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FAKTORI KOJI MOGU DA PRIČINE ŠTETE U ŠUMI

А ) Штете абиотичке природе

Екстремне 
температуре

жега

температура

мраз

Атмосферски 
талози

киша

снег

град

иње

Ветар
Дим и гасови 

(аерозагађења)
Пожар



Б) Штете биотичке природе

Неживотињског 
порекла

Коров

Лишајеви

Гљиве

Вируси

Животињаког 
порекла

Црви Мекушци Зглавкари

Љускари

Гриње

Стоноге

Инсекти

Птице Сисари Човек



Снег











Ветар



























Дим и гасови 

(аерозагађење)







ПРАЋЕЊЕ УТИЦАЈА ОЗОНА (О3)

Пример повећања концентрације озона у нижим деловима 

атмосфере

Смањење концентрације озона у вишим деловима 

атмосфере 



(О3) 
• озон је токсично једињење

повећање
конц.

• Хемијским реакцијама са једињењима из 
биљних ткива доводи до њиховог оштећења

последица

•Настале ране отварају пут за инфекције 
разних патогена

последица

• Нарушавање здравственог стања дрвећа 
преко уланчавања штета



(О3) 

• Озонски омотач нас штити од штетних сунчевих 
и космичких зрачења

смањење
конц.

• Доводи до појачаног UV и других зрачења

Ефекат на 
биљке

•Биљке синтетишу протективне материје на уштрб 
одбрамбених

Ефекат на 
инсекте

•Појачана исхрана квалитетном храном

последица

• Раст популације дефолијатора















Пожар



































Коров









Црви



Red Nematoda

Bursaphelenchus
xylophilus (Nicke, 1970)



Гриње















Инсекти







Neodiprion sertifer (Geoffroy)















Сисари

































Човек







Проблеми Заштите шума у 
шумским расадницима

Проблеми Заштите шума у 
вештачким шумским засадима

Проблеми Заштите шума у 
природним шумама



УЛАНЧАВАЊЕ ШТЕТА У 

ШУМИ



Сушење шума букве



I.  Човек (сече)

II. Зрачење сунца (упала 
коре)

III. Аrgilus viridis + 
Taphrorhynchus bicolor

IV. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти

Пример 1.





Agrilus viridis



AGRILUS VIRIDIS



Taphrorychus bicolor



Taphrorychus bicolor



Nectria coccinea



Fomes fomentarius



TRAMETES GIBBOSA



SCHIZOPHYLLUM COMMUNE



GANODERMA APPLANATUM



PHYLLAPHIS FAGI



CRYPTOCOCCUS FAGISUGA





Карта распрострањење Cryptococcus
fagisugа на анализираним тачкама





Карта распрострањења Orchestes fagi на 

анализираним тачкама





Карта распрострањење Mikiola fagi на

анализираним тачкама







Карта распрострањење Phyllaphis fagi на

анализираним тачкама



Nectria galligena



Интегралне мере заштите

1.  Опрезно отварање склопа у 
састојинама букве

2. Уклањање грањевине после 
сече или слагање у гомиле и 

третирање одговарајућим 
инсектицидима



Сушење шума храста



I. Инсекти дефолијатори

II. Microsphaera alphitoides

III. Ниске температуре (мраз)

IV. Armilaria mellea

V. Гљиве трулежнице + терцијерни 
инсекти

Пример 1.



Lymantria dispar



Lymantria dispar



Lymantria dispar



Lymantria dispar



Lymantria dispar



Microsphaera alphitoides



Armillaria mellea







Интегралне мере заштите

1. Примена интегралних мера 
борбе против храстових 
дефолијатора

2. Третирање храстовог подмлатка 
фунгицидима на бази сумпора 
против храстове пепелнице



Интегрална заштита против губара

1. Перманентно праћење популационе динамике губара помоћу

- сталних огледних површина

- привремених огледних површина

- феромонских клопки   

2. Механичко-хемијско уништавање јајних легала у почетним фазама 

градације и на површинама са ниском и средњом бројношћу јајних легала

3.Праћење здравственог стања популација губара

4.  Примена биолошких мера борбе

5. Коришћење деградибилних инсектицида на жариштима у години пред 

ерупцију

6. Коришћење биолошких или биотехничких инсектицида при високој и 

врло високој бројности јајних легала



Calosoma sycophamnta



Tortrix viridana



Интегрална заштита против зеленог храстовог савијача 

• сталним огледним површинама и

• привременим огледним површинама

• методом утврђивања броја јаја по пупољку 
или гусеница по листу

1. Перманентно праћење популационе динамике 
Tortrix viridana на 

• утврђивање процент а паразитираности јаја, 
гусеница и лутки

• утврђивање морталитета услед гљивичних и 
вирусних инфекција

2. Праћење здравственог стања популација 
Tortrix viridana

3.  Примена биолошких мера борбе

4.  Коришћење биолошких или биотехничких инсектицида при 
високој и врло  високој бројности Tortrix viridana

