Образац 1.
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број захтева:01-2719/1
Датум:05.04.2011.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Веће научних области
биотехничких наука
ЗАХТЕВ

за давање сагласности на предлог теме докторске дисертације
Молимо да сходно члану 46., став 5. тачка 3. Статута Универзитета у Београду
(“Гласник Универзитета бр. 131/06), дате сагласност на предлог теме

докторске дисертације:
“Генеза, особине и производни потенцијал
шумских земљишта Козаре“.
НАУЧНА ОБЛАСТ: Шумарство
ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ:

1.Име, име једног од родитеља и презиме кандидата:

Игор, Миле, Кнегињић
2. Назив и седиште факултета на коме је стекао високо образовање:

Универзитет у Београду Шумарски факултет
3. Година дипломирања:1999. године
4. Назив магистарске тезе кандидата: „Основне природне карактеристике
мјешовитих шума букве и јеле на Козари“
5. Назив факултета на коме је магистарска теза одбрањена: Универзитет у
Београду Шумарски факултет
6. Година одбране магистарске тезе: 2010. године
7.Назив факултета на коме је кандидат завршио докторске студије:
- пријављује тему по старом закону
1. Одсек, смер или група: Шумарство
2. Година завршетка докторских студија: Обавештавамо вас да је Наставно-научно веће факултета на седници
одржаној 30.03.2011. године размотрило предложену тему и закључило да је
тема подобна за израду докторске дисертације
ДЕКАН

Др Милан Медаревић, ред.проф.
Прилог:
1. Предлог теме докторске дисертације са образложењем
2. Акт надлежног тела факултета о подобности теме за израду докторске дисертације

Додатак уз образац 1.
ПОДАЦИ О МЕНТОРУ
за кандидатa мр ИГОР КНЕГИЊИЋ
Име и презиме ментора:Проф.др МИЛАН КНЕЖЕВИЋ
Звање:редовни професор
Списак радова који квалификују ментора за вођење докторске
дисертације:
1. Kadović, R.i Knežević, M.(2002): Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije.
Monografija. Šumarski fakultet Beograd i Ministarstvo za za zaštitu prirodnih
bogatstava i životne sredine Republike Srbije. Beograd, str. 1 – 279. (M41)
2. Knežević, M., Košanin, O. (2005): Zemljišta u bukovim šumama Srbije. Monografija
Bukva u Srbiji. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije i Šumarski fakultet u
Beogradu. Beograd, str. 1 – 518 (M43)
3. Knežević Milan, Olivera Košanin, Cvjetićanin Rade (2006): Osnovne pedološke
karakteristike nekih kitnjakovih zajednica severoistočne Srbije. Šumarstvo, Nº 1 - 2.
Beograd. Str. 35 – 49.(M52)
4. Ivanišević, P., Knežević, M. (2008): Tipovi šuma i šumskog zemljišta na području
Ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće
„Vojvodinašume“- Petrovaradin i Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica. JP
„Vojvodinašume“. Petrovvaradin.(M44)
5. Milan Knežević, Olivera Košanin (2008): Šumska zemljišta Zlatara. Šumarstvo, Nº 3.
Beograd. Str. 137 – 144. (M52)
6.

Knežević, M., Stanković, D., Krstić, B., Šijačić-Nikolić, M., Vilotić,D. (2009):
Concentration of heavy Metals in Soil end Leaves of Plant species Paulownia elongate
S.Y.HU end Paulownia fortunei Hemsl. Academic Journals - African Jurnal of
Biotehnologi. ( M23)

7. Lukić, S., Knežević, M., Belanović, S. (2009): Role of ameliorative Afforestation in
Carbon accumulation in Soil of Grdelička Gorge.. International Conference „Land
Conservation – LANDCON 0905. Global cnange-challenges for Soil management –
Tara Mountain. Beograd. CATENA VERLAG Advances in GeoEcology 41 pp. 257268.(M33)
8. Milan Knežević, Olivera Košanin (2009): Geneza i osobine zemljišta A-R stadije u
šumskim ekosistemima NP „Tara”. Glasnik Šumarskog fakulteta, 99. Beograd. Str. 7590. (M52)

