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4.2. ВЕГЕТАЦИЈА ЈАХОРИНЕ

Вегетација је проучавана у границама заштићеног
подручја Јахорине, на вертикалном профилу између
900 и 1.916 m надморске висине. Јахорина припада
кон тиненталним Динаридима и прави је репрезент
ста ња екосистема тог подручја. Захваљујући повољ‐
ним хидролошким условима, вегетација је добро раз‐
вијена и очувана, без обзира на велике сјече у блиској
прошлости. Због повољних еколошких услова, обнавља ‐
ње је релативно брзо. Кречњачки врхови представљају
специфична станишта која доприно се повећању разно‐
ликости биљних врста. С обзиром на садашње стање
флоре и вегетације, као и на разноврсност типова ста‐
ништа, са сигурношћу може да се тврди да ће будући
За  ш    ти ће  ни пејзаж Јаворина сачувати природне карак‐
теристике и вриједности овога простора, уколико не
дође до јачих антропогених утицаја. 

Богатство и диверзитет вегетације Јахорине огле ‐
да се, у првом реду, у постојању двије изразито крупне

различите категорије – шумске и нешумске (ливадске).
На том подручју су изражени висински појасеви кли ‐
ма тогене шумске вегетације, а највиши дио је дегра‐
диран и претворен у планинске рудине и пашњаке
Голе Јахорине. У оквиру свакога појаса уочавају се раз‐
личити деградациони стадији шумске вегетације – ши‐
каре, шибљаци и ливаде.

Шумска вегетација је у мањој или већој мјери раш ‐
чла њена по висинским појасевима  до највиших врхо ‐
ва планине (слике од 202. до 206). Ту се климато ге на
вегетација клековине бора јавља само на не  ко  лико
изразито малих површина. Од азоналне вегетације за ‐
с тупљене су шуме и шикаре сиве јове, те вегетација
тресетишта, као интразонална. 

Нешумска вегетација се дијели на горске ливаде
и пашњаке унутар шумске зоне и вегетацију субалпс ‐
ких ливада и пашњака на Голој Јахорини (Слика 207).
Обје су секундарно настале под утицајем антропоге н ‐
их фактора, сјече шума и паљења клековине бора.

Слика 202. – Шумска вегетација Јахорине

Слика 203. – Прелаз монтаних букових шума у мјешовите
четинарско лишћарске шуме

Слика 204. – Мјешовите шуме букве, јеле и смрче
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Слике 205. и 206. – Четинарске шуме на Кадином врелу и прелаз шума смрче и јеле у планинске рудине

Слика 207. ‐ Вегетација субалпских ливада и пашњака на Голој Јахорини
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Слике 208. и 209. – Храстово‐грабове шуме (лијево) и Carpinus betulus (обични граб)

Слика 210. – Храстове шуме у Николићима

4.2.1.  Шумска вегетација Јахорине 

Шумска вегетација Јахорине обухвата лишћарско‐
листопадне и мјешовите шуме букве, јеле и смр че
класе Querco‐Fagetea Br.‐Bl. et Vieg. 1937, тамне чети‐
нарске шуме смрче и шуме јеле и смрче, шика ре са
бором кривуљем класе Vaccinio‐Piceetea Br.‐Bl. 1939,
као климатогену вегетацију, те шуме сиве јове класе
Alnetea glutinosae Br.‐Bl. et Tx. 1943, као азона л ну ве‐
гетацију. Редослијед типова шумске вегетаци је Јахо‐
рине у овом раду прати њихов распоред на терену.

4.2.1.1.  Храстове шуме

Вегетација лишћарских и мјешовитих шума при‐
пада класи Querco‐Fagetea Br.‐Bl. et Vieg. 1937, шуме
храста китњака и обичног граба и шуме букове обух ва ‐
ћене су редом Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928, а храстове
шуме на киселим земљиштима редом Qu e r ce talia ro‐
bori‐petraeae R.Tx (1931) 1937.

Најнижи појас шумске вегетације представљен је
заједницом храстa китњака и обичног граба Qerco‐
Car pi netum illyricum Ht et al. 1974 (Слика 208) која при‐
пада свези Carpinion betuli Obrd. 1953.

С обзиром да се налазе на надморским висинама
на око 800 – 900 m заузимају јужне експозиције и
стрмије нагибе. На сјеверним експозицијама у истом
појасу развијају се букове шуме. Храстово‐грабове шу ‐
ме заузимају мале површине, налазе се изнад и око
насеља, те су у знатној мјери деградиране, прорије ‐
ђене, а поједине са великом количином смећа.

Општа покровност вегетације на неким површи‐
нама је и до 90%, висине око 20 m. Углавном су изра ‐
же на три спрата – дрвећа, шибова и зељастих биљака.
У спрату дрвећа доминира обични граб Carpinus betu ‐
lus (Слика 209), док је храст китњак знатно мање засту ‐
п љен, због сјече. На неким површинама су у те заје д ‐
ни це уношене врсте које природно не припадају тим
шумама. То су ариш (Larix decidua) и бијели бор (Pinus
sylvestris). На појединим локалитетима те шуме имају
облик густих шикара бијелог граба, гдје се из једног
посјеченог стабла развија већи број изданака.     

Најниже положаје на подручју Јахорине, заједно
са предходним, насељавају шуме храста китњака и це ‐
ра (Quercetum montanum illyricum Stef. (1961, 1964) ко ‐
је припадају свези Quercion robori‐petraeae Br.‐Bl.1932.
и реду Quercetalia robori‐petraeae R.Tx (1931) 1937.
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Са храстово‐грабовим шумама остварују континуи‐
тет већом заступљеношћу обичног граба, те би мо г ле да
се схвате као субасоцијација Q. m‐i. carpi nе to sum betuli
(Слика 210). Те шуме се спуштају до насељених мје с та,
гдје су знатно деградиране прекомјернoм сје чом. Раз ‐
вијају се на кисело смеђем земљишту на пјешчарима.

Општа покровност се у овим шумама креће и до
80%, а висина дрвећа до 20 m. Појединачна стабла ви‐
сока су до 30 m. Мјестимично добро развијене и очува ‐
не шуме имају изражену спратовност. У њима често до ‐
минира граб (нарочито у нижим појасевима), што пред‐
ставља одређени степен деградације. На искрченим по‐

Сликe 211. и 212. – Бујадишта (лијево) и ливаде у појасу храстових шума

Слике 213. и 214. – Насеља у појасу храстовограбових шума

Слика 215. – Јабука Слика 216. – Кошнице у воћњаку
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вршинама развија се вегетација бујадишта (Слика 211),
ливада (слике 212. и 213.), а на мањим површинама око
насеља налазе се баште, повртњаци и воћњаци (слике
214, 215. и 216).

