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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ШУМАРСКА ЕКОКЛИМАТОЛОГИЈА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Обавезни I 2П+2В 4 
Наставник Др Зоран Говедар, ванр. проф.

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Нема условљености  - 
Циљеви изучавања предмета: 
Изучавање овог предмета омогућава да будући инжењери детљније упознају климатске чиниоце 
шумске биогеоценозе као основе екологије шума. Студенти се упознају са општим подацима о 
саставу, подјели и физици атмосфере, са улогом и значајем метеоролошких и климатских елемената и 
фактора на процесе и појаве у шумским екосистемима. Циљ предмета је изучавање интеракција 
између климе и шуме, као и са улогом шуме као модификатором климе. 
Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је обезбјеђивање способности студената за практичну примјену неопходних знања о 
клими шумских екосистема за потребе реализације узгојних мјера и мјера заштите шума, те да основу 
стечених знања, могу самостално да мјере и утврде карактеристике климе (микроклиме, мезоклиме и 
макроклиме) шумских комплекса.  
Садржај предмета: 
Појам и подјела метеорологије и климатологије; Основни метеоролошки елементи и метеоролошке 
појаве вријеме и клима; Клима атмосфере и клима земљишта климатски елементи и фактори; 
Кепенова класификација климе; Општи подаци о атмосфери; Сунчево зрачење противзрачење 
атмосфере; Притисак ваздуха и вјетрови; Вода и водена пара у атмосфери; Падавине; Ваздушне масе 
и Фронтови; Загађивање атмосферског комплекса; Клима, земљиште и биљка; Поље зрачења у 
биљном покривачу; Микрометеоролошки услови климе шумских станишта; Утицај шуме на локалну 
средину; Човјек и микроклима; Метеоролошки инструменти у шумарству. 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања и вјежбе; израђен и прихваћен елаборат на крају семестра; положени предиспитни тестови 
Литература:  

1. Kolić, B. (1988): Šumarska ekoklimatologija sa osnovama fizike atmosfere. Naučna knjiga, Beograd, 
2. Dukić, D. (1977): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd 
3. Milosavljević, M. (1984): Klimatologija. Naučna knjiga, Beograd 
4. Milosavljević, M. (1988): Meteorologija. Naučna knjiga, Beograd

Активност у току наставе 10 бод. 
Колоквијум 1 20 бод. 

Завршни испит 50 бод. 
Колоквијум 2 20 бод.

Посебна назнака за предмет:  
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Зоран Говедар, ванр. проф.
 