9. Knežević, M., Košanin, O. (2009): Changes in Soil pH values under anthropogenic
impact. International Conference „Land Conservation – LANDCON 0905. Global cnangechallenges for Soil management -Tara Mountain. Beograd.(M33)
10. Knežević Milan, Olivera Košanin (2010): Rendzine u zajednici bukve, jele i smrče sa
belim borom u NP „Tara“. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 101. Beograd. str.101– 112.
(M52)

Заокружити одговарајућу опцију (А, Б, В или Г):
В) У случају израде докторске дисертације према ранијим прописима
за кандидате који су стекли академски назив магистра наука ментор
треба да има пет радова (референци) које га, по оцени Већа научних
области, квалификују за ментора односне дисертације.
ДЕКАН ФАКУЛТЕТА

Датум:05.04.2011.

М.П.

______________________

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-2609/1
Датум: 30.03.2011.
БЕОГРАД
На основу члана 154. Статута Шумарског факултета Универзитета у Београду, а на
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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА
ПРЕДМЕТ: Оцена теме докторске дисертације кандидата
мр Игора Кнегињића
Одлуком Наставно-научног већа Шумарског факултета Универзитета у
Београду број: 01 -1467/1 од 23. 02. 2011. године образована је Комисија за оцену
научне заснованости поднете пријаве теме докторске дисертације мр Игора
Кнегињића под насловом „Генеза, особине и производни потенцијал шумских
земљишта Козаре“ у саставу:
1. Др Милан Кнежевић, ред. проф. Универзитета у Београду-Шумарског
2.
3.
4.

5.

факултета
Др Раде Цвјетићанин, ванр. проф., Универзитета у Београду-Шумарског
факултета
Др Александар Ђорђевић, ванр. проф., Универзитета у БеоградуПољопривредног факултета
Др Рајко Милошевић, доцент, Универзитета у Београду-Шумарског
факултета
Др Зоран Милетић, научни сарадник Института за шумарство у Београду

Комисија је проучила достављену пријаву и образложење теме докторске
дисертације коју је кандидат поднео и Наставно-научном већу Шумарског
факултета подноси следећи
ИЗВЕШТАЈ
1. НАСЛОВ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
Комисија је сагласна са предложеним насловом теме докторске дисертације
који гласи „Генеза, особине и производни потенцијал шумских земљишта
Козаре“.