Од врста у том вегетацијском појасу најчешће су у
спрату дрвећа: Quercus petraеа, Pirys pyraster, Quercus

ce rris (Слика 217), Acer campestre (Слика 218), а у зељас ‐
том – Clinopodium vulgare (Слика 219), Melampyrum ne ‐
mo rosum (Слика 220), Vicia oroboides (Слика 221), Me li ttis
melissophyllum (Слика 222), Symphytum tuberosum (Сли ‐
ка 223), Mycelis muralis (Слика 224), Mercurialis perennis
(Слика 225), Hieracium murorum (Слика 226), Fragaria

Слика 217. – Quercus cerris (цер) Слика 218. – Acer campestre (клен)

Слике 219, 220. и 221. – Clinopodium vulgare (буквица), Melampyrum nemorosum (уродица) и Vicia oroboides (грахорица)

Слике 222, 223. и 224. – Melittis melissophyllum (матичњак), Symphytum tuberosum (жути гавез) и Мycelis muralis (ајдучица)

Сликe 225, 226. и 227. – Mercurialis perennis (ресуља), Hieracium murorum (руњика шумска) и Fragaria vesca (јагода)
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Слике 229, 230. и 231. – Vaccinium myrtillus (боровница), Festuca drymeja (вијук шумски) и Asarum europaeum (копитњак)

vescа (Слика 227), Pteridium aquilinum, Galium sylvati ‐
cum, Helleborus odorus, Campanula trachelium, Primula
veris subsp. columnae, Festuca heterophylla, Primula vul‐
garis, Aposeris foetida, Milium effusum, Aremonia agri‐
monoides, Glechoma hirsuta и друге.

4.2.1.2. Букове шуме

Изнад појаса храстових шума 900‐1000 m.н.в у за‐
висности од експозиције развијене су монтане букове
шуме аss. Fagetum sylvaticae montanum Ht 1938) које
граде непрекидан висински појас (слике 228а. и 228б)
и припадају свези Fagion illyricum Ht 1938.

Често су деградиране до нивоа веома густих шика ‐
ра у којима осим танких стабала букве скоро да и нема

других биљних врста. У нешто старијим састојинама уо ‐
ча вају се различите заједнице (Festuco drymejae‐Fage‐
tum montanum Jov. 1973) које заузимају највеће по ‐
врши  не у том појасу. На мањим површинама развија
се заједница боровнице и букве (Vaccinio myrtilli‐Fage‐
tum montanum), док су заједнице маховина и букве
(Musco–Fagetum) најмање заступљене и налазе се на
еродираним киселим земљиштима.

Oд врста букових шума у спрату дрвећа честе су:
Fa gus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides од
нижих грмова Vaccinium myrtillus (Слика 229), а у спрату
зељастих биљака Festuca drymeјa (Слика 230), Asarum
europaeum (Слика 231), Galium odoratum (Слика 232),
Ajuga reptans (Слика 233), Stachys sylvatica (Слика 234),

Слике 228а. и 228б. – Прелаз храстових у букове шуме
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Allium ursinum (Слика 235), Polygonatum multiflorum
(Сли ка 236), Sanicula europaea (Слика 237), Cystopteris
fragilis (Слика 238), Athyrium filix–femina, Luzula luzu‐
loides, Deschampsia cespitosa, Lamiastrum galeobdolon, а
од маховина: Hypnum cupressiforme, Dicranum scopar‐
ium, Polytrichum commune и друге.

Повољне климатске прилике у овим шумама усло‐
виле су и појаву већег броја гљива. У овом појасу на мје ‐
с  тима чистих сјеча и голети вршено је пошумљавање
аришом (Larix decidua ) и црним бором (Pinus nigra) са
по  је диначним примјерцима свиленог бора (Pinus stro‐
bus).

Слике 232, 233. и 234. – Galium odoratum (лазаркиња), Ajuga reptans (пузава ивица) и Stachys sylvatica (чистац шумски)

Сликe 235, 236, 237. и 238. – Allium ursinum (сријемуш, медвјеђи лук), Polygonatum multiflorum (Саломонов печат), Sanicula
europaea (милоглед, здравац) и Cystopteris fragilis (крта папрат)

4.2.1.3. Шуме букве, јеле и смрче

Изнад појаса букових на Јахорини je развијен појас
мјешовитих шума букве, смрче и јеле (аss. Abieti‐Fage‐
tum illyricum Fuk. et Stef. 1958), који се на појединим
мјестима простире до субалпског појаса (Слика 239). 

На подручју Јахорине те шуме су најраспрострање ‐
није и најпродуктивније, а истовремено се у њима нај ‐
ви ше врши експлоатација букве, јеле и смрче, те су
че с то деградиране и проријеђене. Након сјеча у тим
шу мама најчешће остају велике гомиле грана и неиз ‐
несених дебала, остављених да труну. Такво стање се
дуго одржава, те су поједина дебла, као и стари па‐
њеви иструлили и претворени у лигнохумус насељен
гљивама, маховинама, зељастим или кли јан цима
дрвенастих биљака, као мали расадници (Слика 240).

Спрат дрвећа у највећој мјери изграђују Abies alba,
Picea abies, Fagus sylvatica, а рјеђе Acer plata no id es, Acer
pseudoplatanus, Acer heldreichii Orph. subsp. visianii и ја ‐
ре  бика – Sorbus aucuparia. У зависности од микроеко‐
лошких услова смрча, јела и буква као глав ни едифи ‐

катори мјестимично доминирају заједно или поједи‐
начно, што те шуме чини  веома разноврсним. У саглас‐
ности са величином површине под њима, уо ча ва се
значајна разноврсност што је у фитоценолошком сми‐
слу представљено већим бројем субасоци ја ција (Аbieti‐
Fagetum illyricum subas. loniceretosum, А.‐F. i. piceetosum,
А.‐F. i. lunarietosum, А.‐F. i. festucetosum drymeiae, А.‐F. i.
aceretosum pseudoplatani и А.‐F. i. heldreichii).

Значајно је да се у мјешовитим листопадно‐чети‐
нарским шумама, изнад 1.300 m, појављује балканска
ендемична врста јавора (Acer heldreichii subsp. visianii),
позната као планински или џевер јавор. Заступљен је
старим појединачним крупним стаблима, са доста под ‐
млатка. Ове шуме представљају најљепше шумске еко ‐
системе Јахорине, јасно уочљиве у свим аспектима – од
зимског, зеленосивог, до раскошно обојеног јесењег. 

Од осталих врста, као шибови се истичу: Rhamnus
alpinus subsp. fallax (Слика 241), Lonicera xylosteum, Sam‐
bucus nigra, S. racemosa, Euonymus europaeus, а од зеља ‐
с тих биљака: Aposeris foetida, Oxalis acetosella, Ge ra ni um
robertianum, Galium rotundifolium, Euphorbia amygdalo ‐
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 id es, Aremonia agrimonoides, Festuca gigantea, Veronica
urticifolia (Слика 242), Hordelymus europaeus (Слика 243),
Cardamine waldsteinii (Слика 244), Epilobium montanum
(Слика 245), Prenanthes purpurea (Слика 246), Carex sylva ‐
tica (Слика 247), Cardamine enn e a phyllos (Сли ка 248), Mili ‐
um effusum (Слика 249), Pulmonaria officinalis (Слика 250),
Phyteuma spicatum (Сли ка 251), Lamiastrum galeobdolon,
Lathraea squamaria (Слика 252), Sanicula europaea, Asa ‐
rum europаеum, Dryopteris filix‐mas, Athyrium filix‐femina,
Viola reichenbachiana, Cardamine bulbifera, C. impatiens,
Ranunculus lanuginosus, R. platanifolius, Festuca drymeja,
F. heterophylla, Luzula sylvatica, L. luzuloides и друге.

