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Ненад Ранковић

ПОШУМЉАВАЊЕ У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ ОД 1961-2007. 
ГОДИНЕ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЦРНИ И БЕЛИ БОР

Извод: Пошумљавање у Србији има велики значај, јер се само њиме може 
повећати шумска површина и довести на онај ниво који одговара пот ре
бама становништва. На то указује и садржај неких докумената као што је 
то „Стручне основе за израду Националног шумарског акционог програ
ма“, где се још у самом почетку потенцира овај проблем. Посебан значај 
има пошумљавање црним и белим бором, који се најчешће користе при по
шумљавању оних најнеповољнијих терена. У овом истраживању се анализира 
кретање обима пошумљавања у периоду од 19612007. године, сагледава уче
шће црног и белог бора, као и однос њихових пошумљених површина, и ге
неришу прогнозе тих промена у наредном периоду. На тај начин се може 
сагледати и друштвеноекономски значај пошумљавања са аспекта испуње
ња постављених циљева шумарске политике, а посебно пошумљавања црним 
и белим бором, као специфичним врстама дрвећа.
Кључне речи: пошумљавање, Србија, црни бор, бели бор

AFFORESTATION IN SERBIA IN THE PERIOD 1961-2007 WITH 
SPECIA L REFERENCE TO AUSTRIAN PINE AND SCOTS PINE

Abstract: The significance of afforestation in Serbia is high because only in this 
way the forest area can be increased and brought to the level which corresponds 
to the demands of the population. This is also indicated by the content of some 
documents, such as “Professional base for the design of the National Forest Action 
Programme“, which emphasises this problem from the very beginning. Special sig
nificance is assigned to afforestation with Austrian pine and Scots pine, which are 
most frequently applied in the afforestation of the most unfavourable terrains. This 
study analyses the scope of afforestation over the period 19612007, the percentage 
of Austrian pine and Scots pine and the relationship of the afforested areas, and 
generates the forecasts of the changes in the future period. In this way, the social
economic significance of afforestation can be assessed from the aspect of satisfying 
the objectives of forest policy, and particularly of afforestation with Austrian pine 
and Scots pine, as the specific tree species.
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1. УВОД

Током последњих пола века развоја шумарства констатовано је да Србија 
има недовољно шума у односу на природне услове, са једне стране, и потребе за 
шумским производима, како оних робног тако и неробног карактера, са друге. Про
цењено је да би оптимални степен шумовитости требало да буде око 41%, па је у 
свим развојним плановима шумарства постизање ове шумовитости било присутно 
као важан циљ шумарске политике (Ра н кови ћ , Кеча , 2007). Зна чај пошумљава
ња је потврђен и у најновијим планским документима (К а дови ћ  et al., 2008), где 
и даље егзистира као један од водећих циљева савремене шумарске политике Ре
публике Србије.

Овај проблем најбрже се може решити вештачким пошумљавањем свих го
лети и других површина које се не могу у другу сврху искористити, као и оних које 
су већ унапред из одређених разлога предвиђене за пошумљавање. Зато су током 
више од пола века чињени велики напори да се обезбеде финансијска средства и 
изврше пошумљавања како би се приближило постављеном циљу (Ра н кови ћ  Н., 
Вла и н и ћ  А., 1989). У том смислу било би од користи сагледати ефекте тако спро
ведених акција на пошумљавању, пре свега преко обима пошумљене површине, и 
тако утврдити правце кретања и темпо промена у пошумљавању. На тај начин мо
гуће је обезбедити поуздану основу за прогнозирање кретања у наредном периоду, 
ради доношења исправних одлука како такав посао треба наставити. Тиме се омо
гућава већа сигурност постизања овако важног циља шумарске политике.

Имајући у виду да су црни и бели бор врсте које нису специјално захтевне у 
односу на станиште (посебно се то односи на црни бор), могу успешно да се користе 
при пошумљавању терена који оскудевају у хранљивим материјама. У том смислу 
је од интереса познавање кретања обима пошумљавања овим врстама и проценити 
њихов допринос укупној пошумљеној површини и повећању шумовитости Србије.

С обзиром на то, основни циљ ових истраживања је да се утврде токови кре
тања обим пошумљавања црним и белим бором у периоду од 19612007. год. и њи
хов допринос у пошумљавању и повећању укупне шумске површине. Сврха истра
живања је у томе да се на основу стечених сазнања прогнозира кретање посматра
них величина у будућности и обезбеди чврста сазнајна основа за планирање и 
спровођење радова на пошумљавању и у наредном периоду, посебно за потребе 
припре ме пројекта дугорочног пошумљавања у Србији (Ра н кови ћ , Кеча , 2007). 
Предмет истраживања би била укупна пошумљена површина и пошумљена повр
шина црним и белим бором у посматраном периоду.

2. МЕТОД РАДА И ОБРАДА ПОДАТАКА

У овим истраживањима, као основна научна метода, коришћена је метода 
моделовања, док су као истраживачке методе коришћене метода анализе тренда 
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(Ра н кови ћ , Гла в оњи ћ , 2003, 2004, Ра н кови ћ  et al., 2007), уз примену регре
сионе и корелационе анализе (јови ч и ћ , 1981). Поред тога, коришћене су и кла
сичне методе закључива ња (апстракција и конкретизација, анализа и синтеза, ин
дукција и дедукција), као и друге методе и технике неопходне за добијање потре
бних елемената за закљу чивање (просеци, апсолутни раст, стопе раста, итд.).