Tortrix viridana



Trichogramma cacoeciae viridanae



Hibernia defoliaria



Cheimatobia brumata



Интегрална заштита против великог и малог мразовца

• сталним огледним површинама
привременим огледним површинама

• методом утврђивања броја јаја по 
пупољку, гусеница по листу или женки по 
површини лепљивог појаса

1. Перманентно праћење популационе
динамике великог и малог мразовца

• Утврђивање процент а паразитираности 
јаја, гусеница и лутки

• Утврђивање морталитета услед 
гљивичних и вирусних инфекција

2.  Праћење здравственог стања 
популација великог и малог мразовца

3.  Примена биолошких мера борбе

4. Коришћење биолошких или биотехничких 
инсектицида при високој и врло високој бројности 
великог и малог мразовца

Hibernia defoliaria Cheimatobia brumata



I. Инсекти дефолијатори + 
аерозагађење + суша

II. Scolytus intricatus

III. Ophiostoma piceae

IV. Microsphaera alphitoides

V. Гљиве трулежнице + терцијерни 
инсекти

Пример 1.



Scolytus intricatus





Ophiostoma piceae



Интегралне мере заштите

1. Примена интегралних мера борбе против 
храстових дефолијатора

2. Обавезне санитарне сече у храстовим 
састојинама 

3. Успостава шумаког реда после санитарних и 
планских сеча 

4. Третирање храстовог подмлатка фунгицидима 
на бази сумпора против храстове пепелнице



Microsphaera alphitoides



COROEBUS BIFASCIATUS



CERAMBYX CERDO





ALTICA QUERCETORUM



CURCULIO GLANDIUM



SCOLYTUS INTRICATUS



Operophtera brumata



Erranis defoliaria



MALACOSOMA NEUSTRIA



THAUMATOPOEA 
PROCESSIONEA



EUPROCTIS 
CHRYSORRHOEA 



Сушење шума јеле



I. Човек

II. Glis glis

III. Pityokteines spinidens + 
P.curvidens

IV. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти

Пример 1.









Интегралне мере заштите

1. Праћење популационе динамике пуха

2. Уклањање привремених објеката после 
затварања радилишта у шуми

3. Обавезно постављање феромонских 
клопки или ловних стабала на местима 
где су евидентиране штете од пуха



Сушење шума смрче



I. Пожар, снег, ветар, град, 
Heterobasidion annosum, Armillaria
ostoyae

II. Ips typographus + Pityogenes 
chalcographus

III. Гљиве трулежнице + терцијерни 
инсекти

Пример 1.



Heterobasidion annosum – извала смрче





Ips typographus

Pityogenes chalcographus





Интегралне мере заштите

1. Перманентно праћење бројности сипаца

2. Дознака и сеча оштећених стабала

3. Успостављање шумског реда у угроженим 
шумама

4. Постављање феромонских клопки или ловних 
стабала у угроженим шумама

5. Испитивање могућности примене биолошких 
мера борбе против смрчиних сипаца





Ips typographus

Tomicobia seitneri



Armillaria ostoyae



CHRYSOMYXA ABIETIS



Chrysomyxa pirolata



Herpotrichia juniperi („црна 
паучинавост четина”)



Lirula macrospora



RHIZINA UNDULATA



HETEROBASIDION 
ANNOSUM



SACCHIPHANTES VIRIDIS 
зелени смрчин хермес



Adelges laricis црвени смрчин 
хермес



PHYSOKERMES PICEAE



OTIORRHYNCHUS OVATUS
мали смрчин сурлаш 



IPS TYPOGRAPHUS



PITYOGENES 
CHALCOGRAPHUS



TRYPODENDRON 
LINEATUM



CYDIA STROBILELLA



Dioryctria abietella



Сушење шума бора 



I.  Monochamus 
galloprovincialis Ol. (M. 
sartor F. M. sutor L.)

II. Bursaphelenchus
xylophilus (Nicke)

Пример 1.



