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 Шуме су наше фабрике на отвореном, које су 

због свог дугог живота стално изложене 

негативним дејствима како абиотичкик фактора 

тако и биотичких који кад под одређенеим 

условима иступе из стања биоценотичке 

равнотежа могу да нанесу много штета шуми. 

 градације инсеката, губар, поткорњаци идр.,. 

Епифотоције разних шумских болести које су 

опустошиле или готово искорениле поједине 

шумске врсте, питоми кестен,. брест,.идр. 



 Пожари, у једном сату могу да униште оно што 

је је прирада стварала и стотинама година.

Шумски екосистеми су јако сложени, са великим 

бројем чланова, при чему губитак само једног од 

њих може да изазове праву еколошку катастрофу 

великих размера

 У шуми делују силе које теже ка

дестабилизацији система али и силe које се

супротстављају том процесу.



 Животна заједница (биоценоза) састављена од многих 

биљака и животиња са претежним учешћем дрвенастих 

биљака у облику стабала на земљишту које под њиховим 

утицајем и утицејем осталих чланова постаје шумско. 

Поједини чланови шумске биоценозе имају функцију

разарача а поједини одржача шумске заједнице. Од

преваге једних или других зависи опстанак шуме.

Чланови шумске заједнице:

 Дрвенасте биљке

 Остале биљке

 Гљиве које насељавају шуму

 Животињски свет шуме



Дуг век шуме значи и дужу екпонираност великом

броју штетних утицаја који се могу поновити у

мањој или већој мери у току животног века шуме

односно појединих сабала која је сачињавају.

Тако на пример катастрофа која је задесил Високе

Татре 11, новебра 2004. године била је само једна

у историји овог дела Карпата. Заправо снажан

ветар брзине и до 165 км/х опустошио је појас 50

* 2,5 км смрчеве шуме са примесама ариша и

бора. Геостатистичке анализе читовог подручја

су показале да када се испреклапају карте са

ветроломима и ветроизвлама у последњих 200

година, готово и да нема подручја које бар

једном није било захваћено овом појавом.
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Б) Штете биотичке природе
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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



























































Red Nematoda

Bursaphelenchus
xylophilus (Nicke, 1970)























Neodiprion sertifer (Geoffroy)





















































 пример губар и велика храстова стрижибуба







I.  Човек (сече)

II. Зрачење сунца (упала 
коре)

III. Аrgilus viridis + 
Taphrorhynchus bicolor

IV. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти

Пример 1.





Agrilus viridis



Fomes fomentarius





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







Tortrix viridana



Hibernia defoliaria



Cheimatobia brumata



I. Инсекти дефолијатори + 
аерозагађење + суша

II. Scolytus intricatus

III. Ophiostoma piceae

IV. Microsphaera alphitoides

V. Гљиве трулежнице + терцијерни 
инсекти

Пример 2.



Scolytus intricatus





Ophiostoma piceae





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

II. Ips typographus + Pityogenes 
chalcographus

III. Гљиве трулежнице + терцијерни 
инсекти

Пример 1.







Ips typographus

Pityogenes chalcographus









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.





I. Пожар, снег, ветар

II. Scolytidae + Cerambycidae + 
Curculionidae

III. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти

Пример 2.























I. Stereonychus fraxini  + 
Cheimatobia brumata

II. Leperisinus fraxini + Hylesinus 
crenatus

III. Гљиве трулежнице + 
терцијерни инсекти









Проблеми Заштите шума у шумским расадницима

Проблеми Заштите шума у вештачким шумским засадима

Проблеми Заштите шума у природним шумама



На ветар и снег  ПРИРОДНЕ шуме су отпорније али ако после 
појединачних штета у виду извала  и ломова изостану мере 
санације, оне могу постати жаришта за намножавање 
штеточина и болести. 

 ГАЗДИНСКА (економска) шума (опште је мишљење да су ове 
више угрожене  од природних) Угрожава их поред оних 
опасности којих има у природним и читав низ специфичних 
које се јављају услед интервенције човека како би повећао 
њихову продуктивниост. У таковој ситуацији уколик,жо 
изостану неке мере може доћи и до појава штета, нпр,. 
изостану мере успоставе шумског реда након експлоатације,. 
повољнии услови за намножавање инсеката, као резултат 
можемо имати градацију сипаца поткорњака у четинарским 
шумама. Услед нагомилавања горивог матереиојала оне бивају 
угроженије и од пожара.