За верификацију добијених регресионих модела тренда коришћени су кое
фицијент детерминације (R2), коефицијент корелације (R), tстатистике добијених 
оцена параметара (у моделима су приказани у заградама испод одговарајућег па
раметра) и Fстатистика (за оцену значајности коефицијента корелације) (Пе т з , 
1985, Ра н кови ћ , 1996). За све тестове праг статистичке значајности био је α=0,05 
(ниво дозвољене грешке је једнак или мањи од 5%).

Основни подаци су прикупљени из одговарајућих званичних публикација, 
билтена (19612003) и годишњака (20002008), као и јавних база података Репуб
личког завода за статистику на Интернету (20042006). Тако прикупљени подаци 
су употпуњени одређеним неопходним калкулацијама аутора (табела 1). Обрада 
података је извршена у одговарајућим статистичким програмима и програмима за 
унакрсна табеларна израчунавања.

Израда модела тренда и њихове анализе односе се на укупну пошумљену по
вршину, затим површину пошумљену црним бором, белим бором, учешће њихових 
пошумљених површина (појединачно и збирно) у укупно пошумљеној површини, 
као и међусобни однос њихових пошумљених површина. Такође, модели и анализе 
рађени су посебно за два дела посматраног периода  за период од 19611999. године 
и период од 20002007. године.

Табела 1.  Пошумљена површина у периоду 19612007. години и учешће црног и белог бора 
у пошумљеној површини и укупној површини шума

Table 1.  Area afforested with Austrian pine and Scots pine in the period 19612007 and the per
centage in the afforested area and in the total forest area

Год.
Year

Pu

Црни и бели бор
Aust. & Scots pine

Црни бор
Austrian pine

Бели бор
Scots pine PCb

PBb
P Up Us PCb Up Us PBb Up Us

ha ha % % ha % % ha % %
‘61 12.157,00 1.949,00 16,03 0,11 1.448,00 11,91 0,08 501,00 4,12 0,03 3
‘62 11.947,00 2.676,00 22,40 0,15 2.290,00 19,17 0,12 386,00 3,23 0,02 6
‘63 11.313,00 2.356,00 20,83 0,13 1.971,00 17,42 0,11 385,00 3,40 0,02 5
‘64 10.964,00 2.644,00 24,12 0,14 2.176,00 19,85 0,12 468,00 4,27 0,02 5
‘65 12.031,00 2.141,00 17,80 0,11 1.743,00 14,49 0,09 398,00 3,31 0,02 4
‘66 11.504,00 3.244,00 28,20 0,17 2.560,00 22,25 0,13 684,00 5,95 0,04 4
‘67 9.892,00 2.129,00 21,52 0,11 1.923,00 19,44 0,10 206,00 2,08 0,01 9
‘68 7.754,00 1.753,00 22,61 0,09 1.535,00 19,80 0,08 218,00 2,81 0,01 7
‘69 6.146,00 1.488,00 24,21 0,08 1.361,00 22,14 0,07 127,00 2,07 0,01 11
‘70 7.268,00 1.473,00 20,27 0,08 1.287,00 17,71 0,07 186,00 2,56 0,01 7
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Табела 1.  Пошумљена површина у периоду 19612007. години и учешће црног и белог бора 
у пошумљеној површини и укупној површини шума

Table 1.  Area afforested with Austrian pine and Scots pine in the period 19612007 and the per
centage in the afforested area and in the total forest area