2. ПРЕДМЕТ И ЗНАЧАЈ ПРОУЧАВАЊА
Земљиште представља један од најважнијих природних ресурса и веома
важну компоненту терестричких екосистема. Просторно је ограничен и обновљив
ресурс. Обзиром да се веома споро образује, обнављање земљишта природним
процесима, педогенеза је веома дуготрајан процес. Међутим, процеси деградације
земљишта могу у веома кратком временском периоду произвести крупне негативне
посљедице у погледу његових производних потенцијала и еколошких особина.
Зато познавање особина земљишта и његових производних и еколошких
потенцијала представља неопходну основу одрживог коришћења и управљања
земљиштем и земљишним простором и очувања производних и еколошких
потенцијала земљишта.
Земљиште је индивидуална природна творевина и производно средство у
шумарству. Шумско земљиште је веома важна компонента животне средине,
шумских екосистема те један од најзначајнијих ресурса у шумарству. То је
исцрпљиви ресурс који се веома споро образује и обнавља, те је потребно улагати
сталне напоре у његово очување, правилно коришћење и спречавање било којег
вида деградације. Земљиште је трофазни систем у којем се стално одвијају
различити биохемијски процеси (разлагање, синтеза, миграција и др.) који стварају
одређене услове за развијање биљног покривача. Од његових карактеристика
(дубине, текстуре, структуре, адсорптивног комплекса, киселости и др.) зависиће и
ниво продукције биљне масе.
Шумско земљиште својим особинама, прије свега, садржајем хранљивих
материјала и водно-ваздушним режимом, битно утиче на раст и развој шумских
врста дрвећа, а нарочито на процес природне обнове састојина и на тај начин уз
остале станишне прилике омогућава да шумски екосистеми представљају
обновљиве природне ресурсе.
Геолошка подлога и орографски услови су веома значајни чиниоци
педогенезе и у складу са њиховом варијабилношћу у оквиру једног биоклиматског
појаса, изражена је варијабилност земљишног покривача. Тако и на подручју
истраживања, на планинском подручју Козаре хемијска природа супстрата и
форме мезо-рељефа су најдоминантнији фактори педогенетских процеса. Утицај
матичног супстрата је изражен постојањем стена различитог порекла, као i
њиховим физичким стањем и хемијског састава. Најчешће типови матичног
сустрата који се јављају у оквиру истраживаног подручја су : стене седиментног
порекла: флиш ( алтернација пешчара и алевролита), офиолитски меланж
(пешчари, глинци, рожнаци), лапоровити пешчари и лапорци, те магнатског
порекла дијабаз и спилити, габрови, гранити, риолити и гранити-порфирити, које
условљавају хетерогеност земљишног покривача у погледу физичких и хемијских
особина, структуре и производног потенцијала педосистематских јединица
земљишта и карактеристичних земљишних комбинација.
Разлике у хемијском и минеролошком саставу, физичким и другим
својствима, предочених матичних супстрата довели су до јављања одговарајућих
разлика у морфолошким, физичким и хемијским особинама и плодности између
типова земљишта те подтипова унутар сваког дефинисаног типа. У подручју

истраживања углавном се јаваљају следећи типови земљишта: дистрични камбисол
на еоценском флишу, еутрични камбисол на габродолеритима, комплсек еутричног
камбисола и лувисола на габродолоритима, комплекс дистричног камбисола,
лувисола и псеудоглеја на пешчарима и глинцима, лувисол на габродолеритима,
комплекс калкокамбисола и калкомеланосола на једрим кречњацима и
доломитима, комплекс еутричног камбисола и лувисола на серпентиниту и др. У
тако различитим комбинацијама едафских услова на подручју истраживања јављају
се и различите заједнице букве и јеле њихове секундарне творевине.
Мешовите шуме букве и јеле (са и без смрче) у Републици Српској
заузимају површину око 213000 hа или око 46% од укупног шумског фонда
високих шума и представљају привредно најзначајније шуме и врло важне
екосистеме од којих зависе многи чиниоци везани за живот човека и друштва. Од
посебног значаја за привреду Републике Српске.
Поред биљно-географског момента и природни услови, нарочито природа
геолошког супстрата и својства земљишта утичу на карактер вегетације. Подручје
средишњег дијела Козаре карактеришу оптимални услови за развој мешовитих
шума букве и јеле. Томе доприносе општи станишни услови, орографски чиниоци
(купираност терена), велика количина падавина и нарочито едафска компонента
настала као последица варијабилности геолошке подлоге и типова земљишта.
Непроцењива вредност и велики еколошко привредни значај мешовитих
шума букве и јеле у подручју истраживања, али и шире, обавезује шумарску науку
и струку да обезбиједи трајну вриједност ових шума.
Еколошки оправдано, друштвено корисно и економски одрживо газдовање
шумским екосистемима подразумева што прецизније утврђивање еколошкопроизводних параметара. Истраживање својстава и производног потенцијала
земљишног покривача у корелацији са шумским фитоценозама, треба да буде
полазна основа и оквир за дугорочно планирање газдовања шумама и оптимално
коришћење потенцијалних могућности станишта и очување њихове еколошкопроизводне вредности.
3. ОБЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊА
Истраживања у оквиру тематике докторске дисертације биће обухваћен
планином Козара, који у шумско-уређајном погледу припада: Националном парку
„Козара“ те шумско привредном подручју ,,Козарско“, „ Посавско“ и „Доње
Врбаско“. Козара је ниска, припанонска планина, те заузима центрли простор у
северозападном делу Републике Српске/БиХ. Козара је смештена између
геотектонских, физичкоеографских и биљногеографских цијелина: Динарида на
југу и Панонске низије на сјеверу. На западној страни омеђенa је реком Уном, а на
југоистоку Врбасом. Правац пружања масива је ЗСЗ-ИЈИ, дужине око 65 кm,
ширине до 20 кm, и висинског распона од око 200- 978m.
Подручје је је од Јадрнског мора удаљено око 150 кm, а од Атланског океана
око 1600 кm. Са становишта хоризонталног рашчлањења вегетације бивише
Југославије (Хорват и Хорватић, 1967), цели масив Козаре припада нижем
шумском појасу свезе Carpinion betuli illyrico-podolicum, унутар илирске