 Зато се, са аспекта заштите ,у газдинским шумама мора 
посветити већа пажња и интензивније праћење здравственог 
стања више пута у току године ( интензивнији мониторинг)



Услови који повећавају и смањују
угроженост газдинске шуме



•Једнодобност. Једнодобне на већим површинама, значи
пуно матереијала слабе отпорности подложног нападу
штеточина и болести али и абиотичким штетним факторима
као што су снег, ветар, пожар, Поједине болести су
карактеристичне за поједине добне узрасте

•Густина обраста. Гушћи обраст већа конкуренција,.мања
отпорност,. већа угроженост) Брже ширење биљних болести
иштеточина услед већег међусобног контакта

•Чисте састојине. Изражена компетиција, смањена
отпорност, на малом простору велики број индивидуа које су
осетљиве на исте биљане болести и штеточине које се
приликом намножавања јако брзо шире на великом
површинама)



Гајење врста ван природног распрострањења.
Смањена и продуктивност и отпорност према
биљним болестима и штеточинама

Насилни прелаз од природног ка вештачком
подмлађивању. Након чистих сеча,пошумљавање
садницама насталих из семена страног порекла,
јављају се проблеми са коренм, инсектима

Уношење болести и штеточина из једне области у
другу где је није било. Из Европе у Америку,
губар,.жутотрба,.риђа борова зоља и из Америке у
Европу рак питомог кестена, дудовац)





Платанова мрежаста стеница  - Corytucha ciliata Say.



Амерички медоносни цврчак - Metcalfa pruinosa (Say)



Хермес вајмутовог бора - Eopineus strobi (Hart.)



Дуглазијин хермес - Gillettella coolezi (Gill.)



Дудов штиташ  - Pseudaulacaspis pentagona Targ.-Toz.



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.



Дудовац - Hyphantria cunea Drury



Багремова лисна оса - Nematus tibialis New.



Софорин брухофагус - Bruchophagus sophorae Crosby + Crosby



Дуглазијин мегастигмус - Megastigmus spermotrophus Wachtl.











Chalara fraxinea- Ash dieback



 Неједнодобне састојине. Стабла самостална и 

отпорна на абиотичке и биотичке штетне чиниоце

 Ређи обраст. Мања конкуренција према ресурсима 

животне средине,. земљиште, влага значи већа 

отпорност, спорије ширење биљних болести и 

штеточина јер стабвла имају мањи директни контакт

 Мешовите састојине . Услед различитих захтева 

према земљишту и другим ресурсима мања је 

конкуренција па самими ти је већа и отпорност. Нема 

опасности од истих непријатеља па се и они спорије 

шире када се појаве. СА АСПЕКТА ЗАШТИТЕ 

МЕШОВИТЕ ШУМЕ СЕ МОГУ  ПРЕПОРУЧИТИ 

ЗА ГАЗДОВАЊЕ КАО НАЈСТАБИЛНИЈE



 Гајење врста у зони њиховог природног 
распрострањења. Брже расту и превазилазе осетљиве 
фазе са аспекта заштите (нпр. Црни бор до 20 година 
старости осетљив на D. pini)

 Примена природног подмлађивања Избегавају се 
штете од чисте сече и употеба семена сумњиве 
провинијенције – ово је делимично регулиснао законом 
о семену и репродуктивном материјалу који  у неким 
државама не дозвољава  коришћење семена из једног у 
други регион провенијенције. нпр у Словачкој је 
дозвољено коришћење семена из суседних региона и из 
једне висинске зоне у суседну а ли не могу се 
прескочити две висинске зоне или у несуседни регион 
провинијенције. Велики број проблема које имамо у 
заштити води порекло од семена и не коришћења 
адекватног садног материјала!!! Ове негативне 
последице се испољаваја понекад и 10 до 20 година 
након пошумљавања.



 Интензивна нега шуме. Одстрањивање болесног и зараженог 
материјала из састојине, спровођење шумког реда и првилно 
извлачење посеченог матереијала, предуслов су за спречавање 
већих штета.

 Изградња шумских комуникација. Добро развијена мрежа 
шумских комуникација предуслов је за интензивну негу шума и 
брзо извлачење нападнутих и болесних стабала, санацију 
ветроизвала и снегоизвала као и ефикасну борбу против пожара. 

 Појачани надзор над шумом. Што се раније примети било 
какво штетно деловање у шуми имамо више времена за 
спречавање ширења и смањење штета па је зато врло битно што 
чешће контролисати здравственостање шуме. Ово може значити 
и примену савремених метода које могу омогућити рану 
детекцију штетних појава пре но што оне и испоље своје 
негативно дејство на шуму. Добар примере за ово јесте примена 
феромна у праћењу бројн ости разних шумских штеточина, како 
сипаца поткорњака и дрвенара, тако и разних врста 
дефолијатора а  најпре губара.