Сликe 239. и 240.– Мјешовите шуме букве, јеле и смрче и лигнохумус насељен гљивама, маховинама и зељастим биљкама 

Слике 241,242. и 243. – Rhamnus alpinus subsp. fallax (крковина), Veronica urticifolia (величје) и Hordelymus europaeus (маљеница)

Слика 244. – Cardamine waldsteinii (тролисна режуха) Слика 245. – Carex sylvatica (шумски шаш) 
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Слике 246, 247. и 248. – Prenanthes purpurea (горчика, душица), Epilobium montanum (свиловина) и Cardamine enneaphyllos
(деветолисна режуха)

Сликe 249, 250, 251. и 252. – Milium effusum (дивљи просо), Pulmonaria officinalis (плућњак, медуника), Phyteuma spicatum
(дебели коријен) и Lathraea squamaria (потајница)

4.2.1.4. Субалпске букове шуме

У највишем дијелу шумског појаса развијене су
субалпске букове шуме са јаворима ass. Fagetum il‐
lyricum subalpinum Fuk. et Stef. 1958 (Слика 253) свезе
Fagion illyricum Ht 1938. Оне не представљају контину ‐
иран појас. Често су деградиране са појединачним
ста  рим стаблима планинског јавора (Acer heldreichii
subsp. visianii) и знатно чешће горског јавора (Acer
pseudoplatanus) осушених врхова. У овим заједницама
доминирају биљке високих зелени: Lunaria rediviva,
Telekia speciosa, Cicerbita alpina, Senecio subalpinus и
другe. Спрат маховина је добро развијен. Овај појас је
значајан за заштиту нижих појаса и подручја, те га тре ‐
ба штитити и проширити. Значај тих шума  са аспекта
биодиверзитета је велики, те је неопходна заштита,
како ендемичне врсте планинског јавора, тако и енде ‐
мичних биљних заједница и екосистема вишег појаса
на Голој Јахорини. 

У највишем појасу мјешовитих и субалпских бу‐
кових шума налазе се значајни хидролошки објекти:
Врeло Праче и Станско врело, који су уређени и служе
за водоснабдијевање Пала и дјелимично Сарајева. За‐
штита самих врела и њихове непосредне околине, а
самим тим и шума поставља се као императив за ове
и будуће генерације.  

Појас субалпских букових шума је испрекидан
стјењацима и сипарима, или вегетацијом мјешовитих
шума смрче, јеле и букве из претходног појаса. При‐
сутне су и мање прорјеђене састојине смрче које пред ‐
стављају остатак субалпијских смрчевих шума. Смрча
у облику појединачних стабала залази и у појас пред‐
планинских пашњака Голе Јахорине (Слика 254). 

Присуство субалпских букових и субалпски смрче ‐
 вих шума на планинском масиву Јахорине указу је да
се она налази у прелазном подручју илирске и ме‐
зијске провинције.
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Слика 253. – Субалпске букове шуме изнад врела Праче

Слика 254. – Појединачна стабла смрче у појасу планинских рудина

4.2.1.5. Шуме са планинским јавором

Шуме са планинским јавором на Јахорини се на‐
лазе у појасу од око 1.300 до 1.600 метара, а поједи‐
начни примјерци могу да иду и више (Слика 255). У том
појасу су знатно више заступљене мjешовите ли ш ћар ‐
ско – листопадне и четинарске шуме, које угла в ном гра ‐
де буква, јела и смрча, у различитим кван  ти  тативним
од носима. Појас је шири компактнији и са очуванијим
шумама, док је појас субалпских букових шума дегра‐
диран, дисконтинуиран и највећим дијелом претворен
у субалпске рудине. 

Планински јавор у тим заједницама је заступљен
старим појединачним крупним стаблима, са доста
под  млатка. То су остаци некада бројних популација те
врсте, по којој је, уз друге врсте јавора, планина до‐
била име – Јаворина. У мјешовитим шумама грчки или
планински јавор има оптимум и може да се обнови на
далеко ширем простору. Значајно је и видно заступ‐
љен уз потоке и пут Пале – Јахорина, те се на његово
присуство и значај може указати пролазницима и ту‐
ристима (Слика 256). Због значајнијег присуства врста
јавора у том подручју, име су добили шири локалитети
Мали и Велики јавор.

Планински јавор (Acer heldreichii Orph. ex Boiss) при ‐
пада централнобалканском флорном елементу. Ту
врсту је Fiala нашао на Клеку 1895. године, а касније је
Karlo Maly установио да је чешће заступљена на Јахо‐
рини и описао као подврсту A. h. subsp. visianii, распро‐
страњену у Босни и Херцеговини и Србији.

Планински јавор Acer heldreichii subsp. visianii са бу ‐
к  вом гради више заједница у илирско‐мезијском по д  ‐
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 ру чју. Оне насељавају кречњаке, мање силикате а у суб‐
алпском појасу колувијалне наносе и то дубља лесиви‐
рана земљишта. Заступљене су на свјежијим хумозним
стаништима где се дуже задржава снијег. 

Описано је више заједница букве и планинског ја ‐
вора: Aceri heldreichii ‐ Fagetum B. Jov. 1957 (Србија); Ac ‐
e  ri visiani ‐ Fagetum Fuk. еt Stef. 1958 (Босна и Херце го‐
 ви на); Fago ‐ Aceretum visianii Bleč. et Lаkušć. 1970 (Црна
Гора); Aceri heldreichii – Fagetum subalpinum Jank. et Stev.
1983. (Косово); Fagetum subalpinum inferiorum (=Fage‐
tum altimontanum); Mišić i Popović 1954 (Копаоник), те
на планини Голији у подручју Голијске ријеке Аceri held ‐
rе ichii – Fagetum montanum Jov., и Aceri heldreichii – Pice‐
tum abietis. Све су оне обухваћене широко схваћеном
за је дницом  Aceri heldreichii – Fagetum B. Jov. 1957 (Јо ‐
ва новић, 1986). Буково‐јелове шуме на Мокрој Гори из‐
међу 1.200 до 1.500 m н.в. Ковиљка Станковић Томић
1974. године је означила као Abieto ‐ Fagetum acereto‐
sum visianii. 

Шуме планинског јавора на Јахорини су проучава ‐
не на локалитетима Мали Јавор, Велики Јавор и у нај ‐
вишем појасу шумске вегетације Златне долине до
Стан ског врела. Оне се налазе на надморским висина ‐
ма од 1.350 до 1.600 m, сјеверним и сјевероисточним
експозицијама и блажим нагибима до 15 степени. Гео‐
лошку подлогу чине најчешће кречњаци затим кварц ‐
ни пјешчари и колувијални наноси. Земљишта су, уг  ла ‐
вном, различите развојне фазе кречњачког земљишта.
Шуме су проријеђене и општа покровност се најчешће
креће од 60 до 80 %. Висина вегетације је различита,
тако да има склопљених заједница до 30 метара, а де‐
градираних до 8 метара, са појединачним стаблима
вишим и од 30 метара. Старост вегетације је различита
и процјењује се на 70 до више од 150 година.