Год.
Year

Pu

Црни и бели бор
Aust. & Scots pine

Црни бор
Austrian pine

Бели бор
Scots pine PCb

PBb
P Up Us PCb Up Us PBb Up Us

ha ha % % ha % % ha % %
‘71 6.051,00 1.315,00 21,73 0,07 1.167,00 19,29 0,06 148,00 2,45 0,01 8
‘72 5.408,00 1.601,00 29,60 0,08 1.429,00 26,42 0,07 172,00 3,18 0,01 8
‘73 6.171,00 1.956,00 31,70 0,09 1.659,00 26,88 0,08 297,00 4,81 0,01 6
‘74 7.593,00 2.812,00 37,03 0,13 2.258,00 29,74 0,10 554,00 7,30 0,03 4
‘75 6.740,00 2.823,00 41,88 0,13 2.420,00 35,91 0,11 403,00 5,98 0,02 6
‘76 6.679,00 2.591,00 38,79 0,12 2.178,00 32,61 0,10 413,00 6,18 0,02 5
‘77 12.264,00 6.351,00 51,79 0,28 5.555,00 45,30 0,24 796,00 6,49 0,04 7
‘78 13.805,00 6.377,00 46,19 0,28 5.188,00 37,58 0,23 1.189,00 8,61 0,05 4
‘79 16.894,00 8.492,00 50,27 0,37 7.270,00 43,03 0,32 1.222,00 7,23 0,05 6
‘80 17.514,00 8.017,00 45,77 0,35 6.481,00 37,00 0,28 1.536,00 8,77 0,07 4
‘81 16.942,00 7.997,00 47,20 0,35 5.816,00 34,33 0,26 2.181,00 12,87 0,10 3
‘82 18.315,00 6.696,00 36,56 0,29 5.141,00 28,07 0,22 1.555,00 8,49 0,07 3
‘83 16.796,00 6.484,00 38,60 0,28 5.622,00 33,47 0,24 862,00 5,13 0,04 7
‘84 14.810,00 5.661,00 38,22 0,24 4.602,00 31,07 0,20 1.059,00 7,15 0,05 4
‘85 12.704,00 5.102,00 40,16 0,22 4.031,00 31,73 0,17 1.071,00 8,43 0,05 4
‘86 9.232,00 3.677,00 39,83 0,16 3.088,00 33,45 0,13 589,00 6,38 0,03 5
‘87 6.970,00 3.275,00 46,99 0,14 2.380,00 34,15 0,10 895,00 12,84 0,04 3
‘88 10.493,00 4.252,00 40,52 0,18 3.345,00 31,88 0,14 907,00 8,64 0,04 4
‘89 8.901,00 4.196,00 47,14 0,18 3.217,00 36,14 0,14 979,00 11,00 0,04 3
‘90 8.512,00 3.902,00 45,84 0,17 3.200,00 37,59 0,14 702,00 8,25 0,03 5
‘91 7.891,00 3.619,00 45,86 0,18 2.799,00 35,47 0,14 820,00 10,39 0,04 3
‘92 6.267,00 2.568,00 40,98 0,13 1.832,00 29,23 0,09 736,00 11,74 0,04 2
‘93 3.507,00 1.660,00 47,33 0,08 1.313,00 37,44 0,07 347,00 9,89 0,02 4
‘94 3.568,00 1.487,00 41,68 0,08 1.069,00 29,96 0,06 418,00 11,72 0,02 3
‘95 3.808,00 1.570,00 41,23 0,08 1.267,00 33,27 0,06 303,00 7,96 0,02 4
‘96 3.140,00 1.096,00 34,90 0,06 891,00 28,38 0,05 205,00 6,53 0,01 4
‘97 2.410,00 617,00 25,60 0,05 511,00 21,20 0,04 106,00 4,40 0,01 5
‘98 2.130,00 896,00 42,07 0,05 820,00 38,50 0,04 76,00 3,57 0,00 11
‘99 2.420,00 738,00 30,50 0,04 621,00 25,66 0,03 117,00 4,83 0,01 5
av1 9.039,48 3.255,18 35,09 0,16 2.648,83 28,68 0,13 606,35 6,41 0,03 5
Ra1 –156,91 –1,08 / / –5,02 / / 3,93 / / –0,05
Is1 –2,7% –1,0% / / –1,0% / / 0,01% / / –1,0%
‘00 2.668,00 526,00 19,72 0,03 489,00 18,33 0,02 37,00 1,39 0,01 13
‘01 2.057,00 256,00 12,45 0,01 194,00 9,43 0,01 62,00 3,01 0,00 3
‘02 2.747,00 407,00 14,82 0,02 351,00 12,78 0,02 56,00 2,04 0,00 6
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Табела 1.  Пошумљена површина у периоду 19612007. години и учешће црног и белог бора 
у пошумљеној површини и укупној површини шума

Table 1.  Area afforested with Austrian pine and Scots pine in the period 19612007 and the per
centage in the afforested area and in the total forest area

Год.
Year

Pu

Црни и бели бор
Aust. & Scots pine

Црни бор
Austrian pine

Бели бор
Scots pine PCb

PBb
P Up Us PCb Up Us PBb Up Us

ha ha % % ha % % ha % %
‘03 3.661,00 662,00 18,08 0,02 468,00 12,78 0,02 194,00 5,30 0,00 2
‘04 2.917,00 476,00 16,32 0,02 324,00 11,11 0,02 152,00 5,21 0,01 2
‘05 2.746,00 271,00 9,87 0,01 157,00 5,72 0,01 114,00 4,15 0,01 1
‘06 4.783,00 357,00 7,46 0,01 171,00 3,58 0,01 186,00 3,89 0,01 1
‘07 10.475,00 326,00 3,11 0,01 219,00 2,09 0,01 107,00 1,02 0,01 2
av2 4.006,75 410,13 12,73 0,01 296,63 9,48 0,01 113,50 3,25 0,01 4
Ra2 803,95 –17,73 / / –32,51 / / 14,79 / / –1,21
Is2 17,4% –3,9% / / –10,4% / / 19,7% / / –25,2%

Извор: (19612003), (20042006), (20002008) и калкулације аутора
Легенда:  Pu  укупна пошумљена површина, P  пошумљена површина црним и белим бором, PCb  по

шумљена површина црним бором, PBb  пошумљена површина белим бором, Up  учешће по
шумљене површине у укупној пошумљеној површини, Us  учешће по шумљене површине у 
површини шума, av1  просек у периоду посматрања до 2000. године, av2  просек у периоду 
после 2000. године, Ra1  апсолутни раст у периоду до 2000. године, Ra2  апсолутни раст у 
пе риоду после 2000. године, Is1  експоненцијална стопа раста у периоду до 2000. године и 
Is2  експоненцијална стопа раста у периоду после 2000. године

Legend:  Pu  total afforested area, P  area afforested with Austrian pine and Scots pine, PCb  area afforested 
with Austrian pine, PBb  area afforested with Scots pine, Up  percentage of afforested area in total 
afforested area, Us  percentage of afforested area in total forest area, av1  аverage in the study pe
riod till 2000, av2  average in the period after 2000, Ra1  absolute growth in the period till 2000, 
Ra2  absolute growth in the period after 2000, Is1  exponential growth rate in the period till 2000, and 
Is2  exponential growth rate in the period after 2000

Разлог за овакву поделу при формирању и анализи кретања обима пошум
љавања у Србији налази се у чињеници да је 2000. год. на неки начин преломна у 
односу на бази чна дру штвеноекономска кретања, односно тада Србија убрзано 
почиње да спро води про цес привредне трансформације (прелазак са планске на тр
жишну прив реду  процес „транзиције“). С обзиром на то, јасно је да су у периоду по
сле 2000. годи не, у односу на претходни пе риод, деловали потпуно различити фа
ктори. Поред тога, јавља се и интензивни је укључивање домаће привреде у међу
народне токове после изве сног периода изо лације (средином 90их година про шлог 
ве ка), што утиче на економска кретања у земљи (утицај фактора окружења).