Предмет: 

 Заштита шумског газдинства, његове 
производње и његових производа од разних од 
сметњи и губитака

Задаци: 

 Испитивање свих штета у шуми и њених 
узорчника

 изналажење средстава предохране против 
штета

 изналажење средстава сузбијања штета

 формулисање захтева према пословању у 
циљу заштите газдинства



 Видели смо у претходном делу на почетку излагања 

да шуми прети велики број штета чије смо 

узрочнике груписали у абиотичке и  биотичке 

природе. Међу њима је велики број оних чије су 

штете мале, готово занемарљиве и које не ометају 

пословање и производњу газдинства. 

 Супротнио њима има и оних које праве велике 

штете, често и на великим површинама. Оваквим 

штетама и њиховим изазивачима треба посветити 

највећу пажњу. Ово нас наводи на чињеницу да се 

морају дефинисати приоритети заштите, јер је 

немогуће пратитит све узрочнике ма колико били 

добро кадровски и технички опремљени. 



 Дакле, узрочници се могу поделити на оне које 

праве МАЛЕ ШТЕТЕ, оне које се јављају у

КАЛАМИТЕТУ (КАТАСТРОФАЛНЕ), на оне 

које се јављају ПОВРЕМЕНО и оне које се 

јављају РЕДОВНО (ЧЕСТО) као и на оне који се 

јављају на ВЕЛИКМ и оне који се јављају на 

МАЛИМ ПОВРШИНАМА. 

 Захтеви које заштита поставља пред пословање 

газдинства се могу поделити на опште и 

специјалне. Опште који се односе на свако 

газдинство и специјалне који се односе на посебне 

случајеве, посебно земљиште,. посебна намена 

шуме, специфичности везане за врсту дрвећа идр,.



 Дефинисање СИМПТОМА сваког 

појединачног узрочника  штете, како би се могла 

прецизно поставити ДИЈАГНОЗА саме штете. 

Ово може бити проблем поготову у случају кад 

имамо уланчавање штета, када последњи у низу 

маскира претходног члана својим симптомима па 

се деси да лечимо последицу  а  не узорк 

проблема. Врло је битно познавати ране 

симптоме како би се сама штета ограничила на 

што је могуће мању меру благовременом 

акцијом заштите. 



 Испитивање узорчника штета у шуми за сваку 
врсту дрвећа која има економски значај. Ово 
подразумева проучавање биономије и биологије 
штеточина и болести ипроналажење слабих тачака у 
њиховом развићу, односно најподеснијег момента 
који ће дати најбоље резултате заштите уз 
минималан утрошак средстава.

 Утврђивање свих мера предохране и сузбијања за 
сваког узрочника штета посебно.

 Стварање основа за систематску заштиту шума. 
Новим законом о шумама предвиђена је израда 
планова заштите шума на сваких 5 година на нивоу 
шумског подручја. Ови планови теба да препознају 
главне проблеме заштите шума на једно шумско 
привредном подручју и дају препоруке које ће имати 
за циљ умањење штета.



 Мере предохране. Имају за циљ да спрече штете, 
тако што ће створити услове неповољне за појаву и 
развој узрочника штета. То су најбоља и 
најефикаснија срества Заштите шума.

 Оне морају бити уграђене у редовно пословање 
газднства. 

 Могу се односити на субјекат заштите (узрочника 
штете) или на објекат заштите (шуму). У првом 
случају имају за задатака да спрече  или смање 
штетно дејство узрочника штете и примењују се 
најчешће против болести и штеточина животињског 
порекла. У другом случају мере предохране 
подразмевају повећање отпорности на спољње 
утицаје као што су ветар,.снег, спречавање 
исушивања земљишта. 



 Стабло слободе

 Стабло склопа

 Стабло плашта

Плашт може бити примарни и накнадни

Опасности по плашт

 Ветар

 Олуја

 Штетни инсекти

 Дејство сунца

 Човек



 није једнака погодност различитих врста за 

формирање шумског плашта

 Већа регенерациона моћ-већа отпорност 

плашта

 Плашт може бити природни и вештачки

 Улога шумског плашта-да штити састојину од 

штетних утицаја који долазе споља (ветар, 

снег, стока,.итд)



 МЕРЕ ДИРЕКТНОГ СУЗБИЈАЊА ИЛИ 

МЕРЕ БОРБЕ – у ситуацији када је штетна 

појава ескалирала, када мере предохране нису 

примењиване или су затајиле

 СРЕДСТВА ОГРАНИЧАВАЊА ШТЕТА –

Штета не долази сама- Уланчавање-

Пример: после олује треба санирати извале јер 

нам прети опасност од пренамножења 

подкорњака



Заштита 

шума

Гајење шума

Фитопатологиј

а

ЕнтомологијаКлиматологиј

а

Педологија

Коришћење шума

Органиазација пословања у 

шумарству

Планирање газдовања у 

шумарству



28. Октобар 2013.