У  спрату зељастих биљака најчешће су: Oxalis ace‐
tosella, Fragaria vesca, Galium odoratum, Arеmonia agri ‐
m o noidеs (Слика 257), Viola reichenbachiana, Athyrium
fi  lix‐femina, Asarum europaeum, Gentiana asclepiadea,
Ajuga reptans, Symphytum tuberosum. Неке врсте су зна ‐
чајно заступљене у појединим састојинама: Caltha palu ‐
s t ris, Aposeris foetida (Слика 258), Sanicula europaea,
Festuca drymeja и Hordelymus europaeus и индицирају
еколошке услове у њима. 

Шуме на Јахорини су знатно проријеђене, а нај ље ‐
п ше популације планинског јавора посјечене. Због тога
се планински јавор релативно ријетко среће у облику
високог дрвећа, а знатно чешће као шиб. Основни раз‐
лози деградације шуме су чисте сјече ради просјецања
ски јашких стаза, стаза за ски‐лифтове, жичаре и дале‐
ководе. Те деградиране површине се природно или
вјештачки и даље одржавају у том ступњу. Значајну де‐
градацију шуме Јахорине претрпјеле су у току рата и
посљератном периоду, јер су шуме за ово подручје
биле готово једини природни ресурс. Тада су сјечена
најбоља стабла, а иза сјече је остајала „пустош“. Вели ‐
ке површине под шумама данас су знатно прорјеђене
и пуне шумског отпада нагомиланог током сјече (слике
259. и 260). На тај начин су створени повољни услови
за развој штетних инсеката и болести што представља
опасност за преостале дијелове очуваних шумских
еко система.

Слика 255. – Субалпске шуме са планинским јаворима

Слика 256. – Планински јавор уз путеве

Из поменутих разлога, намеће се неопходност заш ‐
ти те и унапређења шума Јахорине. Једино мјерама заш ‐
тите, правилне његе и одрживог коришћења, могу се
створити услови за опстанак и обнављање шумске ве ге ‐
тације, па и заједница ријетког и угроженог планин ског
јавора чије се очување мора схватити као императив.
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Слике 257. и 258. –  Arеmonia agrimonoidеs (павловац) и Aposeris foetida (прасеће зеље) 

Слике 259. и 260. – Заборављено  посјечено стабло планинског јавора и гомиле остављеног грања послије сјече

Слика 261. – Шуме сиве јове
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4.2.1.6. Шуме сиве јове

Уз ријеке и потоке налази се сива јова (Alnus in‐
cana), негдје појединачно или шпалирно, док на про‐
ширеним и заравњеним обалама гради ass. Alnetum
incanae (Brockm. 1907) Aich. еt Sieglr. 1930 (Слика 261)
која припада свези Alnion incanae Lakušić et al. 1975,
реду Alnetalia (Tx. 1937) Lakušić et al. 1978 и класи Al‐
netea glutinosae Br.‐Bl. et. Tx. 1943. У тој заједници је
ве ли ко обнављање подмладка, а појединачна стабла
јове достижу знатну дебљину – и до 50 cm. У спрату
зе љастих биљака доминирају хигрофилне врсте и њи‐
хове популације: Equisetum sylvaticum, Lysimachia nu ‐
m mularia (Слика 262), Festuca gigantea (Слика 263),
Ranunculus repens, Oxalis acetosella, Prunella vulgaris,

Pe ta sites albus, Geum urbanum, Gеranium roberti anum,
Dactylis glomerata, Salvia glutinosa, Stachys sylva tica, Eu‐
phorbia amygdaloides, те неке нитрофилне врс те као
што су: Urtica dioica, Arctium lappa, Galeopsis speciosa,
Chenopodium bonus‐henricus и друге. У флористи чком
саставу се јасно уочавају биљке влажних ста ни шта,
затим биљке околне вегетације, у овом случају мјешо‐
витих шума, коровске и нитрофилне врсте, јер је, због
велике влажности, израженије трулење биљних дије ‐
ло ва него њихова минерализација. Те шуме се најчеш ‐
ће налазе уз путеве, те су изложене и директном ути ‐
цају антропогених фактора. Како је Јахорина богата
водом, шибљаци са јовом се често налазе на нагнутим
теренима уз путеве. Та вегетација има азоналан карак‐
тер, а најзначајнија је њена заштитна улога.

Слике 262. и 263. – Lysimachia nummularia (трава од метиља) и Festuca gigantea (висока власуља)

4.2.1.7. Шуме смрче и јеле

Тамне четинарске шуме смрче, смрче и јеле, ши ‐
каре са бором кривуљом и њихови деградациони ста ‐
ди јуми, састојине клечице и вриштине припадају кла  си
Vaccinio‐Piceetea Br.‐Bl. 1939 и реду Vaccinio‐Pice etalia
Br. 1939. Наведени типови вегетације диференцирају
се на нивоу вегетацијских свеза. 

У појасу мјешовитих лишћарско‐листопадно‐че‐
тинарских шума букве, јеле и смрче налазе се и чисте
четинарске шуме смрче и јеле (ass. Abieti‐Picetum il‐
lyricum, Stef. 1963) (слике 264. и 265), које припадају
све зи Vaccinio‐Piceion Br.‐Bl. 1938. То су такође високе,
добро развијене, али и проријеђене шуме. Спратове
дрвећа углавном изграђују смрча и јела. 

У овим шумама поред типичне заједнице су за‐
ступљене и субасоцијације Abieti‐Picetum illyricum su ‐
bas. luzuletosum и A.‐P. i. galietosum rotundifolii.

У спрату шибља, поред наведених врста, ријетко
се јављају Rhamnus alpinus subsp. fallax, Lonicera xylo ‐
steum, Crataegus monogyna, Sorbus aucuparia, a у спра ‐
ту зељастих биљака: Maianthemum bifolium (Сли ка

266), Galium rotundifolium (Слика 267), Thalict rum aqui‐
legifolium (Слика 268), Gymnocarpium robertianum (Сли ‐
ка 269), Luzula luzulina, Mycelis muralis, Me r curialis
per e nnis, Veronica urticifolia, Fragaria vesca, Eu phorbia am ‐
y g‐ daloides, Anemone nemorosa, Lamiastrum galeob‐
dolon и друге.

Врело Паљанске Миљацке представља хидроло ‐
шку вриједност. Низводно од изворишта (око 200 m)
је слап висок око 5 и широк 7 m (Слика 270). Седрено
подручје на Паљанској Миљацки је на око 400 m низ‐
водно и још увијек је активно. На њему су развијене
богате популације маховина седротвораца, првенс ‐
твено рода Cratoneurum, које су још увијек активне и
стварају седру (Слика 271). 

