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УВОД
У оквиру шумског комплекса Обреновачки забран у близини села Велико Поље
се налази меморијална површина „Јозића колиба“. Локалитет се простире дуж
леве обале реке Колубаре и заузима површину од 2ha. Посебну вредност овог
локалитета чини природно добро „Група стабала храста лужњака - Јозића
колиба“ и еколошка кућа из времена Устанка у Посавини.
Одлуком Скупштине града Београда локалитет је постао заштићено природно
добро у III степену заштите (значајно природно добро) 1996. године и додељен
је на старање Фонду за заштиту животне средине општине Обреновац (сада
Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији
градске општине Обреновац). Споменик природе чини шест стабала храста
лужњака (Quercus robur L., syn: Quercus pedunculata Erh) са својим
хоризонталним пројекцијама крошњи. Површина заштићеног добра износи
16,25 ари. Заштићена група стабала представља остатке аутохтоних заједница
лужњака и јасена у Србији (Querceto-fraxinetum serbicum). Тако да је основни
циљ заштите управо и био очување ових стабала храста лужњака, као
едификатора некада широко распрострањених аутохтоних шумских заједница.
Стабла су у просеку стара око 195 година. У висину достижу преко 25m.
Пречници стабала су скоро 1,5m, а пречници крошњи 23-27m.
Стабла доминирају читавим пејзажом и дају му изузетну атрактивност. Цео
локалитет је и један од пунктова Стазе здравља и рекреације.

Слика 1. Заштићени храст лужњак

У заштићеним природним добрима нису дозвољене делатности којима се
угрожава изворност биљног и животињског света, хидрографске,
геоморфолошке, геолошке културне и пејзажне вредности осим радњи којима
се одржава или успоставља природна равнотежа и остварују функције
природног добра, сагласно утврђеном режиму заштите и његовим значајем. С
обзиром да је локалитет „Група стабала храста лужњака - Јозића колиба“ у III
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степену заштите за њега се утврђује селективно и ограничено коришћење
природни богатстава и контролисане интервенције и активности у простору
уколико су усклађене са функцијама заштићеног природног добра или су
везане за наслеђене традиционалне облике обављања привредних делатности
и становања укључујући и туристичку изградњу.
Како би се постигло очување овог споменика природе уз задржавање његовог
биолошког интегритета и данашњег изгледа неопходно је применити све
расположиве биолошко-техничке мере неге и заштите.
Слика 2. Детаљ табле на улазу у
заштићено природно добро

Слика 3. Детаљ са локалитета

Слика 4. Споменик природе „Група стабала храста лужњака - Јозића колиба“
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ЦИЉ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ И ЊЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Циљеви израде Студије стања вегетације и њене угрожености на локалитету

Јозића колибе у Обреновцу су:
-

попис флоре локалитета
утврћивање богатства биодиверзитета подручја
утврђивање стања вегетације на локалитету и
предлагање активности очувања, заштите и унапређења потенцијала
подручја на основу установљених вредности и разноврсности флоре на
локалитету.

Слика 5. Заштићени храстови и еколошка кућа
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ОБУХВАТ СТУДИЈЕ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ И ЊЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ
Израда Студије је обухватила низ различитих операција:

Слика 6. Границе подручја снимања
флоре

- прикупљање, систематизација и анализа постојеће техничке
документације
- рекогностицирање терена
- педолошка истраживања
- попис постојеће вегетације на истраживаној површини на основу
прикупљених фитоценолошких снимака
- анализа стања исхране врста које су поред заштићених стабала храста
лужњака третиране посебним законским прописима и анализа истих на
садржај укупног азота
- израда картографских приказа са позицијама евидентиране вегетације и
фотодокументације
- давање предлога за посебне мере и услове заштите и унапређења стања,
како самог споменика природе, тако и постојеће вегетације у околини.
Дефинисано је подручје снимања вегетације локалитета Јозића колиба на
основу извода из катастра КО Велико поље, СО Обреновац.

1

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ СТАЊА ВЕГЕТАЦИЈЕ И ЊЕНЕ
УГРОЖЕНОСТИ
Студија стања вегетације и њене угрожености на локалитету „Јозића колиба“ у
Обреновцу је урађена по стандардној методологији, која подразумева
снимање станишно-еколошких услова на истраживаној површини, картирање
вегетације, снимање стања у ком се вегетација налази и давање основних
закључака битних за израду Студије.
Закључци о климатским приликама истраживаног подручја су дати на основу
прикупљених климатских података за град Обреновац.
Дати су основни подаци о геолошкој подлози и вези између геолошке подлоге
и биљних заједница.
За одређивање карактеристика земљишта у шумској заједници узети су узорци
земљишта. Одређивање типова земљишта извршено је на основу
класификације земљишта (Шкорић, Филиповски, Ћирић, 1985).
За одређивање особина
лабораторијске методе:
Слика 7. Узимање узорака земљишта

узорака

земљишта

коришћене

су

следеће

- механички састав земљишта биће одређен по међународној Pipet B
методи, а текстурне класе ситне земље помоћу троугла Fere-а;
- сума адсорбованих базних катјона и хидролитичка киселост биће
одређени методом по Kapenn-у, а киселост земљишта раствореног у
води и KCl електрометријски;
- садржај укупног хумуса методом по Tjurin-у;
- садржај укупног азота методом по макро Kjeldahl-у;
- лако приступачни облици фосфора и калијума у земљишту Al-методом.
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Проучавање рецентне шумске и травне вегетације вршено је по принципима
и методици француско-швајцарске школе Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, J.,
1921, 1928), уобичајеној и опште прихваћеној у фитоценолошким
истраживањима код нас.
Извршена су детаљна фитоценолошка истраживања биљних заједница
узимањем детаљних фитоценолошких снимака, који су послужили као полазна
основа за проучавање вегетације. Они су обухватили основне особине
састојина, флористички састав и грађу, као и станишне прилике.
Флористички састав и структура су представљени фитоценолошком табелом са
детаљним фитоценолошким снимцима.
Приказано је дејство зооантропогених фактора на стање вегетације на
локалитету истраживања.
Анализа карактеристика биљних заједница дата је кроз спектар животних
облика - биолошки спектар. Одређено је присуство хемикриптофита,
фанерофита, геофита, терофита и терофита/хамефита.
Слика 8. Узимање фитоценолошких
снимака

Сагледан је и приказан спектар флорних елемената биљних заједница. Дато је
процентуално учешће и по групама флорних елемената као и приказати
заступљеност по групама мезофилних, ксерофилних, фригорифилних и биљака
широке еколошке амплитуде.
Одређени су и спратовност, склопљеност и виталност заједница. На основу
прикупљеног материјала на терену сачињен је попис вегетације локалитета.
У току праћења здравственог стања на овом објекту, сакупљани су узорци са
карактеристичним симптомима болести, који су значајни да би се
правовремено открио узрок болести и поставила дијагноза.

3

Сви евидентирани симптоми су сврстани у следеће категорије:
- промене у морфолошком изгледу целе биљке или појединих биљних
органа,
- промене боје биљних органа (хлороза, пегавост, црвенило, итд.);
- промене у садржају биљног ткива (деструкције) које се манифестује
појавом трулежи или ексудатне течности;
- присуство страних тела на биљкама( вегетативни органи гљива, плодна
тела гљива, репродуктивни органи гљива)

Слика 9. Узимање узорака за
идентификацију симптома на лишћу

Слика 10. Детерминисање болести и
оштећења на терену

Идентификација присутних сапрофитских и паразитских гљива је извршена
коришћењем стандардних фитопатолошких метода: микроскопском анализом
плодоносних тела и репродуктивних органа (изглед и величина
фруктификација, спороносних органа, органа за репродукцију и сл.), или
изолацијом из биљних делова (семена, листова, коре) за гљиве које нису
образовале фруктификације у природи. Њихова детерминација је урађена на
основу изгледа, брзине и начина пораста мицелије, образовања плодоносних
тела у култури, спорулисања, изгледа хифа и сл.
За изолацију гљива најчешће је коришћен метод по коме се најпре површински
стерилишу узорци (Na хипохлорит са садржајем 1,5% активног хлора) у трајању
од 5 минута, а затим се изолација и реизолација култура гљива врши на
вештачким хранљивим подлогама (PDA и MEA) где се утврђује њихов
морфолошки изглед, могућност плодоношења на вештачким хранљивим
подлогама, утврђивање величине плодних тела и репродуктивних органа
(Agrios, 1997). За детерминацију гљива коришћени су кључеви B.C. Suttona (The
Coleomycetes, 1980), J.V. Carmichaela и сар. (Genera of Hyphomycetes, 1980),
R.W.G. Dennisa (British Ascomycetes, 1978), J.A. Arxa (Genera of Fungi Sporulating
in pure Culture, 1974), V.H. Kuprevicha и V.G. Tranchela (Rust Fungi, 1970).
Резултати истраживања присуства болести и штеточина груписани су према
деловима биљака који могу бити нападнути. За сваког узрочника болести и
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штеточину наведена је осетљивост биљке према изазивачу, изнети су
карактеристични симптоми и могуће мере заштите.
Анализа квалитета семена је вршена на основу стандардних метода за
одређивање основних параметара квалитета. За узимање узорака семена
лишћара коришћена је метода SRPS D.Z1.132. За одређивање клијавости
семена коришћена је метода SRPS D.Z1.134. За одређивање чистоће семена
коришћена је метода SRPS D.Z1.133, а за одређивање влаге семена SRPS
D.Z1.137. Добијени резултати се приказују у процентима.
Слика 11. Сакупљено семе за потребе
анализе квалитета семена
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АНАЛИЗА ПРЕДЕЛА
Географски положај
Општина Обреновац се територијално налази у средишњем делу
доњоколубарског басена и простире се између 44° 30' и 44° 43' северне
географске ширине и 19° 58' и 20° 20' источне географске дужине.
На истоку и југу се граничи са Шумадијом, долинама Колубаре и Тамнаве, на
западу су огранци Поцерине, а на северу река Сава.

Слика 12. Положај општине Обреновац и
села Велико поље

Готово у средишњем делу општине Обреновац налази се село Велико поље. У
оквиру шумског комплекса Обреновачки забран, који пролази кроз територију
овог села, налази се локалитет „Јозића колиба“ и у оквиру њега природно
добро „Група стабала храста лужњака - Јозића колиба“. Локалитет се простире
на левој обали реке Колубаре.
Координате сваког заштићеног стабла су приказане у табели.
Табела 1. Координате заштићених стабала
Стабло
Храст лужњак 1
Храст лужњак 2 и 3
Храст лужњак 4 и 5
Храст лужњак 6

Слика 13. Граница природног добра и
положај заштићених храстова

Y
7436938
7436951
7436972
7436967

X
4940086
4940064
4940083
4940160

У блиској будућности планирана је изградња аутопута Е-763 Београд-Пожега.
Деоница овог аутопута Обреновац-Уб ће по плановима пролазити непосредно
поред истраживаног заштићеног природног добра. У том случају ће растојања
заштићених стабала храста лужњака од осе пута износити:
- за стабло 1 око 69m, док се пројекција крошње у делу који је окренут ка
ауто путу налази на 53m
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- за стабла 2 и 3 око 74m, док се пројекција крошњи у делу који је окренут
ка ауто путу налази на 59m
- за стабла 4 и 5 око 100m и
- за стабло 6 око 125m.

Геолошке карактеристике општине Обреновац
На територији општине Обреновац заступљене су искључиво седиментне стене
кенозојске старости. Најстарије миоценске наслаге могу се уочити само уз
југоисточну границу општине (Мала Моштаница, Дубоко, Барич), док су
најмлађи, пескови, шљункови и суглине смештени уз пространа корита Саве и
Колубаре. Неогене творевине леже трансгресивно преко старијих палеозојских
и мезозојских наслага. Таложене су као продукт Панонског мора у току
миоцена и плиоцена. У зависности од палеогеографских услова, померања
обалске линије и трајања седиментације неогени продукти су таложени у
маринским, бракичним, каспибракичним и слатководним режимима. Стене су
представљене слабовезаним творевинама, лапорцима, шљунковима,
песковима и глинама.

Тектонске карактеристике општине Обреновац
Терен се одликује једноставном тектоником. Његов највећи део прекривен је
благо поремећеним или хоризонталним неогеним и квартарним творевинама.
Неогени седименти леже трансгресивно преко палеозојских и мезозојских
творевина. На знатној површини неоген је покривен потпуно непоремећеним
језерским и терасним наслагама. У посматраној области најмаркантнији
тектонски облици су Колубарско-пештански расед и Посавски расед. Наборни
облици нису изражени. Колубарско-пештански расед прати десну обалу
Колубаре и долину реке Пештан. Овај расед је јасно фотогеолошки уочљив, а
на његово присуство указује и асиметрично развијена долина Колубаре.
Посавски расед се пружа попречно на долину Колубаре, дуж реке Саве.
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Он је раседног порекла (северно од њега су потонули понтијски седименти),
али је данашњи изглед створен бочном ерозијом Саве, која је стари раседни
одсек померила ка југу.

Геоморфолошке карактеристике општине Обреновац
Највећи део општине Обреновац налази се на макроплавини реке Колубаре.
Плавине представљају узвишења од речног наноса, која припадају групи
акумулативних флувијалних облика. Стварају се око ушћа река, на местима где
мали речни падови замењују велике. С обзиром да је површина плавине на
ушћу реке Колубаре већа од 5 km2, она се сврстава у категорију макроплавина.
Ако се бочна река улива у главну реку која није у стању да прихвати и даље
транспортује обилан материјал макроплавинске реке, макроплавина се шири и
потискује главну реку. Макроплавине су углавном стваране у току квартара за
време изразито влажне климе. Обреновачка Посавина представља
макроплавину Колубаре којом је Сава потиснута десетак километара северно
од свог иницијалног тока испод Посавског одсека. Макроплавина Колубаре са
Тамнавом захвата површину од 288 km2.

Климатске карактеристике општине Обреновац
Основне климатске карактеристике општине Обреновац условљене су њеним
географским положајем, рељефом и широком отвореношћу према Панонској
низији. Одликује га умерено-континентална клима, коју карактеришу топла
лета и хладне зиме. Због потпуне отворености према северу и северозападу и
непостојања изразитијих орографских препрека, често се налази под утицајем
хладних ваздушних маса које преко северне и средње Европе лако продиру на
југ. Северозападно од Обреновца, на раздаљини од око 60 км ваздушне
линије, налази се Фрушка гора (538m), једина орографска препрека овим
ваздушним струјама. На временске прилике ове територије снажно утичу и
циклони који долазе из Ђеновског залива, крећу се долином Саве и даље
долином Дунава одлазе према Црном мору.
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Према М. Радовановићу (Радовановић, 2001), долине Дрине и Колубаре имају
веома битну улогу у оријентацији ваздушних струјања за овај део Србије.
Ваздушне масе обогаћене влагом, које долазе са северозапада, у суштини
прате правац пружања Динарида. Међутим, бројни огранци главне струје,
пратећи најповољније пролазе увлаче се у речне долине десних притока Саве
које су углавном оријентисане у правцу север-југ.
Температура
Просечна годишња температура у овој области износи око 11°C, лети око 22°C,
а зими око -1°C, са максималним распоном који се креће од -28°C до 40°C.
Највиша температура која је забележена на овом простору је 41,8°C, а
измерена је 12.08.1921. године и 09.09.1946. године, а најнижа -27,0°C
измерена је 24. јануара 1963. године. Просечна температура ваздуха у јулу
износи 21°C и тада је и највиша, а најнижа је у јануару -2,1°C. Апсолутно
колебање температуре ваздуха износи 67°C, а просечно температурно
колебање у току године је 25°C, што заједно са поменута два екстрема даје
клими овог терена обележје умерено-континенталног типа.
Посматрајући средње месечне температуре ваздуха, може се закључити да је у
периоду од јануара до јула температура ваздуха у сталном порасту, а затим у
паду. Прелаз од зиме према пролећу, на почетку је брз, а затим је ход
температуре ваздуха доста уједначен. У пролећним месецима разлике
средњих месечних температура између два узастопна месеца износе између 5
и 6°C, лети око 10°C, јесени око 5°C и зими око 3°C. У току зиме просечне
дневне температуре ваздуха су око 0°C, у пролеће око 11°C, у лето око 20°C и у
јесен 12°C .
Посматрајући шире подручје око Обреновца, може се рећи да у просеку има
95 летњих дана (максимални број је 133). Тропски дани (максимална
температура ваздуха је 30°C или изнад), осим у летњим месецима, јављају се у
априлу, мају и септембру. Средњи број тропских дана је 31, а максимални 62.
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Мразних дана (минимална дневна температура ваздуха испод 0°C) у току
године у просеку има око 80 и то највише у јануару, просечно 25. Ледених дана
(максимална температура ваздуха је негативна) годишње у просеку има 24, а
највише у јануару – просечно 10 дана.
Осунчаност
Осунчаност, тј. дужина трајања сунчевог сјаја изражава се у часовима.
Годишња сума осунчаности у градској општини Обреновац у просеку износи
2121 час, што је око 52% могуће осунчаности. У току јула осунчавање износи
284 часа (65% од могућег), а у току децембра 56 часова (23% од могућег).
Највећи проценат од могућег трајања осунчавања има месец август са 67%.
Облачност
Средња дневна облачност у августу износи 3,8 десетина покривености неба
облацима, док је у децембру 7,6 десетина. У Обреновцу просечно има 66
ведрих дана током године (просечно у децембру 1, а у августу 11). Током
године јави се 51 облачан дан, док је тмурних дана 115 (17 у децембру и 3,5 у
августу).
Падавине
Због своје отворености према северу, тј., Панонској низији, на простору
општине Обреновац се осећају утицаји континенталног плувиометријског
режима. У зимском периоду, продори хладног ваздуха са севера условљавају
осетан пад температуре ваздуха, док продори хладног ваздуха из области
Карпата условљавају хладно, ветровито и суво време. Као што је већ поменуто,
на временске прилике ове територије снажно утичу циклони који долазе из
Ђеновског залива, који се крећу долином Саве и даље долином Дунава одлазе
према Црном мору. Ови циклони условљавају максимум падавина крајем
пролећа и почетком лета, док је секундарни максимум падавина крајем јесени.
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У току године, количина падавина износи око 640 литара воде по квадратном
метру, у сушним годинама око 440, а у кишним и до 940 литара по m2. Током
године падавине су највише изражене у пролеће и крајем лета, односно
почетком јесени. Годишњи ток падавина показује да су мај, јун и јул месеци са
процентуално највећим уделом укупне годишње суме падавина (од 11-12%),
док у октобру падне само 6% укупне суме годишње количине падавина.
Месечне количине падавина се крећу од 37 mm (у октобру) до 81 mm (у јуну).
Годишње колебање падавина је 44 mm. У летњем периоду се дешава да у
једном дану падне знатно већа количина падавина, него у зимском периоду,
или прелазним годишњим добима. Појава дневних максимума падавина у
летњем периоду је у директној вези са појавом конвективне облачности, тј.
олујно-пљусковитих облака. Није редак случај да се и у току зиме појави оваква
врста облака, са јаким грмљавинама и налетима снега.
Број дана са падавинама које се могу измерити (већом од 0,1 mm), током
године је 124. Број кишних периода у којима киша пада најмање 10 дана
узастопно је мали и износи 1-2 годишње. Насупрот томе, сушних периода
(период када бар 10 дана за редом није било мерљиве количине падавина) у
току године има 6-8, а највише у октобру и августу. Када је реч о ширем
подручју Обреновца у просеку се јави 94 дана са падавинама већим или
једнаким 1,0 mm, 44 дана са падавинама од 5,0 mm или већим, 19 са
падавинама већим или једнаким 10,0 mm и 5 дана са падавинама од 20,0 mm
или већим. Средњи број дана са росом у Обреновцу и широј околини износи
годишње 142. У Обреновцу први снег се појављује у просеку 23. новембра
(најранији снег је осмотрен 7. октобра 1897. године), а последњи 21. марта
(најкаснији снег је осмотрен 11. маја 1953. године). У току године просечно има
27 дана са снегом и 35 дана са снежним покривачем.
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Релативна влажност ваздуха
Релативна влажност ваздуха представља степен засићености ваздуха воденом
паром. Средња дневна релативна влажност ваздуха у Обреновцу у просеку у
току године износи 74%. Годишњи ток релативне влажности ваздуха показује
да је она велика од новембра до фебруара (од 80-85%), а у осталим месецима
је доста мала (од 65-70%) или осредња (од 70-75%)
Ветар