Слободан Милановић



 Земљиште представља сасатавни део шумског

екосистема

 Од квалитета шумског земљишта зависи биљна

продукција и виталност шуме, тако да је у интересу

заштите шума да се очува или поправи квалитет

шумског земљишта.

 Шумско земљиште је изложено штетним факторима

који могу утицати на продуктивност шуме и њен

опстанак те је стога оно предмет заштите.

 Оштећења земљишта могу бити:

 Хемијско-физичка оштећења

 Механичка



 Сабијање

 Закишељавање

 Образовање камена (ортштајн)

 Образовање сировог хумуса

 Образовање тресетишта

 Забаривање и замочваривање земљишта 

На теренима подложним задржавању воде шума утиче позитивно:

•задржавањем 50% талога у крунама који испари пре него што
доспе до земљишта

•исушивањем-дренажом земљишта процесом транспирације

•одржавањем горњег слоја земљишта растреситим чиме утиче
на продирање површинске воде у дебље слојеве земљишта



 На теренима који имају водо-непропусни слој мора се 
водити рачуна о избору врста за пошумљавање тако да ту 
долазе врсте које толеришу виши ново подземних вода 
као што су црна јова, Taxodium, врбе,тополе, јасен.

 Сузбијање сувишне влаге у земљишту могуће је 
копањем мреже одводних канала са једним главним који 
има највећи пад и који је у вези са неким водотоком.

До механичког оштећања земљишта долази услед штетног деловања:

• воде

• ветра

• гравитације

Вода и гравитација своје штетно деловање према шумском земљишту 
испољавају на нагнутим теренима.



 Штетно дејство воде испољава се се у виду:

 спирања земљишта (ерозије)

 и увиду клизања (ручевања)

 Која ће се штетна појава испољити зависи од типа земљишта и од  тога да 
ли је присутна површинска или дубинска (упијена) вода. Уколико имамо 
тешка иловаста земљишта и присутну упијену воду долази до клизања,  док 
до спирања долази услед деловања гравитацције и површинске воде. 

 Спирање земљишта. На интензитет спирања поред нагиба и 
растреситости земљишта  утиче и биљни покривач.

 Већи нагиб – већа опасност од спирања

 Већа растреситост-већа опасност од спирања

 Биљни покривач јачи-опасност од спирања мања

 Услед спирања имамо двоструку штету и то на терену где се 
спирање врши али и на терену где се депонује испрани материјал. 

 Ерозија земљишта је велики проблем тако да се њиме бави посебна 
Служба за заштиту од ерозије. 



 Мере предохране у овом случају јесу подизање 

шума на огољеним и стрмим теренима. 

 Шума смањује негативни ефекат саме кише на 

земљиште пружајући му заштиту крунама 

дрвећа.

 Хумусни слој задржава велику количину воде и 

спречава интензивно отицање површинске воде:

 Одржавање шумског покривача

 Спречавање огољавања земљишта коришћењем 

шумске простирке и пашарењем



 Подразумева лагано кретање слоја земљишта на 
нагнутим теренима који руши све пред собом, 
инфраструктуру, комуникације и читава насеља (Пример 
Умка).

 До клизања долази на стрмим теренима који су 
покривени тањим растреситим слојем испод кога се 
налази водо-непропустиви слој иловаче, лапораца или 
шкриљаца.

 Када вода доспе до непропусног слоја услед притиска 
земље ствара се једна кашаста маса по којој клизи горњи 
слој на стрмој равни. 

 Уколико се на оваквом терену налази шума до клизања 
не долази јер шума то спречава везивањем горњег 
растреситог слоја за доњи непропусни слој својим 
жилама које у њега пенетрирају. Дрвеће, као што је већ 
речено, црпи велику количину воде (природна пумпа) и  
на тај начин дренира терен.



 До клизања долази и када се на нагнутом терену уклони тзв. 
„ПЕТА“ – нагомилани растресити слој на дну стрмине, природни 
ослонац који трпи притисак читавог терена и спречава клизање. 
Често се при изградњи путева уништава овај ослонац и након 
неколико година када иструну жиле посечених стабала долази до 
покретања земљишта. 

 Рани индикатори  будућих клизишта су: 

 наборана земља

 искривљеност доњег дела стабла

 искошена стабла

 Мере предохране против клизања су:

 Не допустити нагомилавање воде на угроженим теренима 
изградњом одводних канала уз поштовање принципа да се вода не 
одводи из шуме већ само разводи до делова где је нема довољно.