Четинарске шуме смрче и јеле развијене су у не‐
посредној околини Врела Миљацке. Буква изостаје,
или је веома ријетка у спрату шибова. На једном ста‐
блу смрче уочена је појава пролиферације (прораста ‐
ња шишарке), гдје се прије и послије шишарке грана
нормално развија. То је веома ријетка одраније по‐
зната појава, а тумачи се као доказ изданачког пори ‐
јекла стробилуса (шишарке) код четинара (Слика 272).
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Слика 265. – Шуме смрче и јеле на Кадином врелу 

Слика 266. – Maianthemum bifolium (вранино око)

Слика 267. – Galium rotundifolium (броћика округлолиста)

Слика 264. – Шуме смрче и јеле на Равној планини

4.2.1.8. Шуме смрче

У највишем појасу према планинским рудинама
као и око мразишта на Двориштима учешће јеле се
знат но смањује. Тако се на локалитету Мала Дворишта
мо же уочити присуство инверзне шуме смрче (ass. Pi ‐
ce etum abietis inversum Lakušić 1975) свезе Vaccinio‐Pi‐
ceion, што је посљедица првенствено инверзије тем пе ‐
ратура у односу на околно подручје. Присуство јеле у
овој заједници је сведено на минимум, а у спрату зеља ‐

с тих биљака доминирају маховине. Средишњи дио
мра зишта насељава вегетација горских ливада на кисе ‐
лим стаништима. 

Ободом Сарачевог поља заступљени су подзоли
као тип земљишта на којем се развија шума смрче
(Сли  ка 274) гдје је учешће јеле сведено на минимум уз
појаву бијелог бора (Pinus sylvestris). Земљиште у овој
заједници је потпуно прекривено маховинама (Слика
273) међу којима доминирају: Hypnum cupressiforme,
Dicranum scoparium, Polytrichum commune, Thuidium 
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Слике 268. и 269. – Thalictrum aquilegifolium (очобајка) и Gymnocarpion robertianum (кречњачка папрат)

Слике 270. и 271. – Слап и седрено подручје на врелу Миљацке

Слике 272. и 273. – Прорастање шишарке код смрче (лијево) и спрат маховина у шуми смрче на подзолу
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Слика 274. – Шуме смрче на подзолу

tamariscinum, Ctenidium molluscum, Mnium punctatum,
Mnium undulatum, Catharinea undulata и друге. Од
осталих врста најчешће су: Calluna vulgaris, Gentiana
as clepiadea (Слика 275), Luzula luzulina (Слика 276),

Melampyrum hoermannianum (Слика 277), Melica uni‐
flora, Luzula luzuloides, и друге. Овде су такође бројне
гљиве и лишајеви.

Слика 275. – Gentiana asclepiadea (сириштара шумска)

Слика 276. – Luzula luzulina (сита)

4.2.1.9. Вегетација шикара са бором кривуљoм

Деградација шумске вегетације највиших дије ло ‐
ва Јахорине од 1.600 m до врхова планине, догодила
се у далекој прошлости, те је тај простор добио и геог ‐
рафски назив Гола Јахорина (Слика 278).

Вегетација са бором кривуљом (ass. Pinetum mugi
illyricum Fuk. 1958) припада свези Pinion mugi Pawl 1928.
До данас се задржала на малом броју локалитета  (Три ‐
је ска, Локванско брдо и Сјениште), на изразито малим
површинама (слике 279. и 280). Анализирана је на Сје ‐
ни шту (око 1.700 m надморске висине), на сјевероис‐
точној експозицији и благом нагибу до 5 степени. Ге о ‐
ло шка подлога ове заједницом је кречњак, а земљи ‐
ште је органогена црница. Од дрвенастих врста доми‐
нира бор кривуљ, који покрива више од 80% повр ши не.
Поред те врсте ту је и шлеска врба,  мале бројности и
покровности. 

Од ниских грмића, заступљена су брусница – Vac‐
cinium vitis‐idaea, Daphne mezereum, Salix silesiacа (Сли ‐
ка 281). У флористичком саставу спрата зељастих би ља ка
најчешће су: Solidago virgaurea (Слика 283), Viola biflora
(Слика 282), Polygonatum verticillatum (Слика 284), Po‐
tentilla aurea, Аnemone nemorosa, Asarum europaeum,Слика 277.  – Melampyrum hoermannianum (уродица)
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Gymnadenia conopsea, Alchemilla vulgaris и друге. Од
зељастих врста, доминантну улогу има Luzula sylvatica
(Слика 285), чија покровност износи до 60%, а затим
Anemone narcissiflora. Oстале зељасте врсте су далеко
мање заступљене.

Укупно је констатовано 15 врста. Далеко већи број
у овој заједници наводи Bjelčić, 1966. Претпостављамо
да је поменути аутор истраживањима обухватио већу

површину, јер врсте из околних типова вегетације ула ‐
зе у заједницу бора кривуља, гдје доминирају у квали‐
тативном смислу.

Данас се ова вегетација развија на веома малим
површинама које алтернирају са вегетацијом клечице
и вриштина. Ти стадијуми су уже схваћени у вегета‐
цијском смислу и сваки разматран и проучаван као по‐
себнe асоцијацијe.

Слика 278. – Гола Јахорина

Слике 279. и 280. – Остаци клековине бора на Јахорини – лијево Тријеска и десно – Сјениште

Слике 281. и 282. – Salix silesiaca (шлеска врба), ) и Viola biflora (двоцвјетна љубица)
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Слике 283, 284. и 285. – Solidago virgaurea (златица, штапика), Polygonatum verticillatum (зализ многолисни) и
Luzula sylvatica (бекица велика)

Слика 286. – Заједница клечице на Јахорини
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4.2.2.  Деградациони стадијуми шумске вегетације

4.2.2.1.  Заједница клечице

Kлечица (Juniperus communis subsp. nana) приро ‐
д но улази у састав клековине бора и гради састо јине
из над тог појаса (Слика 286). Заједница клечице на
Јахорини замјењује вегетацију клековине бора, као де‐
градациони стадијум на великим површина ма. Описа ‐
на је као ендемична ass. Junipero‐Sempervi ve tum schle    ‐
c hanii Bjelčić 1966 и припада свези Pinion mugi Pawl 1928.

Најчешће се јавља изнад 1.650 m надморске ви‐
сине, на сјеверним експозицијама и блажим нагиби ‐
ма, на заобљеним главицама. Геолошка подлога је
кре ч њак, земљиште је органогена и органоминерал ‐
на црница на кречњаку. Клечица најчешће прекрива
скелетно земљиште и мање блокове стијена. Између
тих блокова се формира дубље земљиште са разли ‐
читим стадијумима вегетације планинских рудина на
кречњаку. На влажнијим удубљењима развија се за је ‐
д ница шибљака шлеске врбе, а на еродираним зем ‐
љиштима и најизложенијим стаништима вриштине са
медвјеђим грожђем које Bjelčić (1966) третира као фа‐

цијесе заједнице клечице. У дијелу састојине са најве‐
ћим склопом клечица потпуно покрива површину, па
скоро да и нема зељастих биљака. 