Слика 14. Ружа ветрова на простору
општине Обреновац

У Обреновцу, ветар најчешће дува из југоисточног квадранта (сваки трећи дан)
и има највећу просечну брзину. Годишњи број дана са јаким ветром (јачине 6
бофора и више) у просеку износи 124, са максимумом у марту (15 дана) и
минимумом у августу (7 дана). Ветрови из северног и јужног квадранта у
Обреновац ретко доносе падавине (Димитријевић, 1998). Правац ветра је
веома значајан због распореда појединих загађивача. На основу руже ветрова
може се уочити да са аспекта ширења загађујућих материја највећи значај
имају северозападни и западни ветрови, при чему ни они из југоисточног
квадранта нису мање опасни. Наиме, положај депонија пепела на простору
општине Обреновац (лоциране у њеном западном и северозападном делу) је
такав да ветрови из западног и северозападног квадранта директно угрожавају
градско језгро и велики део територије општине. С друге стране, доминантност
ветра из југоисточног квадранта има за последицу доношење загађујућих
материја из Црљена и површинског копа лигнита на читав простор општине
Обреновац. Због наведеног, може се рећи да је територија општине Обреновац
изложена ваздушним струјањима која знатним делом угрожавају животну
средину и здравље становништва.
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Хидролошке карактеристике општине Обреновац
У хидролошком погледу, општина Обреновац је окружена речним токовима
који највећим делом представљају граничне токове. Средином територије
протиче река Колубара која има карактеристике бујичног речног тока и
представља опасност због честих изливања у пролећном периоду, као и река
Тамнава која је данас знатно скраћена и улива се у Колубару код Великог
Поља. Територија општине је богата како површинским тако и подземним
водама. Велике су резерве термоминералне воде која одавно представља
изразито обележје општине Обреновац. Важно је нагласити да је квалитет воде
на територији општине Обреновац веома низак. Колубара је претворена у
колектор отпадних вода (делом због ископавања и прераде угља, а делом због
испуштања канализационих вода), а подземне воде су угрожене неадекватним
одржавањем депоније пепела у Обреновцу и Грабовцу.
Средином општине Обреновац протиче река Колубара која представља главни
реципијент највећег дела отпадних вода не само ове општине, већ и оних из
горњег дела њеног слива. Имајући у виду чињеницу, да се десетак километара
низводно од ушћа Колубаре у Саву налази главни водозахват за прераду воде у
Макишу (водоснабдевање Београда), квалитету воде реке Колубаре
неизбежно се мора поклонити већи значај. Протицај Колубаре се одликује
знатном варијабилношћу током године, па су и интензитети њеног загађења
различити. Колубара настаје од Обнице и Јабланице које се спајају 1 км
узводно од Ваљева, на око 195 m надморске висине. Од Ваљева па до ушћа у
Саву недалеко од Обреновца (ушће се налази на 73 m надморске висине),
Колубара има дужину од 86,4 km. Према дужини тока и површини слива од
3.641 km2, Колубара се убраја у реке средње величине.
Највећи део воде кроз корито Колубаре протекне у виду неколико поплавних
таласа, најчешће током зимских и пролећних месеци (највећи средњи месечни
протицај је у марту, а најмањи у септембру). Водни биланс слива Колубаре
показује просторну и временску неуједначеност на коју највећим делом утиче
рељеф, клима и геолошки састав.
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Према прорачунима М. Оцокољића (1993/94), од укупне количине воденог
талога који се излучи на слив Колубаре, 25% отиче, а 75% испарава. Претходна
анализа хидролошких карактеристика Колубаре веома је значајна због
постојања бројних дивљих депонија које су веома често лоциране на једној од
њених обала или речних тераса. Приликом наиласка високих пролећних вода
ове депоније бивају одношене, а последице тога су тешко мерљиве без
посебно спроведених анализа.
Због веома израженог меандарског карактера корита Колубаре на њеном току
кроз општину Обреновац, дошло је до формирања великог броја напуштених
речних корита и одсечених меандара. Ови фосилни флувијални облици данас
представљају места за одлагање различитог отпада, као и за пражњења
септичких јама домаћинстава на чијим поседима се налазе. Изразит пример за
то су напуштено корито Тамнаве у самом центру града, али и корито Колубаре
са десне стране пута Обреновац-Мислођин. За време високих водостаја
Колубаре, али и нивоа подземних вода, ови фосилни флувијални облици, а
данас депоније, бивају испуњени водом. Мало је позната чињеница да се
градска депонија општине налази на локалитету “Кардешица”, односно у
једном од меандара реке Колубаре. На основу овога веома је јасна опасност по
загађење подземних вода на простору општине Обреновац, али и шире
територије.
С обзиром на хипсометријске карактеристике терена, тј. његову доминантну
нагнутост од југа према северу, као и нагнутост слојева, сасвим је оправдано да
се у том смеру дешава и кретање подземних вода. Еволуција терена и његов
геолошки састав заслужни су за формирање великих колектора (пескови,
шљункови и песковите глине) подземних вода, које представљају главни
природни потенцијал овог, али и далеко ширег простора. Наиме, фреатска
издан формирана на овом терену представља део простране хидраулички
повезане фреатске издани Мачве, Колубаре И Тамнаве, на коју се надовезује и
Макиш. Фреатска издан се храни инфилтрацијом атмосферске воде као и
инфилтрацијом воде из речних корита, а одатле се даље црпи и прерађује за
пиће и санитарне потребе.
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Дакле, читава доњоколубарска долина и Посавина са Макишем чине посебан
регион када су у питању подземне воде као природни ресурс немерљивог
значаја.
Неправилна дренажа фекалних, али и других отпадних вода, као и њихово
испуштање у реципијенте без претходног пречишћавања могу у великој мери
нарушити квалитет подземних вода. На простору општине Обреновац, још увек
постоји велики број септичких јама, при чему је важно нагласити да је велики
део њене територије обухваћен јединственим системом канализације.
Нажалост, главни канализациони испуст са ове територије налази се на реци
Колубари, недалеко од њеног ушћа у Саву.

Педолошки услови
Формирање земљишта одвијало се под утицајем карактеристика алувијалних
наноса и режима влажења плавном и подземном водом. Изградњом насипа
трајно је спречено плављење овог терена. У новим условима изостаје даље
наношење алувијалног материјала, као и присуство плавне воде, што је
оставило последице на динамику и карактер еволуционо генетских процеса.
Основни супстрат на истраживаном локалитету је ливадска црница – семиглеј.
То је земљиште које спада у хидроморфна земљишта, јер се образује под
утицајем подземних вода. Подземне воде се код овог типа земљишта не
задржава дуго у терестричном делу профила, тако да се хоризонт оглејавања
(G-хоризонт) налази испод геолшке подлоге (C-хоризонт). Физичке и хемијске
карактеристике ливадских црница зависе од геолошке подлоге. Најчешће се
образују на алувијалним наносима. То су углавном глиновита земљишта веома
добро обезбеђена биљним асимилативима.
Код ливадских црница ниво подземне воде се не издиже у терестрични део
профила, због чега педогенетски процеси могу неометано да теку у правцу
браунизације. Тако да даља еволуција ливадске црнице тече преко посмеђене
(огајњачене) ливадске црнице до ливадског смеђег земљишта.
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Ливадска црница у огајњачавању
Грађа профила: А (0-70) – А/(B) (70-90) – C ( 90 и више)
На локалитету Јозића колиба ливадска црница еволуира у аутоморфним
условима (јављају се процеси аргилогенезе – огајњачавања у доњим деловима
А хоризонта) и прелази у гајњачу.
Главна места оваквих земљишта су лесне терасе, лесни платои и алувијалне
равни. Матични супстрат је црни лес и преталожени лес. Основни педогенетски
процес је хумификација и хумизација који се одигравају у условима повољне
влажности земљишта. Главни део воде потиче од падавина а мањи део од
подземне воде. Допунско влажење подземном водом обезбеђује повољан
развој приземне флоре и обимно стварање хумуса. Процес хумизације одвија
се углавном продирањем хумусно акумулативног хоризонта у матични
супстрат.
Физичка и хемијска својства испитиваног земљишта
Ради утврђивања карактеристика земљишта истраживаног локалитета
извршена је његова анализа и одређена су физичка и хемијска својства
супстрата.
Слика 15. Извештај лабораторије за
испитивање Института за шумарство,
Београд

Физичке карактеристике сва четири испитивана узорака земљишта
карактерише веома тежак текстурни састав. Сви узорци припадају текстурној
класи глина. У текстурном саставу доминира фракција честица мањих од 0,002
mm, а укупна глина је заступљена са више од 80%. То значи да је земљиште
које репрезентују ови узорци слабо пропустљиво за воду и веома слабо
аерисано.
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Табела 2. Физичка својства земљишта

Лрб

Ознака
клијента

118/10
119/00
120/00
121/00

1
2
3
4

Крупан
песак

Ситан
песак

Прах

Глина

%
1,90
1,40
1,10
1,10

%
14,70
14,90
13,40
14,70

%
32,50
31,30
32,50
29,00

%
50,90
52,40
53,00
55,20

Укупан Укупна
песак
глина
%
16,60
16,30
14,50
15,80

%
83,40
83,70
85,50
84,20

Текстурна
класа
Глина
Глина
Глина
Глина

Табела 3. Хемијска својства земљишта
pH
Ознака
Лрб
клијента H2O KCl
118/10
119/10
120/10
121/10

1
2
3
4

Адсорптивни комплекс

Укупни

Приступачни

T
S
T-S V
Y1 хумус N C/N P2O5
K2 O
ekv.m.mol/100g % cm3 %
%
mg/100g
5,55 4,81 62,09 41,68 20,41 67,12 31,41 8,54 0,776,45 24,03
65,65
5,49 4,67 58,58 39,05 19,53 66,67 30,04 7,05 0,636,51 17,31
41,41
5,50 4,64 51,55 34,68 16,86 67,28 25,94 5,10 0,555,34 17,79
35,62
5,67 4,68 51,06 37,74 13,31 73,92 20,48 3,93 0,544,21 7,99
21,27

Хемијска својства земљишта карактерише кисела реакција земљишног
раствора. Због тешког текстурног састава земљишта, у којем доминира
сорпционо најактивнија фракција глина, тотални капацитет адсорпције је
веома висок. Поред тешког текстурног састава на овако висок тотални
капацитет адсорпције утиче и велика количина хумуса. Поред високог тоталног
капацитета адсорпције и сума адсорбованих базних катјона је висока код свих
анализираних узорака. Према степену засићености адсорптивног комплекса
базним катјонима испитивана земљишта спадају у еутрична.
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Садржај хумуса је висок код свих узорака. Узорци означени са 1, 2 и 3 према
садржају укупног хумуса репрезентују јако хумозна земљишта, а узорак 4
репрезентује доста хумозно земљиште. Поред високог садржаја хумуса, код
сва четири испитивана профила, висок је у садржај укупног азота. То
обезбеђује узак C/N однос, што значи да према карактер органске материје
није узрок застоју у минерализацији органског азота и његовог превођења у
минералне и биљкама приступачне облике.
У земљишту које репрезентује узорак 1 садржај биљкама лако приступачних
облика фосфора је у границама веома добре обезбеђености према граничним
вредностима за AL методу. Земљишта које репрезентују узорци 2 и 3 су средње
обезбеђена, док је земљиште које репрезентује узорак 4 је слабо обезбеђено
биљкама лако приступачним облицима фосфора. Сва четири испитивана
локалитета су веома добро обезбеђена биљкама лако приступачним облицима
калијума.
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САДРЖАЈ ЕЛЕМЕНАТА ИСХРАНЕ У АСИМИЛАЦИОНИМ ОРГАНИМА
Истраживања из области физиологије биљака и минералне исхране, како
наводе Нешковић и сар. (2003), су потврдила постојање групе елемената без
којих биљке не могу да живе. Они се називају есенцијални или битни
елементи. То су : C, O, H, N, S, P, K Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, B, Mo и Ni. Елементи као
што су Na, Si и Al су корисни, јер нису неопходни, али имају позитивни утицај на
неке структуре у биљци. Према количинама које користе биљке, елементи се
деле на макроелементе, који обично улазе у састав органских молекула и
микроелементе, обично метале који у неизмењеном облику учествују.
У циљу одређивања могућности заштићених врста, Viola odorata и Ruscus
aculeatus, да користе елементе исхране из земљишта извршена је фолијарна
анализа садржаја азота, фосфора и калијума. Према добијеним резултатима
садржај ових елемената је висок (Веселиновић, 2005) што указује на добро
физиолошко стање ових врста.
Табела 4. Резултати фолијарне анализе
ЛРБ

Ознака
клијента

Биљна
врста

Орган биљке

183
184
185
186

1
2
3
4

Viola odorata
Viola odorata
Ruscus aculeatus
Ruscus aculeatus

Надземни део
Надземни део
Лист
Лист
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N
%
3.20
3.50
2.24
2.05

P
%
0.12
0.17
0.10
0.07

K
%
1.79
1.50
1.61
1.16

ПОПИС ПОСТОЈЕЋЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ
На терену су детерминисане следеће врсте флоре.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Acer campestre
Acer obtusatum
Acer tataricum
Achillea millefolium
Aesculus hypocastanum
Agrimonia eupatoria
Alchemilla vulgaris
Allium ursinum
Althaea officinalis
Arum maculatum
Asarum europaeum
Asperula odorata
Belis perenis
Berberis vulgaris
Betula alba
Brassica nigra
Calendula officinalis
Capsella bursa-pastoris
Carex sp.
Carpinus betulus
Centaurea jacea
Centaurea scabiosa
Centaurium umbellatum
Cichorium intybus
Clematis integrifolia
Clematis vitalba
Convallaria majalis
Cornus mas
Cornus sanguinea

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Corylus avellana
Corylus colurrna
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacanta
Cydonia oblonga
Cynodon dactylon
Daucus carota
Dipsacus laciniatus
Evonimus europaea
Festuca valesiaca
Fragaria vesca
Fraxinus angustifolia
Fraxinus angustifolia
Fraxinus exscelsior
Galanthus nivalis
Galium verum
Geranium pusillum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Hedera helix
Helianthus tuberosus
Helleborus odorus
Hypericum perforatum
Inula helenium
Juglans nigra
Juglans regia
Lamium purpureum
Ligustrum vulgare
Linaria vulgaris

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Lonicera tatarica
Luzula silvatica
Malus sylvestris
Matricaria chamomilla
Melissa officinalis
Mentha piperita
Mentha pulegium
Ononis spinosa
Petasites officinalis
Picea abies
Picea pungens “glauca”
Plantago lanceolata
Plantago maior
Plantago media
Poa pratensis
Poa trivalis
Polygonum aviculare
Potentilla erecta
Primula officinalis
Prunela vulgaris
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Quercus robur
Ranunculus repens
Reseda lutea
Reynoutria japonica
Robinia pseudoacacia
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88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Rosa canina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Ruscus aculeatus
Salvia officinalis
Salvia pratensis
Sambucus nigra
Silene inflata
Staphylea piñata
Stelaria holostea
Tamus communis
Tanacetum corzmbosum
Taraxacum officinale
Tecoma radicans
Tilia platyphyllos
Trifolium alpestre
Trifolium pratense
Trifolium repens
Ulmus campestris
Ulmus carpinifolia
Ulmus efusa
Ulmus minor
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Viola odorata
Viola silvestris
Xanthium strumarium

Опис постојеће вегетације
Acer campestre L. - клен
Клен је дрво високо до 20m, са стаблом чија је кора плитко испуцала. Доста је
распрострањен у нашој земљи. Среће се у мешовитим шумама храста,
јасена, бреста и других дрвенастих, жбунастих и зељастих врста. Ефикасно
се размножава семеном.
Даје нектар одличног квалитета, који пчеле радо користе.
Слика 16. Acer campestre L.

