врсте и на укупном нивоу (графикони 183-185), су неправилне, 

назубљене, али у основи звонолике са израженом десном асиметријом. Као 

последица покрета инвентара у јаче степене и нагомилавања стабала у њима, 

током времена десна асиметрија постаје све израженија. 

   
   Графикон 183. Запреминска структура        Графикон 184. Запреминска структура                   
                              букве (ОПГ- 27Б)                                              јеле (ОПГ-27Б) 

 
                            Графикон 185. Запреминска структура укупно (ОПГ-27Б) 
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Запремина састојине је стално расла у посматраном периоду и тренутно 

има врло високу вредност. За 35 година запремина се увећала за 78,7%.  

Вредности запреминског индекса, као показатеља повећања запремине у односу 

први премер (графикон 101, табела 134), потврђују констатације о њеном наглом 

увећању. Овај индекс је у посматраном периоду скоро три пута повећао своју 

вредност. Расподела укупне запремине по класама дебљине Биолеја еволуирала је 

од односа 17:34:50 (блиском оптимуму за пребирне шуме), ка односу 8:17:75 који 

је удаљава од наведене структуре. У најјачој класи 2011. године налази се 27,7% 

или 115 стабла, која носе 74,4% или 600 m3 запемине. Просечна запремина стабла 

у овој класи износи око 5,2 m3 и потврђује изнете констатације о високој 

производности врста едификатора у конкретним условима. Старост појдиначних 

стабала овако великих димензија, њихов технички квалитет, присутво у већем 

броју, утицај на процес подмлађивања, урастања и динамику покрета инвентара, 

елемнти су који се додатно морају утврдити и узети у разматрање код 

дефинисања мера будућег газдовања, уколико се као његов циљ постави 

еколошки и структурно стабилна пребирна шума. 

 

         Табела 133. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                             по класама дебљине Биолеја  на ОПГ-27Б  

Врста дрвећа 
Година премера V̅ min. max. cv 

1977. 1985. 1995 2011 (1977-2011) 
m3·ha–1 % 

Буква 110,6 131,6 165,2 187,9 148,8 110,6 187,9 23,1 
Јела 340,1 442,3 542,0 617,6 485,5 340,1 617,6 24,8 

Укупно 450,7 573,9 707,2 805,5 634,3 450,7 805,5 24,4 
Класа дебљине %   

d ≤ 30 cm 16,7 14,1 10,8 8,2 
30 <d≤50 cm 33,6 32,3 27,2 17,3 
d > 50 cm 49,7 53,7 62,1 74,4 

 
Табела 134. Промене запреминског индекса на ОПГ-27Б 

1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 
0,273 0,569 0,787 

 

Доминација јеле по броју стабала, као и димензије ове врсте дрвећа, у 

истом смислу одразили су се на запремину и размер смесе. Размер смесе није се 
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битније мењао током посматраног периода, односно променио се за 1,6% у корист 

јеле у 2011. у односу на 1977. годину (табела 135). 

 
Табела 135. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-27Б 

1977. 1985. 1995. 2011. 
буква јела буква јела буква јела буква јела 
24,5 75,5 22,9 77,1 23,4 76,6 23,3 76,7 

 

Запремински прираст 

 

Вредности запреминског прираста (табела 136), слично као и у претходном 

огледном пољу, перманентно су се увећавале код обе врсте дрвећа, што је довело 

до његовог повећања на укупном нивоу и то за 49,0%. У 2011. години 

запремински прираст износи 14,9 m3·ha–1. Иако поменути износ прираста значи 

високу производност, забрињавајући је континуирани пад процента прираста код 

обе врста дрвећа, нарочито код букве. Ово је сигурни знак пада виталности и 

одређених структурних поремећаја у састојини, односно дошло је до смањења 

учешћа танких и средње јаких стабала која имају и најинтезивнији прираст у 

састојини. 

Табела 136. Промене текућег запреминског прираста састoјине  
                                             и процента прираста на ОПГ-27Б 

Врста дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 
m3∙ha–1 % 

Буква 2,0 2,3 2,7 2,9 2,5 2,0 2,9 16,3 
Јела 8,0 9,8 11,3 12,0 10,3 8,0 12,0 17,2 

Укупно 10,0 12,1 14,0 14,9 12,8 10,0 14,9 17,0 
Piv ( %) 

Буква 1,83 1,77 1,64 1,56 1,70 1,56 1,83 7,2 
Јела 2,35 2,22 2,08 1,94 2,10 1,94 2,35 8,2 
     Укупно 2,22 2,12 1,98 1,85 2,04 1,85 2,22 7,9 

 

 

7.2.9. Огледно поље 28 (ОПГ-28) 

 

Неке карактеристике овог огледног поља дате су у табели 137, а његов 

изглед на слици 18. 
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Табела 137. Основне карактеристике огледног поља 28, ГЈ „Гоч Гвоздац-A“ 
Број 

огледног 
поља 

Одељењe/
одсек 

Површина 
ОП (ha) 

Надморска 
висина (m) 

Експо- 
зиција Нагиб Координате 

WGS N 
Координате 

WGS E 

OПГ-28 32/e 1,18 1010 - 1050 североисток 18-20° 43°32'45'' 
43°32'49'' 

20°45 '54'' 
20°45'57'' 

Тип шуме јеле и букве (Abieti-Fagetum typicum) на дубоким до врло дубоким киселим смеђим 
земљиштима на гранодиоритима и кварцдиоритима 

 

 
Слика 18. Огледно поље ОПГ-28 (фото: Стевановић, 2014) 
 

Дебљинска структура 

 

Дебљинску структуру букве (графикон 186) у посматраном периоду прати 

смањење броја танких стабала и њен постепени прелазак у разнодобну структуру. 

За разлику од букве, дебљинска структура јеле (графикон 187) све време има 

одлике неправиле пребирне структуре. У прва два премера број стабала јеле 

правилно опада до степена 27,5 cm, а потом, у 1995. години, до 32,5 cm, односно 

до 37,5 cm у 2011. години, након чега долази до извесне назубљености линија 

расподела. Дистрибуција укупног броја стабала (графикон 188) у великој мери 

има одлике дистрибуције јеле, као доминантне врсте. На нешто положенији облик 

ове дистрибуције утиче и буква. Вредности коефицијента димензионог 

диверзитета мењале су се током времена: Gcy (1977) = 0,528; Gcy (1985) = 0,521;     
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Gcy (1995) = 0,532; Gcy (2011) = 0,559. Након његовог смањења у периоду 1977-1985. 

године приметан је постепени раст, да би у 2011. години достигао највиши износ, 

као последица повећања броја дебљинских степени у којима су стабла 

дистрибуирана. 

   
   Графикон 186. Дебљинска структура            Графикон 187. Дебљинска структура 
                              букве (ОПГ-28)                                                 јеле (ОПГ-28)               

 
                            Графикон 188. Дебљинска структура  укупно (ОПГ-28)       

 

Број стабала по појединим анализираним периодима незнатно се мењао, 

како на нивоу појединих врста дрвећа, тако и на укупном нивоу (табела 138). 

Варијациони коефицијент укупног броја стабала је 2,5%, броја стабала букве 5,7% 

и јеле 1,1%.  Јела је доминира у укупном броју стабала током читавог периода са 

око 70%. Ову састојину, као и претходну, карактерише пад броја најтањих и 

средње јаких стабала. У исто време, учешће стабала најјачих димензија повећало 

се 100%. Овакав тренд учешћа броја стабала по појединим дебљинским 
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категоријама има негативан утицај на подмлађивање и урастање, структурну 

изграђеност састојине, на интезитет прирашћивања (проценат прираста) итд. 

                Табела 138. Промене  броја стабала састојине и њихове дистрибуције 

                                    по класама дебљине Биолеја  на ОПГ-28 
 Година премера N̅ min. max. cN 
Врста дрвећа 1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 
 kom·ha–1 % 
Буква 112,7 113,6 108,5 100,0 108,7 100,0 113,6 5,7 
Јела 256,8 258,5 255,9 251,7 255,7 251,7 258,5 1,1 

Укупно 369,5 372,1 364,4 351,7 364,4 351,7 372,1 2,5 
Класа дебљине %    
d ≤ 30 cm 55,7 50,6 48,4 48,9 
30 <d≤50 cm 30,3 30,8 27,0 22,9 
d > 50 cm 14,0 18,7 24,7 28,2 

 

Број ураслих стабала у посматраном периоду (табела 139), као и у већини 

огледних поља, недовољан је у односу на потребу очувања трајно пребирне 

структуре. Индекс стопе урастања (графикон 91) износио је RRIi (буква)=0,004; RRIi 

(јела)=0,016; RRIi (укупно)=0,019. Нагомилавање стабала јаких димензија, чиме је 

успорена динамика састојине и отежано подмлађивање, узроци су недовољног 

урастања.  
     Табела 139. Број ураслих стабала на ОПГ-28  

Период Буква Јела Укупно 
kom·ha–1 

1977-1985. 1,7 11,9 13,6 
1985-1995. 0,0 19,5 19,5 
1995-2011. 12,7 32,3 45,0 

 

Висинска структура 

 

Линије расподеле стабала букве по висинским степенима (графикон 189) 

неправилне су, са изражена два максимума - један у нижим степенима (посебно 

изражен у првом премеру) и други у вишим степенима (посебно изражен у 

последњем премеру). Оваква расподела стабала указује на постојање два спрата и 

разнодобну структуру букве. Висинска структура јеле (графикон 190) изразито је 

неправилна. У првој години премера присутан је један више изражен максимум у 

висинском степену од 10,5 m, а потом два мање изражена максимума у степенима 

16,5 m и 28,5 m. У следећем периоду долази до диференцирања стабала и крива 
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добија назубљен облик са четири максимума. У последњој години (2011), услед 

извршених сеча, јачег интезитета, у периоду 1995-2011. године, јасно су изражена 

два максимума. Први, израженији у степену 10,5 m и други, мање изражени у 

висинским степенима 34,5-37,5 m. С обзиром на доминантно учешће јеле у смеси, 

карактеристике њене расподеле, у највећој мери, односе се и на расподелу 

укупног броја стабала по степенима висине (графикон 191). Ову расподелу 

карактерише повећање варијационе ширине током времена, што указује на 

повећање висина стабала, које у последњем периоду достижу и преко 40 m. 