Све так ве промене су битно утицале на однос јавних предузећа и државних 
органа према по шумљавању, односно на финансирање инвестиција у пошумљава
ње. То је, као последицу, имало изражен утицај на физич ке ефекте пошумљавања 
(обим пошум ље не површине).
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3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

3.1. Кретање укупног обима пошумљавања

На основу израђеног модела тренда за период од 1961 1999. године (табела 2, 
слика 1) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција четвртог степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  обим укупних пошумљавања (у ha) у периоду од 1961 1999. год. карактери

ше се променама у смеру, па постоје три јасно издвојена подпериода  до 
1970. год. (опадајући), између 1970. и 1980. год. (растући) и после 1980. го
дине (поново опадајући).

Табела 2. Елементи модела тренда укупне пошумљене површине
Table 2. Elements of total afforested area trend model

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а 2,51∙1012 4,098

0,69 0,83

18
,4

9

Y=2,51∙1012–5,06∙109∙X+3,83∙106∙X2–1.287,5∙X3–0,16∙X4
b –5,06∙109 –4,093
c 3,83∙106 4,088
d –1.287,50 –4,083
е 0,16 4,078

Период од 20002007. год.

ln a –315,37 –2,959
0,61 0,78 9,

22

Y=1,09∙10–137∙e0,16∙X

или
Y=1,09∙10–137∙1,17Xb 0,16 3,036

Слика 1.  Тренд укупног обима пошумљава
ња у периоду од 19611999. године

Figure 1.  Trend of total scope of afforestation in 
the period 19611999

Слика 2.  Тренд укупног обима пошумљава
ња у периоду од 20002007. године

Figure 2.  Trend total scope of afforestation in 
the period 20002007
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У просеку, укупни обим пошумљавања је опадао за око 157 ha годишње, а 
просечна годишња експоненцијална стопа раста је –2,7%.

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. год. (табе ла 2, 
слика 2) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана експоненцијална регресиона функција;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  обим укупних пошумљавања у периоду од 20002007. год. карактерише се 

експоненцијалним растом, по просечној годишњој стопи од 17,4%.
Посматрано у апсолутним износима, укупни обим пошумљавања је у про

секу растао за око 804 ha годишње.

3.2. Кретање обима пошумљавања црним и белим бором

На основу израђеног модела тренда за период од 1961 1999. године (табела 3, 
слика 3) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција четвртог степена;
– сви елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  обим пошумљавања црним и белим бором (у ha) у периоду од 19611999. 

го дине карактерише се променама у смеру, тако да постоје три јасно изд
војена подпериода  до 1970. год. (опадајући), између 1970. и 1980. год. (ра
стући) и после 1980. године (поново опадајући).

У просеку, обим пошумљавања црним и белим бором је опадао за око 1,08 ha 
годишње, а просечна годишња експоненцијална стопа раста је –1,0%.

Табела 3. Елементи модела тренда пошумљене површине црним и белим бором
Table 3. Elements of trend model of the area afforested with Austrian pine and Scots pine

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а 1,22∙1012 4,396

0,72 0,85

21
,5

0

Y=1,22∙1012–2,46∙109∙X+1,86∙106∙X2–626,92∙X3+0,08∙X4
b –2,46∙109 –4,392
c 1,86∙106 4,388
d –626,92 –4,383
е 0,08 4,379

Период од 20002007. год.
a 35.924,55 0,818

0,10 0,31 0,
65 Y=35.924,55–17,73∙Xb –17,73 –0,809

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 3, 
слика 4) може се констатовати следеће:

– модел представља линеарна регресиона функција;
– статистички елементи нису сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
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–  обим пошумљавања црним и белим бором у периоду од 20002007. год. 
карактерише се просечним годишњим опадањем у износу од око 17,73 ha 
годишње (што треба узети са одређеним степеном опрезности, с обзиром 
на несгнификантност параметара).

Посматрано у релативним износима, обим пошумљавања црним и белим бо
ром је у просеку опадао за око 3,9% годишње (и у овом случају се може препоручити 
одређена резервисаност у закључивању, пошто су параметри несигнификантни).

3.3.  Кретање учешћа пошумљене површине црним и белим бором у укупној 
пошумљеној површини

На основу израђеног модела тренда за период од 19611999. године (табела 4, 
слика 5) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција другог степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  учешће пошумљавања црним и белим бором у пошумљеној површини у 

периоду од 19611999. год. има промене у смеру, тако да по стоје два јас но 
издвојена подпериода  до 1985. год. (растући), и после 1985. год. (опадајући).

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 4, 
слика 6) може се констатовати следеће:

– модел представља линеарна регресиона функција;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  учешће пошумљавања црним и белим бором у односу на пошумљену по

вршину у периоду од 20002007. год. карактерише се опадањем у износу од 
1,88% просечно годишње.