Врста се налази у категорији лековитости IV.
Acer obtusatum Waldst. Et Kit. - глухач
Стабло достиyже висину 15-25m. Лист је по ободу варијабилан, са пет кратких и
тупих режњева. Са наличја лист је сив и маљав. Цветови у висећим штитовима.
Ареал му је јужна Европа и северна Африка.
Acer tataricum L. - жешља

Слика 17. Acer obtusatum Waldst. Et Kit.

Најчешће око 5 m високо дрво. Лист је издужено јајаст, неупадљиво режњевит
и неравномерно тестераст. Цвета у мају после листања. Цветови метличасти,
бели. Плодови сазревају у јесен.
Цењена је медоносна врста. Код нас је често у појасевима храстова, у шуми
лужњака и шуми цера и сладуна.

Слика 18. Acer tataricum L.
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Aesculus hypocastanum L. - дивљи кестен
Ендемична је врста јужног дела балканског полуострва. Крошња је широка и
разграната, густо лисната. Захтевна је у односу на садржај хумуса и дубину
земљишта. Као одрасло стабло врло је декоративна врста.
Унешена врста.
Betula alba Linn. - обична бреза
Слика 19. Aesculus hypocastanum L.

Обична бреза је дрво високо до 25m. Има раздвојене полове а цветови
су скупљени у цвасти ресе (мушке и женске). Мушке ресе (дуге 6-10cm)
појављују се током јесени, а женске ресе (дуге 3-4cm) у пролеће. Бреза
цвета у марту и априлу, а плодови сазревају током јула и августа.
Брезе се у нашим шумама појављују појединачно или у групама. Пчеле
користе углавном поленов прах.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Carpinus betulus L. - бичан граб

Слика 20. Betula alba Linn.

Високо листопадно дрво. Достиже висину до 25 m. Дебло је изжљебљено, а
кора је глатка и светлосива. Листови јајасти, зашиљени, при основи срцасти, у
јесен златножуте боје. Својим лишћем граб поправља земљиште. Изразито
кисело земљиште му не одговара. Отпоран је према мразу. Расте на подручју
средње, западне и јужне Европе. Кад нас врло распрострањена врста која врло
ретко гради чисте састојине. Едификатор је у већем броју мезофилних
фитоценоза.

Слика 21. Carpinus betulus L.
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Corylus colurna L.- мечја леска
Жбун или дрво купасте до широко заобљене крошње. Кора сивкасто бела до
тамносива, плутаста и испуцала. Листови широко јајолики до округласти.
Стабло расте до 23m Живи дуго пеко 200 година. Брзорастућа је врста отпорна
на mраз.
Унешена врста.
Crataegus monogyna Jacq. - beli glog
Слика 22. Corylus colurna L.

Жбун или ниско дрво које може да достигне висину до 10m. Гранчице голе или
мало длакаве, са трновима око 1cm. Листови су полиморфни, јајасти,
ромбично јајасти до ромбично објајасти, са клинастом основом и 3-7 режњева.
Залисци срцасти или полусрцасти, тестерасти или цели, по ободу жлездасти.
Цветови сакупљени у гроњу која је усправна, са много цветова, гола или ретко
длакава по цветним дршкама и основи. Крунични листићи беле или ружичасте
боје. У цвету се налази 20 прашника и један стубић који је при основи длакав.
Плод је коштуница, широко јајастог облика, црвене боје, на чијем се врху
налазе повијени чашични листићи. Врста се налази у категорији лековитости IV.

Слика 23. Crataegus monogyna Jacq.

Crataegus oxyacantha L. - вишесемени глог
Жбун или ниже дрво. Широког је ареала у Европи. Код нас врло чест у
храстовом појасу. Младе гранчице су са трновима, голе или длакаве. Листови
са 5-9 режњева. У угловима нерава на наличју листа се јављају чуперци
длачица. У мају цвета. Цветови бели, а плод је црвен.

Слика 24. Crataegus oxyacantha L.
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Cydonia oblonga Mill - дуња
Жбун или чешће дрво високо 1-8 m . Коренов систем је жиличаст и развија се
више у горњем хоризонту. Цветови су бели или ружичасти, већином
појединачни. Спорорастућа врста, цењеног плода. Воли осредње збијена,
свежа дубока тла.
Fraxinus angustifolia Vahl. - пољски јасен

Слика 25. Cydonia oblonga Mill

Дрво достиже висину до 25m и пречник стабла и до 1m. Пупољци су сетло до
тамно смеђи, ређе црни. Листићи су узани ланцетасти, по ободу неравномерно
назубљени. Цвета у априлу пре листања. Цветови су без чашице и крунице,
црвенкасто смеђи. Анемофилна је врста као и бели јасен.
У континенталном делу се јавља најчешће са лужњаком на алувијалним
плодним земљиштима. У панонији и на ободу се очувао вероватно
захваљујући првенствено утицају водених маса још из времена плиоценске и
квартарне епохе.
Унешена врста.
Fraxinus excelsior L. - бели јасен

Слика 26. Fraxinus angustifolia Vahl.

Пупољци су црни. Листићи јајастоелиптични, по ободу са правилним густим
зупцима, чији су врхови мало извучени и мање-више прилегли ка листу. Цвасти
са разгранатом осовином. Плод је са семеном, које је обично краће од крила.
Дрво високо 30-40m, са доста ретком и светлом круном, која је округласта до
издужено јајаста. Кора младих стабала зеленкастопепељастосива и глатка, а
касније постаје тамносива, са релативно правилним, густим пукотинама.
Плодови ланцетасти или издужено елиптични, висе на дрвету преко зиме.
Врста се налази у категорији лековитости III.

Слика 27. Fraxinus excelsior L.
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Juglans nigra L. - црни орах
Дрво високо до 50m. Кора стабла је дубоко браздаста, црнкасте боје. Младе
гранчице обрасле жлезданим длакама. Пупољци ситни, купасти, фино длакави.
Листови непарно перасти, састављени од 9-25 листића, вршни непарни листић
је мањи од осталих. Мушке цвасти, дуге 8-12cm, појављују се у априлу и мају.
Женски цветови, њих 2-5, збијени су на врху избојка текуће године. Плодови су
округласти, сазревају у септембру. Ова врста је у Србији честа по парковима, а
местимично се јавља и у шумским културама.
Слика 28. Juglans nigra L.

Juglans regia L. - орах
Орах је дрво високо до 25 метара. Био је познат становницима Европе
пре више од 2000 година пре наше ере. Орах је хелиофилна биљка.
Најбоље успева на песковито-глиновитим земљиштима.
Има цветове са раздвојеним половима, скупљени у цвасти ресе. Биљка
је једнодома. Опрашивање је помоћу ветра, а и помоћу инсеката
(пчела). Размножава се путем семена, а и вегетативно.
Врста се налази у категорији лековитости II.

Слика 29. Juglans regia L.

Malus sylvestris (L.) Mill. - дивља јабука
Дрво или жбун. Достиже висину до 9 м. Ареал јој се простире у Европи. У
неким храстовим шумама расте као појединачно стабло. Краткорасти су
трнасти, а лисни пупољци су длакави. Листови су округласти и назубљени.
Цветови споља ружичастобели, а када су расцветани унутра су ружичасти.
Цвета априла-маја.

Слика 30. Malus sylvestris (L.) Mill.
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Picea abies Karst. - смрча
Четинарско дрво које расте до 40m висине и достиже пречник до 1m. Има
површински положен, тањираст коренов систем. Крошња је пирамидална са
пршљенасто распоређеним гранама првог реда. Гране другог реда мање више
висе. Кора одраслог стабла је црвенкасто смеђа. Врста је сенке. Расте на
стаништима са довољно влаге.
Слика 31. Picea abies Karst.

Унешена врста.
Picea pungens “glauca” Engelm.- бодљива сmрча
Четинарско дрво купасте круне са правилним пршљњенастим и хоризонтално
одстојећим гранама. Четине су чврсте, четвороугласте, густе, врло оштре,
зелене или плавичасте. Зреле шишарице су издужено цилиндричне.Не тражи
нарочите услове земљишта. Расте и на влажним подзоластим земљиштима и
киселе и карбонатне реакције.
Унешена врста.
Prunus cerasifera Ehrh.- џанарика

Слика 32. Picea pungens “glauca” Engelm.

Дрво које расте до 4 до 10m висине. Гране су ретко трновите. Листови су
елиптично јајасти. Цветови су бели, обично појединачни. Цвета и листа
истовремено (март-април). Отпорна је на сушу.
Унешена врста.

Слика 33. Prunus cerasifera Ehrh.
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Prunus domestica L. - шљива
Шљива је једна од највише гајених воћних врста. Успева на разним
типовима земљишта, а најбоље на песковито-глиновитим. У свету је
познато око 2000 сорти шљива.
Врста се налази у категорији лековитости III.
Pyrus piraster Burgst. - дивља крушка
Слика 34. Prunus domestica L.

Дрво високо до 20m. Крошња је широка купаста и граната. Дебло је изражено.
Гранчице су трновите. Листови су округласти, јајасти или елиптични. По ободу
тестерасти, сјајни тамнозелене боје. У јесен су жуте боје. Цветови су по 5-12 у
гроњама. Цвета током априла и маја. Плодови су црвенкасто жути са
одстојећим чашичниум листићима.
Веома је варијабилна биљка. Расте у храстовом појасу, на нижим висинама.
Користи се као подлога за калемљење гајених сорти. Медоносна је врста.
Quercus robur L. - храст лужњак

Слика 35. Pyrus piraster Burgst.

Слика 36. Quercus robur L.

Група од 6 стабала храста лужњака представља споменик природе у III
категорији заштите. Површина споменика природе износи укупно 16,25 ари.
Заштићена стабла достижу висину од 20,0-26,0 m са пречником дебла 0,841,36m (Завод за заштиту природе, 1994). Старије дрво има дебелу уздужно
дубоко, а попречно плитко испуцалу кору. Листови на дебелим дршкама дугим
2-10mm, лиска објајаста или објајастодугуљаста, дуга 8-15 (20)cm, широка 310cm, при основи сужена, несиметрична, на врху округласта или угнута, по
ободу перасто урезана на 4-8 пари неједнаких режњева. Мушки цветови
жућкастозелени у реси дугој 2-5cm. Женски цветови појединачни или у
групама до 5 на заједничкој дршци. Плодови – обично мала купола
полулоптаста, жир издужено јајаст до елиптичан, на врху заоштрен. Из куполе
вири 1/2 до 2/3 плода. Врста се налази у категорији лековитости I.
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Robina pseudoacacia L. - багрем
Багрем код нас достиже висину до 20m у повољним климацким условима, а
каткад и до 30m и пречника до 35cm. Крошња је ретка, светла на слободи
округла, а у склопу дугуљаста. У почетку развија жилу срчаницу у дужини 11,5m, а касније бочне површинске жиле које могу да достигну дужину до 20 и
више метара.

Слика 37. Robina pseudoacacia L.

На корену багрема налазе се квржице чије су ћелије испуњене бактеријама,
које искоришћавају елементарни азот из ваздуха у земљи.
Tilia platyphyllos Scop. - шумска липа
Стабло достиже висину до 40m и пречник до 3m, са округластом, доста густом
круном. Листови крупнији, округласти до јајасти, на наличју светлије зелени,
нерви трећег реда су јасно видљиви. Цвасти штитасте, висеће (са 2-5 цветова
жуте боје) плодови дрвенасти, тешко се ломе. Кора старијих стабала је
уздужно дубоко испуцала. Листови округласти до јајасти, при основи срцасти
или косо одсечени, увек имају чуперке белих или жућкастих длачица у пазуху
нерава на наличју. Цвета рано, средином маја. У цвету нема стаминодија.
Плод-ахенија, округласт или крушколик сиве боје.

Слика 38. Tilia platyphyllos Scop.

Врста се налази у категорији лековитости I.
Ulmus campestris Linn.- брест
Брест је дрво, високо до око 40 м. Цвета пре листања, током марта, а плодови
сазревају у мају. Најбоље успева на влажним плодним земљиштима, често крај
река, у чистим састојинама, или се јавља у мешовититн засадима са Quercus
robur, Ulmus effusa и др.

Слика 39. Ulmus campestris Linn.

Спада у групу врло добрих медоносних биљака, која даје нектар, полен и
смолу, и то рано у пролеће. Ефикасно се размножава помоћу семена, а и
коренским резницама.
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Ulmus effusa Willd.
Дрво високо до 35m. Ареал му се простире у средњој, југоисточној и источној
Европи. Крошња му је широка, а кора се љуспа. Листови су по ободу двоструко
тестерасти, са наличја длакави или скоро голи. Крила плода по ободу ресаста.
Расте брзо. Отпорна је на мраз.. На природним станишту расте поред река.
Живи до сто педесет година. Широке је еколошке амплитуде.
Ulmus minor Mill. - пољски брест.
Слика 40. Ulmus effusa Willd.

Врста са ареалом у средњој, јужној и западној Европи. Код нас расте у
лижњаковим шумама, али и на сувљим стаништима. Захтева минерална,
богата, свежа и дубока земљишта. Достиже висину и до 30m. Кора код старих
стабала, дубоко полудужно испуцана.
Листови на гранчицама
дворедомозаично распоређени. Са наличја листа у угловима нерава длакави.
По ободу тестерасти. Неотпоран је према холандској болести брестова
(Graphium ulmi).
Berberis vulgaris L.

Слика 41. Ulmus minor Mill.

Жбун висок до пет метара. Листови дуги 4cm и широки 2cm, јајасти до
елиптични са лица тамнозелени, а са наличја зеленкасти и по ободу фино
назубљни. Цветови жуте боје. Плодови дугуљасти , као крв црвени.
Расте у средњој и јужној Европи и на Балканском полуострву. Код нас расте на
топлим стаништима.

Слика 42. Berberis vulgaris L.
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Clematis integrifolia L.
Усправан полужбун, висине 30-60cm.
Чест је у влажним ливадама и шумама на алувијалним теренима. Листови су
издужено-јајасти до усколанцетасти. Са наличја длакави дуж нерава. Цветови
су појединачни, љубичасти или црвенкастопурпурни. Врста је декоративна због
тамних листова и цветова.
Clematis vitalba L. - павит
Слика 43. Clematis integrifolia L.

Павит је повијушави жбун, висок до 4m. Цветови су ситни, бели, скупљени по
неколико и сложени у гроздасту цваст. Цвета од јуна до септембра. Јавља се у
шумама, крај река и потока, на мање више влажнијим местима. Пчеле од
павити скупљају знатне количине нектара, од којег се добија ароматични мед.
Размножава се сменом и вегетативно (резницама). Цени се у пчеларству.
Врста се налази у категорији лековитости III.
Cornus mas L. - дрен

Слика 44. Clematis vitalba L.

Дрен је жбун или дрво, високо до 8m. Цветови су двополни. Појављују се рано
у пролеће (односно крајем зиме), у току фебруара или марта.
Дрен је широко распрострањен. Среће се на низијских теренима све до 12001300 метара надморске висине. Важи за врло добру медоносну биљку, пошто
рано цвета, које релативно дуго траје. Даје велике количине нектара, које при
повољним условима пчеле радо скупљају, заједно са светложутим поленовим
прахом и смолом.
Размножава се вегетативно (адвентивним изданцима) и семеном. Дрен расте
доста споро и достиже велику старост.

Слика 45. Cornus mas L.

Врста се налази у категорији лековитости III.
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Cornus sanguinea L. - свиб
Свиб је жбун или ниско дрво, високо до 5 метара. Лако се разликује од обичног
дрена по белим цветовима, који су скупљени у амреласте цвасти на врховима
младих грана. Цветови се појављују маја и јуна. Плодови су сочни,
плавичастоцрвени, величине зрна грашка.
Размножава се семеном и вегетативним путем. Даје мање количине нектара и
поленовог праха.
Слика 46. Cornus sanguinea L.

Врста се налази у категорији лековитости IV.
Corylus avellana L. - обична леска
Веома разгранат, густ, листопадни грм 2-4 m висине или мање дрво до 7m
висине. Корен широко разгранат. Листови на лицу тамно зелени са ретким
длачицама или голи, без сјаја, на наличју светлији, дуж нерава длкави. Мушки
цветови у ресама формирају се још у јесен. У рано пролеће се отварају (у
фебруару, марту) и праше полен. Женски цветови су са два црвена кончаста
жига. Плод је једноплодни орашчић у групама, најчешће један до четири
заједно.

Слика 47. Corylus avellana L.

То је једнодома, ентомофилна у односу на засену веома пластична врста.
Станиште су му шуме и шикаре умереног појаса северне хемиспхере. Јавља се
на свежим, плодним и дубоким земљиштима, а није редак ни као пионирска
врста.
Evonimus europea L. - курика обична
Листопадни грм или омање дрво до 6m високо, ретке и прозрачне круне.
Корен средње развијен, површински. Листови наспрамни, уздужно јајасти.
Цветови двополни, зеленкасто бели. Цвета од марта до маја. Плод је кожаста
чаура. То је једнодома, ентомофилна, мезофилна до хигромезофилна,
брзорастућа, отровна врста. Доживи старост до 80 година.

Слика 48. Evonimus europea L.
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Станиште јој је претежно у зони храстових шума, у шикарама, живицама, на
богатим свежим растреситим, хумозним и песковитим иловастим, неутралним
земљиштима.
Ligustrum vulgare L. - калина
Калина је густо разгранат жбун, висок до 4m, са белим, ситним ароматичним
цветовима, који су скупљани у густе, апикалне пирамидалне метличасте
цвасти. Цвета током маја и јуна. Плодови су овални, сочни, црне боје.
Слика 49. Ligustrum vulgare L.

Калина се размножава семеном и вегетативно (резницама). Пружа пчелама
доста нектара и поленовог праха.
Среће се претежно на дубоким и плодним земљиштима, на теренима до
1200m надморске висине. Добро подноси и сиромашна и сува земљишта.
Lonicera tatarica L.- татарско пасје грожђе

Слика 50. Lonicera tatarica L.