   
   Графикон 189. Висинска структура              Графикон 190. Висинска структура 
                              букве (ОПГ-28)                                                јеле (ОПГ-28) 

 
                            Графикон 191. Висинска структура укупно (ОПГ-28) 
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Висинске криве 

 

Анализирајући висинске криве (графикони 192 и 193) у огледном пољу 28, 

запажа се да је код обе врсте дрвећа дошло до њиховог померања у периоду 1977-

1985. године, након чега се оне скоро преклапају. 

   
Графикон 192. Висинске криве букве (ОПГ-28)   Графикон 193. Висинске криве јеле (ОПГ-28) 
 

Табела 140. Статистички параметри изабраног модела висинске криве на ОПГ-28 
  1977. 1985. 1995. 2011. 
  Y = exp(a + b/X) 

Буква 
R2 0,796 0,801 0,839 0,859 
R 0,892 0,895 0,916 0,927 
sh 0,178 0,169 0,159 0,146 

Јела 
R2 0,900 0,905 0,912 0,919 
R 0,949 0,951 0,955 0,959 
sh 0,153 0,149 0,150 0,152 

 

Темељница састојине 

 

У анализираном временском периоду вредности темељнице (графикон 194, 

табела 141), како по врстама дрвећа, тако и на укупном на нивоу расту.  У односу 

на 1977. годину темељница састојине се повећала за 30,6% и достигла значајан 

износ од 46,5 m2·ha–1 у 2011. години. Мање-више константан укупан број стабала, 

уз повећање учешћа стабала најјаче дебљинске категорије за 100% током времена, 

резултирало је овако високим износом темељнице, а и укупне запремине.  
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                         Графикон 194. Темељница (ОПГ-28) 

 

       Табела 141. Промене темељнице састојине на ОПГ- 28 

Врста дрвећа 

Година премера G̅ min. max. cG 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 

m2·ha–1 % 

Буква 12,8 14,3 16,3 16,8 15,0 12,8 16,8 12,2 
Јела 22,8 26,2 28,4 29,7 26,8 22,8 29,7 11,4 

Укупно 35,6 40,5 44,7 46,5 41,8 35,6 46,5 11,6 
 

До промена је дошло и у вредностима средњег пречника доминантних 

стабала (dgmax) и њима одговарајућих висина (hgmax) (табела 142). У 35- годишњем 

периоду овај пречник код букве је растао од 60,8 cm до 72,1 cm, а код јеле од 55,9 

cm до 70,6 cm. Вредност hgmax код букве је порасла са 31,9 m на 34,9 m, при чему 

је значајније увећање забележено у периоду 1995-2011. године. Код јеле, ова 

висина је расла је до 1995. године, након чега се значајније смањује услед 

уклањања дела стабала врло јаких димензија. Као и код претходног поља, 

димензије овог представника код јеле и букве упућују на висок станишни 

потенцијал и високу производност ових врста дрвећа. 

 

Табела 142. Промене пречника и висине горњег средњег стабла 
                                             у састојини на ОПГ-28 

Димензије 
1976. 1985. 1995. 2011. 

бк. јл. бк. јл. бк. јл. бк. јл. 
dgmax  (cm) 60,8 55,9 62,8 59,3 66,1 64,7 72,1 70,6 
hgmax (m) 31,9 29,8 33,7 32,5 32,9 38,1 34,9 35,2 
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Запреминска структура 

 

Криве расподеле запремине по дебљинским степенима код обе врсте 

дрвећа (графикони 195 и 196) су назубљене, што указује на разнородност 

димензија и старости стабала у састојини, у основи су звонолике, са израженом 

десном асиметријом. На расподелу укупне запремине (графикон 197) утицале су 

обе врсте, али свакако већи утицај имала је јела, као доминатна врста дрвећа у 

смеси. 

   
   Графикон 195. Запреминска структура      Графикон 196. Запреминска структура 
                                букве (ОПГ-28)                                                     јеле (ОПГ- 28) 

 
                       Графикон 197. Запреминска структура укупно (ОПГ-28) 
  

Укупна запремина састојине је расла, тренутно је висока и износи 770,6 

m3·ha–1, што је за 54,2% више у односно почетак периода (табела 143).  На 

повећање укупне запремине утицало је увећање запремине букве за 36,8%, и јеле 

за 65,7% у истом периоду. Запремински индекс (графикон 101, табела 144) се 
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повећао за 2,6 пута и потврђује изнете констатације о великом увећању запремине 

састојине. Структура запремине по класама дебљине Биолеја такође се мењала 

током времена и то у корист категорије стабала јаких димензија. Из периода у 

период опадао је удео стабала танких и средње јаких димензија у укупној 

запремини, а растао удео стабала пречника изнад 50 cm. У 2011. години, 100 

стабала ове категорије (28,2%) носи 560 m3 (72,4%) запремине, тако да је просечна 

запремина стабла 5,6 m3. 

 
                Табела 143. Промене запремине састојине и њене дистрибуције 
                                      по класама дебљине Биолеја на ОПГ-28  

Врста дрвећа 
Година премера V̅ min. max. cv 

1977. 1985. 1995 2011 (1977-2011) 
m3·ha–1 % 

Буква 199,4 229,2 263,9 272,7 241,3 199,4 272,7 13,9 
Јела 300,4 374,3 437 497,9 402,4 300,4 497,9 21,0 

Укупно 499,8 603,5 700,9 770,6 643,7 499,8 770,6 18,3 
Класа дебљине %   
d ≤ 30 cm 12,7 9,8 8,0 6,7 
30 <d≤50 cm 40,8 35,9 26,8 20,9 
d > 50 cm 46,6 54,3 65,2 72,4 

 
Табела 144. Промене запреминског индекса на ОПГ-28 

1977-1985. 1986-1995. 1996-2011. 
0,207 0,402 0,542 

 

Размер смесе састојине, сходно увећању запремине јеле током времена, 

мењао се корист ове врсте дрвећа (табела 145). Овакав тренд може се оценити 

позитивним с обзиром на ранија искуства (Jović et al., 1991) и тврдњу да је јела на 

најбољим стаништима носилац производности. 

 

Табела 145. Промене размера смесе (%) у посматраном периоду на ОПГ-28 
1977. 1985. 1995. 2011. 

буква јела буква јела буква јела буква јела 
39,9 60,1 38,0 62,0 37,6 62,4 35,4 64,6 

 

Запремински прираст 

 

Запремински прираст састојине (табела 146) растао је из периода у период, 

при чему је већи утицај на његово увећање имала јела. У последњих 35. година 

дошло је до повећања запреминског прираста букве за 17,1%,  јеле за 47,8%, што 
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је условило повећање овог елемента на укупном нивоу за 37,3%. За разлику од 

апсолутне вредности прираста, проценат прираста стално опада код обе врсте 

дрвећа и указује на одређене поремећаје у овој састојини. У питању су структурни 

поремећаји, који се огледају у смањењу учешћа танких и средње јаких стабала  

(носилаца прираста), али и пад виталности старих и презрелих стабала букве и 

јеле.   
Табела 146. Промене текућег запреминског прираста састoјине  

                                             и процента прираста на ОПГ-28 

Врста дрвећа 

Година премера I̅v min. max. cIv 

1977. 1985. 1995. 2011. (1977-2011) 

m3∙ha–1 % 
Буква 3,5 3,9 4,1 4,1 3,9 3,5 4,1 7,3 
Јела 6,7 7,8 8,8 9,9 8,3 6,7 9,9 16,4 

Укупно 10,2 11,7 12,9 14,0 12,2 10,2 14,0 13,4 
Piv ( %) 

Буква 1,77 1,69 1,55 1,50 1,63 1,50 1,77 7,6 
Јела 2,22 2,10 2,02 1,98 2,08 1,98 2,22 4,9 
    Укупно 2,04 1,94 1,84 1,81 1,91 1,81 2,04 5,4 

 

 

7.2.10. Синтезна анализа основних структурно производних показатеља на 

Гочу 

 

Мешовите шуме букве и јеле на Гочу у последљих 34-57 година претрпеле 

су низ промена у структурном и производном смислу, највећим делом услед 

антропогеног утицаја. 

