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Циљ предмета 
Проучавање узрока деградације шумских екосистема, критеријума за дефинисање стања и степена деградираности шума и 
шумског земљишта, метода превођење деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме, и деградираног шумског 
земљишта; вештачко обнављање и подизање шума. 
Исход предмета 
Оспособљавање студената за утврђивање узрока деградације, анализу и процену последица, критеријума за дефинисање стања и 
степена деградираности шума и шумског земљишта; за избор одговарајућих  мелиоративно-узгојних поступака за превођење 
деградираних и девастираних шума у квалитетније шуме; за извођење узгојних радова на вештачком обнављању и подизању 
шума. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Стање шумских ресурса Србије, вегетацијски облици деградираних и девастираних шума и потреба мелиорације и превођења у 
виши узгојни облик, регенеративна (изданачка) способност шумског дрвећа. Узроци деградације шума и шумског земљишта 
(историјски, климатски, едафски, орографски и биотички фактори). Измена врста дрвећа као узрок и последица деградације 
шуме. Критеријуми за утврђивање степена деградираности; дефинисање угрожености од деградације и степена деградираности 
састојине и шумског земљишта; дефинисање станишта обешумљене шумске површине (голети), одређивање метода 
мелиоративно-узгојних мера на основу врсте и степена деградације; мелиорацијa изданачких, деградираних шума шума и 
унапређивање стања; вештачко обнављање деградираних шума и нега новоснованих засада; мелиорација изражено 
деградираних (девастираних) шумских екосистема, ревитализација састојина оштећених негативним утицајем абиотичких и 
биотичких фактора, опожарених површина, састојина у фази сушења, биомелиорација обешумљених шумских површина, 
деградираних шумских земљишта и јаловишта. Мелиорација шумског земљишта, ревегетација голети. Заштитни шумски 
појасеви (ветрозаштитни, противерозиони, климазашитни, анитиимисиони) - оснивање и нега. Адаптивност наведених мера 
затеченом стању шума и климатским променама. 
Практична настава 
На конкретним примерима дефинише се стање и степен угожености и деградираности објекта мелиорације и симулира извођење 
одговарајућих мелиоративних радова: врши се дефинисање услова средине објекта рада; избор методa вештачког обнављања и 
подизање шума при биомелиорацији и техничким мерама мелиорације; избор најпогодније врсте на основу услова станишта; 
предмер радова и предрачун трошкова при мелиоративним радовима према постојећим нормативима у пракси. 
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Број часова активне наставе: Теоријска настава: 2+2 Практична настава: 
Метод извођења наставе 
Активна (теоријска) настава путем видео-бим презентације, а  на вежбама симулација извођења одговарајућих узгојних радова 
на примерима. Као практична настава примењују се индивидуални рад студената израдом елабората – практичном симулацијом 
извођења поједнихих узгојно-мелиоративних радова на примерима; 2 дана једнодневне теренске наставе у околини Београда; 
школска пракса 2 дана у наставним базама Шумарског факултета. Семинарски радови, пројектни задаци 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 
практична настава 10 усмени испит 65 
семинар-и 20 
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