Једнодомни листопадни жбун. Може да израсте до 3m. Крошња је округласта,
са усправним гранама. Листови су прости, наспрамни, издужено јајасти. Лице
листа је светлозелена, а наличје још светлије, мање више сивкасто. Обод је
трепљаст, а дуж средњег нерва понекад и длакав. Цвет је двополан, ружичаст
до бео. Цвета априла и маја.
Prunus spinosa L. - трњина
Трњина је бодљикави жбун, са ситним белим цветовима, скупљеним у
групице, који се појављују током априла и маја, пре листања, у равничарским и
предпланинским пределима, до око 900 метара надморске висине. Продукује
задовољавајуће количине нектара, а нешто мање поленовог праха. Са једног
хектара се добија око 4kg меда.
Врста се налази у категорији лековитости III.

Слика 51. Prunus spinosa L.
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Rosa canina L. - пасја ружа, шипак
Листопадни грм до три метра висине. Трнови јаки у основи широки, српасто
према доле повијени. Веома развијен коренов систем. Продире дубоко у
земљиште. Листови непарно перасти са лица голи, а са наличја ретко маљави.
Цветови појединачни или 3-5 заједно. Цветови су светлоружичасти или бели, а
ређе тамноружичасти. Цвета од маја до јула. Плод је збирни у облику шипка.

Слика 52. Rosa canina L.

Ентомофилна врста. Станиште јој је у разним типовима храстових шума, на
отвореним површинама шикарама, живицама.
Плодови шипка имају многоструку примену у народној и службеној медицине.
Такође је јестив и у свежем стању богат C витамином.
Rubus fruticosus L. - купина
Купина се јавља самоникло, а постоје и бројне сорте гајене купине. Доста је
слична малини. Подземни део (коренов систем) је више-годишњи, а из њега
избијају двогодишњи изданци. Коренов систем купине је релативно дубоко
распрострањен у земљишту, чиме се објашњава њена добра издржљивост
према суши. Цветање купине почиње обично почетком маја, мало раније од
малине. Цветање траје око 20 дана.
Сматра се добром медоносном биљком. Није много избирљива према
земљишту .
Врста се налази у категорији лековитости III.

Слика 53. Rubus fruticosus L.
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Rubus idaeus L. - малина
Малина је позната од давнина. У ископинама из каменог и бронзаног доба
нађена су и семена малине. До почетка XIX века није било познато неко веће
интересовање за малину. У Европи је уведена у културу током XVI века. Данас
је, међутим, у култури више од 1000 сорти малине.
Малина је вишегодишња жбунаста биљка. Надземни део има двогодишњи
живот, а коренов систем је вишегодишњи. Цветање малине почиње током маја
и јуна, зависно од надморске висине, а цветање траје око један месец. Нису
ретке појаве да се на једном жбуну малине налазе и зрели плодови
и цветови. Цветање започиње на врховима грана и постепено се
наставља према њеној основи. Свака цветна грана представља уствари
цваст. Нектарије се налазе при основи прашника и плодника.
Слика 54. Rubus idaeus L.

Малина представља једну од најважнијих медоносних биљака. Осим
нектара пчеле сакупљају са малине и цветни прах (полен), а на
понеком листу се јавља и мана. Малина је релативно пробирљива
према земљишту. Највише јој одговарају земљишта - лака, песковитоглиновита, умерено влажна и богата хранљивим материјама.
Врста се налази у категорији лековитости III.
Ruscus aculeatus L. - kostrika

Слика 55. Ruscus aculeatus L.

Зимзелени жбун. Стабљика висока 20-70cm, богато разграната. Љуспасти
листићи мали, кожасти. Филокладије елиптичноланцетасте, кожасте, круте.
Цветови ситни, налазе се на горњој страни филокладије (1-5 цветова).
Филокладије дуге 10-25 (30)mm, 5-10mm, кожасте, бодљикавог врха.
Претежно присутна у разним типовима храстових шума. Због великог
искоришћавања законом је заштићена.
Врста се налази у категорији лековитости III.
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Sambucus nigra L. - црна зова
Црна зова је жбун или дрво, високо до 10m. Има жутобеле цветове, који су
скупљени у метличасте цвасти, које се појављују током јуна. Плодови су сочни,
црни, са три семена.
Зова се среће у равничарским пределима и долинама планинског појаса, у
мешаним широколисним шумама, поред река, дубоким плодним и влажним
земљиштима, али добро подноси и сушне услове.
Слика 56. Sambucus nigra L.

Зова пружа пчелама умерену количину нектара и поленовог праха.
Размножава се углавном семеном.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Staphylea pinnata L. - клокочика

Слика 57. Staphylea pinnata L.

Жбунаста врста. Расте претежно на свежем богатом земљишзу и осунчаним
местима. Навише га има у китњаковим шумама. Има сложен лист који се
састоји од пет листића, који су уздужно јајасти, зашињени, врло фино
тестерасти. Цветови су двополни, у висећим гроздовима, звонасти, са
круницоликом зеленкастобелом чашицом и мало ружичастом круницом. Плод
је махунаста висећа чаура.
Tecoma radicans A.L.Juss. - текома
Крупна повијуша. Стабло до 15m дуго, са ваздушним коремчићима којима се
причвршћује за подлогу. Листови су парно перасти наспрамни. Цветови на
врховима гранчица у привидно штитастим цвастима. Круница обично
наранџаста или црвена.
Успева добро на дубоким и влажним местима. Осетљива је на мраз, али
издржава ниске температуре до -20°C.
Слика 58. Tecoma radicans A.L.Juss.

Унешена врста.
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Achillea milefolium L. - хајдучка травa
Вишегодишња биљка, висока (10) 20-80cm, са пузећим ризомом. Стабло
усправно при врху разгранато, са доста листова, обично једноставно, мањевише покривено вунастим длакама. Листови двоструко до троструко перасто
дељени. Главице скупљане у сложене густе гроњасте цвасти. Средишни
цветови у главици прљавобели. По правилу 5 језичастих цветова, који су бели,
ретко љубичасти.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Слика 59. Achillea milefolium L.
Alchemilla vulgaris L. - вирак, бисерак
Вишегодишња зељаста биљка са дебелим, хоризонталним кореном. Приземни
листови су сакупљени у розету из које израста стабло високо до 50 cm,
усправно или полуусправно и длакаво. Листови су округласти усечени
звездасто на 7-11 режњева чији су ободи исецкани или назубљени. Када је
влажност ваздуха висока на ободима листова се јављају капљице воде
(арапски alkemelych = небеска роса). Цветови су жутозелени, ситни, неугледни,
без круничних листића.
Слика 60. Alchemilla vulgaris L.

Цвета од јуна до септембра, а расте на пашњацима, поред потока. Као лековит
се користи надземни део биљке када је у цвету.
Allium ursinum L. - сремош
Вишегодишња биљка, са дугуљастом луковицом, висока 20-50cm. Стабло
усправно, тространо или скоро округло, само у доњем делу са листовима
(већином 2 листа, ређе 1 или 3), који су елиптичноланцетасти. Цваст
вишецветна (понекад и преко 20 цветова у цвасти). Листићи перигона бели.
Врста се налази у категорији лековитости III.

Слика 61. Allium ursinum L.
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Althaea officinalis L. - црни слез
Црни слез је једногодишња или вишегодишња биљка из чијег поданка
избијају, углавном, полегнуте, разграњене стабљике висине до 80cm. Листови
су округлог, срцастог или бубрежастог облика, крпасти и назубљени на
дугачким петељкама. Цветови избијају из лисних пазушаца, имају двоструку
чашицу, а цветни листови имају 3 до 5 дугуљастих пруга. Боја цветова варира
од плавкасте до ружицасто-црвене. Цела биљка је без мириса и неукусна,
слузава укуса.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Слика 62. Althaea officinalis L.

Слика 63. Arum maculatum L.

Arum maculatum L. - козлац обични
Лист биљке са лица зелен са смеђим пегама. Цветови су густо распоређени на
меснатој основи која се при врху завршава глатким љубичасто смеђим
задебљањем. Цела цваст је заједно са задебљањем обавијена већим
приперком у облику фишека, који је споља често љубичасто пегав. Цветови су
једнополни и једнодоми. Миришу непријатно – на труло месо. То привлачи
поједине инсекте који уђу у доњи проширени део и у њему остану све док
полен не сазри, је ред густих длачица не дозвољава да изађу. Када длачице
почну да се суше они несметано излазе носећи на себи полен. У потрази за
храном увлаче се у други цвет и тако врше опрашивање. Гомољ је округао и у
свежем стању је врло оштрог укуса и отрован, али сушењем и оштрина и
отровност нестају.
Налазимо га у многим мезофилним листопадним шумама и шикарама у
поплавним низијским пределима. Распрострањена је у средњој и јужној
Европи и на Кавказу.
Asarum europaeum L. - копитњак

Слика 64. Asarum europaeum L.

Стабљике се развијају из крутог и чланкловитог ризома. Стабљике су кратке и
врло длакаве. Листови на дугачким длакавим петељкама, слабо кожасти,
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глатки, голи. На горњој страни је сјајан, тамнозелен, а на доњој страни прљаво
љубичасти. Цветови су појединачни
Претежно расте у мезофилним шумама. Погодује јој рстресито, плодно тло,
засићено базама.
Asperula odorata L. - лазаркиња

Слика 65. Asperula odorata L.

Биљка има танак, ваљкаст, пузећи ризом. Стабљике су голе, сјајне и глатке, на
попречном пресеку су четвороугласте. Листови на рубу и одоздо дуж средњег
нерва длакави. На врху са меком бодљом. Цветови су актиноморфни, 4-6mm
дугачки, у терминалним, растреситим, цимозним цвастима.
Brassica nigra L. - слачица
Слачица је једногодишња биљка која се среће у њивама, али и на запуштеним
травним местима. Достиже висину око 50 до 120cm. Врло је добра медоносна
биљка, коју пчеле масовно посећују, користећи и нектар и цветни прах.
Врста се налази у категорији лековитости I.

Слика 66. Brassica nigra L.

Calendula officinalis L. - невен
Стабло невена је усправно, гранато и избраздано. Листови се разликују у
зависности од њиховог положаја: горњи су дугуљасти или копљасти, средњи су
обрнуто јајасти и обухватају стабло, а доњи су са крилатом дршком.
Цветови су сакупљени у главичасте, наранџасто жуте, крупне цвасти.
Периферију цвасти граде језичасти цветови наслагани у 2-3 реда, а средину
цевасти цветови. Омотач цвасти граде узани, зелени, лепљиви и длакама
покривени листићи. Цвасти миришу јако и отужно.
Врста се налази у категорији лековитости II.

Слика 67. Calendula officinalis L.
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Carex sp. - пролећна острица
Бусенаста биљка са танким пузећим ризомом. Стабљике високе 5-30cm,
високе, појединачне, танке, праве или полусавијене. Тупо су троугласте,
храпаве или глатке. Листови линерни, 2-3mm широки. Цваст кратка,
растресита, са 2-3 женска класића, дужине 5-15mm. Мушки класићи на врху
цвасти до 3cm дуги.
Слика 68. Carex sp.

Распрострањен је од субмедитеранског до алпског појаса.
евроазијско-субокеанско-субмедитеранском флорном елемент.

Припада

Има веома широку еколошку валенцу у односу на матични супстрат станишта,
као и у односу на типове земљишта.
Centaurea jacea L. - васиљак
Васиљак се налази на ливадама, проређеном жбнуњу, поред путева, нарочито
у нижем предпланинском појасу. Цвета дуго током лета, од јуна до септембра.
Цветови су скупљани у главичасте цвасти. Нектар луче само унутрашњи
цветови у главици. Опрашивање цветова врше пчеле и друге врсте инсеката.
Слика 69. Centaurea jacea L.

Врста се налази у категорији лековитости V.
Centaurea scabiosa L. - козја брада
Козја брада је зељаста вишегодишња биљка, која се спорадично среће на
сушним ливадама, понекад на запуштеним травнатим теренима и у
проређеним жбуновима. Цвета скоро целог лета, од краја јуна до августа.
Нема скоро никакве крмне вредности и домаће животиње је избегавају.
Међутим, она је врло добра медоносна биљка, коју масовно посећују пчеле,
користећи и нектар и цветни прах.

Слика 70. Centaurea scabiosa L.

Врста се налази у категорији лековитости V.
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Centaurium umbellatum Gilib. - кичица, горко зеље
Kичица је нежна једно или двогодишња биљка, висине до 50cm. Стабљика
четвороугласта у горњем делу разграната. Листови су објајасти, наспрамни
седећи. Цветови у рачвастој штитоликој цвасти. Круница левкаста са 5
елиптичних режњева, ружичаста. Плод чаура. Расте у светлим шумама, на
падинама.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Слика 71. Centaurium umbellatum Gilib.

Dipsacus laciniatus Huds. - бела сикавица
Двогодишња зељаста биљка, усправног стабла, висока 2m. Корен ове биљке
продире дубоко у земљиште. Цветови су сакупљени у цвасти, главичастог
изгледа. Цветање траје релативно дуго. Она је једна од бољих медоносних
биљака коју пчеле радо посећују. Цвета током јула и августа.
Често се јавља поред река и канала. На разним рудералним стаништима,
нарочито на нешто влажнијим теренима.
Fragaria vesca L. - јагода

Слика 72. Dipsacus laciniatus Huds.

Род Fragaria обухвата око 50 врста. Код нас је доста раширена шумска јагода.
Јагода је вишегодишња зељаста биљка, висока до 30cm. У зависности од
услова јагода живи 6-8 година. Образује пузећа стабла, на чијој горњој страни
се образују листови, а с доње стране коренови. Цветање, јагоде је претежно у
априлу и траје око 15-20 дана. Продукција нектара је нешто слабија него код
малине и купине.
Јагода није много захтевна у односу на климатске услове, као и у односу на
едафске прилике.
Врста се налази у категорији лековитости II.

Слика 73. Fragaria vesca L.
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Galanthus nivalis L. - висибаба
Стабло је зељасто, усправно. Подземно стабло је луковица дуга око 1,6cm и до
1,5cm широка. Листови су непотпуни (седећи) и у време цветања су 8-9cm дуги
и 0,4-0,7cm широки. У основи се додитују. Нерватура је паралелна. Цветови
појединачни, бели, слабо миришу. Плодник до 10cm дуг, у свакој од три
преграде садржи више семених заметака. Живи у листопадним, мешовитим и
четинарским шумама, од поплавних низијских шума до субалпског региона.

Слика 74. Galanthus nivalis L.

Земљиште које јој одговара је растресито и богато хранљивим супстанцама,
умерено кисело, хумусно, са иловачом. Ово је украсна, лековита и умерено
медониосна биљка.
Galium vernum Scop.
Биљка са врло танким, пузећим ризомом. Стабљике усправне, четвороугласте,
глатке, голе или слабодлакаве. Листови биљке дугуљасти, елиптични, тупи или
шиљати са три нерва. По ободу кратко трепљасти, по четири у пршљену.
Цвасти су цимозне са много цветова. Круница жута до зеленкаста, ретко бела,
пречника до 2mm. Плод го, гладак и након сазревања црнкаст.

Слика 75. Galium vernum Scop.

Распрострањена је у субмедитеранском и умереноконтиненталном простору.
Заступљена је у многим заједницама ливада
и пашњака, углавном
ксеромезофилног карактера.
Geranium pusillum L. - ситнолисни здравац
Ситнолисни здравац је једногодишња (понекад двогодишња) биљка, која се
јавља на рудералним стаништима, а и у њивама. Има добро развијен,
релативно танак, вретенаст корен, из кога полази више полеглих, ниских
(10-30 цм), разгранатих стабала.

Слика 76. Geranium pusillum L.
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Ситнолисни здравац се јавља на нађубреним, богатим земљиштима. Ову
биљку пчеле марљиво посећују, где користе нектар и поленов прах, нарочито
у пролеће.
На ливадама се често јавља Geranium pratense, вишегодиња биљка, која цвета
од краја маја до августа и која је чак медонеснија од Geranium pusillum.
Врста се налази у категорији лековитости III.
Geum urbanum L. - зечја стопа

Слика 77. Geum urbanum L.

Биљка има ваљкаст, кос, ризом, 3-7 cm дуг. Пријатно мирише на каранфилић.
Стабљике најчешће гранате, ређе једноставне, усправне или често при дну
савијене, длакаве. Доњи листови су у розети. Листови стабљике су знатно
мањи. Цветови су усправни 10-15mm у пречнику, жути. Чашични листићи 38mm дуги, у почетку усправни, након цветања, према доле савијени. Плод је
орашчић 3-6mm дугачки, длакави и лако се каче за крзно животиња и тако се
расејава.
Живи на хранљивим, базичним, неутралним и умерено киселим свежим
земљиштем. Најчешће се налази на рубу или у светлим шумама и шикарама, у
живицама, уз ограде, путеве. Биљка има примену у народној и службеној
медицине. Распрострањена је готово у целој Европи.
Glechoma hederacea L. - добричица обична
Стабљике биљке су пизеће или узлазеће, голе или са доле савијеним
длачицама по рубовима. Листови дугачки 6-40mm широки, доњи на 5-6, а
средњи 2-3cm дугим петељкама. Цветови по 3-4 сакупљени у пазуху горњих и
средњих листова.

Слика 78. Glechoma hederacea L.
Заступљена је у светлим листопадним шумама и шикарама, на рубовима шума,
на обалама река и потока. Улази у састав бројних низијских, поплавних
шумских асоцијација. Заступљена је у већем делу Европе И Азије.
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Hedera helix L. - бршљан
Бршљан је зимзелен обавијајући жбун, са многобројним коренчићима на
стаблу, којима се причвршћује за подлогу или за друге биљке. Има зеленкасте
ситне цветове. Бршљан цвета од августа до октобра, а плодови сазревају тек у
марту и априлу наредне године. Среће се у шумама, на влажнијим засењеним
местима.
Бршљан пружа пчелама умерене количине нектара и цветног праха
Врста се налази у категорији лековитости III.
Helianthus tuberosus L. - чичока

Слика 79. Hedera helix L.

Чичока је вишегодишња биљка, припада истом роду као и сунцокрет и по
спољашњем изгледу личи на њега. На њеном корену образују се кртоле,
сличне оним код кромпира. Те кртоле су корисне за исхрану човека и
домаћих животиња. Садржи преко 80% воде и доста шећера, због чега су
сочне и сладуњаве. Кртоле чичоке подносе ниске температуре, те могу да
презиме и у земљишту.
Пчеле доста посећују цветове чичоке од којих користе нектар и цветни
прах. Чичока цвета касно током лета и цветање траје дуго, обично до
прве веће слане. Као касно цветајућа биљка врло је корисна за пчеле,
пошто у то време скоро да нема других биљака које цветају. Успева
на различитим земљиштима, чак и каменитим. Њени захтеви према
влази нису велики, јер има добро развијен коренов систем.