Расподела стабла букве по дебљинским степенима креће се од расподеле 

блиске пребирној структури (ОПГ-2, ОПГ-3, ОПГ-27А), преко опадања леве гране 

расподеле и озбиљнијег нарушавања пребирне структуре због већег пада учешћа 

танких стабала у састојини (ОПГ-18, ОПГ-20, ОПГ-21), па све до структуре 

карактеристичне за разнодобне шуме (ОПГ-27Б, ОПГ-28) са  крајњом 

тенденцијом ка једнодобности (ОПГ-19). Дебљинска структура јеле веома је 

блискa пребирној на ОПГ-2, ОПГ-3 и ОПГ-27А. На ОПГ-18, ОПГ-27Б и ОПГ-28 

изразит је тренд нарушавања пребирне структуре и огледа се у скраћивању леве 

гране обрнутe Ј расподеле, те продужавању њеног десног крака ка јачим 
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дебљинским степенима. Ова појава последица је нагомилавања стабала у најјачим 

дебљинским степнима, недовољног урастања и успорене развојне динамике 

састојине. У случајевима када је урастање довољно (ОПГ-20, ОПГ-21) описани 

тренд нарушавања пребирне структуре је заустављен у последњем периоду и 

очигледна је поправка структурне изграђености у смислу њеног поновног 

приближавања пребирној структури. Расподела укупног броја стабала углавном 

има својства расподеле врсте дрвећа која доминира у смеси.  Потврђено  је да je у 

састојинама са структуром веома блиској пребирној, управо јела њен носилац. 

Укупан број стабала расте само у оним ситуацијама у којима је било 

значајнијег урастања стабала, као што су ОПГ-20, ОПГ-21. У осталим случајевима 

он је мање-више константан током посматраног периода (ОПГ-27А, ОПГ-27Б , 

ОПГ-28) или знатно опада (ОПГ-2, ОПГ-3, ОПГ-18, ОПГ-19). Ако се посматра 

тренд учешћа стабала појединих дебљинских категорија, може се констатовати 

пад  учешћа танких стабала осим на ОПГ-2, ОПГ-20 и ОПГ-21 (последњи период), 

у већини случајева пад учешћа стабала средње јаких димензија и искључиви 

пораст учешћа стабала најјачих димензија. На појединим огледним пољима 

најјача стабла су повећала своје учешће и за преко 100% у односу на почетак 

посматраног периода. Последице оваквих промена огледају се не само у 

структурним поремећајима, који настају због отежаног подмлађивања и 

недовољног урастања, те успореог покрета инвентара, већ и умањеној 

производности због смањења учешћа стабала носилаца прираста. 

Џини коефицијент, као индикатор димензионог диверзитета, у свим 

ситуацијама расте услед повећања варијационе ширине пречника, а у појединим 

састојинама овом утицају придружује се и утицај урастања на вредност овог 

коефицијента. Тај пораст је умерен и у интеравалу од 0,528 до 0,675, независно од 

ОПГ. Но, и такав представља позитиван ефекат у смислу повећања димензионе 

разноврсности ових састојина, чиме се донекле ублажавају изражени структурни 

поремећаји.  

Урастање стабала, као један од нужних предуслова очувања структуре, и 

уопште, континуираног развоја пребирне шуме, крајње је незадовољавајуће у 

свим истраживаним састојинама током већине посматраних периода. Тек након 

извршених сеча  (узастопних) и повећања простора за раст стабала у доњим 
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спратовима, на појединим огледним пољима (ОПГ-2, ОПГ-20 и ОПГ-21) у 

последњем периоду (1995-2011) дошло је до побољшања урастања. У овим 

састојинама оно се кретало од 7,7 (ОПГ-2) до 12,2 (ОПГ-20) стабала годишње, 

што је према истраживањима Miletića (1959/d) и Klepca (2001) довољно за трајно 

очување пребирне структуре. Међутим, питање је да ли ће се овај тренд наставити 

и у будућности, с обзиром на континуирао нагомилавање најјачих стабала, на 

склоност букве да шири своје крошње у празан простор након сеча и на тај начин 

отежава улазак светлости у доње спратове, као и на ризик од закоровљавања ових 

станишта услед јачег прекида склопа будућим сечама. Како опстанак пребирне 

шуме у великој мери зависи од континуираног подмлађивања (Schütz, 1989) и 

урастања, ово је једно од кључних проблема будућег газдовања овим шумама. 

Висинска структура већине састојина указује на широку разнодобност, са 

више максимума. У ситуацијама када је у састојини присутно урастање у 

значајнијем обиму, или ако није било изразитијег пада броја стабала у тањим 

категоријама, први јачи максимум се јавља у нижим висинским степенима. Као 

последица нагомилавања стабала већих димезија, други јачи максимум се јавља у 

вишим степенима. Између ова два екстрема често се среће неколико слабије 

изражених врхова заступљености стабала, што све заједно указује на изражено 

диференцирање стабала по висини и вертикалну (спратовну) структуираност 

састојина. Истраживане састојине карактеришу се веома малим померањима 

висинских крива и њиховим честим преклапањима по појединим перидима 

посматрања, што указује на фазу стабилности у развоју састојине. 

Осим у ОПГ-21 у којем је регистрован мањи пад темељнице састојине (за 

1,9 m2·ha–1 или 3,8% ), у свим осталим састојинама она је константно расла и 

кретала се у интервалу 34,6-57,7 m2·ha–1. Овако високи износи темељнице 

остварени су и поред изразитијег пада броја стабала (чешћи случај), односно 

његове стагнације (ређи случај), а као последица присутности и нагомилавања 

стабала јаких димензија. Средње стабло букве из категорије 20% најдебљих 

стабала достигло је у свим ситуацијама значајне димензије, a на ОПГ-19 пречник 

и до 85 cm и висину до 39 m. Јела такође остварује високе износе пречника и 

висине овог представника, а највећи су на ОПГ-27А где је пречник 72 cm, а 

висина 34 m. С обзиром на достигнуте димензије стабала, може се констатовати 
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да обе врсте дрвећа имају високу производност у свим посматраним ситуацијама. 

Присуство стабала јаких димензија свакако је пожељно, али се поставља питање 

њиховог броја, просторног распореда, појединачних старости итд. Ово су значајна 

питања с аспекта везе зрелости (за сечу) стабала и  несметаног обнављања, 

урастања, структурне стабилности састојина, али и њихове потенцијалне 

сортиментне структуре. 

Запреминска структура састојина је неправилна, у основи звонолика, са 

асиметријом која се, често, временом помера у десно, као последица покрета 

инвентара у јаче дебљинске степене и са великом варијационом ширином. 

Осим на ОПГ-21 на којем је, као и код темељнице састојине, дошло до 

незнатног пада запремине, у свим осталим ситуацијама она се перманентно 

увећавала и достигла значајне износе. Последњим премером 2011. године, 

регистрована је запремина састојине у интервалу од 600 m3·ha–1на ОПГ-3 до чак 

922 m3·ha–1 на ОПГ-19. Пад учешћа запремине стабала тањих и средње јаких 

категорија, те континуирани и значајан пораст учешћа запремине најјачих 

стабала, са израженим удаљавањем од оптималног односа карактеристичног за 

пребирне шуме (20:30:50%), својствен је истраживаним састојинама.  И на овом 

месту важи констатција изнета у поглављу 7.1.7.  која се, према Schütz, (2001/а),  

односи на могућност различитих равнотежних стања и да пребирне шуме, у 

зависности од станишних и састојинских услова, могу да имају од 15% до 34% 

дрвне запремине у тањим стаблима (до 30 cm), од 22 до 42% запремине у 

категорији средње дебелих стабала (30 до 50 cm) и од 24% до 57% запремине у 

категорији стабала чији је пречник изнад 50 cm. Просечна запремина 

појединачних стабала у последњој дебљинској категорији често је и преко 5,5 m3. 

Изнете вредности потврђују већ изнете констатације о високој производности 

мешовитих шума букве и јеле у конкретним условима, али делују и упозоравајуће 

у контексту недовољног подмлађивања и урастања. Учешће појединих врста у 

смеси мењало се током времена као последица антропогеног утицаја-извршених 

сеча.  

Високу производност потврђују и апсолутне вредности текућег 

запеминског прираста. На ОПГ-21 прираст је незнатно пао (5,1%), док је на свим 

осталим пољима он повећао своју вредност и у последњем периоду се кретао од 
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11,5 m3·ha–1на ОПГ-3 до 15,8 m3·ha–1на ОПГ-27А. Петпоставка је да би ови износи 

били и већи, да у истраживаним састојинама не постоји изражен тренд пада 

средње јаких стабала, која су и носиоци производности. Проценат прираста јеле, у 

ситуацијама у којима постоји урастање стабала у довољном броју и у којима је 

пад броја стабала носилаца прираста слабије изражен, одржава се на релативно 

високом нивоу. У осталим ситуацијама он пада. Код букве проценат прираста се 

смањује у свим истражаиваним састојинама. Изнети трендови упућују на 

присутне процесе девитализације већине ових састојина. Пре свега се мисли на 

веће присуство старих стабала прашумског порекла и на процес нагомилавања 

стабала јачих димензија, са низом негативних утицаја, између осталог и 

негативног утицаја на интезитет прирашћивања. 

Шуме букве и јеле имају високу производност на истраживаним 

стаништима Гоча. Ову констатацију, у извесном смислу, релативизује питање 

квалитета остварене запремиине, с обзиром на прашумско порекло ових шума и 

тренутну старост појединих, најјачих стабала. Насупрот оваквој производности, 

евидентно је отежано подмлађивање, урастање, успорена је динамика састојине, 

присутни су знаци структурних поремећаја и почеци девитализације састојина. 