 При изградњи путева обратити пажњу на такозване руч терене и ту 
градити путеве у насипу како се неби оштетила „пета“.

 Спречавање оштећења руч терена од стране водотока 
проширивањем и подизањем њиховог дна.

 Одржавање шумског покривача на угрожен им теренима. 



 Уколико је до покретања земљишта већ дошло, за 

заустављање земљишта треба предузети следеће мере:

1. Бочно одвођење површинске воде са терена који клизи

2. Одвођење подземне воде дренажним каналима, који се копају 

до дна слоја који клизи и попуњавају се облицама, гранама  и 

камењем. 

3. Израда потпорних зидова пре но што се земљиште покрене

Песак је саствљен од финих кварцних зрнаца које ветар лако 

покреће и носи на велике дистанце где се нагомилавају и 

таложе.

По пореклу и месту депоновања разликују се:

приморски 

копнени песак.



 Приморских дина има око 7% копнених површина

 Копнене дине се јављају поред великих река или у централним деловима 

великих равница (Делиблатска, Рамско-голубачка, Суботичко-хоргошка).

 Уколико је песак покривен било каквим биљним покривачем он се назива 

смиреним, док песак који није покривен бива ношен ветром на краће или 

дуже дистанце, где се нагомилава и формира копнене дине. Штета настаје на 

местима депоновања песка али и приликом његовог ношења, када може да 

оштети биљке.

 На песку се подижу шуме које су по својој функцији имају заштитни 

карактер. Оне везују песак. 

 Услед несавесног газдовања или природних непогода, попут пожара, после 

уништавања биљног покривача, може доћи до поновног покретања песка.

 Пошумљавање, односно смиривање Делиблатске пешчаре је трајало од 1815. 

до 1907. године. Песак с епокретао више пута у Делиблатској пешчари. 

 Да би се спречиле штете од песка „вејача“ неопходно је стално држати такве 

терене покривене биљним покривачем, најбоље шумом и заштити их на сваки 

начин од огољавања.

 Шуме прогласити за заштитне, спречити крчење пањева и одношење стеље 

која поправља и везује земљиште.



 Шума је стално изложена утицају сунца, ветра, снега и 
кише. Уколико су ови утицаји у оквиру нормалних 
вредности тада ови фактори користе шуми и помажу јој 
да опстане. Међутим уколико се неки од ових утицаја 
испољи у повишеном интензитету тада могу настати 
негативне последице по шуму. 

 Утицаји екстремних климатских фактора нису чести али 
како је животни век шуме дуг мора се рачунати и на ове 
штете које понекад могу бити катастрофалне. На појаву 
екстремних климатских фактора није могуће утицати али 
је мерама предохране могуће умањити штетне 
последице.



 Екстремним температурама (Жега са сушом и мраз)

 Атмосферским падавинама (снег, иње , град и киша)

 Кретањем ваздуха (приземни ветар и олуја)

 Загађеном атмосфером

 Атмосферским електрицитетом

Сви ови фактори могу деловцати на шуму ДИРЕКТНО 

(механички и биолошки) и ИНДИРЕКТНО 

(уланчавањем)



 Минимум

 Оптимум 

 Максимум

 Еуривалнетне врсте

 Стеноваленетне врсте

 Висока температура доноси шуми штете од жеге 
и суше 

 Ниска температура  доноси шуми штете од 
мраза.



 Потребадрвећа за влагом,  како би остварило оптималну продукцију 
дрвне масе у нашим условима и за наше врсте су око 1000 mm
падавина годишње. 

 Дрвеће при максималној продукцији има и највећу отпорност. 

 Током сушних година смањује се продукција али и отпорност дрвећа 
према биљним болестима и шеточинама. 

 До жеге и суше долази услед повишених температура услед 
сунчевог зрачења (инсолације). 

 Разлика између ова два шетена утицаја је у експонираности високој 
температури  без падавина. 

 Дејство високе температуре у краћем временском периоду назива се 
жега или припека док се дужи временски период са повишеном 
температуром без падавина назива сушом. 

 После обе штетне појаве шуми прети уланчавање штета.

 Штете од жеге могу бити посредне и непосредне (спржавање и 
сушење биљака и биљних делова, упале коре, пукотине на стаблима 
и окружљивост). Посредне штете се јављају као последица жеге и 
много пута имају већег значај него директне штете услед 
уланчавања.

 На жегу су  најосетљивији млади биљни органи: клице, младо 
лишће, цветови и избојци.