Слика 80. Helianthus tuberosus L.

Врста се налази у категорији лековитости IV.
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Helleborus odorus Waldst. & Kit. - кукурек
Кукурек је вишегодишња зељаста биљка. Почиње да цвета рано, већ у
фебруару или марту. Стабло је високо 15 до 30cm. Стабло усправно, у доњем
делу без листова, а у горњем делу гранато и са листовима. Цветови 4-7cm у
пречнику, светло жутозелени. Цветни омотач од 5 листића. Плод мешак са
дугачким кљуном. Кукурек није нека важнија медоносна биљка и пчеле га
много не посећују, али је важна медоносна биљка, јер је једна од оних која
најраније цвета.
Слика 81. Helleborus odorus Waldst. & Kit.

Врста се налази у категорији лековитости III.
Hypericum perforatum L. - кантарион
Дугогодишња биљка, са гранатом стабљиком, висине до 100cm са две уздужне
пруге, гола. Корен је јако разгранат. Листови до 30mm дуги, јајасти до
линеарни, седећи или скоро седећи, голи, по ободу често усукани, са
прозрачним тачкама на лискама, с наличја зелени. Цветови у штитоликој
цвасти. Чашични су листићи ланцетасти, зашиљени и краћи од крунице два
пута. Крунични листићи златножуте боје, са црним тачкама по ободу, понекад
и са цртицама и тачкама по површини. Плод је бобица.

Слика 82. Hypericum perforatum L.

Врста се налази у категорији лековитости I.
Inula helenium L. - оман, ивањско зеље

Слика 83. Inula helenium L.

Трајна биљка разграњене стабљике висине до 2 метра. Главни корен је
дугачак, меснат и гомољасто одебљао. Споредно је корење влакнасто. Са
спољне стране корен је смеђе, а изнутра беле боје. Корен има слаб мирис и
горак укус. Код осушеног корена укус је блажи, а мирис је налик мирису
љубице. Листови су усправни, велики, широки и дугуљасти на дугачким
дршкама. Одозго су храпави, а с доње стране бели . На крају су назубљени.
Цветови су скупљени у цветним главицама жуте боје, а налик су на мали
сунцокрет. Биљка је лековита.
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Lamium purpureum L. - мртва коприва
Мртва коприва је одлична медоносна биљка, широко распрострањена у
нашој земљи, како на рудералним стаништима тако и у њивама.
Мртва коприва је једногодишња или двогодишња биљка, која има
релативно дуг период цветања - од априла до октобра. Цветови су
распоређени у пршљеновима. Цветове мртве коприве пчеле посећују током
целог дана, користећи и нектар и поленов прах.
Слика 84. Lamium purpureum L.

Врста се налази у категорији лековитости II.
Lunaria vulgaris Mill. - ланилист, жута зевалица
Цвета од маја до октобра, цветови су светло жути и налазе се скупљени на врху
стабљике, цвет је јаког мириса и када се стисне са стране он "зевне". На
стабљици су густо распоређени дугачки и уски листови. Даје доста нектара и
полена. Пчела не може да уђе у неотворен цвет. Зато су потребни бумбари који
су јачи и лакше долазе до нектара. Такве цветове после искористи пчела за
своје потребе. Док покушава да уђе у цвет пчела се сва облепи поленом кога у
току лета премести на своје ногице. Расте по пољима, поред путева.

Слика 85. Lunaria vulgaris Mill.

Биљка је лековита.
Luzula silvatica (Huds.) Gaudin - мислиница
Биљка има дебео и кратак ризом, који је хоризонталан. Листови основе до
30cm дуги, крути и тамнозелени. Цвет је двополан. Цветови су сакупљени у
састављене, 6-12mm дуге, растресите паштитасте цвасти. Плод је кестењасто
смеђ.
Најчешће је заступљен у ацидофилним шумама.Распростарњен је у Европи,
Малој Азији и на Кавказу.

Слика 86. Luzula silvatica (Huds.) Gaudin
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Matricaria chamomilla L. - камилица
Једногодишња зељаста коровска биљка са разгранатом, избразданом
стабљиком високом 10-30cm, а ређе и до 50m. Листови су ситни, двоструко
перасто расцепљени уским кончастим листићима. Цветна стабљика је
избраздана и на врху је шупља.
Цветови су сакупљени у главичасте цвасти, чунастог облика и изнутра су
шупље. Цветне галвице носе ободно беле листове. С обзиром да има више
сличних врста, праву камилицу можемо препознати по шупљим цветовима,
док су код беле раде и неких других дивљих врста цветови испуњени.
Цвета током лета, од јуна до августа, па чак и до септембра. Када биљка сазри
цветна главица се распе, јер је веома дробна. Семе је врло ситно и лако, па се
стога ова биљка размножава преко ветра, анемофилијом.
Слика 87. Matricaria chamomilla L.

Врста се налази у категорији лековитости I.
Melissa officinalis L. - матичњак
Матичњак је вишегодишња биљка, код нас расте и самоникло на влажним и
шумовитим теренима. Има врло танко, жиличасто главно и бочно корење
жутосмеђе боје. Дељењем старијег корена може се добити 6-8 нових биљака.
Стабљике су усправне, зељасте, гранањем се обликује полугрм висине 50120cm. Листови су издужени, јајасти, назубљених рубова. Врло су нежни,
глатког лица и мало длакавог наличја зелене боје. Класасти цветови с
бледожутим цветовима обликују се на врху сваке гране. Плод је јајаст, сјајне
скоро црне опне, на пресеку је бео, дужине 1-1,5mm, ширине око 0,5mm.

Слика 88. Melissa officinalis L.

Матичњак је медоносна биљка која се гаји од прадавних времена, а јавља се и
у слободној природи. Почиње, да цвета обично крајем јуна и траје до краја
августа.
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Матичњак се размножава директно из семена, гаји се и из расада, а шири се и
из изданака старијих примерака биљке. Успева на различитим типовима
земљишта, а најбоље се развија на топлијим, дубљим и богатим земљиштима.
Матичњак је хелиофитна биљка
цвета и даје више нектара.

и на сунчаним стаништима обилније

Врста се налази у категорији лековитости I.
Mentha piperita L. - нана

Слика 89. Mentha piperita L.

Нана је зељаста вишегодишња биљка, релативно нова гајена биљка наших
крајева. У зависности од сорте и услова станишта нана достиже висину од око
80-100cm. Цветање нане започиње отварањем цветова у цвасти централног
стабла. Касније почињу да цветају на бочним гранама, почев од доњег краја на
горе. Цветање нане обично почиње крајем јула, када су већина осталих
медоносних биљака већ прецветале. Размножава се искључиво вегетативним
путем. Цветови су релативно ситни, тамнољубичасти и налазе се у класоликим
цвастима на врху стабла или у групама у пазуху листова. Цветови су двојаки,
једни су двополни, а други женски.Нану треба гајити на богатим земљиштима,
лаког механичког састава.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Mentha pulegium L. - барска нана

Слика 90. Mentha pulegium L.

Вишегодишња зељаста биљка из породице уснатица (Lamiaceae, Labiatae).
Имај усправну четвртасту, гранату и длакаву стабљику с насупротним длакавим унакрсним, јајасто-шиљастим, на крајевима пиластим - листовима.
Одоздо је сјајно и тамнозелене боје, а с горње стране светлозелене боје. Расте
по влажним ливадама и мочварама. Користи се за припремање чајева и као
зачин при спремању јела.
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Ononis spinosa L. - зечји трн
Зечји трн је вишегодишња зељаста биљка, полужбун, са слабо разгранатим,
одрвенелим кореном, дугим 50-60cm. Распрострањена је на сушним ливадама,
рудералним стаништима, у речним пољанама, на пешчаним теренима. Цвета
од јуна до септембра. Врста се налази у категорији лековитости I.
Petasites officinalis Moench. - репух
Слика 91. Ononis spinosa L.

Репух је вишегодишња зељаста биљка. Пасте на влажним, мочварним
местима, на обалама река и потока. Цвета рано, чак и у фебруару, али
најчешће током марта (или почетком априла). Има добро развијан коренов
систем. Висина стабла је различита. Код мушких биљака висина је 15-20cm, а
код женских и до 80cm.
На цветоносним стаблима мушких биљака има око 20-50 цветова, који образују
издужену гроздолику метлицу. Женске биљке могу имати чак и до 140 цветова,
скупљени у гроздасте цвасти.
Plantago lanceolata L. - усколисна боквица

Слика 92. Petasites officinalis Moench.

Усколисна боквица је вишегодишња зељаста биљка која је доста
распрострањена на различитим стаништима. Има доста дуг период цветања од краја априла до септембра.Има дебеле, косо постављене ризоме.
Ланцетасти листови су скупљани у приземну розету, а на врху стабла су
издужени цветни класови. Усколисна боквица је доста распрострањена на
разним запуштеним теренима али и у усевима. Поред усколисне боквице, на
сличним местима, јавља се и Plantago media (средња боквица), која има нешто
краће време цветања - маја и јуна.
Обе врсте боквице посећују пчеле, користећи цветни прах
Врста се налази у категорији лековитости II.

Слика 93. Plantago lanceolata L.
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Plantago media L. - средња боквица
Биљка висине 10-15cm, најчешће са приземном лисном розетном, са једном
или више цветних стабљика, при дну сабљасто савијених. Листови широки,
елиптични до јајасти, садећи или при дну сужени у кратку и широку дршку
Цветне стабљике длакаве са збијеним цилиндричним класовима, дужине 26cm. Бректарије јајасте или издужено јајасте, ободом опнасте, дуге готово као
чашица. Чашични листићи елиптични или јајастио елиптични, са израженим
зељастим гребеном. Чаура јајаста, 2-4mm дуга, са 2-6 набораних црних
семенки.

Слика 94. Plantago media L.

Позната је лековита врста. Садржи велики број активних материја: хетерозиде,
аукубозиде, ензиме-инвертазе, трозиназе, коагулазе и емулзине, таннин,
пектин, лимунску киселину, витамин C идр.. Семе се користи као храна за
птице.
Poa pratensis L. - ливадна власњача
Биљка са бусенастим или пузећим ризомима, од којих често полазе издужени
столони. Стабло усправно, округло, глатко, у горњем делу без лишћа. На стаблу
2-4 листа. Метлица пре цветања стегнута, за време цветања раширена,
плавозелена или љубичаста. Класићи јајасти, најчешће са 3-5, а понекад и до
13 цветова. Цветови зелени и прелазе на љубичасто. Повезани су чуперцима.
Плод вретенаст 1,2-2mm дуг. На осниову природног ареала припада
евроазијско-континентално-субмедитеранском флорном елементу.

Слика 95. Poa pratensis L.

Спада у групу најкориснијих трава за развој сточарства. Користи се у разним
ливадским смесама, дуготрајна је и бујно се регенерише.
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Poa trivialis L. - обична ливадарка
Бусенаста биљка са надземним пузећим изданцима који се укорењују и
гранају. Стабљика коленаста, округла, скоро до врха обрасла лишћем. Метлица
дугуљаста или пирамидална до 20cm дуга, права. Класићи јајасти, око 4mm
дуги, са највише 3-4 цвета, најчешће зелени, ређе светло мрки или прелазре у
љубичасту боју. Цветови повезани чуперцима длака. Плод елипсоидан, са
леђне стране са слабим жљебом.

Слика 96. Poa trivialis L.

Распрострањена је у целој Европи. На основу аутохтоног ареала припада
северно-евроазијско-субокеанском флорном елемент. Бројне асоцијације ове
врсте расуте су по екосистемима хигрофилних, хигромезофилних и
мезофилних ливада и пашњака.
Potentilla erecta L. - петопрст
Биљка висине 30-70cm. Надземни део ризома покривен изумрлим остацима
залистака и лисних дршки. Стаблљика усправна, крута и у горњем делу граната,
са стршећим дугачким длакама на чворићима. Листови прстатсти, са обе
стране зелени, са ретким сивим маљама. Приземни и доњи листови велики, са
дугачким дршкама, а горњи листови стабљике постепено све мањи и са
краћим дршкама. Цветови бројни, компоновани у лепе-разређене цимозне
цвасти. Први цветови се развијају на јако дугачким дршкама а остали на
краћим. Крунични листићи 6-12mm дуги, опсрцасти, бледожути до
светлозлатно жути, исте дужине као чашични листићи или нешто дужи. Цветна
ложа густо длакава.

Слика 97. Potentilla erecta L.

Живи у екосистемима ксеротермних
субпонтијском флорноим елемету.
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пашњака

и

ливада.

Припада

Primula officinalis Hill. - јаглика
Јаглика је вишегодишња зељаста биљка, која се среће рано с пролећа на
сушним ливадама, отвореним шумским пољанама, често и на каменитим
местима, најчешће у предпланинским и планинским пределима.
Цвета током априла и маја. Као једна од ранопролећних медоносних биљака
има важну улогу у раном развоју пчелињих друштава. Она је и цењена
лековита биљка. Њени листови садрже око десет пута више витамина C од,
например, лимуновог сока.
Слика 98. Primula officinalis Hill.

Врста се налази у категорији лековитости II.
Prunella vulgaris L. - обични црњевац
Вишегодишња биљка са кратким ризомом. Стабљика дугачка 5-30cm, већином
разграната. Листови наспрамни приземни. Цветови зигоморфни, већином
двополни 8-13mm.
Насељава заједнице хигрофилних и мезофилних ливада и пашњака, као и
многе шумске екосистеме. Индиферентна је на влажност и Ph тла. Медоносна
је врста. Као лековита биљка користи се у народној медицине.

Слика 99. Prunella vulgaris L.

Ranunculus repens L. - пузави љутић
Вишегодишња биљка 30-40cm висока. Из кратког ризома или доњег дела
стаблике развијају се пузаве столоне са листовима и адвентивним кореновима.
Стабљика усправна или при основи полеже, па се усправно разгранава.
Цветови 2-3cm у пречнику на дугим длакавими избразданим дршкама.
Чашични листићи јајасти, длакави, прилегли уз круницу. Цвет се састоији од пет
златножутих круничних листића.

Слика 100. Ranunculus repens L.
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Насељава влажна, рудерална места и депресије, као и влажне и поплавне
ливаде и пашњаке. Једна је од ретких ливадских биљака рода Ранунцулус која
није отровна, односно шкодљива за стоку.
Reseda lutea L. - резеда
Резеда је једногодишња презимљујућа биљка, доста распрострањена-поред
река, путева, у луцериштима, виноградима, а и као коров у житима.
Преферира лакша, глиновита, песковита, кречњачка земљишта. Цвета
током целог лета, од маја до септембра.
Резеда достиже висину од 30 до 60cm. Сматра се добром медоносном
биљком, које пчелама пружају и нектар и поленов прах.
Слика 101. Reseda lutea L.
У пчеларству се цени гајена врста резеде - Reseda odorata (миришљава резеда),
која је знатно медоноснија од дивље. Сматра се да даје веома добар мед, по
квалитету се изједначава са липовим.
Врста се налази у категорији лековитости III.
Reynoutria japonica Houtt. (syn. Polygonum cuspidatum Siebold & Zucc.)
Вишегодишња биљка која нарасте и до три метра, са добро разгранатим, јаким
и дугим ризомима. Стабљика је снажна, шупља, црвеношарена. Лист дуг 1523cm, широк 12-20cm, обично широко овалан. Цветови су ситни и бели. Цвета
од јула до септембра.

Слика 102. Reynoutria japonica Houtt.

Инвазивна биљка, која је у некадашњој Југославији установљена 1991. године.
Данас је распрострањена у Војводини, централној, западној и јужној Србији.
Брзо се размножава, вегетативно – из ризома, и почиње да угрожава друге
гајене биљке.
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Rumex acetosa L. - велика киселица, љутика
Биљка висока до 1m са кратким, гранатим ризомом и усправном браздастом
стабљиком. Листови наизменични. Доњи листови на дршци, стреласте основе
и копљастог облика, средњи постепено сужени у дршку, а горњи седећи.
Цветови су једнополни у пршљенима. Плод је тространа зашиљена орашица,
тамносмеђе боје.
Оптималне услове налази у екосистемима мезофилних и хигрофилних ливада
брдског, горског и субалпског појаса. Има широку еколошку валенцу у односу
на матични супстрат и типове земљишта па је налазимо на земљиштима чије
пХ вредности варирају између 4 и 7. Употребљава се као дивље поврће за
салату и зачин. Има пријатан киселкасто освежавајући укус. У народној
медицине употребљава се као лековита биљна врста.
Слика 103. Rumex acetosa L.

Salvia officinalis L. - кадуља, жалфија
Кадуља је вишегодишња биљка, рачвастог, дрвенастог корена који дубоко
продире у земљу. Врло је отпорна на сушу. Млада кадуља има зељасту
стабљику, а касније при дну одрвени. Млади изданци су светлозелени до
љубичасти, прекривени ређим или гушћим длачицама сивобеле боје. Листови
су светли, с обе стране обрасли длачицама, јајасти до издужено копљасти.
Цваст је класаста, састоји се од 2-8 цветова, плаве, ружичасте или беле боје,
врло угодна мириса који привлачи пчеле. Плод је округласт, мало издужен,
широк око 2mm, а дуг 2-2,5mm. Када семе сазри опна постане тврда. Боје је
кестењасте до тамносмеђе. Маса 1000 семенки је 7,6 до 7,8g.
Семе је клијаво 3-4 године. Етерично уље се налази у целом надземном делу
биљке, а највише у листовима. У осушеној биљци га има од 1,6 до 2,7 %.

Слика 104. Salvia officinalis L.