Све наведено представља својеврстан изазов будућем газдовању. Уравнотежена и 

квалитетна производња у структурно стабилној пребирној шуми, са сталним и 

усклађеним процесима подмлађивања, урастања и прорастања стабала могуће је 

остварити у дугом временском периоду газдовањем које је по својим одликама 

блиско природи. 
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8. ДИСКУСИЈА 

 

Сталне огледне површине на којима се врше перманентна научна 

истраживања од огромног су значаја за шумарство. Када је у питању пребирно 

газдовање, оне указују на то да су пребирне шуме динамични природни системи 

(Bončina et al., 2002). Значај сталних огледних површина истичу и Јović et al., 

1991, наводећи „коректни и поуздани одговори на већину питања везаних за 

пребирну шуму могу се добити једино на основу огледа и дугорочних 

стационарних проучавања“. Уколико постоје подаци у временском низу, могуће је 

детаљно реконструисати динамику, промене у структури и саставу врста дрвећа у 

састојинама у дужем временском периоду (Klopčič, Bončina, 2011; Bončina et al., 

2014). У досадшњем периоду поједини аутори (Klepac, 1961; Larsen 1995) били су 

мишљења да су разнодобне (пребирне) шуме структурно и композиционо (у 

погледу врста дрвећа) стабилне. Међутим, ова истраживања, реализована у 

пребирним шумама Таре и Гоча, показују супротно. У посматраном периоду од 50 

година на сталним огледним површинама Таре и у периоду 34-57 година на 

огледним површинама Гоча констатоване су значајне структурне промене 

(дебљинска, висинска структура, дистрибуција темељнице и запремине), промене 

броја стабала,   темељнице, запремине и текућег запреминског прираста, како 

појединих врста дрвећа (јеле, смрче, букве), тако и укупно, на нивоу целе 

састојине, као и промене димензионог диверзитета, процеса урастања, учешћа 

врста у смеси итд. У ствари, сви посматрани елементи претрпели су значајне 

динамичке промене у наведеном периоду. Проучавајући динамику истих или 

сличних типова шума букве-јеле и јеле-смрче-букве у региону (Čavlović, 1999; 

Klopčič, Bončina, 2011;  Keren et al., 2014; Bončina et al. 2014;), као и у средњој 

Европи (O’Hara et al., 2007; Vrška et al.,2009) утврђене су неке сличности са 

шумама Таре и Гоча и са процесима којима су оне захваћене, али и значајне 

разлике. Пребирна шума, као систем који се подржава пребирним сечама је 

структурно подложна променама. Резултати истраживања на Тари и Гочу иду у 

прилог овој тврдњи.  

Покрет инвентара, сеча углавном стабала тањих и средње јаких 

дебљинских категорија (на Гочу), нагомилавање стабала најјачих димензија, 
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изумирање најтањих стабала итд, довели су до значајних промена у дебљинској 

структури истраживаних састојина. У односу на почетно стање, на крају 

анализираног периода број стабала у прва четири дебљинска степена (12,5-27,5 

cm) смањио се у 4 од 6 огледних поља на Тари  и  у 6 од 9 огледних поља на Гочу. 

Због тога је угрожена и нарушена пребирна структура, тако да криве расподеле 

броја стабала по дебљинским степенима добијају положенији облик, скраћује им 

се леви крак (део криве који се односи на тања стабла), а цела дистрибуција се 

константно помера удесно. Овакав тренд указује на све израженији мањак 

најтањих стабала и на нагомилавање стабала јачих дебљинских категорија у 

већини истраживаних састојина. Структурни поремећаји карактеристични су за 

све врсте дрвећа у овим састојинама, посебно за јелу као носиоца пребирне 

структуре, што ову појаву додатно чини негативном.  

Карактеристично за шуме Таре је значајније смањење броја стабала букве 

последњих 50 година, што указују на поремећај услова за развој ове врсте и на 

њен инфериоран положај у односу на смрчу, а посебно у односу на јелу. 

Претходна констатација је у складу са истраживањима Milojkovićа и Mirkovićа 

(1955), Tomanićа (1996/97), као и са закључцима Milojkovića (1961) да букви, 

услед престарелости, сушења и изостајања природног подмлађивања, прети 

ишчезавање из ових мешовитих састојина. То ће се неповољно одразити на 

стабилност ових мешовитих шума и на њихов даљи развој, те на повећање 

киселости земљишта и погоршавање његове биогенезе. Како је буква на Тари 

природног („исконског“) порекла, намеће се логично питање шта је узрок њеног 

нестајања. Да ли је то терминална фаза прашумских остатака или узрок лежи у 

неким станишним и састојинским поремећајима, питања су на која треба да 

одговоре будућа истраживања. Решење овог проблема један је од услов опстанка 

природне композиције ових шума, њихове стабилности и функционалне 

вредности. Констатовано је смањење броја стабала јеле током времена и то у 

већини анализираних поља. Гомилања дебелих стабала и углавном спонтани 

развој састојина (осим санитарних сеча у периоду 1975-2005. године), довели су 

до застоја у подмлађивању и урастању јеле. Само у ОПТ-7 (минимално) и ОПТ-8 

(изражено) дошло је до повећања броја стабала јеле, као последица прилива 

стабала у тање дебљинске степене, што је имало позитиван утицај на структурну 
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изграђеност ове две састојине. Слична појава забележена је и у строгом 

природном резервату „Рачанска Шљивовица“ на Тари (Pantić et al., 2012). На 

Гочу, али мањег интезитета, такође је приметно смањење броја стабала букве у 

анализираном периоду. Само у два случаја (ОПГ-27А и ОПГ-27Б) дошло је до 

незнатног увећања броја стабала ове врсте. На овом локалитету, као и на Тари, у 

већини истраживаних састојина констатовано је и смањење броја стабала јеле. 

Ова појава карактеристична је за већину земаља југоисточне Европе (Diaci et al. 

2011). Само у ОПГ-2 (4%), ОПГ-21 (25%), посебно у ОПГ-20 (141%) дошло је до 

повећања броја стабала јеле за наведене износе. Напред изнете чињенице указују 

на сличност динамике броја стабала букве, јеле (смрче) и укупно у истраживаним 

састојинама Таре и Гоча. Њу карактерише смањење броја стабала врста 

едификатора и укупног броја стабала. Смањење укупног броја стабала 

регистровано је у 5 огедних поља на Тари и 7 огледних поља на Гочу. Слична 

динамика овог елемента констатована је у мешовитим шумама букве и јеле у 

Хрватској, у газдинској јединици Белевине (Čavlović, 2000), у Словенији у 

Лесковној Долини (Klopčič, Bončina, 2011), у Босни у Перућици (Keren et al., 

2014), у средњој Европи (O’Hara et al., 2007). Такође, у редовно газдованим 

шумама Таре, (пребирне шуме јеле, смрче и букве на бољим стаништима-тип 

шуме 750) присутно је перманенто смањивање броја стабала у 40. годишњем 

периоду (Medarević, Obradović 2007; Obradović, 2008; Medarević et al., 2010). 

Даља контрола броја стабала, њиховог просторног распореда (O´Hara, 

Gersonde, 2004), те механизама газдинских утицаја на овај елемент и проучавање 

међусобног односа врста дрвећа које граде истраживане састојине, нужне су 

претпоставке у заустављају негативних тренодова везаних за број стабала у 

пребирним шумама Таре и Гоча. Заустављање овог негативног тренда имало би, 

генерално, позитиван утицај на укупну стабилност ових шума.  

Због нарастајућег интересовања за газдовањем разнодобним шумама, у 

последњем периоду све више пажње посвећује се димензионом диверзитету ових 

шума, израженом преко различитих коефицијената (нпр. Џини коефицијента). До 

сада, Џини коефицијент није широко коришћен, али добијени резултати му 

отварају широко поље примене у планирању газдовања шумама (Lexerød, Eid, 

2006). Између осталог, Latham et al., (1997) према Lexerød, Eid (2006) истичу да се 
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овај коефицијент може користити као објективна еколошка мера за поређење 

диверзитета различитих састојина, а према (Lundqist, 1994; Hessburg et al., 2000) и 

за процену промена диверзитета димензија у састојинама или пределима током 

времена. Према истим ауторима, можe бити примењен и у планирању газдовања 

шумама и то да квантификујe утицај различитих узгојних третмана на структуру 

састојине, као и да се процене површине погодне за одређене узгојне третмане. 

Изражен диверзитет димензија чини шуму еколошки вреднијом, а у исто време 

позитивно се одражава на социјалне вредности шуме, јер варијације у 

димензијама стабала доприносе лепоти шуме, чиме се повећава њена рекреативна 

вредност. Очигледно је да димензиони диверзитет у састојинама утиче на њихову 

економску вредност, јер велика варијација димензија врста дрвећа (велики број 

дебљинских степени) омогућује да се задовоље потребе тржишта дрвета за 

различитим сортиментима. Због свега наведеног Џини коефицијент и његове 

промене током времена разматрани су у оквиру ових истраживања. На Тари, осим 

на ОПТ-7 и ОПТ-8, вредности овог коефицијента умерено опадају током времена, 

пре свега као последица одсуства подмлађивања и урастања, као и због смањења 

броја танких стабала до 30 cm пречнка за 29-49%. На Гочу у свим ситуацијама 

његова вредност умерено расте, услед повећања   варијационе ширине пречника, а 

у појединим састојинама изражен је и утицај урастања на вредност овог 

коефицијента. Такође, потврђена су истраживања Matovićа (2012) да 

равномернија дистрибуција стабала у већем броју дебљинских степени указује на 

већи диверзитет унутар конкретне састојине и обрнуто, да мањи број дебљинских 

степени са неравномернијом расподелом стабала указује на мањи диверзитет 

састојине. Сличне промене Џини коефицијента забележене су у разнодобним 

састојинама букве и јеле у Швајцарској, у периоду 1905-1999. године (O' Hara et 

al. 2007) и у Лесковној Долини и Трнову у периоду 1890-2010. године (Klopčič, 

Bončina 2011). Засновано на подацима Норвешке националне инвентуре шума, 

Lexerød, Eid (2004) налазе да Џини коефицијент варира од 0,16 до 0,68 са средњом 

вредности 0,45 у четинарским шумама. На Тари његова вредност, у последњем 

анлизираном периоду, креће се у распону 0,452-0,629 на Тари, односно 0,559-

0,675 на Гочу.  
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Урастање, као елемент структуре пребирне састојине (Tomanić, 1989), има 