Едификаторска и ендемична врста Sempervivum
mar moreum (syn.: Sempervivum schlechanii) веома се ри ‐
јетко среће на Јахорини. Приликом нашег истраживања
забиљежена је само на Поглединама (Слика 287).

У проријеђеним дијеловима састојине значајно су
заступљени елементи вриштина (Слика 288), као де ‐
гра  дационо‐проградационих стадијума заједнице са
клечицом и клековине бора. Оне припадају асоција ‐
цији Hyperici‐Vaccinietum bosniacum Lakušić et. al 1979 и
свези Vaccinio‐Piceion. То су Arctostaphylos uva‐ursi (Сли   ‐
ка 289), Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis‐idaea, Hyper‐
icum richeri subsp. grisebachii (Слика 290), H. tet  ra  pterum,
Seseli libanotis (Слика 291), Cotoneaster  integerrimus (Сли ‐
ка 292). Те врсте су често заступљене у ви ду монодоми ‐
нантних фацијеса. Од врста планинских рудина на
кре чњаку у тој заједници доминирају Anemone narcis‐
siflora, Dianthus superbus, Sesleria tenui fo lia, Festuca
bosniaca, Bromus erectus, док су остале врсте ријeђе за‐
ступљене. 

Слике 287. и 288. – Sempervivum marmoreum (црвена чуваркућа) и заједница клечице са елементима вриштина

Слике 289. и 290. – Arctostaphylos uva‐ursi (медвјеђе грожђе) и Hypericum richeri subsp. grisebachii
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4.2.2.2.   Вегетација високих зелени
сјечина и пожаришта 

Вегетација високих зелени, сјечина и пожаришта
класе Betulo‐Adenostyletea Br.‐Bl 1948 обухвата дегра‐
дационо–проградационе стадијуме шумске вегета‐
ције између шума и ливада (Слика 293).

У литератури се сусрећу различите класификације
те вегетације. Несумњиво је да је професор Радомир
Лакушић био изврстан познавалац вегетације Босне и
Херцеговине и Динарида уопште, те нам је ње гово

схватање било најприхватљивије (Lakušić et al. 1978).
Према том аутору, класа Betulo‐Adenosty le tea обухвата
пет вегетацијских редова: Atropetalia belladonnae Vlieg.
1937, Adenostyletalia Br.‐Bl. 1931, Pteridietalia Lakušić et
al.1978, Epilobietalia angustifolii Tx. 1950, чије заједнице
изграђују зељасте, те ред Be tu le talia Lakušić et al. 1978,
у чијим заједница ма доминирају дрвенасте биљке,
гра дећи шибљаке и шикаре. 

Ред Epilobietalia angustifolii Tx. 1950 други аутори
сврставају у посебну класу – Epilobietea angustifolii Tx.
et Prsg. 1950, која обухвата вегетацију пожаришта. Раз‐ 

Слика 291. – Seseli libanotis (девесиље) Слика 292. – Cotoneaster integerrimus (дуњарица)

Слика 293. – Вегетација високих зелени
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лог што Лакушић пожаришта сврстава у класу Betulo‐
Adenostyletea је највероватније што су пожаришта са ‐
мо у иницијалним фазама развоја вегетације различита
и специфична у флористичком и вегетациј ск ом смислу.
Испирањем пепела, његовим разношењем на веће
уда љености и формирањем зем љи шта, даља програ‐
дација вегетације се не разликује у одно су на друге де‐
градационо‐проградационе стадијуме, изазване било
којим дугим фактором. Што су услови климе повољ‐
нији (мезофилнији), односно што је по ж ар био мањег
интензитета и трајања, то су иниција лни стадијуми кра ‐
ћи. Стадијуми пожаришта се дуго зад ржавају само на
каменитој подлози и на г ну тим теренима. 

Вегетација високих зелени се развија на мањим
површинама у зони лишћарско‐листопадних и чети‐
нарских шума, које су највише заступљене на Ја хо рини
(Слика 294). 

Станишта су мезофилна до хумидна. Вегетација
високих зелени настаје крчењем шума, просјецањем
путева и стаза за ски‐лифтове и жичаре, или програда ‐
цијом ливада које су запуштене и на којима нема ко‐
шења и испаше. Често се развија на рубовима шума.
На неким површинама је мање вишеформиран спрат
шибља којег изграђују врсте мјешовитих шума. Најче ‐
ш ће су: Fagus sylvatica, Abies alba и Picea abies, као еди‐

фикатори климатогене шумске вегетације. Поред тих,
ту су и дрвенасте врсте као елементи шибљака и ши‐
кара у том појасу: Sambucus racemosa, Salix caprea, Be‐
tula pendula. У појединим састојинама честа је маљава
купина – Rubus hirtus, која, као ниски грмић, прекрива
знатну површину, те малина – Rubus idaeus, која најче ‐
шће насељава рубове шума уз путеве (Слика 295). Зе‐
љасти спрат је разноврстан и различит у појединим
са  стојинама. Изграђују га врсте околних шума (Fraga ‐
ria vesca, Carex sylvatica, Luzula sylvatica, Prenanthes pu ‐
r purea, Athyrium filix‐femina, Galium sylvaticum и дру г е),
као и мезофилних горских ливада (Agros tis capillaris,
Alchemilla vulgaris, Leucanthemum vulgare, Leontodon
au tumnalis, Centaurea jacea, Achillea millefol ium). Ако су
такве површине веће, у њиховом флористичком саставу
доминирају биљке отворених ста ни шта. Често се такве
заједнице претварају у мезофилне горске ливаде и у
том стадијуму дуже одржавају кошењем или испа‐
шом. На неким површинама доминирају поједине
врсте, градећи фацијесе или посебне заједнице, као
што су Adenostyles alliariae (Слика 296) на мањим шум‐
ским прогалама, те Urtica dioica на неуређеним и за‐
пуштеним сјечинама, гдје је дошло до природне ни  т ‐
ри фикације земљишта.

Слике 294, 295. и 296. – Atropa bella‐donna (велебиље), Rubus idaeus (малина) и Adenostyles alliariae (љепика)

Слике 297, 298. и 299. – Telekia speciosa (огњица, велики волујак), Petasites albus (лопух бијели) и Petasites hybridus (репух)
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Уз воде мањих водотока јавља се стадијум са
врстом Telekia speciosa (Слика 297). Врсте Petasites
albus (Слика 298) и P. hybridus (Слика 299) граде густе
моно доминантне састојине уз разливено корито рије ‐
ка и заравњене и подводне површине око путева.

У равномјерно проријеђеним субалпским шума ‐
ма букве и планинског јавора, као и у горњем појасу
мјешовитих шума са планинским јавором развијен
је спрат биљака које изграђују високе зелени. Наро ‐
чито се истиче Lunaria rediviva (Слика 300), Telekia
spe ciosa и Senecio nemorensis subsp. fuchsii. На про‐
ријеђеним и нитрифицираним стаништима уочава
се повећано присуство врсте Rumex alpinus иако онa
прави посебне заједнице на мјестима некадашњих
планинских торова. 

