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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

 

Додипломске академске студије 

Студијски 
програм ШУМАРСТВО 

 
Назив предмета ДЕНДРОХРОНОЛОГИЈА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 
 Изборни III 2П + 2В 4 
Наставници Др Војислав Дукић, доц.

 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
Нема условљености. - 
Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ изучавања предмета је стицање знања из области дендрохронологије, 
интердисциплинарне науке која користи датирање прстенова прираста односно одређивање тачне 
године њиховог формирања за анализу временских и просторних образаца различитих процеса у 
природи. Циљ изучавања предмета је и стицање потребних знања за биоиндикацију виталности 
шума на бази дебљинског прираста. Тежиште је на дефиницији дендрохронологије, физиологији 
формирања и факторима који утичу на формирање прстенова прираста, анатомској (макроскопској 
и микроскопкој) грађи дрвета врста које су важне за дендрохронолошке студије, методама и 
опреми у дендрохронолошким студијама и пракси.  
Исходи учења (стечена знања): 
Студенти ће стећи потребна знања за планирање истраживања, прикупљање и припремање узорака 
и употребу алата и метода које се користе у дендрохронолошким истраживањима. Такође ће стећи 
потребна знања за анализу анатомске грађе дрвета и за оцјену виталности стабала и састојина на 
основу анализе дебљинског прираста. 
Садржај предмета: 
Увод у Дендрохронологију, Основе раста и прираста стабала, Анатомска грађа дрвета, Упознавање 
са теренском и лабораторијском опремом и софтверима који се користе у дендрохронолошким 
истраживањима, Дендрохронолошке методе, Примјена статистичких метода у дендрохронолошким 
истраживањима, Дендрохронологија и клима, Дендрометријска анализа раста стабла, 
Биоиндикација виталности стабала и састојина.
Методе наставе и савладавање градива: 
Настава се изводи путем предавања и вежби. У току наставе теоријска излагања се комбинују са 
аудио-визуелним презентацијама и интерактивним радом. У оквиру наставе израђују се семинарски 
радови. 
Литература:  
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environmental sciences).- Dordrecht, Boston, London, Kluwer academic publishers, 394 s. 
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4. Stokes, M. A., Smiley, T. L. (1996): An Introduction to Tree-Ring Dating.- Tucson, The 

University of Arizona Press, 73 s. 
5. Маунага, З. (2012): Прираст шума, Шумарски Факултет Универзитетa у Бањoj Луци, Бања 

Лука. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Стечено знање, по правилу, студенти исказују у писаној форми осим завршног испита. Kолоквијум 
може бити писмени испит или семинарски рад. 

Активности у току наставе 20 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 40 бод. Колоквијум 2 20 бод. 
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке Др Војислав Дукић, доц. 