важну улогу у њеном животу и развоју (Miletić, 1954; **1972; Duc, 1991; 

Medarević, 2006; Čavlović, 2013) јер су урасла стабла носилац обнове пребирне 

шуме (Miletić, 1959/d). „Трајност пребирног газдовања, поред осталог, зависи од 

обима обнављања и величине урастања, као и од односа између броја ураслих и 

искоришћених стабала“ (Мilojković, 1986). Број ураслих стабала и његова 

структура у погледу врста дрвећа значајан је елемент развоја, структурне 

стабилности и функционалности пребирних шума (Medarević, Obradović, 2007; 

Medarević et al., 2010). С обзиром на велики значај урастања, бројни аутори 

бавили су се овом појавом, пре свега утврђивањем минимално потребног броја 

ураслих стабала с аспекта постизања и трајног одржања пребирне структуре. У 

пребирним састојинама букве и  јеле Горског Котара, према Čavlović (2000), 

неопходан је сталан прилив од најмање 10 стабала по хектару годишње, као основ 

за стабилну пребирну структуру, док Klepac (2001) наводи да у оптималним 

условима годишњи прилив стабала треба да износи 7 комада по хектару. Duc 

(1991) у мешовитим шумама планинског појаса одређује просек од 7,6 стабала по 

хектару годишње. Miletić (1959/d) je на основу више метода дошао до броја од 5,9 

до 9,2 годишње ураслих стабала по хектару. У газдинској класи пребирних шума 

јеле, смрче и букве на бољим стаништима Таре Medarević, Obradović (2007) 

констатују просечно 7,7 ураслих стабала по хектару годишње за период од 1970 

до 2000. године. Урастање од 7 стабала по хектару годишње сматра се 

минимумом за одрживост пребирне структуре (Мedarević et al., 2010). 

У истраживаним састојинама Гоча и Таре урастање је незадовољавајуће у 

анализираном периоду. Иако не постоје подаци о урастању за Тару, до овaквог 

закључка поуздано се долази на основу смањења укупног броја стабала, при чему 

је то смањење најизраженије у тањим дебљинским степенима (12,5-27,5 cm). На 

Гочу број ураслих стабала износи од 2,3 (ОПГ-28) до 6,7 (ОПГ-21) комада по 

хектару на годишњем нивоу, што је неповољно с аспекта одржавања трајно 

пребирне структуре ових шума. Незадовољавајуће урастање у пребирним шумама 

јеле и букве у планинском региону Горског Котара од 5 стабала по хектару на 

годишњем нивоу констатује Čavlović et al. (2006). Заједничко за огледна поља 

Гоча јесте да је број ураслих стабала јеле већи него букве (изузетак је ОПГ- 27А). 
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Овај тренд је нарочито изражен у последњем анализираном периоду (1995-2011), 

када је и дошло до интезивирањa урастања, посебно јеле у три огледна поља 

(ОПГ-21, ОПГ-20 и ОПГ-2), што се видно одразило на побољшање пребирне 

структуре ових састојина. Задовољавајуће урастање констатују Klopčič, Bončina 

(2011, 2012) у пребирним и разнодобним шумама Словеније, али ипак истичу 

проблем који се односи на отежано урастање јеле, нарочито у последњим 

деценијама. До сличних закључака у својим истраживањима долази и Nagel et al. 

(2010).  Као главни разлози за отежано урастање јеле наводе се климатске 

промене (Nagel et al., 2010), загађење ваздуха (Chmelar, 1959) и повећање броја 

јеленске дивљачи (Rehak, 1963; Кlopčič et al., 2010). Стварање повољних услова за 

урастање на местима где се појавио подмладак, спада у важне и одговорне задатке 

гајења у овим шумама, јер примена одговарајућих узгојних поступака утиче на 

стопу урастања и будући састав састојина (Malcolm et al., 2001, Yoshida et al., 

2006, Raymond at al., 2009). Свакако да велику улогу у урастању игра величина 

отвора у састојини којом се регулише доток светлости, а који утиче на појаву и 

раст подмлатка. Позната је чињеница да јела, буква и смрча различито реагују на 

засену, што захтева и различите поступке при извођењу пребирних сеча у циљу 

подмлађивања и урастања ових врста дрвећа. Буква знатно краћи период може да 

поднесе засену него јела и то свакако треба имати у виду при избору пребирне 

сече (стаблимича, групимична). Malcolm et al. (2001) предлаже комбинацију 

стаблимичне и групимичне сече како би се поспешило обнављање и врста 

толерантних на засену (јела) и оних мање толерантних на засену (смрча, буква, 

јавор). Не треба занемарити и услове станишта, јер борба подмлатка са коровом и 

папратима представља један од главних предуслова за урастање јеле, смрче и 

букве (Klopčič, Bončinа, 2012). Други важан фактор је pH земљишта (Nagel et al., 

2010; Klopčič, Bončinа, 2012), јер кисела земљиша више погодују урастању јеле и 

смрче него букве. С обзиром на изузетан значај урастања за опстанак пребирне 

шуме и на евидентне проблеме са овом појавом у истраживаним састојинама Таре 

и Гоча, нужна су комплексна истраживања станишних и састојинских услова, те 

газдинских поступака неопходних за успех урастања у мери која обезбеђује 

будућност пребирнх шума на истраживаним локалитетима. Свакако, том 

приликом не сме се занемарити обнављање као иницијална фаза урастања.  
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Висинска структура пружа бољи увид у вертикалну изграђеност састојине, 

односно уноси више светла у структурне карактеристике пребирне шуме (Miletić, 

1954). У типичним пребирним шумама расподела броја стабала по висинским 

степенима требало би да има исти основни облик као и расподела броја стабала по 

дебљинским степенима, односно да се највећи број стабала налази у најнижим 

висинским степенима и да се постепено смањује ка већим висинама (Leibundgut, 

1945). Када су у питању истраживања на Тари и Гочу, ову констатацију није било 

могуће потврдити. Наиме, у  састојинама у којима је на основу дебљинске 

структуре констатована пребирна изграђеност у појединим периодима, то није 

увек био случај и са висинском структуром. Проучавајући састојине које по 

дебљинској структури припадају пребирној или су блиске пребирној шуми бројни 

аутори (Мilin, 1965; Miščević, 1973; Banković, 1971, 1976; Govedar, 2005; Čurović, 

2010; Lučić, 2012) дошли су до сличних закључака, да висинска структура тих 

састојина не прати дебљинску структуру. Из напред наведеног може се извести 

закључак да се у природи ретко срећу пребирне шуме са вертикалном 

изграђености какву је Leibundgut (1945) пронашао у шумама Швајцарске, већ да 

се углавном ради о разним прелазним облицима вертикалне изграђености између 

једнодобних и пребирних састојина, што је случај и са истраживаним шумама 

Таре и Гоча. Разлог за удаљавање од висинске структуре карактеристичне за 

пребирне шуме, у састојинама ових локалитета је у томе што се вртикални склоп 

и степенаста изгађеност губи са високим дрвним залихама. Код пребирних шума 

са умереном запремином, изградња по слојевима је уједначенија и вертикални 

простор је боље испуњен (Miletić, 1950).  

У случају када је пребирна шума у уравнотеженом (стационарном) стању, 

висинска крива се током времена не мења пошто услови за развој стабала 

појединих дебљинских степена остају дуже времена непромењени, те висинска 

крива представља криву висинског развоја (Mirković, 1958; Milojković, 1959/c, 

Banković, Pantić, 2006). Међутим, како се у природи врло ретко срећу пребирне 

састојине уравнотеженог стања, а још теже одржавају у том стању, то ипак долази 

до померања висинских кривих у пребирним шумама (Banković, 1971). Овај 

закључак потврђен је и истраживањима на Тари н Гочу, где је у свим 

анализираним пребирним састојинама констатовано померање висинских кривих 
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јеле, букве и смрче током посматраног периода. Померање висинских кривих 

директно је повезано са променама висинске структуре ових састојина током 

времена. Такође, треба истаћи да је померање висинских кривих јеле и букве 

израженије на Тари. Разлог томе лежи у чињеници да су на Тари вршене само 

санитарне сече, да је у већини састојина изостало урастање и да је присутно 

нагомилавање стабала јачих пречника, што је довело до изразитијих структурних 

промена. Уколико структура пребирне шуме само у одређеним дебљинским 

степенима одступа од уравнотеженог стања, долази до подизања висина у њима 

(Banković, 1971), чиме се објашњава померање висинских кривих на Тари. Како су 

вршене сече у огледним пољима на Гочу, приметно је померање висинских 

кривих јеле и букве по периодима, али је оно мање изражено него на Тари и смера 

зависног од интезитета сече. Mitscherlich (1952), према Bankoviću (1971) истиче да 

промена запремине појединих дебљинских степена води ка подизању или 

спуштању висинских кривих, јер висинска крива испољава сопствени покрет и 

може износити у екстремним случајевима и до 4 m. Померања висинских кривих 

ови аутори сматрају нормалном појавом у пребирним шумама које се не налазе у 

уравнотеженом стању. Значи, сваки структурни поремећај и удаљавање од 

уравнотеженог стања доприноси померању висинских кривих и обрнуто, 

приближавање типичној пребирној структури доводи до смањења ове појаве у 

пребирним шумама, што је потврђено и овим истраживањима.  