На подручју Јахорине се у љетним мјесецима
често одвијају земљани и грађевински радови тако
да се гомиле свјеже земље одлажу за краће или
дуже вријеме у непосредној близини објеката. На
тим мјестима као и уз путеве гдје се стрме обале
спуштају до сталних водотока или повремено влаж‐
них јарака, развија се заједница са Equisetum telma ‐
teia. Такође, уз путеве на заравњеним и влажним
стаништима налазе се састојине са врстама Filipen‐
dula ulmaria (Слика 301), Scrophularia umbrosa (Слика
302), Cirsium waldsteinii (Слика 303), Valeriana offici‐
nalis (Слика 304), Deschampsia cespitosa (Слика 305)
Aegopodium podagraria и друге. На умјерено влаж‐
ним и заклоњенијим стаништима доминирају врсте
Cicerbita alpina (Слика 306) и Cicerbita pancicii. Уз пу‐

Сликe 300, 301, 302. и 303. – Lunaria rediviva (мјесечница, сребренка), Filipendula ulmaria (суручица), Scrophularia 
umbrosa (уступник) и Cirsium waldsteinii (Валдстејнов осјак)

Сликe 304, 305, 306. и 307. – Valeriana officinalis (мацина трава, одољен), Deschampsia cespitosa (бус високи),
Cicerbita alpina (млијеч) и Epilobium angustifolium (кипровина, врбица)
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теве на каменитим мјестима превладавају елементи
вегетације пожаришта са доминацијом врсте Epilobi ‐
um angustifolium (Слика 307). Те стадијуме насељавају
дрвенасте врсте Sambucus racemosa, Salix cap rea, Popu ‐
lus tremula, Betula pendula. Стадијуми са врбом, ив ‐
ом и трепетљиком се развијају према мјешовитим
шу мама букве, јеле и смрче, а они у којима до ми ‐
нира бреза према смрчевим шумама и шумама смр че
и јеле. Најнижи и највлажнији стадијуми уз пото ке и
ријеке у својој проградацији иду ка шумама сиве јо ‐
ве Alnetum incanae.

На стаништима искрчених монтаних шума храста
китњака, на киселим земљиштима, као деградациони
стадијум развијају се бујадишта (Pteridietum aquilini
Lakušić 1968) као зељаста вегетација која при према
услове за насељавање дрвенастих врста Juniperus
communis, Cratаegus monogyna, Carpinus betulus, Cle ‐
matis vitalba и других.

4.2.3.  Вегетација ливада и планинских рудина

4.2.3.1.   Вегетација горских ливада и пашњака

Вегетација ливада се развија унутар шумског поја ‐
са, односно унутар појаса горских букових шума, шума
букве, јеле и смрче, четинарских шума смрче, мјешо‐
витих шума смрче и јеле и у субалпском појасу букве
и планинског јавора. Оне припадају вегетацијској кла ‐
си Arrhenatheretea Br.‐Bl. 1947 реду Arrhenatheretalia
Pawl. 1928 и свезама Arrhenatherion elatioris Br.‐Bl. 1926,
Cynosurion Tx. 1947 и Pancicion Lakušić 1966.

У доњем најнижем брдском појасу, на неким изло‐
женијим стаништима и око насеља, простиру се ливаде
које представљају деградациони стадијум храсто  вих и
храстово‐грабових шума, а у субалпском појасу су шуме
проријеђене и у њих залази вегетација планинских ру‐
дина.

Слика 308, 309. и 310.  – Arrhenatherum elatius (овсеница), Anthoxanthum odoratum (мирисавка) и Holcus lanatus
(вунаста медуника)

Слика 311. – Lathyrus latifolius (широколисни грахор) Слика 312. – Lathyrus pratensis (ливадски грахор)
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Вегетација свезе Arrhenatherion elatioris Br.‐Bl. 1926

Вегетација свезе Arrhenatherion elatioris Br.‐Bl.
1926 диференцира се на вертикалном профилу Јахо‐
рине на три асоцијације: Arrhenatheretum elatioris Tx.
1937, Alchemillo‐Trisetetum Ht. 1951 и Festuco‐Agroste‐
tum Ht. 1921. 

Вегетација ливада асоцијације Arrhenatheretum
elatioris заузимају најнижа станишта на заравњеним

површинамa. Те ливаде се налазе непосредно уз насе ‐
ља. Често су обогаћиване засијавањем травних смје са.
Углавном су кошанице и дају значајне приносе. Из  гра ‐
ђује их велики број углавном мезофилних биљних врс ‐
та, а едификаторску улогу има Arrhenatherum elatius
(Сли ка 308). Висина вегетације је и око 100 cm. Најви ‐
ши спрат чине траве, а приземни је често од врста из
породице Fabaceae (Leguminosae), што тим ли вада ма
даје посебну вриједност. Најчешће врсте су: Anthox‐

Слике 313, 314. и 315. – Filipendula vulgaris (суручица), Stellaria graminea (мишјакиња пруголисна) и Leucanthemum 
vulgare (воловско око)

Слике 316, 317. и 318. – Rhinanthus rumelicus (румелијски шушкавац), Trifolium repens (бијела дјетелина) 
и Trifolium pratense (црвена дјетелина)

Слика 319. – Trifolium pannonicum (панонска дјетелина) Слика 320. – Trifolium montanum (брдска дјетелина) 
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anthum odoratum (Слика 309), Holcus lanatus (Слика
310), Lathyrus latifolius (Слика 311), L. pratensis (Слика
312), Filipendula vulgaris (Слика 313), Stellaria graminea
(Сли ка 314), Leucanthemum vulgare (Слика 315), Rhi‐
nanthus rumelicus (Слика 316), Trifolium repens (Слика
317), T. pra tense (Слика 318), Т. pannonicum (Слика 319),
T. montanum (Слика 320), Vicia cracca (Слика 321), Tra ‐
gopogon pratensis (Слика 322), Orchis morio (Слика
323), Festuca pratensis, Alopecurus pratensis, Bromus
racemosus, Poa pratensis, Trifolium patens, T. dubium, T.
campestre, Medicago sativa, Lotus corniculatus, Ranun‐
culus acris, Achillea millefolium, Campanula patula, која
је веома варијабилна и својим различитим облицима
распрострањена до врхова планине. 

Мање површине мезофилних ливада на дубљим
и влажним стаништима припадају асоцијацији Alche ‐
millo‐Trisetetum (Слика 324).

Најдоминантнија врста је Alchemilla vulgaris (Сли ‐
ка 325), која је љековита биљка, те ливаде имају значај
и с тог аспекта.

Поред те, честе врсте су: Trisetum flavescens, Brom ‐
us hordeaceus subsp. hordeaceus, Anthoxanthum odora‐
tum, Dactylis glomerata (Слика 326), Primula veris subsp.
columnae, Colchicum autumnale, Ranunculus repens, Ra‐
nunculus acris и друге.

Ливаде асоцијације Festuco‐Agrostetum су најрас‐
прострањеније у оквиру шумског подручја Јахорине.
Најчешће су пашњаци, а рјеђе кошанице. Те ливаде
им  ају изражене аспекте у прољеће са врстама Bellis
perennis (Слика 327), Taraxacum officinale (Слика 328),
Ranunculus acris, Ranunculus nemorosus. 