Слика 3.  Тренд обима пошумљавања црним 
и белим бором у периоду од 1961
1999. године

Figure 3.  Trend of the scope of afforestation 
with Austrian pine and Scots pine in 
the period 19611999

Слика 4.  Тренд обима пошумљавања црним 
и белим бором у периоду од 2000
2007. године

Figure 4.  Trend of the scope of afforestation 
with Austrian pine and Scots pine in 
the period 20002007
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Табела 4.  Елементи модела тренда учешћа пошумљене површине црним и белим бором 
у укупној пошумљеној површини

Table 4.  Elements of trend model of the percentage of area afforested with Austrian pine and 
Scots pine in total afforested area

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а –0,197∙106 –6,154
0,71 0,84

43
,1

3

Y=–0,197∙106+198,88∙∙X–0,05∙X2b 198,88 6,138
c –0,05 –6,120

Период од 20002007. год.
a 3.777,16 3,455

0,66 0,81

11
,8

6

Y=3.777,16–1,88∙X
b –1,88 –3,443

3.4. Кретање односа пошумљених површина црним и белим бором

На основу израђеног модела тренда за период од 1961 1999. године (табела 5, 
слика 7) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција трећег степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  однос пошумљене површине црним и пошумљене површине белим бором 

у периоду од 19611999. год. карактерише се променама у смеру, тако да по
стоје три јасно издвојена подпериода  до 1970. год. (растући), између 1970. 
и 1990. год. (опадајући) и после 1990. године (поново растући).

Слика 5.  Тренд учешћа пошумљавања цр
ним и белим бором у укупној по
шумљеној површини у периоду од 
19611999. године

Figure 5.  Trend of percentage of afforestаtion 
with A. pine & Scots pine in total af
forested area in the period 19611999

Слика 6.  Тренд учешћа пошумљавања цр
ним и белим бором у укупној по
шумљеној површини у периоду од 
20002007. године

Figure 6.  Trend of percentage of afforestаtion 
with A. pine & Scots pine in total af
forested area in the period 20002007
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Табела 5.  Елементи модела тренда односа пошумљених површина црним и белим бором
Table 5.  Elements of trend model of the relationship of the areas afforested with Austrian pine 

and Scots pine
Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а –8,64∙106 –4,721

0,44 0,66 8,
99 Y=8,64∙106+13.087,83∙X–6,61∙X2+0,001∙X3b 13.087,83 4,722

c –6,61 –4,723
d 0,001 4,724

Период од 20002007. год.

ln a 572,68 3,274
0,64 0,80

10
,6

8 Y=5,15∙10248∙e–0,29∙X

или
Y=5,15∙10248∙0,75Xb –0,29 –3,269

У просеку, однос пошумљене површине црним и пошумљене површине бе
лим бором је опадао за око 0,05 индексних поена годишње, а просечна годишња 
експоненцијална стопа раста овог односа је –1,0%.

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 5, 
слика 8) може се констатовати следеће:

– модел представља експоненцијална регресиона функција;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  однос пошумљених површина црним и белим бором у периоду од 2000

2007. год. карактерише се просечном годишњом стопом раста у износу од 
око –25,17%.

Слика 7.  Тренд односа пошумљених повр
шина црним и белим бором у пе
риоду од 19611999. године

Figure 7.  Trend of the relationship of the ar
eas afforested with Austrian pine and 
Scots pine in the period 19611999

Слика 8.  Тренд односа пошумљених повр
шина црним и белим бором у пе
риоду од 20002007. године

Figure 8.  Trend of the relationship of the ar
eas afforested with Austrian pine and 
Scots pine in the period 20002007
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Посматрано у апсолутним износима, однос пошумљених површина црним и 
белим бором је у просеку опадао за око 1,21 индексних поена годишње.

3.5. Кретање обима пошумљавања црним бором

На основу израђеног модела тренда за период од 1961 1999. године (табела 6, 
слика 9) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција четвртог степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  обим пошумљавања црним бором (у ha) у периоду од 19611999. год. ка

рактерише се променама у смеру, тако да постоје три јасно издвојена под
периода  до 1966. год. (опадајући), између 1966. и 1983. год. (растући) и по
сле 1983. године (поново опадајући).

У просеку, обим пошумљавања црним бором је опадао за око 5,02 ha го
дишње, а просечна годишња експоненцијална стопа раста је износила –1,0%.

Табела 6.  Елементи модела тренда обима пошумљавања црним бором
Table 6.  Elements of trend model of the scope of afforestation with Austrian pine

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а 0,998∙1012 4,359

0,70 0,84

20
,2

6

Y=0,998∙1012–2,01∙109∙X+1,52∙106∙X2–513,03∙X3+0,06∙X4
b –2,01∙109 –4,356
c 1,52∙106 4,352
d –513,03 –4,349
е 0,06 4,345

Период од 20002007. год.
a 65.434,23 1,862

0,36 0,60 3,
44 Y=65.434,23–32,51∙Xb –32,51 –1,854

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 6, 
слика 10) може се констатовати следеће:

– модел представља линеарна регресиона функција;
– статистички елементи нису сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  обим пошумљавања црним бором у периоду од 20002007. год. карактери

ше се просечним годишњим опадањем у износу од око 32,51 ha годишње 
(што треба узети са одређеним степеном опрезности, с обзиром на несигни
фикантност параметара).