 При 54 °C долази до пропадања протоплазме у ћелијама биљака тако 
да ова тепература представља горњи лимит за опстанак дрвенастих 
врста. Температуре ваздух не прелазе ове вредности па је неопходно 
директно загревање биљака сунчевим зрацима,  да би дошло до 
ћелијеке смрти

 Опасност  по биљке се повећава уколико је земљиште покривено  
предметима који се лако загревају као што су опала кора, лишће, 
камење. Услед жеге, нападнути биљни делови или читаве биљке 
увену и више се не могу повратити.

 Најугроженије су младе биљке или старије које су расле у сенци 
после наглог отварања склопа када се повећа изложеност сунчевом 
зрачењу.  Зато је неопходно, код врста сенки, отварати склоп 
пажљиво и у етапама, како би се биљке адаптирале на повећану дозу 
сунчевог зрачења. 

 Нарочито велика  опасност од жеге је за младе биљке у 
расадницима, када је неопходно вршити засену како би се 
производња садног материјала одржала. Сама површина земљишта 
се може загрејати више од 54 °C па и до 65°C на песковима, када 
долази до изумирања ћелија камбијума у зони врата корена младих 
биљака а сама штета се назива прстенаста болест. 

 Треба правити разлику у расадницима између полегања поника 
услед високе температуре и полегања изазваног дејством патогена 
који изазивају сличан симптом.



 Ослобађање подмладка се мора вршити у фазама, поступно 
како би се младе биљке припремиле.

 Прво се приликом подмлађивања састојина подмладак 
ослобађа засене одозго а потом и засене са стране.

 У расадницима је обавезна вештачка засена уколико се 
жели обезбедити сигурна производња.

 Упала коре

 Карактеристична је за стабла врста са глатком кором као што је 
буква и  јавор, која су расла у засени па се нагло изложе повишеном 
сунчевом зрачењу услед отварања склопа или кресања бочних грана. 

 Упала коре представљ изумирање камбијума под дејством жеге. 

 Стабла расла на осами, чак и врста са танком кором, временом 
стекну отпорност  јер се код њих на изложеним деловима формира 
дебљи заштитни слој плуте који штити њихов камбијум од жеге. 



 Према осетљивости на упалу коре врсте дрвећа се 
могу поделити на:

 јако осетљиве: буква, затим граб, јавор, и јасен а 
од четинара у осетљиве спадају јела смрча и 
вајмутов бор. 

 Врсте двећа са грубом кором као што су храст, 
брест, бор и ариш сматрају се отпорним на упалу 
коре.

 Штете од упале коре представљају „иницијалну 
капислу“ за покретање читавог низа штетних 
фактора и њиховог уланчавања (гљиве и инсекти) па 
је неопходно оваква стабла уклањати из састојине. 

 Врло често после уклањања ових стабала долази до 
упале коре на суседним стаблима која се налазе иза 
њих. 



 Подизање и нега шумског плашта на западним, 
јужним и југозападним ивицама шуме, нарочито у 
буковим састојинама.

 Постепено ослобађање стабала која су расла у 
засени, нарочито осетљивих врста.

 Избегавање кресања грана стабла која расту на 
ивици шуме, код врста где постоји опасност од 
упале коре.

 Формирање мешовитих састојина уношењем храста, 
бреста или бора у букове шуме.

 Кречење рубних стабала осетљивих врста (у шумама 
посебне намене-заштитног карактера, парковима)



 Услед изложености повишеним температурама, сувим 
ветровима и недостатку падавина током дужег периода, 
долази до суше. 

 До недостатка влаге у шумском земљишту може да дође услед 
општих климатских услова, односно сувог времена , па тада 
говоримо о општој суши или услед специфичног положаја 
појединих стабала у састојини када говоримо о локалној 
суши.

 Општа суша. Настаје лети али није ретка ни у пролеће, када 
је и опаснија по шуму и почетком јесени. Ветар и сунце 
исушују земљиште а услед недостатка падавина долази до 
тешких последица по шуму. 

 Последице од суше израженије су у равницама на јужним и 
западним експозицијама као и на врховима и гребенима.

 Изнад 500m последице суше су мање услед нижих 
температура и веће релативне влаге као и веће количине 
падавина.

 Штетне последице суше испољавају се на више начина при 
чему је интензитет штета сразмеран дужини сушног периода. 



 Смањење воде у земљишту доводи до слабљења циркулације 
сокова у биљкама, повећава се концентрација соли у 
земљишту што може токсично утицати на коренов систем.

 Губитак у прирасту огледа се смањењу ширине годова чијом 
анализом се може данас реконструисати клима у појединим 
подручјима. Развијена је нова шумарска дисциплина 
Дендрохронологија.