Животни век кадуље је 5-7 година, а уколико је лоша технологија узгоја, урод
се може почети смањивати већ након четири године. Кадуља је биљка
топлијих крајева, клија при температури од 12 до 15oC, може и при
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температури 6-8oC, али нешто спорије. Почетни развој је врло спор, ретко цвета
у првој години, а у другој процвета врло рано.
У условима континенталне климе цветање започиње почетком маја, а траје до
краја јуна. Плодови врло споро сазревају, тек у августу, а берба је отежана због
осипања семена.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Salvia pratensis L. - ливадска жалфија
Ливадска жалфија је вишегодишња зељаста биљка , која расте на ливадама,
сунчаним травнатим теренима и сл. Убраја се у наше најбоље медоносне
врсте биљака. Цвета током маја, јуна и јула, а на неким теренима - све до
јесени.
Слика 105. Salvia pratensis L.

Има дубок коренов система. Продукција нектара је доста обилна и пчеле је
масовно посећују. Нема велике захтеве према спољним условима
Врста се налази у категорији лековитости IV.
Stellaria holostea L. - висока мишјакиња

Слика 106. Stellaria holostea L.

Стабло четвртасто. Листови крути, ланцетасти до линеарно ланцетасти, према
врху дугачко усиљени, седећи. Вишегодишња биљка, са танким, дугачким
ризомом. Има кратке неплодне изданке и већи број цветних изданака који су
високи од 15-35cm, устајући. Цветови скупљени у разређену дихазију. У цвету
по пет чашичних и круничних листића. Чаура лоптаста, отвара се на 6 делова. У
цвету 10 прашника, а на плоднику 3 стубића. Јавља се углавном у мезофилним
храстовим сумама.
Врста се налази у категорији лековитости IV.
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Tanacetum corymbosum L. - ивањска ружа
Биљка има ризом, који је округласт, чворноват, кос. Стабљика је усправна,
местимично длакава. Цветови језичасти, дуги. Овојни листици бројни, зелени,
длакави, бледо или светло смеђи.
Расте првенствено у осунчаним и светлим шумама.
Taraxacum officinale Web. - маслачак
Слика 107. Tanacetum corymbosum L.

Маслачак је широко распрострањена биљка, на ливадама, рудералним
стаништима и шумским пропланцима. Цвета током априла и маја, а у мањој
мери и све до јесени. Маслачак ствара мале количине нектара, али образује
велике количине поленовог праха. Маслачак је не само медоносна, већ и
цењена лековита биљка.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Trifolium pratense L. - црвена детелина

Слика 108. Taraxacum officinale Web.

Црвена детелина се масовно среће на ливадама, пашњацима, рудералним
стаништима, а доста се и гаји. Цвета обично дуже време, од маја до јасени.
Цветови црвене детелине су изграђени тако да без посете инсеката (пчела и
др.) остају неоплођени. Осим нектара пчеле скупљају и знатне количине
поленовог праха.
Пчела има велике тешкоће при коришћењу нектара од цветова црвене
детелине. Зато у присуству других медоносних биљака пчеле често избегавају
црвену детелину.
Врста се налази у категорији лековитости IV.

Слика 109. Trifolium pratense L.
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Trifolium repens L. - бела детелина

Слика 110. Trifolium repens L.

Бела детелина је вишегодишња зељаста биљка. Као усев живи 4-5 година, а
њене дивље форме су много дуготрајније (10 година и више). Одлична је
медоносна биљка. По продукцији нектара спада у одличне медоносне биљке.
Продукција нектара варира у зависности од температуре, влажности и састава
земљишта. Нектар је безбојан, ароматичан, са високим садржајем шећера.
Осим нектара пчеле сакупљају са беле детелине и мање количине поленовог
праха.
Врста се налази у категорији лековитости IV.
Urtica dioica L. - коприва, жарa

Слика 111. Urtica dioica L.

Вишегодишња биљка, висока 30-150cm. Подземно стабло разгранато, а
надземно стабло просто, усправно, четворострано, са кратким чекињама или
дугачким жарним длакама. Листови наспрамни, грубо тестерастог обода, са
обе стране обрасли обичним и жарним длакама. Цветно стабло носи само
мушке или само женске цветове. Мушке цвасти су усправне, а женске цвасти
су дуже и висеће. Широко распрострањена биљка на разним стаништима, као
и на шумским сечинама и ободима шума.
Врста се налази у категорији лековитости I.
Veronica chamaedrys L. - змијина трава
Змијина трава је вишегодишња зељаста биљка која се среће на сушним
ливадама, шумским чистинама и сл. Цвета од априла до јуна. Има разгранате
ризоме, од којих полазе стабла, висока око 15 до 30cm. Нектарије су жуте,
меснате, округласте.

Слика 112. Veronica chamaedrys L.

Врста се налази у категорији лековитости III.
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Vicia cracca L. - граорица
Налази се у Северној Америци, Европи и Азији. Најчешће се појављује у
ливадским и травнатим пределима.
Сама биљка достиже висину до 2m. Листови се састоје из 6-12 пари седећих
литица покривеним приљубљеним длакама. Листови су дугачки 3-8cm, а
дужина сваког листића је од 5-10mm. Изузетно брзо расте. Цветна пера су
светле или тамне љубичасте боје. Стабло је покривено проређеним храпавим
длакама. Цвета од 6. до 8. месеца. Цвет јој је у облику гроздасте цвасти. У
августу цветови опадају и формирају се зелене махуне које могу бити дугачке
до 2cm. Временом оне мењају боју од светло-смеђе, тамно смеђе до црне.
Слика 113. Vicia cracca L.

Граорица је значајна медоносна биљка. У народу се користи за исхрану а служи
и као храна неких птица. Сматра се потенцијално угроженом врстом у
областима где јој није природно станисте.
Врста се налази у категорији лековитости V.
Viola odorata L. - мирисна љубичица са белим цветовима
Надземни део ризома кратак и чланковит. Листови округласто-бубрежасти, на
дугим лисним дршкама. Миришљави цветови састављени су од 5 белих
круничних листића.

Слика 114. Viola odorata L.

Доњи крунични листићи су доста већи од осталих. Дуги су од 1,5-2cm и налазе
се на дугим дршкама. Ова врста са белим цветовима је заштићена.
Врста се налази у категорији лековитости III.
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Viola silvestris Lam. - љубичица Ривинова
Биљка има уздужну или усправну стабљику, високу 5-10cm. Цветови
зигоморфни, двополни црвенољубичасти.
Чашица се сатоји од 5
широколанцетастих ластова, а венчић од пет неједнаких латица. Последња
латица је на дну продужена у шупљу, дебелу, тупу, око 3 mm дугачку остругу,
која је при врху бела или жућкастобела, ређе бледољубичаста.
Претежно се јавља у листопадним, нарочито у храстовим шумама и шикарама.
Ареал јој је велики од Европе па до Јапана.
Слика 115. Viola silvestris Lam.

Фитоценолошки снимци
Истраживања вегетације су обављена у 2010. Направљено је шест
фитоценолошких снимака (два у шуми и четири на ливади). Истраживани
локалитет се налази на надморској висини од 78,2 m, на подлози од речних
седимената, на типу земљишта ливадске црнице.
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Слика 116. Распоред фитоценолошких снимака
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Табела 5. Фитоценолошки снимак број 1 (шума)
Датум
2.10.2010.године
Налазиште
Јозића колиба
Место
Велико поље
Надморска висина
78,2 m
Геолошка подлога
Речни седименти
Земљиште
Ливадска црница
Снимљена површина 3 ара
Спрат дрвећа
Querceto-Fraxinetum serbicum Rudski
Склоп
70 %
Висина
23 m
Средњи пречник
45cm
Средње одстојање
4m
Fraxinus escelsior
1.1
Quercus robur
1.2
Acer campestre
+.1
Спрат жбуња
Склоп
50 %
Висина
3m
Craaegus monogyna
1.2
Cornus mas
1.2
Feaxinus excelsior
+1
Ulmus carpinifolia
+1
Acer campestre
1.1
Prunus domestica
1.1
Rosa canina
+.1
Rusxus aculeatus
1.2

Спрат приземен флоре
Hedera helix
3.2
Quercus robur
+.1
Polygonum aviculare
+.1
Arum maculatum
3.3
Crategus monogina
+.1
Ruscus aculeatus
+.1
Convallaria majalis
1.1
Viola silvestris
1.1
Ulmus carpinifolia
+.1
Ligustrum vulgare
+.2
Geum urbanum
+.1
Tamus communis
+.1
Viola odorata
1.1
Rumex acetosa
+.2
Allium ursinum
2.3
Convallaria majalis
3.3
Veronica chamaedrys
+.1
Galanthus nivalis
3.3
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Слика 117. Фитоценолошки снимак број 1
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Табела 6. Фитоценолошки снимак број 2 (шума)
Датум
2.10.2010.године
Налазиште
Јозића колиба
Место
Велико поље
Надморска висина
78,2 m
Геолошка подлога
Речни седименти
Земљиште
Ливадска црница
Снимљена површина 3 ара
Спрат дрвећа
Querceto-Fraxinetum serbicum Rudski
Склоп
70 %
Висина
25-28 m
Средњи пречник
40 cm
Средње одстојање
3m
Fraxinus escelsior
1.1
Quercus robur
1.2
Спрат жбуња
Склоп
60%
Висина
5-7m
Cornus saguinea
3.2
Cornus mas
1.2
Feaxinus excelsior
+1
Ulmus carpinifolia
+1
Acer campestre
1.1
Helianthus tuberosus 1.3
Prun spinosa
2.2
Prunus domestica
1.1
Rosa canina
1.1
Evonimus europaea
1.2

Rusxus aculeatus
1.2
Tilia platyphyllos
+.1
Спрат приземен флоре
Hedera helix
2.2
Polygonum aviculare
2.2
Arum maculatum
+.1
Crategus monogina
+.1
Ruscus aculeatus
+.1
Convallaria majalis
1.1
Viola silvestris
+.1
Ulmus carpinifolia
+.1
Ligustrum vulgare
1.1
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Слика 118. Фитоценолошки снимак број 2
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Табела 7. Фитоценолошки снимак број 3 (ливада)
Датум
2.10.2010.године
Налазиште
Јозића колиба
Место
Велико поље
Надморска висина
78,2 m
Геолошка подлога
Речни седименти
Земљиште
Ливадска црница
Снимљена површина
1 ар
Спрат жбуња
Склоп
3%
Висина
70 cm
Quercus robur
+.1
Спрат приземен флоре
Daucus carota
3.4
Belis perenis
+.1
Polygonum aviculare
2.3
Plantago lanceolata
4.5
Plantago media
2.3
Cichorium intybus
+.1
Potentilla erecta
1.2
Achillea millefolium
4.5
Ranunculus repens
3.4
Trifolium pratense
+.1
Geum urbanum
+.1
Mentha pulegium
+.1
Taraxacum officinale
2.3
Rumex acetosa
+.1
Trifolium pratense
1.2
Festuca valesiaca
2.2

Veronica chamaedrys
Poa trivalis
Agrimonia eupatoria
Punela vulgaris
Glechoma hederacea
Inula helenium
Clematis integrifolia
Linaria vulgaris
Matricaria chamomilla
Asperula odorata
Capsella bursa-pastoris
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+.1
2.2
1.1
+.1
2.1
3.3
+.1
+.2
1.1
2.2
2.2

Слика 119. Фитоценолошки снимак број 3
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Табела 8. Фитоценолошки снимак број 4 (ливада)
Датум
2.10.2010.године
Налазиште
Јозића колиба
Место
Велико поље
Надморска висина
78,2 m
Геолошка подлога
Речни седименти
Земљиште
Ливадска црница
Снимљена површина
1 ар
Спрат двећа
Склоп
100 %
Висина
25 m
Средњи пречник
1m
Средње одстојање
1,5 m
Quercus robur
Спрат приземен флоре
Achillea millefolium
+.1
Ranunculus repens
3.4
Trifolium pratense
1.2
Hedera helix
+.1
Viola silvestris
+.2
Galium verum
1.2
Carex sp.
1.2
Cornus mas
+.1
Geum urbanum
+.3
Mentha pulegium
+.1
Taraxacum officinale
2.1
Rumex acetosa
+.1
Trifolium alpestre
1.2
Festuca valesiaca
1.2

Veronica chamaedrys
Poa trivalis
Agrimonia eupatoria
Punela vulgaris
Glechoma hederacea
Inula helenium
Clematis integrifolia
Linaria vulgaris
Ligustrum vulgare
Galium verum
Daucus carota
Stelaria holostea
Fraxinus excelsior
Rosa canina
Cynodon dactylon
Xanthium strumarium
Alchemilla vulgaris
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+.1
1.2
1.1
+.1
1.1
+.1
+.1
+.2
+.1
1.1
+.2
1.1
+.1
+.2
2.1
+.1
+.2

Слика 120. Фитоценолошки снимак број 4
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Табела 9. Фитоценолошки снимак број 5 (ливада)
Датум
2.10.2010.године
Налазиште
Јозића колиба
Место
Велико поље
Надморска висина
78,2 m
Геолошка подлога
Речни седименти
Земљиште
Ливадска црница
Снимљена површина
1 ар
Спрат приземен флоре
Rumex acetosa
+.1
Cichorium intybus
+.2
Carex sp.
2.2
Linaria vulgaris
2.3
Clematis integrifolia
1.1
Achillea millefolium
+.1
Ranunculus repens
3.3
Trifolium pratense
1.2
Silene inflata
+.1
Achillea millefolium
2.3
Polygonum aviculare
2.2
Hedera helix
+.1
Viola silvestris
+.2
Galium verum
1.2
Carex sp.
1.2
Cornus mas
+.1
Geum urbanum
+.3
Mentha pulegium
+.1
Taraxacum officinale
2.1
Rumex acetosa
+.1

Trifolium alpestre
Festuca valesiaca
Veronica chamaedrys
Poa trivalis
Agrimonia eupatoria
Punela vulgaris
Glechoma hederacea
Inula helenium
Reynoutria japonica
Galium verum
Daucus carota
Plantago lanceolata
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1.2
1.2
+.1
1.2
1.1
+.1
1.1
+.1
+.1
1.1
1.2
1.1

Слика 121. Фитоценолошки снимак број 5
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Табела 10. Фитоценолошки снимак број 6 (ливада)
Датум
2.10.2010.године
Налазиште
Јозића колиба
Место
Велико поље
Надморска висина
78,2 m
Геолошка подлога
Речни седименти
Земљиште
Ливадска црница
Снимљена површина
1 ар
Спрат двећа
Склоп
70 %
Висина
14 m
Средњи пречник
Juglans nigra
+.1
Juglans regia
+.1
Robinia pseudoacacia
+.2
Betula alba
+.1
Tilia platyphyllos
+.1
Corylus avellana
+.1
Prunus domestica
+.1
Спрат приземен флоре
Urtica dioica
2.2
Rumex acetosa
+.1
Cichorium intybus
+.1
Carex sp.
1.2
Belis perenis
1.1
Linaria vulgaris
1.3
Veronica chamaedrys
1.1
Achillea millefolium
1.1
Ranunculus repens
1.3

Taraxacum officinale
Achillea millefolium
Trifolium pratense
Rumex acetosa
Achillea millefolium
Polygonum aviculare
Viola silvestris
Punela vulgaris
Galium verum
Carex sp.
Plantago maior
Poa pratensis
Urtica dioica
Taraxacum officinale
Veronica chamaedrys
Poa trivalis
Agrimonia eupatoria
Galium verum
Daucus carota
Plantago lanceolata
Plantago media
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2.3
2.3
1.2
+.1
2.3
2.2
+.1
+.2
1.2
1.1
1.2
2.2
2.3
2.1
1.1
1.2
+.1
+.1
1.1
1.1
1.2

Слика 122. Фитоценолошки снимак број 6
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Kартографски приказ локалитета Јозића колиба

Слика 123. Ситуациони план са положајем планираног аутопута, заштићеним стаблима и распоредом фитоценолошких снимака
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Слика 124. Извод из катастра, парцеле и положај заштићених стабала
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Фитоценолошке карактеристике шумских и ливадских заједница
локалитета Jозића колиба
Проучавање рецентне шумске вегетације вршено је по принципима и
методици француско-швајцарске школе Braun-Blanquet (Braun-Blanquet, J.,
1921), уобичајеној и опште прихваћеној у фитоценолошким истраживањима
код нас.
Као полазна основа за проучавање вегетације било је прикупљање
фитоценолошких снимака, који су обухватили основне особине састојина,
флористички састав и грађу и станишне прилике. Фитоценолошки снимци су
узети са површина од 300-900m2, у два годишња аспекта, пролећњем и
летњем. Сваки фитоценолошки снимак садржи основне орографске, геолошке,
педолошке карактеристике станишта, основне састојинске какактеристке,
заступљене врсте са оценама бројности, покровности и здружености по
спратовима.
За детерминацију врста коришћена је “Флора СР Србије” (19701986),
“Ikonographie der flora des südöstlichen Mitteleuropa” (Jávorka, S., Csapody, V.,
1979), “Флора и вегетација Голије и Јавора” (Гајић, М., 1990), “Флора
националног парка Тара”. На основу фитоценолошких снимака израђене су
флористичко структурне фитоценолошке табеле. Спектри флорних елемената
(процентуално учешће група флорних елемената и учешће појединачних
флорних елемената) по заједницама су урађени у складу са систематизацијом
биљногеографских елемената Гајића (Гајић, 1984). Биолошки спектри
(процентуално учешће појединих животних форми) биљака рађени су према
Којић и др. (Којић, М. ет ал., 1997), на основу поделе на типове животних
форми (Raunkiaer, 1934). Детерминација истраживаних фитоценоза је
извршена према флористичком саставу, структурним карактеристикама и
поређењу са сличним асоцијацијама ширег подручја. На основу карактеристика стања заједница и услова у којима се оне развијају, анализа грађе
шумских заједнице дате су њихове опште карактеристике и специфичности.
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Табела 11. Фитоценолошки снимци заједнице Fraxino angustifolieQuercetum roboris Jov. et Tom. 1979.
Fraxino angustifolie-Quercetum
roboris Jov. et Tom. 1979.
Број снимка
1
2
Датум снимања
02.10.2010.
02.10.2010.
Локалитет
Јозића колиба Јозића колиба
Место
Велико поље
Велико поље
Величина п.п. (m2)
300
300
Надморска висина (m)
78,2
78,2
Речни
Речни
Геолошка подлога
седименти
седименти
Ливадска
Ливадска
Земљиште
црница
црница
Спрат дрвећа
Склоп (%)
70
70
Висина-средња (m)
23
25-28
Пречник-средњи (cm)
45
40
Растојање (m)
4
3
Quercus robur
1.2
1.2
Fraxinus angustifoliа
1.1
1.1
Acer campestre
+.1
Спрат жбуња
Склоп (%)
50
60
Висина-средња (m)
3
5-7
Cornus mas
1.2
1.2
Ruscus aculeatus
1.2
1.2
Acer campestre
1.1
1.1
Prunus domestica
1.1
1.1
Rosa canina
+.1
1.1
Fraxinus angustifolia
+.1
+.1
Ulmus carpinifolia
+.1
+.1