Посматрано у релативним износима, обим пошумљавања црним и белим 
бором је у просеку опадао за око 10,42% годишње (и у овом случају важи напомена 
о резервисаности при закључивању, јер су параметри несигнификантни).
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3.6.  Кретање учешћа обима пошумљавања црним бором у укупној пошумљеној 
површини

На основу израђеног модела тренда за период од 19611999. године (табела 7, 
слика 11) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција другог степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  учешће пошумљене површине црним бором у односу на укупну пошумљену 

површину у периоду од 19611999. год. карактерише се променама смера, 
тако да постоје два јасно издвојена подпериода  до 1985. год. (растући) и 
после 1985. год. (опадајући).

Табела 7.  Елементи модела тренда учешћа пошумљавања црним бором у укупној пошум
љеној површини

Table 7.  Elements of the trend model of the percentage of Austrian pine afforestation in total 
afforested area

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а –156.516,23 –5,776
0,66 0,81

34
,6

9

Y=–156.516,23+157,71∙X–0,04∙X2b 157,71 5,762
c –0,04 –5,746

Период од 20002007. год.
a 3.963,53 4,804

0,79 0,89

22
,9

7

Y=3.963,53–1,97∙X
b –1,97 –4,793

Слика 9.  Тренд обима пошумљавања цр
ним бором у периоду од 19611999. 
године

Figure 9.  Trend of the scope of afforestatio n 
with Austrian pine in the period 
19611999

Слика 10.  Тренд обима пошумљавања цр
ним бором у периоду од 2000

    2007. го дине
Figure 10.  Trend of the scope of afforestation 

with Austrian pine in the period 
20002007
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У просеку, учешће пошумљене површине црним бором у односу на укупну 
пошумљену површину је расло за око 0,42% годишње.

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 7, 
слика 12) може се констатовати следеће:

– модел представља линеарна регресиона функција;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  учешће пошумљавања црним бором у укупној пошумљеној површини у пе

риоду од 20002007. год. карактерише се просечним годишњим опадањем 
у износу од око 1,97% годишње.

3.7. Кретање обима пошумљавања белим бором

На основу израђеног модела тренда за период од 1961 1999. године (табела 8, 
слика 13) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција четвртог степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  обим пошумљавања белим бором (у ha) у периоду од 19611999. год. ка

рактерише се променама у смеру, тако да постоје два јасно издвојена под
периода  до 1983. год. (растући) и после 1983. год. (опадајући).

У просеку, обим пошумљавања белим бором је растао за око 3,93 ha годиш
ње, а просечна годишња експоненцијална стопа раста је износила 0,01%.

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 8, 
слика 14) може се констатовати следеће:

– модел представља експоненцијална регресиона функција;

Слика 11.  Тренд учешћа пошумљавања цр
ним бором у укупној пошумљеној 
површини у периоду од 19611999. 
године

Figure 11.  Trend of the percentage of Austrian 
pine afforestation in total afforested 
area in the period 19611999

Слика 12.  Тренд учешћа пошумљавања цр
ним бором у укупној пошумљеној 
површини у периоду од 2000
2007. године

Figure 12.  Trend of the percentage of Austrian 
pine afforestation in total afforested 
area in the period 20002007
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–  сви посматрани статистички елементи су сигнификантни на нивоу значај
ности α=0,05;

–  обим пошумљавања белим бором у посматраном периоду од 20002007. 
године каракте рише се просечним годишњим растом у износу од око 
19,72% годишње.

Табела 8.  Елементи модела тренда обима пошумљавања белим бором у укупној пошум
љеној површини

Table 8.  Elements of the trend model of the scope of Scots pine afforestation in total afforested 
area

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а 0,22∙1012 3,324

0,65 0,80

15
,6

3

Y=0,22∙1012–0,45∙109∙X+0,34∙106∙X2–113,89∙X3+0,01∙X4
b –0,45∙109 –3,319
c 0,34∙106 3,314
d –113,89 –3,309
е 0,01 3,304

Период од 20002007. год.

ln a –348,77 –2,457
0,51 0,71 6,

20

Y= 3,4∙10–152∙e0,18∙X

или
Y=3,4∙10–152∙1,197Xb 0,18 2,489

Посматрано у апсолутним износима, обим пошумљавања белим бором је у 
просеку растао за око 14,79 ha годишње.

Слика 13.  Тренд обима пошумљавања бе
лим бором у периоду од 19611999. 
године

Figure 13.  Trend of the scope of afforesta
tion with Scots pine in the period 
19611999

Слика 14.  Тренд обима пошумљавања бе
лим бором у периоду од 2000
2007. године

Figure 14.  Trend of the scope of afforesta
tion with Scots pine in the period 
20002007
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3.8.  Кретање учешћа обима пошумљавања белим бором у укупној пошумљеној 
површини

На основу израђеног модела тренда за период од 1961 1999. године (табела 9, 
слика 15) може се констатовати следеће:

– за модел је одабрана полиномијална регресиона функција трећег степена;
– сви статистички елементи су сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  учешће пошумљене површине белим бором у односу на укупну пошумље ну 

површину у периоду од 19611999. год. има промену смера, па се разликују 
два подпериода  до 1990. год. (растући) и после 1990. год. (опадајући).

Табела 9.  Елементи модела тренда учешћа пошумљавања белим бором у укупној пошум
љеној површини

Table 9.  Elements of the trend model of the percentage of Scots pine afforestation in total af
forested area

Параметар
Parameter t R2 R F Једначина

Equation
Период од 19611999. год.