провинције евросибирско-сјеверноамеричке регије. Према еколошко-вегетацијској
реонизацији БиХ (Стефановић, еt аl. 1983) подручје истраживања припада
Припанонској области и то: северно босанском подручју (већим делом) и
северозападно босанском подручју (мањим делом- јужни обронци Козаре и
подручје Пастирева).
Геоморфолошко обиљежје подручја је изражен и разведен рељеф са умерено
стрмим и стрмим падинама које су усечене бројним водотоцима. На кредноеоценском флишу формиране су врло дугачке косе које се стрмо спуштају у
долине потока. На габродолериту и серпентинитима јављају се кратке и оштре
косе, док су типични крашки облици (гребени, вртаче и увале) каректеристични за
кречњачке пределе. На лапоровитим кречњацима и лапорцима развили су се
гребени и једноличне, стрме падине. У висинском погледу припада брдскопланинској зони и простире се у интервалу од 200 m до 1000 m надморске висине.
Геолошка грађа подручја карактерише се хетерогеним петрографским
елементима, а најраспрострањенија су смеђа земљишта на силикатној геолошкој
подлози.
Од вегетације доминирају високопродуктивне фитоценозе букве и јеле
(Аbieti-Fagetum prаеpanicum) на земљиштима образованим на киселим силикатним
супстратима, те шуме букве односно шуме храста китњака и обичног граба .
Подручје истраживања представља предео изузетне еколошке и економске
вредности. Ова планина је станиште бројних врста гљива, лишајева, маховине и
виших (васкуларних) биљака. Велики број биљака налази се на црвеним листама
ретких и угрожених врста. Обиље извора и водотока са падина планинског масива
представљају незаменљиве водене ресурсе у локалном оквиру. Подручје такође
пружа и огромне могућности за развој различитих видова социјалних функција,
што потрврђује и издвањање националног парка у средишењем делу Козаре.
4. НАУЧНИ ЦИЉ ИСТРАЖВАЊА
Основни циљ истраживања произилази из до сада недовољне и скромне
изучености шумских земљишта и других еколошких елемената планинског масива
Козаре, као и реалне потребе да се утврде еколошко-производне могућности
шумских станишта и на тај начин постави основа будућем дефинисању циљева
газдовања и избору мера за остваривање тих циљева.
Полазећи од наведених констатација кандидат је поставио научни циљ рада
да се детаљно проуче шумска земљишта планине Козара и у складу са тим:
- да се сеутврди и дефинише улога основних педогенетских фактора
(матичног супстрата, вегетације, климе и рељефа) у формирању
одређених развојних стадија земљишта,
- да се свестрано и детаљно проуче морфолошке, физичке и хемијске
особине земљиштаи доведу у везу са физичко-географским условима
средине,
- да се на основу
особина земљишта да оцена производног
потенцијала земљишта,
- да се дефинишу педосистематске једнице земљишта,

- да се проуче односи педосистематских јединица и шумских
фитоценоза и дефинишу еколошко-вегетацијске јединице.
5. ОСНОВНЕ ХИПОТЕЗЕ ОД КОЈИХ СЕ ПОЛАЗИ
Основне хипотезе од којих се полази у проучавању су:
·

·
·

·
·

6.