 Физиолошко слабљење и изумирање стабала. Услед 
недостатка воде читава биљка стагнира и слаби а ово води до 
самњене отпорности на биљне болести и штеточине и 
уланчавању штета.

 Повећана опасност од пожара повећавањем количине 
горивог материјала у шуми.

 Превремено опадање лишћа и то прво у унутрашњости 
крошње а потом и споља – тзв. физиолошко опадање лишћа.

 Успорено разлагање хумуса услед сушом смањене 
активности микроорганизма који су одговорни за ове процесе.

 Трошкови попуне култура услед сушом изазваног 
пропадања новоподигнутих култура



 Време када се суша дешава. Највећа штета настаје током 
пролећне суше јер биљке током интензивног пораста захтевају 
велике количине влаге, нарочито подмладак и клијанци. 
Нешто мање штете настају током летње суше а најмање током 
јесење.

 Врста земљишта. Најугроженија су кречњачка и шљунковита 
земљишта, док су пескови мање угржени ако су на високим 
подземним водама, која се капиларно преноси у више слојеве. 
Сиромашна земљишта су угроженија од дубоких а иловаста 
више од песковитих јер током суше пуцају дубоко и могу да 
покидају жиле дрвећа. 

 Земљишни покривач. Стеља у маховина спречавају брзо 
исушивање воде али и повећавају количину коју шума може да 
апсорбује током обилних падавина. 

 Старост дрвећа. Што су биљке млађе то су осетљивије на 
сушу и то више и уколико им је корен слабије развијен. 

 Врста дрвећа. Врсте са плитким кореном су више угрожене 
од оних са дубоким. 



 Врло осетљиве- буква, јасен, смрча и јела

 Осетљиве –граб, јавор, јова и ариш

 Слабо осетљиве-бреза, брест, липа, Sorbus, 

борови и дуглазија

 Неосетљиве – храст, багрем, топола и врбе



 До локалне суше долази на оним местима где стабла својим крунама 
задржавају водени талог да допре до земљишта  а  пуштају ветар и 
сунце да исушују земљиште. 

 Локална суша је карактеристична  за једнодобне сатојине у којима је 
разбијен склоп,  када на северној ивици прогале, услед повећане 
инсолације долази до локалне суше иако читава површина добија 
једнаку количину влаге.

 С обзиром на режим влажења и сушења можемо имати следеће 
ситуације за појединачна стабла:

 Положај у затвореним склоповима када састојина задржава много 
али и троши много воде, потпунио спречава допирање сунца и 
добрим делом дејство ветра. Опасност од суше постоји.

 Положај у ретком склопу пропушта много воде до земљишта али и 
пуно сунца и ветра.

Појединачни положај који је карактеристичан за причувке и 
ослобођено стабло из склопа.

 Голи положај када се пропушта сва количина воде до земљишта али 
је и потпуно изложено негативном (исушујућем) дејству сунца и 
ветра.

 Најповољнији је положај за појединачно стабло је у пребирној 
шуми.



 Не постоје мере директног сузбијања. Преостају нам једино мере 

предохране које обезбеђују састојинама да што лакше преброде 

периоде са жегом и сушом и сведу на минимум опасност од 

уланчавања штета када се ове негативне појаве испоље.

 Мере предохране су:

 Одржавање растреситог склопа у сасатојинама где прети 

опасност од суше како би што већа количина падавина пристизала 

до земљишта. Ово омогућује и одржавање подраста који је значајан 

фактор у борби против суше. 

 Мешавина четинара и лишћара јер су лишћари голи преко зиме 

па земљиште акумулира већу количину неопходне влаге.

 Подизање плашта на источним, јужним и западним странама што 

спречава продирање ветра у састојину и смањује опаност од локалне 

суше.

 Подизање и нега  подраста који помаже плашту унутар састојине у 

борби са исушујућим ветром.



 Подизање младе шуме у бочној засени старе шуме, јер подмладак 

мора да ужива бочну засену а ово се постиже подизањем на северној 

страни, која има највлажније земљиште и најмање се исушује 

ветром. 

 Спречавање огољавања земљишта, јер маховина и стеља 

спречавају исушивање земљишта.

 Сађење садница под бочном заштитом у случају вештачког 

обнављања али и коришћење контејнерских садница обогаћеним 

полимерима који везују воду насупрот садница са голим кореном. 

Садњу је боље вршити током јесени у случају лишћара, односно 

пролећа у случају четинара јер њихиов корен мирује од новембра до 

марта а четине транспиришу и у овом переиоду па може доћи до 

дехидратације садница. У случају лишћара корен не мирује током 

зиме сем од фебруара до половине марта, немају лишћа па не 

транспиришу па је зато погоднија садња током јесени. 