а 9.775.257,10 4,778

0,68 0,72

24
,8

0

Y= 9.775.257,10–14.832,38∙X+7,50∙X2–0,0013∙X3b –14.832,38 –4,785
c 7,50 4,792
d –0,0013 –4,798

Период од 20002007. год.
a –188,75 –0,345

0,02 0,14 0,
12 Y=–188,75+0,10∙Xb 0,10 0,351

Слика 15.  Тренд учешћа пошумљавања бе
лим бором у укупној пошумљеној 
површини у периоду од 19611999. 
години

Figure 15.  Trend of the percentage of Scots pine 
afforestation in total afforested area 
in the period 19611999

Слика 16.  Тренд учешћа пошумљавања бе
лим бором у укупној пошумљеној 
површини у периоду од 2000
2007. године

Figure 16.  Trend of the percentage of Scots pine 
afforestation in total afforested area 
in the period 20002007
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У просеку, учешће пошумљене површине белим бором у односу на укупну 
пошумљену површину је расло за око 0,16% годишње.

На основу израђеног модела тренда за период од 20002007. године (табела 9, 
слика 16) може се констатовати следеће:

– модел представља линеарна регресиона функција;
– статистички елементи нису сигнификантни на нивоу значајности α=0,05;
–  учешће пошумљавања белим бором у укупној пошумљеној површини у 

периоду од 2000 2007. год. карактерише се просечним годишњим опада
њем у износу од око 0,1% годишње, уз напомену да су могућа и већа одсту
пања од наведене вредности (несигнификантни параметри).

4. ДИСКУСИЈА

Посматрајући добијене трендове према периодима на који су подељени, може 
се запазити да обим укупних пошумљавања и обим пошумљавања црним и белим 
бором (укупна површина ове две врсте) у периоду од 19611999. год. има променљив 
обим и јасно се разликују подпериоди са повећањем обима пошумљавања и подпе
риоди са опадањем обима пошумљавања. Поклапање оваквог променљивог сме ра 
кретања обима укупних пошумљавања и пошумљене површине са црним и бе
лим бором може се тумачити, пре свега, начином финансирања ових радова (фи
нанси рање биолошке репродукције у шумарству у Србији), са једне стране, и уку
пно ра сположивом сумом за те намене. Највероватније, да су код распола гања ве
ћих износа намењених пошумљавању у обзир долазиле и оне површине које би у 
недостатку средстава биле у другом плану (мање квалитетна ста  ништа, где се уп
ра во црни и бели бор могу најбоље искористити, као пионирске врс те са нај мањим 
захтевима према станишту). Ту, такође, игра улогу и отвореност шума, јер су за 
про сторе где има изграђених комуникација обично везани нижи тро шкови пошум
љавања, што доноси предност код избора површина за из во ђе ње тих радова.

Ове две појаве се потпуно другачије понашају у периоду од 20002007. годи
не, јер укупно пошумљавање расте по експоненцијалном тренду, а пошумљавање 
цр ним и белим бором опада по линеарном тренду. Објашњење за такав однос се 
може наћи у следећем:

–  овај издвојени период почиње практично са најнижим обимом пошумља
вања у целом посматраном периоду од 1961. године, после чега следи уме
рени раст (делимична стабилизација привреде после грађанског рата и 
привредне кризе из 90их година прошлог века);

–  релативно ниски износи финансијских средстава намењених за те радове 
у претходном периоду;

–  у избору површина за извођење радова преовладали су разлози који се ве
зују за најбољи успех у пошумљавању (најбоља од расположивих станиш
та, на којима се по шумљавање врши другим врстама).
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Што се тиче учешћа обима пошумљавања црним и белим бором у укупном 
обиму пошумљавања, види се да се то учешће у периоду од 19611999. год. јавља 
у два јасно видљива подпериода  раст до 1982. год. и опадање после тога. Период 
нај већег учешћа се поклапа са периодом када су вршена и најобимнија укупна по
шум љавања, док како од средине 80их година прошлог века опада укупни обим 
пошум љавања тако опада и учешће борова у пошумљавању. Такав тренд се нас
тавља и у другом посматраном периоду (после 2000. год.). Како тренд укупних по
шумљавања у том периоду показује знаке опоравка и почиње да расте, запажа се да 
су у пошумљавању борови све мање заступљени. Међутим, како бољих станишта 
за пошумљавање има све мање, планери тих радова би морали да узму у обзир мо
гућност врло брзе промене оваквог тренда, јер на лошијим стаништима која се на
мећу за пошумљавање може се рачунати практично само са боровима као могућим 
врстама.

Однос по пошумљеној површини између црног и белог бора редовно је био 
у корист црног бора и кретао се у распону од 1:1 до 11:1. Тренд овог односа је имао 
колебања у периоду од 19611999. године, да би у другом периоду (после 2000. годи
не) имао изражен опадајући карактер. Разлоге треба тражити у разликама између 
црног и белог бора у погледу захтева према станишту, где бели бор иде претежно на 
„…песковита и каменита, суха…“ земљишта, „…а јавља се и на тресетиштима“ 
(Ш и л и ћ , 1988), што, ипак, на одређени начин сужава простор за пошумљавање 
белим бором.

Ако се пошумљавања боровима посматрају одвојено, запажа се да у периоду 
од 19611999. год. обе врсте имају сличне трендове, само се апсолутне величине 
по шумљене површине разликују. Међутим, када је други период у питању (после 
2000. год.), запажају се битно другачија кретања. Наиме, док обим пошумљавања 
црним бором опада, обим пошумљавања белим бором расте, а при томе се и сма
њује разлика у односу њихових пошумљених површина (2005. и 2006. год. однос 
је био 1:1). То се опет може објаснити тиме да се у пошумљавању наилази на све 
ви ше оних површина које у већој мери одговарају белом бору. То је видљиво и у 
по нашању тренда учешћа пошумљавања црним и белим бором у укупној пошум
љеној површини, пошто учешће црног бора опада док белог бора расте у том истом 
периоду (после 2000. год.).