Темељница састојине је изведен структурни елемент из броја стабала и 

њиховог распореда по дебљинским степенима и не даје неко ново, битно обележје 

унутрашње изграђености састојине. Анализа овог елемента у шумама Таре и Гоча 

показала је његово повећање током времена у готово свим истраживаним 

састојинама. Изузетак су ОПТ-7 на Тари и ОПГ-21 на Гочу код којих је 

регистровано смањење темељнице током времена за 5,2%, односно за 3,8%.  На 

крају анализираног периода вредности темељнице на Тари су у распону од          

36,2 m2·ha–1 (ОПТ-7) до 58,1 m2·ha–1 (ОПТ-6), а на Гочу од 40,9 m2·ha–1 (ОПГ-3) до 

57,7 m2·ha–1 (ОПТ-19). Проучавајући динамику прашума јеле, букве и смрче у 

Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Словачкој Diaci et al. (2011) 

констатују сличне вредности темељнице од 33,6 m2·ha–1 до 59,0 m2·ha–1. У 

прашуми Лом на  четири  огледнa  пољa  Drinić (1956) је утврдио темељницу од 
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39,2 m2·ha–1 до 57,9 m2·ha–1, а Lučić (2012) у прашуми Перућица од 34,59 m2·ha–1до 

76,42 m2·ha–1. У истраживаним састојинама Таре и Гоча, до повећања темељнице 

дошло је и поред изразитијег пада броја стабала (чешћи случај), односно његове 

стагнације (ређи случај), а као последица нагомилавања стабала јаких димензија. 

До сличних запажања долази и O’Hara et al. (2007) проучавајући динамику 

пребирних састојина на сталним огледним површинама у Швајцарској. Keren et al. 

(2014) констатује повећање вредности укупне темељнице у шумама Јања за 13% у 

60-годишњем периоду, али и пад вредности овог елемента у Лому и Перућици за 

6%, односно 26%. 

Средњи пречник по пресеку 20% најдебљих стабала (dgmax) и њему 

одговарајућа висина (hgmax) индикатор су производног потенцијала земљишта и 

делом указују на димензије сечиве зрелости и потенцијалну сортиментну 

структуру састојине. Вредности овог пречника и висине константно су расле у 

анализираном периоду код све три врсте дрвећа у састојинама Таре. У 

проучаваним састојинама Гоча, димензије овог представника мењале су се и 

варирале код обе врсте дрвећа у складу са покретом инвентара и интезитетом сеча 

у појединим дебљинским степенима. На Тари буква достиже dgmax од 63,7 cm до 

96,2 cm, јела од 50,4 cm до 67,6 cm и смрча од 45,3 cm до 60,9 cm. На Гочу dgmax 

букве се креће у интервалу од 54,9 cm до 83,5 cm, а јеле од 46,9 cm до 72,4 cm. 

Карактеристично је да буква постиже веће dgmax од јеле на оба локалитета, али у 

исто време dgmax букве  на Тари  већи  је од оних остварених на Гочу. За разлику 

од букве, јела на Гочу достиже веће вредности dgmax него на Тари. Вредности hgmax 

за букву на Тари износе од 29,0 m до 36,0 m, за јелу од 30,9 m до 34,7 m и за смрчу 

од 26,1 m до 34,7 m, док су на Гочу за букву од 31,6 m до 38,9 m и за јелу од 29,0 m 

до 35,2 m. Овако високе вредности средњих пречника 20% најдебљих стабала и 

висина које одговарају овим пречницима указују на висок производни потенцијал 

станишта Таре и Гоча који погодује развоју букве и јеле (смрче). Čurovič (2010) у 

прашумама букве и јеле на Биоградској Гори налази да се dgmax јеле креће у 

распону од 45,2 cm до 93,3 cm, код букве од 41,4 cm до 73,3 cm, док Vamović 

(2005) у шумама јеле, смрче и букве на Голији наводи вредности dgmax јеле од 38,8 

cm до 62,3 cm, букве од 46,2 cm до 55,3 cm и смрче од 35,8 cm до 72,1 cm. Исти 

аутори констатују hgmax јеле од 33,0 m до 43,3 m и букве од 22,5 m до 33,7 m на 
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Биоградској Гори, док на Голији hgmax јеле износи од 26,5 m до 36,0 m, букве од 

26,4 m до 30,1 m и смрче од 24,4 m до 35,6 m. 

Запремина је изведени структурни елемент у коме је изражен утицај већине 

других елемената и њихових дистрибуција. При разматрању запремине пребирне 

шуме значајна је како њена величина по хектару, тако и њен распоред по 

дебљинским степенима (разредима) – запреминска структура. Величина 

запремине по хектару код пребирних састојина креће се у веома широким 

границама и зависи од врста дрвећа, размера смесе, бонитета станишта, пречника 

сечиве зрелости, као и броја стабала и њиховог распореда по дебљинским 

степенима. Кретање дрвне запремине на пању, као једног од значајних елемената 

конституције пребирне састојине, врло је добар показатељ успешности газдовања, 

развоја и стања састојина (Čavlović, Marović, 1997). 

С обзиром на значај запремине са производног, експлоатационог аспекта и 

аспекта сагледавања ефеката газдинског третмана у прошлости, приликом ових 

истраживања посвећена јој је посебна пажња. Запреминска структура, како по 

врстама дрвећа, тако и на нивоу састојина Таре и Гоча, неправилна је, у основи 

звонолика, са десном асиметријом која се током времена појачава, са порастом 

варијационе ширине и то као последица покрета инвентара у јаче дебљинске 

степене. Сличне промене констатује и Čavlović (2000) у пребирним шумама букве 

и јеле у Хрватској. С изузетком ОПГ-21 (Гоч), вредност запремине, упркос 

смањењу броја стабала, увећала се током времена у свим истраживаним 

састојинама оба локалитета. Износи запремине по хектару на крају посматраног 

периода слични су и крећу се у распону од   590,3  m3·ha1 до 938,3 m3·ha–1 на Тари, 

односно од 600,8 m3·ha–1 до 922,4 m3·ha–1 на Гочу. Високу производност шума 

букве и јеле, са или без смрче, карактера прашуме, забележили су многи аутори. 

Puncer, Zupančić (1970) за прашумске састојине букве и јеле Рајхенавски Рог, на 

Кочевском у Словенији, наводе запремину од 768 m3·ha–1. Нешто нижу запремину 

од 671,2 m3·ha–1 констатују Anić, Mikac (2008)  у прашуми „Чоркова увала“ у 

Националном парку Плитвичка језера, Хрватска. Према Govedar et al. (2006) и 

Dukić, Maunaga (2008) запремина на огледним површинама у прашуми Лом је 

1.108-1.216 m3·ha–1, док према Keren et al. (2014) и Motta et al. (2011) просечна 

запремина у целој прашуми Лом износи 763 m3·ha–1. Према Keren et al. (2014) 
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просечна запремина  у прашуми  Јањ износи 1.215 m3·ha–1, а у Перућици 937 

m3·ha–1.  На огледним пољима постављеним у састојинама које припадају 

заједници јеле, смрче и букве прашумског порекла у националном парку 

Биоградска Гора, Čurović (2011) региструје просечну запремине од 797 m3·ha–1.  У 

зависности од развојне фазе и броја стабала, Korpel (1996) у прашумама Словачке 

наводи да се запремина креће од 450/550 m3·ha–1 до 900/1100 m3·ha–1, при чему 

истиче да је запремина виша ако је учешће четинара (посебно јеле) у смеси веће, 

чиме јасно указује на то да је јела носилац високе производности ових мешовитих 

шума. Проучавајући динамику прашума јеле, букве и смрче у Словенији, 

Хрватској, Босни и Херцеговини и Словачкој, Diaci et al. (2011) наводе 

минималну запремину од 446,2 m3·ha–1 и максималну од 1.010 m3·ha–1. На Тари, у 

резервату Рачанска Шљивовица, Pantić et al. (2012) констатују перманентно 

увећање запремине у току 50-годишњег периода, тако да она у 2010. години 

достиже 800,3 m3·ha–1.  

Увећање запремине у анализираним састојинама Таре и Гоча одразило се и 

на промену у њеној дистрибуцији по класама дебљине Биолеја. Заједничко за све 

обухваћене састојине оба локалитета је увећање удела стабала јаких димензија    

(d > 50 cm) у укупној запремини. Изузев ОПТ-4, удео стабала ове категорије у 

укупној запремини већи је од 50%, а не ретко и од 70%, што недвосмислено 

указује на одређене структурние поремећаје у овим састојинама. Велики део тих 

стабала, посебно букве на Тари, презрео је, умањеног техничког квалитета и 

знатно смањене прирасне снаге. Осим тога, гомилање стабала јаких димензија 

један је од узрока успореног обнављања и урастања или потпуног одсуства ових 

процеса који су неопходни за опстанак пребирне шуме. Сличне проблеме описали 

су и други аутори проучавајући динамику пребирних шума. Matić et al. (1996) 

констатују да је један од главних разлога за успорено обнављање и урастање јеле 

у пребирним шумама букве и јеле у Хрватској поремећена пребирна структура, 

односно учешће дебелих стабала у распону од 76-89%. Anić (2007); Anić, Mikac 

(2008) у прашуми Чоркова увала налазe учешће дебелих стабала од 72,5%, а 

Čavlović (2000) у Наставној бази Шумарског факултета Универзитета у Загребу 

Залесина (ГЈ “Белевине“) као један од проблема пребирне шуме букве и јеле 

наводи изразити вишак дрвне залихе изнад 50 cm, што се одразило на слабије 
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прирашћивање, као и подмлађивање и урастање. Korpel (1996) истиче да је удео 

дебелих стабала (преко 52 cm)  у укупној запремини у прашумама Словачке  75-

78%. 