Cornus saguinea
3.2
Prunus spinosa
Helianthus tuberosus
Evonimus europaea
Craaegus monogyna
1.2
Tilia platyphyllos
Спрат приземне флоре
Покровност (%)
70
Hedera helix
3.2
Convallaria majalis
3.3
Arum maculatum
3.3
Viola silvestris
1.1
Quercus robur
+.1
Ligustrum vulgare
+.2
Crategus monogyna
+.1
Ruscus aculeatus
+.1
Ulmus carpinifolia
+.1
Galanthus nivalis
3.3
Allium ursinum
2.3
Viola odorata
1.1
Rumex acetosa
+.2
Geum urbanum
+.1
Polygonum aviculare
+.1
Tamus communis
+.1
Veronica chamaedrys
+.1

Асоцијација
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2.2
1.3
1.2
0.1
60
2.2
1.1
+.1
+.1
2.2
1.1
+.1
+.1
+.1

Табела 12. Спектар флорних елемената у заједници Fraxino angustifolieQuercetum roboris Jov. et Tom. 1979.
Појединачни
ареал
типови
Субпонтски
Понтскосубмедитерански
Средњеевропски
Субсредњеевропски
Субаталанскосубмедитерански
Евроазијски
Космополитски
Циркумполарни
Укупно:

Број
2
2
4
10

Учешће Збирни
(%)
типови
7,4
Понтски
7,4
14,8
37,0
18,5

5
2
1
1
27

7,4
3,7
3,7
100

ареал Број Учешће
(%)
4

14,8

Средњеевропски 14

51,9

Субатлански

5

18,5

Евроазијски
Космополитски
Циркумполарни
Укупно:

2
1
1
27

7,4
3,7
3,7
100

Спектар ареал типова биљака за Fraxino angustifolie-Quercetum roboris Jov. et
Tom. 1979. приказан је у табели 11.
У овој заједници преовлађују биљке средњеевропског ареала са 51,9%, мање
су заступљене биљке субатланског ареала (18,5%), затим следе биљке понтског
ареала (14,8%), биљке евроазиског ареала (12,5%), док су најмање заступљене
биљке космополитског и циркумполарног ареала (3,7%).
На основу табеле примећује се да су мезофилне биљке (средњеевропског и
субатланског ареал типа) заступљеније од ксеро-термофилних биљака
(понтског ареал типа), као и од биљака широке амплитуде (евроазијских и
космополитских ареал типова). Најмање заступљене су фригорифилне биљке
(циркумполарног ареал типа).
Према спектру ареал типова у овој заједници преовлађују мезофилне биљке.
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Табела 13. Животни облици биљака у заједници Fraxino angustifolie-Quercetum
roboris Jov. et Tom. 1979.
Животни облици
Phaenorophyta
Nanophaenorophyta
Terophyta
Scandentophyta
Hemicriptophyta
Geophyta
Geophyta / Chamaephyta

Ознака
p
np
t
s
h
g
g/ch

Заступљеност (%)
44
8
4
8
20
12
4

Анализом животних форми у Fraxino angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom.
1979. (табела 12) може се видети заступљеност седам основних типова у овој
заједници. Међу њима доминирају фанерофите са 44%. Од осталих животних
облика хемикриптофите су заступљене са 20%, следе геофите са 12%, затим са
8% су заступљене скандерофите и нанофанерофите, док су терофите и
геофите/хамефите такође подједнако заступљене, са најмањим процентом од
по 4%.
Све ово указује да је ова заједница фанерофитско-хаметокриптофитског
карактера.
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Табела 14. Рудерална ливада на станишту Fraxino angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979.
Асоцијација
Број снимка
Датум снимања
Локалитет
Место
Величина п.п. (m 2)
Надморска висина (m)
Геолошка подлога
Земљиште

Рудерална ливада на станишту Fraxino angustifolie-Quercetum roboris
Jov. et Tom. 1979.
1
2
3
02.10.2010.
02.10.2010.
02.10.2010.
Јозића колиба
Јозића колиба
Јозића колиба
Велико поље
Велико поље
Велико поље
100
100
100
78,2
78,2
78,2
Речни седименти
Речни седименти
Речни седименти
Ливадска црница
Ливадска црница
Ливадска црница

Вештачки подигнута
састојина
4
02.10.2010.
Јозића колиба
Велико поље
100
78,2
Речни седименти
Ливадска црница

5
25
100
10
+

70
14

Склоп (%)
Висина-средња (m)
Пречник-средњи (cm)
Растојање (m)
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Corylus avellana
Juglans nigra
Juglans regia
Prunus domestica
Tilia platyphyllos

+.2
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
Спрат жбуња

Склоп (%)
Висина-средња (m)
Quercus robur
Покровност (%)
Achillea millefolium
Ranunculus repens
Daucus carota

30
0.7
+.1
90
3.4
3.4
3.4

Спрат приземне флоре
95
+.1
3.4
+.2
78

100
2.3
3.3
1.2

70
2.3
1.3
1.1

Табела 15. Рудерална ливада на станишту Fraxino angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979. (наставак)
Асоцијација
Број снимка
Taraxacum officinale
Poa trivalis
Trifolium pratense
Galium verum
Linaria vulgaris
Veronica chamaedrys
Prunela vulgaris
Rumex acetosa
Plantago lanceolata
Inula helenium
Polygonum aviculare
Festuca valesiaca
Carex sp.
Glechoma hederacea
Agrimonia eupatoria
Geum urbanum
Viola silvestris
Clematis integrifolia
Mentha pulegium
Cichorium intybus
Plantago media
Trifolium alpestre
Bellis perenis
Cornus mas
Hedera helix
Urtica dioica
Asperula odorata

Рудерална ливада на станишту Fraxino angustifolie-Quercetum roboris
Jov. et Tom. 1979.
1
2
3
Спрат приземне флоре
2.3
2.1
2.1
2.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.2
+.2
+.2
2.3
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1
4.5
1.1
3.3
+.1
+.1
2.3
2.2
2.2
1.2
1.2
1.2
2.2
2.1
1.1
1.1
1.1
1.1
+.1
+.3
+.3
+.2
+.2
+.1
+.1
1.1
+.1
+.1
+.1
+.1
+.2
2.3
1.2
1.2
+.1
+.1
+.1
+.1
+.1

Вештачки подигнута
састојина
4
2.3
1.2
1.2
1.2
1.3
1.1
+.2
+.1
1.1
2.2
1.2
+.1
+.1

1.2
1.1

2.3
2.2
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Табела 16. Рудерална ливада на станишту Fraxino angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979. (наставак)
Асоцијација
Број снимка
Capsella bursa-pastoris
Poa pratensis
Cynodon dactylon
Plantago major
Potentilla erecta
Matricaria chamomilla
Stelaria holostea
Rosa canina
Alchemilla vulgaris
Fraxinus excelsior
Ligustrum vulgare
Reynoutria japonica
Silene inflata
Veronica chamaedrys
Xanthium strumarium

Рудерална ливада на станишту Fraxino angustifolie-Quercetum roboris
Jov. et Tom. 1979.
1
2
3
Спрат приземне флоре
2.2

Вештачки подигнута
састојина
4

2.2
2.1
1.2
1.2
1.1
1.1
+.2
+.2
+.1
+.1
+.1
+.1
1.1
+.1
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Табела 17. Спектар флорних елемената на рудералној ливади на станишту
Fraxino angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979.
Појединачни ареал
типови
Понтскосубмедитерански
Субпонтски
Средњеевропски
Субсредњеевропски
Субаталанскосубмедитерански
Евроазијски
Субјужносибирски
Субевроазијски
Космополитски
Циркумполарни
Укупно:

Број

Учешће
(%)

1

2,5

1
1
9

2,5
2,5
22,5

1

2,5

15
1
8
2
1
40

37,5
2,5
20
5
2,5
100

Збирни ареал
типови

Број

Учешће
(%)

Понтски

2

5,0

Средњеевропски

10

25,0

Субатлански

1

2,5

Евроазијски

24

60,0

Космополитски
Циркумполарни
Укупно:

2
1
40

5,0
2,5
100

Спектар ареал типова биљака за рудералну ливаду на станишту Fraxino
angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979. приказан је у табели 16.
У овој заједници преовлађују биљке евроазијског ареала (60,0%), затим следе
биљке средњеевропског ареала (25,0%), знатно мање заступљене су биљке
понтског и космополитског ареала (5,0%), док је најмање присутно биљака
циркумполарног и субатланског ареала.
На основу табеле примећује се да су у овој заједници најзаступљеније биљке
широке еколошке амплитуде (евроазијских и космополитских ареала), за њима
следе по заступљености мезофилне биљке (средњеевропског и субатланског
ареал типа), знатно мање има ксеро-термофилних биљака (понтског ареал
типа) и најмање фригорифилних биљака (циркумполарног ареал типа).
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Према спектру ареал типова у овој заједници преовлађују биљке евроазијског
ареала.
Табела 18. Животни облици биљака на рудералној ливади на станишту Fraxino
angustifolie-Quercetum roboris Jov. et Tom. 1979.
Животни облици
Phaenorophyta
Nanophaenorophyta
Terophyta
Scandentophyta
Hemicriptophyta
Geophyta
Phanerophytes лијане

Ознака
p
np
t
s
h
g
pl

Заступљеност (%)
8,1
5,4
10,8
2,7
64,9
5,4
2,7

Однос биљака према животним облицима у овој заједници приказан је у
табели 17. Заступљено је седам основних типова животних облика.
Најзаступљеније су хемикриптофите са 64,9%. Биљке свих осталих животних
облика заступљене су знатно мање, следе терофите са 10,8%, затим
фанерофите са 8,1%. Нанофанерофите и геофите су присутне са 5,4%, док
најмање има фанерофитских лијана и то само 2,7%.
Анализом животних облика биљака у овој заједници може се констатовати да
је заједница хемикриптофитског карактера.
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СТАЊЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ
На локалитету Јозића колиба је забележена укупно 41 дрвенаста и 77 зељастих
врста.

Детерминација евидентираних оштећења на локалитету "Јозића
колиба”
Резултати истраживања присуства болести и штеточина груписани су према
деловима биљака који могу бити нападнути (посебно су издвојени они који се
јављају на семену, а посебно они који се јављају и колонизирају асимилационе
органе, кору и корен).
Најзначајније штеточине на плодовима
Слика 125. Andricus quercuscalicis (Burg.):
гала на жиру храста лужњака

Andricus quercuscalicis (Burg.)
Женке партеногенетске генерације ове врсте се јављају у фебруару и марту.
Јаја полажу у пупољке и на формираном лишћу се јављају мале шпицасте гале,
димензија 1-2mm. Из њих се у мају јављају мужјаци и женке гамогенетске
генерације. Женке ове генерације после оплођења полажу јаја у младе
плодове храста лужњака. Са порастом жира расте и гала на његовој капици или
петељци. Гала је неправилног облика и често прекрива жир. У центру гале
налази се комора у којој је смештена ларва. Жир са галама опада већ у августу.
У галама ларве довршавају развиће и у пролеће се циклус понавља.
Штете настају само на храсту лужњаку када се клијавост жира умањује или
потпуно губи. Сузбијање се врши сакупљањем и уништавањем опалих гала са
деформисаним жиром.

Слика 126. Andricus quercuscalicis (Burg.):
на жиру (детаљ)
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Andricus collari (Htg.)
Код ове врсте партеногенетска генерација ствара чврсте лоптасте гале на
пупољцима различитих врста храстова.
Гале су пречника до 28mm, глатке су и у почетку зелене, касније су жутосмеђе.
Гамогенетска генерација ствара гале (око 2m) на Q. cerris L. Дешава се да се ова
врста јави у повишеној бројности и да на млађим биљкама њена
партеногенетска генерација причини мање штете.
Curculio glandium L. - храстов жижак

Слика 127. Гале врсте Andricus collari
(Htg.)

Ова врста је представник фам. Curculionidae, распрострањена у Европи,
северној Африци и Малој Азији. Имаго има елипсоидно тело црне боје,
прекривено жутосивим љуспицама. На покриоцима има попречне пруге исте
боје, али нешто тамније нијансе. Задња крила су добро развијена и имагу
омогућавају летење. Сурлица је код женки дужине тела, некад и дужа, док је
код мужјака краћа. Роји се од почетка маја до краја јуна. Женка полаже јаја у
зелене плодове храста тако што изгриза дубоку рупу у жиру и у њу положи
само једно јаје. Ларва ове врсте изгриза садржај семена. Најчешће се у једном
жиру развија једна ларва, али их може бити и више. Нападнути плодови раније
отпадају, обично од половине августа до средине октобра. Излазни отвор је
округао (код савијача је елипсаст). Ова врста презимљава у земљи, на дубини
од 20-30cm. Генерација је нормално једногодишња, али често део популације
остаје у дијапаузи две и више година у стадијуму одрасле ларве.
Храстов жижак је најопаснија штеточина храстовог жира. Има склоност ка
пренамножењу и може да доведе до 100 % губитка урода и тако спречи
природно обнављање храстових шума. Сузбијање ове врсте врши се тако што
се сакупљају и уништавају први опали плодови. Могуће је и третирање
земљишта земљишним инсектицидима пред опадање жира.

Слика 128. Ларва Curculio glandium L. у
жиру

Лабораторијском анализом 4 узорка жира сакупљених са стабала на терену
констатовано присуство ове штеточине у следећем интензитету.
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Табела 19. Интензитет присуства Curculio glandium L.
Редни број узорка
2
3
4
5

Интензитет присуства Curculio glandium L. (%)
30
12
14
12

Cydia splendana Hbn. - сиви савијач жира

Слика 129. Оштећеност плодова од Cydia
splendana Hbn.

Лептир ове врсте има распон предњих крила 15-20mm, белосиве до светло
смеђесиве боје, црносива у пределу спољашње ивице и око јасно израженог
огледала. Задња крила достижу дужину од 15-20mm и имају смеђесиву боју.
Гусеница је жутосива са светло жутосмеђом главом. Роји се у јуну и јулу. Женка
полаже јаја појединачно на лице или наличје листа, а гусенице се јављају од
августа до октобра. Након пиљења се јако брзо крећу у потрази за плодовима
храста (ређе и питомог кестена и ораха) и убушују се у семе, чији садржај
делимично или потпуно изгризају, остављајући крупне партикуле измета које
делимично повезују паучинастим нитима. До октобра гусеница завршава
развиће и унутар изгриженог семена гради кокон у коме презимљава. Често се
дешава да гусеница напусти жир и тада кокон прави у површинском слоју
земље. У пролеће следеће године хризалидирају, али део популације може
бити у дијапаузи у кокону читавих годину дана, тако да хризалидирају тек
наредног пролећа. Ово се дешава често код инсеката семеноједа и вероватно
је настала као адаптација на изостанак урода семена појединих година
(Михајловић, 2008) .
Врста је доста честа у нашим храстовим шумама и често се јавља заједно са
храстовим жишком и тада штете могу бити веома изражене. За сада не постоје
ефикасне мере борбе против сивог савијача жира.
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Лабораторијском анализом 4 узорка жира сакупљених са стабала на терену
констатовано је присуство ове штеточине на свим узорцима у знатно
интензивнијем броју у односу на врсту Curculio glandium L .
Табела 20. Интензитет присуства Cydia splendana Hbn (%)
Редни број узорка
2
3
4
5

Интензитет присуства Cydia splendana Hbn (%)
32
62
78
64

Ова врста представља најзначајнију штеточину на плодовима храста, међутим
постоје врсте у оквиру овог рода (npr. Cydia pomonella L.) које могу бити
присутне и изазивати оштећења на осталим присутним врстама са овог
локалитета - Malus sylvestris, Prunus spinosa и Pyrus pyraster.
Најзначајније болести на плодовима
На шумском семену увек су присутни штетни организми различитог биолошког
порекла који у повољним условима температуре и влаге спречавају клијање.
Семе може бити инфицирано вирусима, бактеријама и гљивама, али се штете
настале услед присуства вируса и бактерија не сматрају значајним. Гљиве које
су често присутне на површини семена могу својим токсинима и ферментима
смањити клијавост ембриона или изазвати декомпозицију ендосперма и
његову трулеж (Mendgen и сар., 1996). Ове инфекције су како наводе Крстић и
сар. (1988) значајне зато што после сетве у земљишту настављају своју
паразитску активност изазивајући полегање поника и трулеж корена младих
биљака.
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Посебно је значајна зараженост коју узрокују паразитске гљиве из родова
Alternaria, Botrytis, Fusarium, Pythium, Rizoctonia, као и сапрофитске гљиве из
родова Aspergillus, Penicillium, Mucor, Trichoderma и др. На семену лишћарских
врста најчешће су гљиве изазивачи мумификације плодова (Sclerotinia и
Stromatinia), деформација плодова (Taphrina) и пегавост (Phoma, Phyllosticta,
Gloeosporium, Rhytisma, Cercospora, Heterosporium). Паразитне гљиве из родова
Fusarium, Pythium, Botrytis, Alternaria, које су присутне на површини семена,
настављају своју активност у магацинима. Болести које се развијају при
складиштењу семена углавном припадају факултативним паразитима. У
већини случајева њихово активно развиће почиње при транспорту или самом
складиштењу, иако сама инфекција може бити остварена у шуми, током
сазревања или сакупљања. Масовно развиће ових болести је последица
неправилног сакупљања и транспорта семена или неправилног складиштења.
Најосетљивије су крупне врсте семена са високим садржајем воде и хранљивих
материја (жир, кестен, орах, и др.). Ове микозе најчешће изазивају гљиве из
родова Phomopsis, Gloeosporium, Monilia, Botrytis, Trichotecium, Penicillium,
Cladosporium, Mucor, Aspergillus).
Сакупљено семе треба чувати у условима који су неповољни за насељавање
патогених гљива. Ако ови услови нису обезбеђени виталност семена ће бити
редукована. Ако се семе чува при ниским температурама од 0-5оC и при
садржају влаге нижој од 12 % гљиве присутне на површини или у семену нису у
стању да редукују клијавост семена. Тако инфицирано семе брже губи
виталност после 18 месеци при температури од 20-24оC, док на 2-4оC у
херметички затвореним контејнерима остаје витално око 4 године (Clausen,
1965).
Поред наведених мера за заштиту семена све више се користе и биолошке
мере борбе. У биолошкој контроли најчешће су коришћене бактерије из
родова Streptomyces spp., Bacillus spp. и gljiva Trichoderma spp. Trichoderma
врсте се према наводима Ozbay и Newman (2004) користе у борби против врста
из родова Armillaria, Botrytis, Colletotrichum, Monilia, Phoma, Fusarium, Pythium,
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Табела 21. Изоловане врсте гљива са
сакупљених узорака семена
Изоловане врсте
гљива
Stromatinia spp.
Cytospora spp.
Gleosporium spp.
Penicillium spp.
Aspergilus spp.
Fusarium spp.
Trichotecium spp.
Alternaria spp.
Pestalotia spp.
Mucor spp.