 Заливање као мера дирекнте борбе против суше могућа је једино у 

расадницима и парковима.



ДРУГИ ДЕО- АБИОТИЧКИ ШТЕТНИ УТИЦАЈИ

А. Оштећења и заштита шумског земљишта

Хемијско физичка оштећења
Механичка оштећења

Спирање земљишта
Клизање терена
Живи песак

Б. Штете од атмосферских утицаја

1. Штетно дејство од ниских температура
Жега и суша
Спржавање и сушење биљака и биљних делова, Упала коре, Суша
Штетно дејство мраза
Зимски мраз
Смрзавање биљака, Мразопуцине, Голомразица
Позни и рани мраз



2. Штетно дејство атмосферских талога

Киша

Снег

Штетно дејство снега, 

Лавине

Иње

Град

Поледица на дрвећу

3. Штетно дејство ветра и олуја

Штетно дејство ветра

Штетно дејство олуја

Дејство олује на шуму, Услови који одређују опасност од олује, 

Заштита од олује, Однос газдинства и олује, Шумско газдинске 

мере после олује



Опадање температуре испод тачке мржњења воде (0

° C) називамо мразом

До мраза долази услед:

 Радијације земљине површине

 Надирања хладног ваздуха

 Интензивног испаравања воде у сув ваздух









 Зимски:

 Смрзавање биљака

 Мразопуцине

 Голомразица (избацивање младих биљака из 

земље)

 Пролећни  (Позни)

 Јесењи (Рани мраз)











 -25 ° C

 Лишћари угроженији од четинара

 Старија стабла осетљивија од млађих

 Јаче отварање склопа и ослобађање старијих 

стабла повољно утиче на појаву мразопуцина 





 Позни мраз се јавља најчешће почетком маја

 Страдају млади биљни органи, избојаци, лишће, 

пупољци и цветови

 Биљке морају поново из резерви да формирају 

нове органе

 Рани мраз скраћује вегетацију и смањује прираст

 Позни је опаснији од раног мраза





Киша

Снег

Лавине

Иње

Град

Поледица на дрвећу



 У већини случајева позитивно утиче на шуму

 У екстремним случајевима – велика количина падавина у 
кратком временском периоду – може довести до:

 Спирања земљишта

 Спирања подмладка

 Мере борбе: копање јаркова на стрмим теренима како би 
се заштитио подмладак

 Растојање између јарака 5-10 m у зависности од стрмине
дужина јарака 3-5 m

 Дубина јарака 30 cm



 Снег пада најчешће на температурама -1 до +1 

°C

 Карактеристике снега:

 специфична тежина варира од 0,1-0,66

 Јако је хигроскопан – упија 75% воде од своје 

тежине

 Снег као и киша може деловати позитивно и 

негативно на шуму



 Снеголоми

 Снегоизвале

 Савијање

 Највеће штете од снега када пада на +2 °C јер 

апсорбује велику количину воде и јако 

оптерећује стабла 

(400-700m) крајем или почетком зиме

 Шете могу бити директне и индиректне









































 Лавине настају у високим и стрмим планинама

 Шума у погледу лавина има двоструку улогу

 Да спечи појаву лавина

 Да се супротстави слабим тек насталим 

лавинама

 Лавине могу бити јако штетне по шуму

















 Настаје ноћу при слабом ветру, густој магли и 

тепературама знатно нижим од 0°C

 Опаснија је појава од снега јер се не отреса као 

снег

 Може да буде и у слоју дебљине 20 cm

 Китине од иња су појава локалног је карактера











 Град предтавља комаде леда који  су формирани 

високо у атмосфери

 Величина  је 0,5 до 2 cm, могу бити и крупнији 

комади

 Прави механичка оштаћења

 Отвара простор за продирање патогена на 

отвореним ранама и уланчавање штета











 Настаје када хладна киша пада на смрзнуте 

предмете  (четине, гране, врхове стабала)

 Може да нанесе знатне штете шуми

 Појава је локалног карактера













 Ветар представља хоризонтално кретање ваздуха

 У зависности од брзине имамо

 Ветар до 18,2  m/s

 Олују од 18,2- 29 m/s

 Оркан више од 29 m/s



 Деформација круне

 Исушивање земљишта

 Заштита од ветра:

 Заштитни плашт

 Подраст у пругама на растојању од 50 – 100 m

 Одржавање мртве шумске простирке која 

спречава исушивање земљишта









 Ветроломи

 Ветроизвале

 Савијања






