На геолошким супстратима различитог порекла, физичког и хемијског
састава формирана су земљишта која припападају различитим
педосистематским јединицама, које се разликују у погледу брзине развоја,
физичких и хемијских особина, еколошких карактеристика и производног
потенцијала.
Еколошко-производне карактеристике шумског станишта одређене су
карактеристичним комбинацијама морфолошких и физичко-хемијских
особина земљишта.
Хетерогеност петрографских елемената и орографске прилике су
доминантни фактори који детерминишу данашње стање и динамику развоја
земљишта и шумске вегетације. Хемијска природа стена и форме мезорељефа одлучују о појави одређеног типа, односно подтипа земљишта.
Велика разноликост у генетским карактеристикама земљишног покривача
условила је широк дијапазон њихове еколошке вредности.
Едафски чиниоци настали као последица варијабилности геолошке подлоге
и типова земљишта утичу на карактер вегетације.
МЕТОДЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ИСТРАЖИВАЊИМА

Предложен програм истраживања у оквиру докторске дисертације ће се
реализовати коришћењем референтних теренских и лабораторијских метода
проучавња земљишта (приручници ЈДПЗ-а).
A. Теренска проучавања
У оквиру теренских истраживања извршиће се избор места за копање
одговарајућег броја репрезентативних профила у различитим фитоценозама
мешовитих шума букве и јеле.
На профилима ће се извршити детаљна морфогенетска проучавања и опис
услова средине. Затим ће се узети и одређени број узорака у нарушеном стању за
одређивање стандардних физичких и хемијских особина земљишта по генетским
хоризонтима. Класификација земљишта извршиће се према Шкорићу и
сарадницима (1985).
Истовремено са отварањем земљишних профила урадити ће се исто толико
фитоценолошких снимака., који ће се синтетизовати у фитоценолошку табелу, да
би се установили типови вегетације и међусобна повезаност земљишта и шумске
вегетације.

B. Лабораторијска проучавања
Лабораторијске анализе земљишта извршити ће се у педолошкој
лабораторији Шумарског факултета у Београду на следећи начин:
- oдређивање садржаја хидроскопске воде сушењем у сушници на
температури од 1050C у току 6-8 часова;
-

гранулометријски састав биће одређен по методу Аtteberga уз одређивање
процентуалног садржаја фракције величине: 2-0,2 mm, 0,06-0,02 mm, 0,02-0,006
mm, 0,006-0,002 mm и мањих од 0,002 mm;
активна киселост земљишта (pH у H20) биће одређена електрометријски;
супституциона киселост (pH у 0,01 M CаC12) биће одређена електрометријски;
xидролитичка киселост по Kappenu ( H у cmol. kг -1);
сума киселих катјона (Т-S у cmol. kг -1) биће одређена рачунским путем;
степена засићености земљишта базама биће одређен по Hissinku (%);
проценат хумуса и угљеника по методи Тјурина, И.В. (1960), у модификацији
Симакова;
укупан садржај азот у земљишту биће одређен по Kjeldahl-u;
однос угљеника према азоту (C:N) биће одређен рачунарским путем;
с+адржај лакоприступачних P2О5 и К2О биће одређен је Аl методом.
Фитоценолошка проучавања биће обављена по методолгији Braun-Blankea.
7. ОКВИРНИ САДРЖАЈ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1. Увод

