Катедра Гајење шума
Списак тема за завршни рад на основним акaдемским студијама на којима је ментор
проф. др Милун Крстић
ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
ГАЈЕЊЕ ШУМА
1.

Дефинисање узгојне потребе применом узгојне аналитике у састојни
__________________________ на подручју ________________________________

2.

Стање шуме и предлог мелиоративних мера у изданачкој састојини
__________________________ на подручју ________________________________

3. Стање шуме и предлог мелиоративних мера у девастираној састојини
______________________ на подручју ____________________________________
3. Квалитет састојине као критеријум за дефинисање мелиоративно-изгојних потреба
и мера у шуми _______________ на подручју ______________________________
5.

Предлог мелиоративно-узгојних мера на обешумљеној површини у ГЈ
________________ на подручју _________________________________________

6.

Утицај потенцијала локалне топлоте на распрострањење шума у ГЈ
___________________ на подручју ______________________________________

7. Предлог пројекта подизања заштитних шумских појасева на подручју
_____________________________________________________________________
8. Састојинско стање, узгојне потребе и мере у шумама посебне намене на подручју
_______________________________________________________________________

Напомена: Дефинисање локалитета и типа шуме у наслову рада биће вршено на
основу места израде завршног рада

Оквирне теме завршних радова на основним академским студијама из предмета
Екологија гајења шума и Гајење шума I у којима је ментор Др Мартин Бобинац,
ред. проф.:
а) Нега састојина:
1. Просторна заступљеност, структура и узгојне потребе састојина
_____________________ на подручју ___________________________,
2. Проучавање структуре и узгојних потреба у природним састојинама
______________________ __на подручју ________________________,
3. Проучавање структуре и узгојних потреба у вештачки подигнутим састојинама
___________________________ на подручју__________,
4. Карактеристике
прве
прореде
у
младим
састојинама
_____________________________ на подручју ___________________,
5. Карактеристике
прореде
у
узгојно
запуштеним
састојинама
_____________________________ на подручју ___________________,
6. Утицај мера неге на развој и прираст стабала и састојина
_____________________ на подручју ___________________________,
7. Предлог узгојних мера за санирање последица девитализације састојина
храста
___________________________
на
подручју
___________________________,
б) Обнављања састојина:
1. Карактеристике урода__________________у шуми________________,
2. Карактеристике раста поника _________________у различитим састојинским
условима у шуми________________________________,
3. Карактеристике развоја подмладка _________________ у различитим
састојинским условима у шуми________________________________,
4. Карактеристике подмлађивања________________у
шуми_________________на подручју ___________________________,
5. Карактеристике подмлађивања_____________________у шуми посебне
намене на подручју___________________________________,
Напомена: Студент у захтеву да се одреди тема и ментор назначује предмет и
подручје истраживања које сам изабере, а може предложити и нову
проблематику-тему као предмет израде завршног рада.

Списак тема завршних радова на основним студијама за Студијске програме
(Шумарство, Еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса,
Пејзажна архитектура ) на којима је ментор др Виолета Бабић, доцент
(за студенте од уписне генерације 2014/15.године- који студирају по Болоњи 3)

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
ШУМАРСКА ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА
1. Основне
климатске
карактеристике
шумског
_____________________________

подручја

2. Основне
климатске
карактеристике
_____________________________

урбаног

подручја

3. Основне
климатске
карактеристике
_____________________________

бањског

подручја

ТЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ РАД ИЗ ПРЕДМЕТА
КЛИМА ШУМСКИХ И УРБАНИХ ПОДРУЧЈА СРБИЈЕ
1. Карактеристике климе применом комбинованих климатских параметара
подручја
________________________________________________________________
2. Климатско-вегетацијске карактеристике планине
________________________________________________________________
Напомена: дефинисање локалитета проучавања у наслову завршног рада
биће усаглашено у договору кандидата са ментором.