Редни број узорка
2
3
4
5
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Слика 130. Fusarium spp. мицелија гљиве
у петри посуди

Sclerotinia, Verticillium, Phytopthora, Rhizoctonia и неких гљива изазивача
трулежи дрвета. Trichoderma spp. различитим механизмима, који укључују
компетицију за простор и храну, микопаразитизам, продукцију инхибиторних
материја, инактивацију ензима патогена и индуковану резистенцију, спречава
развиће ових гљива. Испитиван је утицај хидролитичких ензима разних врста
ектомикоризних гљива на деградацију ћелијског зида код Pythium ultimum
(оомицета), Fusarium equisetii (аскомицета) и Rhizoctonia solani
(базидиомицета). Протеин који је изолован на медијуму из испитиваних гљива
успео је да за 14 дана деградира ћелијски зид у већем степену код P. ultimum и
F. equisetii и нешто мање код R. solani (Inglis и Kawchuk, 2002).
Лабораторијском анализом здравственог стања четири узорака семена
сакупљеног са различитих стабала на овом локалитету констатовано је
присуство различитих паразитских и сапрофитских врста гљива (табела 21).
Fusarium Link ex Fr.
Од свих изолованих врста гљива посебно су значајне врсте из рода Fusarium.
Fusarium spp. изазивају трулеж семена, трулеж клица непосредно по клијању,
полегање поника и трулеж биљака до годину дана старости. Гљиве из рода
Fusarium су широко распрострањене у природи, посебно у земљишту где могу
чинити и до 30% целокупне микофлоре (Ушчуплић, 1996). У процесу
метаболизма синтетизују и луче токсине вршећи токсикацију супстрата, у коме
се развијају. Оштећења изазивају на лишћарима (врсте из родова Fagus,
Quercus, Populus, Salix, Ulmus, Betula, Robinia), а нападају и скоро све врсте
четинара (врсте из родова Pinus, Picea, Abies, Pseudotsuga, Larix, Juniperus,
Chamaecyparis и др.).
Ове гљиве су присутне у супстрату и као факултативни паразит нападају младе
биљке. Уколико је нападнуто семе пре ницања симптоми се огледају у веома
малом проценту изниклих биљака. Уколико се болест појави на тек изниклим
биљкама долази до појаве полегања поника. Ткиво у кореновом врату
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некротира и биљке полежу под оштрим углом. Најкритичнији период за појаву
ове болести је од првих пролећних дана до јуна месеца.
Најзначајније мере борбе су превентивне мере (неопходна је контрола
порекла семена и провера његовог здравственог стања, третирања семена пре
сетве, третирање супстрата пре сетве, након ницања (20-25 дана после сетве)
потребно је семениште борова, смрче и брзорастућих четинара превентивно
третирати (4 пута сваких 10-15 дана) бакарним или органским препаратима (58l/m2). Избор фунгицида је доста широк, али се препоручује повремено
мењање средстава због адаптације микроорганизама.
Cytospora intermedia Sacc. (syn. Valsa intermedia Nke.)
Типични симптоми који настају у присуству ове гљиве су појава тамно мрких
пега покривених белом мицелијом. Мицелија касније потамни и прекрива
читав жир. Након тога формирају се маслинасто-црне стоме с пикнидима из
којих излазе конидије које су лепљиве.
Gloeosporium quercinum West
Слика 131. Макро и микроконидије
Fusarium spp.

Ова гљива изазива појаву суве трулежи (антракнозе жира). Типични симптоми
су појава мрких, скоро црних пега, а касније се формирају жуто-мрка
плодоносна тела из којих излазе беле слузаве конидије.
Stromatinia pseudotuberosa Rehm. (syn. Ciboria batschiana (Zopf) Bucsw.)
Ова гљивична врста изазива мумификацију жира. Типични симптоми за ову
болест је појава црних котиледона чији омотач пуца и појављује се црна,
распадајућа маса.
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Pestalotia hartigii Tubeuf.
Оштећење које изазива присуство ове гљиве назива се песталоцијска болест
жира. Главни симптоми ове појаве су присуство беличасте мицелије која
касније постаје светло смеђе боје. У следећој фази се на мицелији формирају
спороносни органи у виду тамних, а касније црних јастучића.
Присутне штеточине на листовима
Neuroterus quercusbaccarum (L.)

Слика 132. Neuroterus quercusbaccarum
(L.): сочивасте гале на наличју листа
храста лужњака

Партеногенетске женке се јављају у марту и полажу јаја у неотворене пупољке.
Како се лист развија, тако се на његовом наличју јављају зелене лоптасте гале
(5-8mm). Из њих излазе мужјаци и женке гамогенетске генерације. После
копулације женке полажу јаја и пиле се ларве које формирају гале. Оне
сазревају до октобра и пречника су до 6mm. Сочивастог су облика,
приљубљене за лист и на средини мало испупчене. У октобру гале отпадају, у
њима ларве довршавају развиће, презимљавају и наредне године у марту
јављају се партеногенетске женке. Честе су масовне појаве ове врсте, нарочито
на храсту лужњаку.
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Присутни паразити на лисном ткиву
Microsphaera alphitoides Griff. et Maubl. - храстова пепелница
Syn. Microsphaera quercina (Schw.) Burr., Anamorf: Oidium quercinum Thum.
Први подаци о овој гљиви у Југославији потичу из 1902. год. када је
евидентирана на лишћу лужњака (Ђорђевић, 1926).Ова гљива изазива
пепелницу и од свих гљива које се развијају на лишћу има највећи значај.

Слика 133. Листови храста са белом,
епифитном мицелијом

Слика 134. Пепелница на листу (детаљ)

Има два стадијума у свом развићу. Савршени (телеморф) је у виду
клеистотеција са аскоспорама које остварују примарне инфекције на листу и
несавршен (анаморф) стадијум-конидије које се називају оидије или
артроспоре и остварују секундарну инфекцију.. Значај примарних инфекција је
мали јер се клеистотеције формирају у малом броју, а понекад и изостану. У
нашим условима конидијски стадијум је много опаснији. Он се брзо развија и
може да формира више генерација у току лета захватајући ново лишће и нове,
здраве јединке. Конидије су елипсоидне. Клеистотеције имају 5-12 аскуса са
по 8 аскоспора.
Пепелница се јавља као облигатни (искључиви) паразит храстова, а лужњак се
у нашим условима сматра за најосетљивију врсту. Мицелија ове гљиве је
епифитна и зато је лако видљива на листу, па је и њена детерминација лака.
Развоју ове гљиве погодују висока температура и сунчева светлост па је врло
честа на осунчаним теренима. Симптоми се уочавају на листовима појавом
хлоротичних пега још у току маја. Врло брзо целу површину листа прекрије
мицелија у виду пепељасте наслаге. Јаче нападнуто лишће увија се и суши, а
често и закржља. У јесен се на површинској мицелији могу уочити црна округла
тела величине 0,1-0,2mm од формираних плодоносних тела-клеистотеција.
Највеће проблеме пепелница проузрокује у расадницима, младим засадима и
на природном подмлатку. Поник се нормално развија до почетка јуна месеца,
а онда долази до обилне појаве пепелнице.
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У даљем развоју поник одбацује формиране листове и у току године
вишекратно активира терминалне пупољке. Због стално присутне пепелнице,
поник пропада већ крајем августа (Бобинац и Караџић, 1994).
Сузбијање пепелнице врши се са појавом првих симптома, обично одмах после
листања (15-25 маја). Третирање се врши сваких 15 дана до септембра месеца.
Најбољи ефекти третирања постижу се када је температура изнад 20oC.
Најзначајније болести на кортикалном ткиву
Laetiporus sulphureus (Fr.) Murrill

Слика 135. Laetiporus sulphureus (Fr.)
Murrill

Развија се као паразит или сапрофит на лишћарима, врло ретко и на
четинарима. Нарочито често се среће на врстама из родова Quercus, Salix,
Alnus, Prunus, Juglans, Pyrus, Robinia и Populus. Изазива мрку, призматицну
трулеж, углавном у основи стабала. Инфекције се остварују преко изумрлих
грана и озледа на кори. У почетним фазама дрво поприма жуту боју,
црвенкасту или смедју. Касније долази до појаве мрко-црвенкасто-смеђе боје
и дрво пуца у призматичне комадиће. Плодоносна тела ове гљиве образују се
тек када је срчика у потпуности захваћена и у одмаклом стадијуму трулежи.
Карпофоре су конзоласте, пљоснате, једногодишње и развијају се у групама
једна изнад друге, често из заједничке основе. Горња страна је жућкаста и
неравна. Хименофор је цеваст, сумпорно-жуте боје. Базидиоспоре су
хијалинске, елиптичне до широко заобљене, величине 5-7 x 3,5-4,5 m. Ова
гљива расте од маја до септембра (Караџић, 1995).
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Ganoderma adspersum (Schulz.) Donk (Syn. Ganoderma europaeum Steyaert)
Карпофоре су конзоласте, широко фиксиране, димензија 10-30 × 10-25 цм.
Горња страна карпофоре је таласаста, грбава и једва приметно зонирана,
покривена је тврдом црвено-смеђом кором. Обод карпофоре је заобљен,
жућкасте боје. Хименофор је фино пораст, беличасте до крем боје. Поре су
округласте, цевчице дуге 10-15 мм. Трама је без беличастих инклузија, дебела,
влакнаста, плутаста, кожаста, црвено-смеђа, слабог мириса.

Слика 136. Ganoderma adspersum(Schulz.)
Donk

Развија се као паразит на лишћарским и четинарским врстама дрвећа. Напада
дубећа стабла, а након обарања наставља са разлагањем дрвета. Карпофоре се
образују у приданку стабала, вишегодишње су и јављају се у току читаве
године. Изазива белу трулеж. Напада дубећа стабла , а касније после обарања
ових стабала наставља даље са разарањем дрвета (Караџић, 2010). Карпофоре
ове гљиве требало би сакупљати и спаљивати да би се спречило даље ширење
заразе базидиоспорама.
Ова врста представља значајну врсту за стабла храста, медјутим постоје врсте у
оквиру овог рода (нпр. Ganodera applanatum L.) која може бити присутна и
изазивати оштећења на осталим присутним врстама са овог локалитета Carpinus betulus, Acer obtusatum, Acer campestre и др.
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Анализа семена
Како би се одредио квалитет семена заштићених храстова лужњака на
истраживаном подручју извршена је лабораторијска анализа прикупљених
жирева и при томе су одређени основни параметри квалитета - клијавост,
чистоћа и влага семена.
Табела 22. Резултати анализе квалитета испитиваног семена
Идентификациони
број узорка
2/11-62-10/3244
3/11-62-10/3244
4/11-62-10/3244
5/11-62-10/3244

Семе
сакупљено
са лужњака
1
2и3
4и5
6

Клијавост
семена (%)

Чистоћа
семена (%)

Влага
семена (%)

66,00
54,00
52,00
84,00

83,03
87,01
96,25
97,70

16,63
17,30
17,44
18,56

Након извршених анализа закључено је да испитивано семе испуњава услове о
квалитету прописане стандардом.
Слика 137. Извештај о испитивању семена

Оцена виталности врста
На локалитету Јозића колиба је забележена укупно 41 дрвенаста врста. Од
укупног броја у групу четинара спадају две врсте Picea abies и Picea pungens
“glauca” и обе су унешене. Виталност им је слаба до добра.
Већина врста је добре виталности чак њих 27, док је врло добре виталности
четири врсте Fraxinus angustifolia., Juglans nigra, Ruscus aculeatus и Tecoma
radicans. Од њих су две врсте унешене, а две су аутохтоне. Посебно је важно
истаћи да је врста Ruscus aculeatus, која је законом заштићена у врло добром
стању. Јавља се на целој површини шуме која се налази у средишњем делу
комплекса. Десет врста је слабе виталности од којих су више од 50% унешене
врсте.
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Имајући у виду да је посећеност овог локалитета од стране туриста и мештана
велика, као и да је шумарак препун отпада, може се закључити да, захваљујучи
повољним условима средине и без обзира што трпе утицај антропогено
нарушеног простора, биљне врсте локалитета (и аутохтоне и алохтоне) имају
добру виталност и успешно се развијају.
Табела 23. Виталност дрвенастих и жбунастих врста
Врста
Acer campestre
Acer obtusatum
Acer tataricum
Aesculus hypocastanum
Berberis vulgaris
Betula alba
Carpinus betulus
Clematis vitalba
Cornus mas
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Corylus colurrna
Crataegus monogyna
Crataegus oxyacanta
Cydonia oblonga
Evonimus europaea
Fraxinus angustifolia
Fraxinus exscelsior
Hedera helix
Juglans nigra
Ligustrum vulgare
Lonicera tatarica

Виталност
++
++
+
++
++
++
++
++
+
++
++
++
++
+
++
++
+++
++
++
+++
++
++

+ слаба виталност
++ добра виталност
+++ врло добра виталност
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Врста
Malus sylvestris
Picea abies Karst.
Picea pungens “glauca”
Prunus cerasifera
Prunus domestica
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Quercus robur
Robinia pseudoacacia
Rosa canina
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rubus idaeus
Ruscus aculeatus
Sambucus nigra
Tecoma radicans
Tilia platyphyllos
Ulmus campestris
Ulmus carpinifolia
Ulmus efusa
Ulmus minor

Виталност
+++
+
++
++
+
++
++
++
+
++
++
++
++
+++
+
+++
+
++
++
++
++

Што се тиче зељастих биљака, њихов број је заиста велики. Пронађено је 75
врста зељастих биљака. То одражава богатство биодиверзитета овог подручја.
Одређен број врста је унешен, али је навећи број аутохтон за подручје
локалитета Јозића колибе.
Зељасте врсте су углавном врло добре виталности. Врсте које се налазе у шуми
су на неки начин заштићене од антропогеног утицаја, док су врсте које се
налазе на ливади изложене вишекратном кошењу током вегетационог
периода. Неким врстама то погодује, јер се на тај начин шире, а и редовно
кошење погодује њиховом бокорењу.
Свакако да и унешене врсте
представљају опасност по аутохтоне врсте. Својом доминантношћу над
штеточинама оне могу да угрозе опстанак аутохтоних врста.

96

ПРЕДЛОГ МЕРА И УСЛОВА ЗАШТИТЕ
На основу извршених анализа стања вегетације на истраживаном локалитету и
еколошких услова могу се препоручити следеће мере.
Због изузетног значаја већ заштићених стабала и очувања амбијенталне
целине потребно је покренути поступак да се целокупно подручје комплекса
стави под одређени вид заштите. То је нарочито важно за површину под
шумом у којој расте заштићена жбунаста врста кострика као и за површине на
којима се јавља већ заштићена љубичица белих цветова. Уз примену мера
прописаних законом и активности које су дозвољене на овом простору
поменуте биљке би могле да буду и просторно заштићене.
Ради очувања богатства биодиверзитета рудералне ливаде потребно је
поступак одржавања прилагодити посебно зељастим врстама, које се јављају
на том простору. То значи да је потребно у календару одржавања посебно
назначити периоде када поједине врсте плодоносе и омогућити им да заврше
цео животни циклус. То је могуће решити селективним кошењем површине,
односно кошењем само централног дела, без кошења ободних делова.
Интензивним кошењем се декоративност појединих врста губи, јер им се
никада не омогућава фенофаза цветања.
У процесу очувања храстова лужњака, који су стављени под заштиту и њиховог
садашњег стања угрожености, како старошћу самих стабала, тако и опадањем
њихове физиолошке виталности услед антропогених утицаја, али и променама
климе које се дешавају на глобалном нивоу, потребно је обезбедити
потомство ових јединки. На основу извршених анализа семена заштићених
храстова могуће је произвести саднице које би се посадиле како на површини
где се већ налазе заштићена стабла тако и на површини друге ливаде која
припада комплексу. Та површина би се користила и за производњу поменутих
садница храста лужњака.
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Потребно је изнаћи техничке могућности да се сеоски пут који води кроз
централни део простора измести на ободни део локалитета. Најбоље решење
је да се он потпуно укине, а да се трасира алтернативни правац за пролаз
локалног становништва. То се може решити изостављањем пропуста испод
аутопута на месту куда данас води траса сеоског пута.
Близина планираног аутопута на ободу локалитета имаће одређен негативан
утицај на ову површину. Свакако да пролазак аутомобила, издувни гасови и
уопште деловање човека на овом простору треба да буде строго контролисано.
То се може постићи подизањем извесних баријера, најбоље од природних
материјала које ће спречити физички контакт корисника аутопута и заштићеног
добра.
Стављањем овог подручја под посебну заштиту омогућило би се да се
пропише „кућни ред“ понашања корисника овог просторса, како у погледу
локалног становништва тако и у погледу излетничког туризма за који је овај
простор врло атрактиван. Садашњи начин коришћења простора довео је до
тога да се у оквиру шумског простора већ формирала депонија отпада што је,
како због важности и значаја овог простор тако и због угрожавања вегетације
на њему, недопустиво.
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