2. Значај и циљ истраживања
3. Преглед досадашњих истраживања
3.1.
Фитоценолошка истраживања
3.2.
Педолошка истраживања
3.3.
Типолошка истраживања
4. Објекат истраживања
4.1.
Основне карактеристике подручја истраживања
4.2.
Фактори образовања земљишта
- Клима
- Геоморфологија
- Геолошка грађа
- Вегетација
- Антропогени утицаји
5. Медод рада
6. Резултати проучавања и дискусија
6.1.
Фитоценолошка проучавања
- Преглед и карактеристике вегетацијских јединица

-

Опште карактеристике фитоценолошких проучавања

-

6.2.
Педолошка проучавања
Морфолошке карактеристике проучаваних земљишта
Основнe физичкe и хемијскe oсобине проучаваних земљишта
Класификациона припадност проучаваних земљишта
Опште карактеристике педолошких проучавања

6.3.
Еколшко-вегетацијске јединице
7. Статистичка анализа
8. Закључци
9. Литература

8. ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
У складу са постављеним циљем истраживања кандидат ће проучити
повезаност и узајамне односе шумских заједница (фитоценоза) и земљишта на
планини Козари. Мешовите шуме букве и
јеле биће фитоценолошки
детерминисане и детаљно прочене карактеристике земљишта на којима се оне
јављају. Поред дефинисања педосистематских и земљишних комбинација на
којима се јављају одређене фитоценозе, на основу резултата теренских проучавања
и аналитичких вредности лабараторијских проучавања особина земљишта биће
дата оцена њихових еколошких карактеристика и производног потенцијала. На
основу резултата фитоценолошких и педолошких проучавања, али и других
фактора станишта, биће дефинисани еколошко-вегетацијски типови шума букве и
јеле на Козари. Ови резултати су од великог практичног значаја за планирање
газдовањем мешовитим шумама букве и јеле, не само у оквиру подручја
истраживања, већ и у ширем региону.
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ЗАКЉУЧАК И ПРЕДЛОГ

На основу анализе поднете пријаве теме докторске дисертације мр Игор
Кнегињића, Комисија је закључила да је кандидат одабрао актуелну тему из
области примјењене науке о земљишту тј. шумарске педологије, али и са
становишта опште фундаменталне педологије. Предложени програм и предмет

истраживања докторске дисертације су детаљно и јасно образложени и
методолошки правилно постављени. Циљеви истраживања су јасни, а полазне
хипотезе засноване на релевантној научној литератури. Разултати истраживања
обезбедиће нова научна сазнања о еколошким и производним потенцијалима
земљишта у шумама букве и јеле на планини Козари и узрочно-последичним
односима земљишта и шумских заједница. Резултати синтезних педолошковегетацијских проучавања сублимирани у дефинисању еколошко.вегетацијски
јединице шума букве и јеле имаће значајну практичну примену у планирању
газдовањем овим екосистемима на принципима одрживог мултифункционалног
коришћења и очуваја њихових еколошких и економских потенцијала.
Полазећи од актуелности предложене теме докторке дисертације,
образложења значаја њене обраде, постављених циљева и хипотеза, предложеног
садржаја и метода истраживања, чланови Комисије су сагласни да тема има
научно-истраживачки карактер, да њена обрада може пружити научни допринос
познавању структуре земљишног покривача и производних потенцијала шумских
земљишта. Имајући у виду дату анализу поднете пријаве докторске дисертације,
као и стручне и научне квалитете кандидата КОМИСИЈА предлаже Наставнонаучном већу Шумарског факултета да прихвати тему и одобри израду докторке
дисертације какндидату мр Игора Кнегињића, дипл.инж. шумарства под насловом
„Генеза, особине и производни потенцијал шумских земљишта Козаре“.
За ментора Комисија предлаже др Милана Кнежевића, ред. проф.
Универзитета у Београду-Шумарског факултета.
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