Значајне промене у анализираном периоду десиле су се и погледу размера 

смесе у истраживаним састојинама Таре и Гоча. Иначе, ове промене су честа 

појава у пребирним (разнодобним) шумама (Bončina et. al., 2003, Yoshia et. al., 

2006). Овим истраживањима су констатоване сличности, али и разлике у промени 

размера смесе (четинари:лишћари) на истраживаним локалитетима. Учешће јеле у 

укупној запремини повећало се на свим огледним површинама Таре и на 4 

огледне површине Гоча. Међутим, значајније урастање јеле у последњем 

анализираном периоду (1995-2011. године) на још три огледна поља Гоча, осим у 

ОПГ-18, указује на то да ће временом доћи до повећања удела јеле и у овим 

састојинама. На Тари, изузев ОПТ-7, удео четинара (јеле и смрче) у укупној 

запремини креће се од 65,3% до 83,4%. Јела несумњиво постаје доминантна врста 

у мешовитим шумама јеле, смрче и букве на Тари и одређује њихов тренутни 

развој и динамику. Овакве промене могу се приписати природним процесима, 

односно окарактерисане су као промена у доминацији главних врста дрвећа 

(Bončina et. al., 2003, Vrška et.al., 2009). Проучавајући динамику пребирних  шума 

многи аутори запазили су промене у смеси, али већина њих констатује ширење 

букве на рачун јеле (Čavlović, 2000; Bončina et. al., 2003, Čavlović et al., 2006; 

Vrška et.al., 2009, Klopčič, Klopčič et al., 2010, Bončina, 2011, Diaci et al., 2011). 

Међутим, Keren et.al. (2014) истичу структурну стабилност јеле у прашумама 

Босне и Херцеговине, а као разлоге за то наводе нижу емисију SO2 и мању 

бројност јеленске дивљачи на овим просторима од оних који су забележени у 

осталим деловима источне и југоисточне Европе. Увећање учешћа јеле на Тари и 

деловима Гоча позитиван је тренд, јер без значајнијег удела јеле у шумама букве и 

јеле и шумама јеле, смрче и букве на европском простору није могуће постићи и 

одржати стабилну, производно и функционално делотворну пребирну шуму. 

Међутим, не треба губити из вида  ни благотворно дејство букве (разлагање 

хумуса, клијање итд.).  Miletić (1962) по овом питању наводи „отприлике 20% 

учешћа букве у смеси неопходно је за одржавање земљишта у добром стању“. 

Уколико би се Милетићева тврдња, овако генерализована, прихватила као тачна, 
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пад учешћа букве у мешовитим шумама јеле-смрче-букве на Тари са 52% на 32% 

просечно, у релативно кратком временском периоду од 50 година, делује 

забрињавајуће, не само са аспекта стања ових земљишта, већ и са аспекта очувања 

природне композиције ових шума. Проблем додатно компликује отежано или 

поптуно одсуство обнављања букве у условима Таре. 

Запремински прираст састојине резултанта је дејства бројних ендогених и 

егзогених фактора. Он је мера и добрих и лоших утицаја на шуму, те као такав 

представља најпоузданији биоиндикатор виталности стабала и састојина 

(Vučković, Stamenković, 1991; Stamenković, Vučković, 1992; Vučković,1994), са 

широком употребном вредношћу у шумарству (мониторинг шумских скоситема, 

калкулација етата, индикатор времена извођења сеча и степена њихове хитности 

итд). У свим обухваћеним састојинама Таре и Гоча, изузев ОПГ-21 (Гоч), 

вредности запреминског прираста су порасле у односу на почетак посамтраног 

периода и на његовом крају крећу се у распону 10,0 - 17,2 m3·ha–1 на Тари, 

односно 11,5 - 15,8 m3·ha–1 на Гочу. Сличан тренд запреминског прираста током 

времена забележен је и у газдинској класи пребирних шума јеле, смрче и букве на 

бољим стаништима ГЈ. „Таре“ којима се редовно газдује (Medarević, 2005, 

Medarević, Obradović, 2007, Obradović, 2008), где је прираст износио 11,7 m3·ha–1, 

односно 8,88 m3·ha–1 у газдинској класи пребирних шума јеле, смрче и букве на 

средње добрим стаништима. Високе вредности запреминског прираста, 17,91 

m3·ha–1, утврђује  Puđa (2010) у заједници Piceo-Abieti-Fagetum illyricum у 

Дрварско-Петровачком шумско-привредном подручју и Kneginjić (2010) у 

мешовитим шумама букве и јеле на Козари од 14,12 до      24,40 m3·ha–1.  Према 

Lučiću (2012) највећа вредност запреминског прираста на огледним пољима у 

прашуми Перућица износи 13,61 m3·ha–1. Апсолутне вредности запреминског 

прираста указују на  високу производност мешовитих шума лишћара и четинара 

на Тари и Гочу. Међутим, за оба локалитета заједнички је пад процента прираста 

букве, тако да су његове вредности, изузев ОПГ-27А, испод 2% на крају 

анализираног периода. Ово недвосмислено упућује на смањену прирасну моћ ове 

врсте дрвећа, као последицу старости појединачних стабала прашумског порекла. 

Проценат прираста јеле на Тари такође опада током времена, као последица 

гомилање стабала јачих димензија и већ констатованог изостанка урастања, али, 
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за разлику од букве, ове вредности су више и крећу се 1,86-2,45%. На Гочу, у 

ситуацијама у којима постоји урастање стабала у довољном броју, долази до 

увећања процента прираста јеле, док у осталим ситуацијама он опада, али се 

одржава се на нивоу 1,90-2,63%. Изнети трендови упућују на то да је јела у бољој 

„кондицији“ од букве на оба локалитета.  

Један од најтежих задатака пребирног газдовања јесте постићи и трајно 

одржати типичну пребирну структуру (Miletić, 1950). Међутим, пребирни систем 

треба посматрати као нешто што се још увек развија, а све у духу адаптивног 

(прилагодљивог) газдовања (O’Hara et al., 2007). Препознат је и као један од 

најповољнијих система газдовања (стаблимично и групимично пребирни) када су 

у питању реакције шуме на климатске промене (Brang et al., 2014).  Циљ овог 

система је да промовише структуру и састав врста дрвећа које најбоље користе 

услове станишта (животне средине). Нереално је очекивати да структура и састав 

врста дрвећа ових шума остану непромењени током времена, што су показала и 

ова истраживања. Евидентиране су значајне промене свих анализираних 

елемената у састојинама Таре и Гоча, било да су настале као последица 

антропогених или природних утицаја или њиховог садејства, било да су 

позитивне или негативне. Флексибилност пребирног система пружа могућност 

корекције и усмеравања промена у жељеном правцу. Ово стога што је пребирни 

систем настао од стране човека (Miletić, 1950, 1954, 1957, 1959/a; Milojković, 1976; 

Jovanović, 1980; Tomanić, 1989; Medarević, 2005, 2006; Kotar, 2002; Bončina, 

Devjak, 2002.; Schutz, 1997, 2001, 2002) и може да функционише све док се 

периодичним интервенцијама поправља састојинска структура (Schütz 1999; 

Bagnaresi et al.,2002),  јер и уравнотежена пребирна шума са оптималном 

структуром и вертикалним склопом без пребирних сеча, препуштена 

саморегулацијским процесима (спонтаном развоју), постепено осиромашује 

стаблима доње и средње етаже и претвара се у једнослојну структуру са 

хоризонталним склопом (Korpel, 1996), што се дешава у истраживаним 

састојинама Таре. 

Истраживања у мешовитим шумама лишћара и четинара Таре и Гоча треба 

наставити, с акцентом на утицај различитих сеча (стаблимично, групимично 

пребирање или њихова комбинација) на процесе обнављања и урастања, као и на 
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нужне станишне и састојинске услове за успех ових процеса. Од значаја би била и 

истраживања узрока нестанка букве на Тари, техничког квалитета стабала јаких 

димензија, посебно стабала букве, као и утицаја климатских промена на ове 

екосистеме. Значај мешовитих шума лишћара и четинара, посебно њихов значај у 

контексту савременог поимања улоге шуме и све разноврсниијих захтева према 

њој, те њихова мала површинска заступљеност у Србији, далеко мања од 

потенцијалних могућности станишта, чине оваква истраживања неопходним. 
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9. ЗАКЉУЧЦИ 
 

Мешовите шуме лишћара и четинара (букве и јеле, односно, јеле, смрче и 

букве) заузимају 2,4% шумом обрасле површине Србије. С аспекта 

полифункционалног коришћења ове шуме спадају у категорију наших 

највреднијих шума. С друге стране, мешовите шуме лишћара и четинара, у 

најширем смислу разнодобног структурног облика, изложене су различитим 

променама и поремећајима-структурним, поремећајима процеса подмлађивања и 

урастања, нарушавању природне композиције врста дрвећа, процесом сушења 

итд. Изузетна вредност ових шума, с једне стране и бројни проблеми којима су 

оптерећене с друге стране, намећу потребу свеобухватних истраживања 

динамичких процес и стања у њима, као претпоставке успешности даљег 

газдовања и довођења у стање структурно и еколошки стабилних и функционално 

вредних шума. У том смислу, приступило се истраживањима мешовитих шума 

јеле, смрче и букве на Тари, односно шума букве и јеле на Гочу. Закључци до 

којих се том приликом дошло имају одређену тежину, јер се темеље на 

периодичним премерима сталних огледних површина у релативно дугом 

временском периоду од око 50 година, а уз извесна и нужна уопштавања гласе: 

1. Полидоминантна заједница јеле-смрче-букве у обухваћеним састојинама Таре 

имала је динамичке промене у последњем педесетогодишњем периоду. Ако се 

изузму санитарне сече, усмерене на уклањање сувих стабала, пре свега букве, 

ове састојине су се мање-више спонтано развијале. Мешовите шуме букве и 

јеле на Гочу такође су претрпеле низ промена у структурном и производном 

смислу, највећим делом и услед антропогеног утицаја. 