Ако се посматрају подаци о учешћу црног и белог бора у укупној шумској по
вршини, као индикатор доприноса повећању укупне шумовитости у Србији, види 
се да се тај удео креће на нивоу од хиљадитог (‰) до десетохиљадитог дела. Су де ћи 
по томе изгледа да пошумљавања овим двема врстама нема неки значајнији ути цај 
на укупно повећање шумовитости Србије. Међутим, узимајући у обзир неке чи  ње
нице, као што је то потреба за пошумљавањем све лошијих станишта у односу на 
она која су до сада била пошумљавана, биће по ве ћан и обим површина на којима ће 
се уносити борови. Тако ће се прави допринос ових врста по ве ћању шу мовитости 
Србије тек тада јасније сагледати.
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5. ЗАКЉУЧЦИ

Као основни закључци могу се навести следећи:
–  трендови су у највећем броју посматраних случајева јасно изражени, а 

регресиони модели тренда статистички сигнификантни;
–  први период (од 19611999. год.) у свим случајевима (изузев црног бора и 

учешћа оба бора у пошумљеној површини) одликује се променама смера, 
при чему је најснажније изражена промена везана за опадање које следи 
после прве половине 80их година прошлог века до 1999. године (од најви
ших обима се до 1999. год. спушта на најнижи ниво);

–  други период (20002007. год.) се карактерише повећањем обима укупних 
пошумљавања, али опадањем обима пошумљавања боровима, имајући у 
виду да постоје разлике у кретању пошумљавања између њих (црног бора 
опада, док белог бора расте), а слична ситуација је када је учешће борова у 
пошумљеној површини у питању (укупно борова и само црног бора опада, 
а код белог бора се јавља супротан смер);

–  однос пошумљених површина између борова се све више смањује и пос
ледњих година се са 11:1 у корист црног бора свео на 2:1 до 1:1 (практично 
су изједначени).

С обзиром на овакве трендове посматраних величина, може се рећи да су 
борови у прошлости имали нешто мањи значај за пошумљавање од оног за који 
се процењује да би могли да имају. У том смислу, коначну оцену о значају борова 
за пошумљавања у Србији треба доносити тек када у Србији заживи дугорочни 
про јекат пошумљавања Србије (Ра н кови ћ , Кеча , 2007) и када на ред за пошум
љавање дођу она најсиромашнија и најоскуднија станишта. То подразумева значај
ну државну подршку у смислу осмишљавања таквог пројекта и обезбеђења свих 
нео пходних мера шумарске политике да би он заживео и донео жељене резултате.

Наравно, пре свих тих радњи требало би добро изучити који фактори делују 
на обим пошумљавања, посебно боровима, и којим интензитетом, да би се такав 
пројекат заснивао на објективним, провереним и неспорним чињеницама, што би 
му гарантовало веће шансе на успех. Таква истраживања остају да се спроведу у 
наредном периоду и тако обезбеди једна објективна сазнајна основа.
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Nenad Ranković

AFFORESTATION IN SERBIA IN THE PERIOD 1961-2007 WITH SPECIA L 
REFERENC E TO AUSTRIAN PINE AND SCOTS PINE

Su m ma r y
The significance of afforestation in Serbia is high because only in this way the forest area 

can be increased and brought to the level which corresponds to the demands of the population. 
Special significance is assigned to afforestation with Austrian pine and Scots pine, which are most 
frequently applied in the afforestation of the most unfavourable terrains. This study analyses the 
scope of afforestation over the period 19612007, the percentage of Austrian pine and Scots pine 
and the relationship of the afforested areas, and generates the forecasts of the changes in the fu
ture period. 

Based on the computed models it can be noted that:
–  the trends are in most cases clearly pronounced, and the regression trend models are sta

tistically significant;
–  the first period (19611999) is in all cases (except the percentage of both pines, and of Aus

trian pine only in the afforested area) characterised by the changes in direction. The most 
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pronounced change was related to the decline starting from the first half of the eighties of 
the last century till 1999 (by 1999, it dropped from the highest scope to the lowest level);

–  the second period (20002007) is characterised by the increase in the scope of total affor
estation, and by the decrease in the scope of afforestation with pines, taking into account 
that there were differences between the pines in the scope of afforestation (Austrian pine 
decreased, Scots pine increased), and a similar situation occurred regarding the percent
age of pines in the afforested area (total pines and only Austrian pine decreased, and the 
Scots pine direction was the opposite);

–  the ratio of afforested areas with different pines decreases increasingly and recently 
from 11:1 in favour of Austrian pine, it dropped to 2:1 and even 1:1 (practically they are 
equalised).

Taking into account the above trends of the observed issues, it can be inferred that pines in 
the past had a somewhat lower significance in afforestation than they should have had according 
to current assessments. In this sense, the final evaluation on the significance of pines in the affor
estation in Serbia should be made only after the longterm project of afforestation has been put in 
operation in Serbia and after the poorest and the most barren sites are projected for afforestation. 
This includes a significant state support in the sense of invigorating the project and ensuring all the 
necessary forest policy measures to keep it going and to bring the desired results.


