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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ШУМСКА ЗЕМЉИШТА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Обавезни IV 2П+2В 4 
Наставници Др Михајло Марковић, ред. проф. 

 
Условљеност другим предметима Облик условљености
Петрографија са геологијом и Педологија  
Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је да студент савлада најраспрострањеније типове земљишта на нашим просторима, те да 
се упозна са актуелним класификацијама земљишта и начином израде педолошких карата.  
Исходи учења (стечена знања): 
Студент стиче потребна знања о Класификацијама шумских зељишта. Савладава најраспрострањеније 
типове шумских земљишта и њихове особине. Оспособљава се за самостално детерминисање типова 
земљишта, те процјену његове плодности и продуктивности за поједине биљне врсте. 
Садржај предмета: 
Класификација земљишта Југославије. WRB и остале класификације земљишта. Основни генетички 
земљишни хоризонти и подхоризонти. Класа неразвијених земљишта. Класа хумусно акумулативних 
земљишта. Класа камбичних земљишта. Класа елувијално – илувијалних земљишта. Класа епиглејних 
земљишта. Класа хипоглејних земљишта. Класа флувијатилних и флувиоглејних земљишта, Тресетна, 
Антропогена и Заслањена земљишта. Земљишне комбинације. Израда педолошких карата. Теренско 
проучавање земљишта. 
Методе наставе и савладавање градива: 
Предавања, вјежбе, теренска настава и консултације. Предвиђена је теренска настава на различитим 
локалитетима у циљу упознавања различитих типова шумских земљишта и њихових обиљежја. 
Литература:  

1. Ћирић, М. (1984): Педологија, I издање, ООУР Завод за уџбенике и наставна средства, Сарајево. 
2. Шкорић, А., Филиповски, Г., Ћирић, М. (1985): Класификација земљишта Југославије, Посебно 

издање, књига LXXVIII, Одјељење природних и математичких наука, књига 13. Академија 
наука и умјетности БиХ, Сарајево.  

3. FAO/ISRIC (2006). World References Base for Soil Resources, World Soil Report, No.103, Rome, 128 
4. *** (1966): Методика теренског испитивања земљишта и израда педолошких карата, 

Приручник за испитивање земљишта, књига 4, ЈДПЗ. Београд. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Студент је дужан да присуствује настави и вјежбама. Тестове полаже писмено и односе се на наставне 
јединице које су обрађене на вјежбама. Студент је дужан да присуствује теренској настави и да 
самостално изврши попуњавање педолошких образаца који садрже анализу морфологије и одређених 
физичко – хемијских особина педолошких профила, те да окарактерише факторе и услове образовања 
датог типа земљишта. Завршни испит се односи само на теоретска питања. 

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 Михајло Марковић, ред. проф.

 
 
 
 