2. Структурне промене и поремећаји су констатовани у већини истраживаних 

састојина оба локалитета. Карактеришу се скраћењем леве стране криве 

расподеле (припада танким стаблима), повећањем варијационе ширине и 

померањем целе расподеле удесно, ка јачим пречницима, њеним 

приближавањем разнодобној и у коначном исходу једнодобној структури. 

Поремећаји су својствени свим врстама дрвећа, а посебно јели као носиоцу 

пребирне структуре, што ову појаву додатно чини негативном. У случајевима 

када је урастање стабала у главну састојину довољно, описани тренд 
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нарушавања структуре је заустављен и очигледно је њено приближавање 

пребирној структури. Ова констатација указује на изузетан значај процеса 

перманетног подмлађивања и урастања за постизање и очување пребирне 

структуре. Не само то, већ је и прораштање стабала кроз дебљинске степене 

(време прелаза) процес који има велики значај. Дакле, контрола циклуса 

развоја и његове динамике у мешовитим шумама јеле, смрче и букве од 

пресудног су значаја за њихову структурну изграђеност и стабилност. 

Обрнуто, препуштање састојина спонтаном развоју води ка њиховој 

једнодобности, са низом других негативних ефеката.  

3. На Тари је констатован веома благи пад Џини коефицијента у већем броју 

огледних површина. Разлог томе је изостанак урастања. На Гочу, у 

ситуацијама у којима је израженије урастање стабала, уз померање расподеле 

ка јачим пречницима, израженији је пораст овог коефицијента. Значи, већину 

истраживаних састојина Таре карактерише благи пад димензионог диверзитета 

у посматраном периоду, док је у свим састојинама Гоча дошло до његовог 

пораста. И у овом случају је недвосмислен значај процеса урастања стабала у 

главну састојину. 

4. Забрињавајући је значајнији пад броја стабала букве на Тари последњих 50 

година, што указују на поремећај услова за развој ове врсте и на њен све 

инфериорнији положај у односу на смрчу и јелу. Како је буква на Тари 

природног („исконског“) порекла, намеће се логично питање шта је узрок 

њеног нестајања. Да ли су стабла букве прашумског порекла ушла у 

терминалну фазу развоја или узрок лежи у неким станишним и састојинским 

поремећајима, питања су на која треба да одговоре будућа истраживања, са 

циљем предузимања мера за очување природне композиције ових шума.  

5. Урастање стабала на Гочу је регистровано у појединим састојинама у износу 

7,7-12,2 стабала по хектару годишње, али тек у последњем периоду, након 

извршених сеча којима је повећан простор за раст стабала у доњим 

спратовима. Питање је да ли ће се овај тренд наставити и у будућности, с 

обзиром на континуирао нагомилавање најјачих стабала, на склоност букве да 

шири своје крошње у празан простор након сеча и на тај начин отежава улазак 

светлости у доње спратове, као и на ризик од закоровљавања ових станишта 
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услед јачег прекида склопа будућим сечама. Како опстанак пребирне шуме у 

великој мери зависи од подмлађивања и урастања, нужна су истраживања 

станишних и оптималних састојинских услова за њихово несметано и 

континуирано одвијање, као и газдинских мера којима се ти услови 

обезбеђују. 

6. Све три врсте дрвећа значајно су повећавале своје димензије у посматраном 

периоду. Пречници средњег стабла из категорије 20% најдебљих стабала код 

букве достижу износ и до 95 cm са висином и до 40 m. Код четинара, 

димензије овог представника су такође импозантне и достижу износ 70 cm 

пречник и висина око   35 m. Карактеристично је да по питању ових димензија 

буква доминира у свим истраживаним састојинама оба локалитета. Ову 

констатацију не треба тумачити као знак тренутне повољности услова за 

развој букве и њену већу производност, већ као знак њеног прашумског 

порекла и високе старости појединачних стабала. Повољност станишних и 

састојинских услова за развој ове врсте дрвећа у анализираном периоду 

добили би свој израз у несметаном обнављању и урастању, што овде није 

случај.  Присуство стабала јаких димензија свакако је тренутно пожељно, али 

се поставља питање њиховог броја, просторног распореда, појединачних 

старости итд. Ово су значајна питања с аспекта несметаног обнављања, 

урастања, структурне стабилности састојина, али и њихове потенцијалне 

сортиментне структуре, те као таква захтевају детаљна будућа истраживања. 

7. Истраживане састојине оба локалитета карактерише континуирани пораст 

запремине, која у последњем периоду на Тари просечно износе око                

780 m3·ha–1, а на Гочу око 730 m3·ha–1. Дистрибуција запремине по класама 

дебљине Биолеја веома ретко се приближавала оптималној, која за пребирне 

шуме износи – танак : средње јак : јак материјал = 20 : 30 : 50%. Промене 

учешћа појединих врста дрвећа у смеси праћене су падом учешћа букве и 

повећањем учешћа јеле. Овакав тренд је лош за примарну композицију ових 

шума, посебно шума Таре. Проблем додатно компликује прашумско порекло, 

велика старост и одсуство подмлађивања ове врсте дрвећа. Изнете вредности 

запремине потврђују високу производности мешовитих шума букве и јеле 
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(смрче) у конкретним условима, али делују и упозоравајуће у контексту 

недовољног подмлађивања и урастања.  

8. Текући запремински прираст састојина на Тари у последњем периоду износио 

је 10,0-17,2 m3·ha–1, а на Гочу 11,5-15,8 m3·ha–1, са јелом као најчешћим 

носиоцем овако високе производности. Претпоставка је да би ови износи били 

и већи, да у истраживаним састојинма не постоји изражен тренд пада учешћа 

средње јаких стабала, која су и носиоци производности. Проценат прираста 

јеле, у ситуацијама у којима постоји урастање стабала у довољном броју и у 

којима је смањење учешћа броја стабала носилаца прираста слабије изражено, 

одржава се на релативно високом нивоу. У осталим ситуацијама он пада. Код 

букве, проценат прираста се смањује у свим истраживаним састојинама. 

Изнети трендови упућују на присутне процесе девитализације већине 

истраживаних састојина.  

9. Добијени резултати потврдили су у целости полазне хипотезе ових 

истраживања, наведене у поглављу 3 под редним бројем 1, 2, 3 и 5, док је 

хипотеза под бројем 4 потврђена делимично, само у случају шума Таре, не и у 

случају шума Гоча. 

У целини посматрано, промене које су у последњих 50 година настале у 

мешовитим шумама лишћара и четинара последица су њиховог, мање-више, 

спонтаног развоја у случају Таре и антропогеног утицаја у случају Гоча и у 

већини случајева не могу се позитивно квалификовати. Висока производност ових 

шума пожељна је са економског аспекта. Међутим, економски ефекти у контексту 

савременог поимања улоге шуме не могу бити једини циљ газдовања, већ је 

пожељно ускладити их са низом других циљева заштитног и социјалног 

карактера. Због тога, нагомилавање запремине, отежано или потпуно одсуство 

подмлађивања и урастања и структурни поремећаји представљају негативне 

трендове досадашњег развоја ових шума. Ове шуме развијале су се између, 

условно речено, две крајности људског утицаја на шуму (шуме Гоча) и његовог 

одсуства (спонтани развој шума Таре). Ни у једном ни у другом случају није 

остварена структурно стабилна и витална пребирна шума, што је императив 

газдовања у овим условима. Стога се поштовање принципа природи блиског 

газдовања намеће као нужно у будућем третману ових шума. Пребирна сеча  у 
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контексту адаптивног  газдовања намеће се као средство убрзања динамике 

развоја ових шума, поправке њене сруктурне, еколошке стабилности и 

функционалне вредности.   

На крају, добијени резултати отворили су и бројна питања везана за ове, 

веома сложене, шумске системе која би требало решити неким будућим 

истраживањима. Пре свега, мисли се на истраживање станишних и састојинских 

услова за несметано одвијање процеса обнављања и подмлађивања, као и 

газдинских поступака којима би се они обезбедили. Узроци нестанка букве на 

Тари, старост и квалитет њених стабала, такође су питања која су отворена, а која 

је потребно решити у будућем периоду.  
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ПРИЛОЗИ

1. Картографски приказ положаја огледних поља у ГЈ „Тара“

2. Картографски приказ положаја огледних поља у ГЈ „Гоч-Гвоздац А“
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