Red Nematoda

Bursaphelenchus
xylophilus (Nicke, 1970)



Monochamus
galloprovincialis Ol.

+

M. sartor F.

M. sutor L.





Интегралне мере заштите

1. Перманентно праћење деловања штетних 
фактора у боровим културама и састојинама

2. Санитарне сече у  боровим културама и 
састојинама 

3. Успостава строгог шумског реда после 
санитарних, проредних  или планских сеча у 
боровим културама и састојинама

4. Обавезно постављање ловних стабала



I. Пожар, снег, ветар

II. Scolytidae + Cerambycidae + 
Curculionidae

III. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти

Пример 2.





















Интегралне мере заштите

1. Перманентно праћење штетних фактора 
у боровим културама и састојинама

2. Дознака, сеча и хитано уклањање 
оштећених стабала

3. Успостава строгог шумског реда на 
угроженим површинама

4. Постављање феромонских клопки или 
ловхих стабала 

5. Хитно пошумљавање 



CENANGIUM 
FERRUGINOSUM



Cyclaneusma minus



GREMMENIELLA ABIETINA



MYCOSPHAERELLA PINI



SPHAEROPSIS SAPINEA



Fusarium oxysporum



Lophodermium pinastri



Lophodermium seditiosum



HYLOBIUS ABIETIS
велики боров сурлаш 



PISSODES VALIDIROSTRIS
сурлаш борових шишарки 



PISSODES CASTANEUS
мали боров сурлаш 



IPS SEXDENTATUS
шестозуби  боров поткорњак 



IPS ACUMINATUS
трозуби боров поткорњак 



TOMICUS PINIPERDA



TOMICUS MINOR



RHYACIONIA BUOLIANA



THAUMATOPOEA 
PITYOCAMPA



NEODIPRION SERTIFER



DIPRION PINI



Сушење јасена



I. Stereonychus fraxini  + Cheimatobia 
brumata

II. Leperisinus fraxini + Hylesinus 
crenatus

III. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти









PSEUDOMONAS 
SAVASTANOI var. FRAXINI 



LYTTA VESICATORIA 



LEPERISINUS VARIUS 



HYLESINUS CRENATUS 



ZEUZERA PYRINA 



Интегралне мере заштите

1. Примена интегралних мера борбе против 
малог мпазовца и јасеновог сурлаша

2. Дознака и сеча стабала јасена нападнутих 
јасеновим сипцима

3. Успостава шумског реда посе санитарних 
и редовних сеча у јасеновим састојинама

4. Постављање ловних стабала у јасеновим 
састојинама















ТОПОЛЕ



CRYPTODIAPORTHE 
POPULEA



Taphrina populina



Melampsora allii-populina



Uncinula salicis f. populorum



VENTURIA POPULINA



SAPERDA POPULNEA



SAPERDA CARCHARIAS



MELASOMA POPULI



Cryptorrhynchus lapathi



PARENTHRENE TABANIFORMIS
мали тополин стаклокрилац 



SESIA APIFORMIS
велики тополин стаклокрилац 



LEUCOMA SALICIS
тополин губар 



Алохтоне врсте инсеката у 

шумама Србије



Платанова мрежаста стеница  - Corytucha ciliata Say.



Рогати цврчак - Stictocephala bisonia Kopp & Yorke



Амерички медоносни цврчак - Metcalfa pruinosa (Say)



Хермес вајмутовог бора - Eopineus strobi (Hart.)



Дуглазијин хермес - Gillettella coolezi (Gill.)



Дудов штиташ  - Pseudaulacaspis pentagona Targ.-Toz.



Азијска бубамара - Harmonia axyridisa (Pallas)



Америчка стрижибуба - Neoclytus acuminatus F.



Бегремчев жижак - Acanthoscelides pallidipennis (Motsch.)



Гледичијина мува галица - Dasineura gleditchiae (Hens.)



Багремова мува галица - Obolodiplosis robiniae Hald.



Багремов минер наличја листа - Phyllonorycter robiniae Clemens



Баргемов минер лица листа - Parectopa robiniella Clemens



Минер дивљег кестена - Cameraria ochridella Deschka & Dimić



Аришев мољац - Coleophora laricella Hb.



Јапанска храстова свилопреља - Antherea yamamai Guer.



Дудовац - Hyphantria cunea Drury



Багремова лисна оса - Nematus tibialis New.



Софорин брухофагус - Bruchophagus sophorae Crosby + Crosby



Дуглазијин мегастигмус - Megastigmus spermotrophus Wachtl.