У сљедећем аспекту доминира црвена власуља
Festuca rubra, а у посљедњем, љетњем, када је већина
биљака прецвјетала и налази се у плоду, а неке теро‐
фите завршиле свој развој, основни печат заједници
да је врста Agrostis capillaris. Од осталих врста, честе су:
Lotus corniculatus, Achillea millefolium, Leucanthemum
vul gare, Thymus pulegioides (Слика 329), Centaurea ja ‐
cea (Слика 330), Veronica chamaedrys (Слика 331), Poly‐
gala vulgaris (Слика 332), Poa bulbosa, Ajuga reptans,
Tri folium pratense, Dactylis glomerata, Stellaria grami ‐
nea, Sanquisorba minor, Leontodon hispidus и друге. Не‐
када се у тим ливадама у мањој мјери нађу и врсте
око лних шума, а некада и нитрофилне и рудералне
врсте, у зависности од начина коришћења ливада. 
Вегетација свезе Cynosurion Tx. 1947

Та свеза обухвата мезофилне ливаде у нижим под ‐
ручјима, које су настале деградацијом храстових шума
(Слика 333) које припадају ass. Bromo‐Cynosuretum
cristati H‐ić 1930.    

Слике 321, 322. и 323. – Vicia cracca (птичја граорица), Tragopogon pratensis (козја брада) и Orchis morio (каћун, салеп)

Слика 324. – Заједница Alchemillo‐Trisetetum Слика 325. – Alchemilla vulgaris (вирак)
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Сликe 329, 330, 331. и 332. – Thymus pulegoides (мајчина душица), Centaurea jacea  (васиљак), Veronica chamaedrys
(змијина трава) и Polygala vulgaris (обични крестушац)

Слика 333. – Мезофилне ливаде свезе Cynosurion Слика 334. – Cynosurus cristatus (крестац)

Слике 326, 327. и 328. – Dactylis glomerata (јежевица), Bellis perennis (бела рада) и Taraxacum officinale (маслачак)
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Гради их велики број врста. Висина вегетације не
прелази 50 cm, а едификаторска врста Cynosurus crista‐
tus (Слика 334) је бројно заступљена. 

Овдје је значајно напоменути и велику заступље‐
ност врсте Carum carvi која представља љековиту и за‐
чинску врсту (Слика 335). 

Прољећни аспект карактеришу врсте Lotus cornic‐
ulatus, Taraxacum officinale, Bellis perennis, на кисели јим
стаништима; Chamaespartium sagittale, на влажним ста‐
ништима Holcus lanatus; на влажнијим и нешто нитри‐
фикованим Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus и Bro  ‐
mus racemosus. Те састојине су описане као посебне суб‐
асоцијације. Наведене врсте рода Bromus су највише
заступљене (до 80 % покровности) на површинама
које су биле обрађиване. Од осталих врста, ту се нала ‐
зи Plantago lanceolata, Achillea millefolium, Trifolium

montanum, Cerastium fontanum subsp. triviale, Sangu i ‐
sorba minor, Luzula campestris, Medicago sativa subsp.
falcata, Phleum pratense (Слика 336), Prunella laciniata
(Слика 337), Veronica serpyllifolia (Слика 338), Stachys
officinalis (Слика 339), Leontodon autumnalis и друге.

На фацијес са врстом Chamaespartium sagittale у
смислу проградације се настављају бујадишта са изра ‐
зитом доминацијом врсте Pteridium aquilinum. У тим
састојинама од других биљака најчешћа је дивља ја ‐
года – Fragaria vesca, која овдје обилно плодоноси, те
представља природни ресурс. У бујадиштима, као и на
рубовима ливада, су зељасте биљке сусједних шу ма
(Silene nutans, Luzula pilosa, Veronica officinalis и друге)
као и клијанци дрвенастих врста. Својим присуством и
бојом истиче се врсте Melampyrum nemorosum.

Слике 335, 336. и 337. – Carum carvi (ким) у ливадама свезе Cynosurion, Phleum pratense (мачји репак) 
и Prunella laciniata (црњевац жућкасти)

Слике 338. и 339. – Veronica serpyllifolia (јајолисна честославица) и Stachys officinalis (ранилист)
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Вегетација мезофилних горских ливада 
свезе Pancicion Lakušić 1966

Мезофилне горске ливаде свезе Pancicion (Слика
340) припадају двијема асоцијацијама Pancicio‐Lilietum
bosniacae Bjelčić i Lakušić 1969 и Alchemillo‐Crepidetum
bosniacae Bjelčić 1967. Обје су ендемичне и пред ста в ‐
љају значајанe елеменатe биодиверзитета Јахорине. 

Ливаде асоцијације Pancicio‐Lilietum bosniacae спа ‐
дају у најпродуктивнији нешумски тип вегетације. Гра ‐
ди их велики број мезофилних врста, међу којима је
зна тан број ендема. Бројношћу и покровношћу истичу
се: Pimpinella serbica (Слика 341), Lilium bosniacum
(Слика 342), Silene sendtneri (Слика 343), Knautia dinar‐
ica, Viola elegantula. Од осталих врста, најчешће су: Al‐
chemilla vulgaris, Ranunculus montanus, Plantago media,
Colchicum autumnale, Taraxacum officinale, Leucanthe‐
mum vulgare, Astrantia major, Dactylorhiza sambucina,
Primula elatioris subsp. intricata (Слика 344), Gymnade‐

nia conopsea, Phleum alpinum, Pedicularis verticillata, Tri‐
folium montanum, Trifolium pannonicum и друге.

Асоцијација Alchemillo‐Crepidetum bosniacae на
Јахорини заузима мале површине. Развијена је у до ‐
њем дијелу субалпског појаса, у увалама и благим за‐
равнима. Углавном може да служи као пашњак, јер је
доста вриједних врста у погледу исхране стоке. Нај ‐
чешће су: Crepis aurea, Alchemilla gracilis, Taraxacum
ap e nninum, Poa alpina, Alchemilla maly, Trifolium praten ‐
se, Trifolium repens, Trifolium hybridum, Lotus cornicula‐
tus, Anthoxanthum odoratum, Potentilla aurea, Ranun cu lus
montanus. Поред ендемичног варијетета врсте Crepis
aurea, значајне ендемичне врсте су и: Alchemilla maly,
Dactylorhiza cordigera subsp. bosniaca, док су мање за‐
ступљене врсте Polygala alpestris subsp. croatica, Pimpi ‐
nella serbica и Alyssum montanum. Те ливаде остају
зелене током цијелог вегетационог периода, јер су ме‐
зофилније у односу на планинске рудине.

Слика 340. – Мезофилне горске ливаде свезе Pančićion

Сликe 341, 342, 343. и 344. – Pimpinella serbica (српска панчићија), Lilium bosniacum (босански љиљан), Silene 
sendtneri (Сендтнерова пушина) и Primula elatior subsp. intricata (јаглац)
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Слика 345. – Планинске рудине на Јахорини

4.2.3.2.   Вегетација планинских рудина на кречњаку

Вегетација планинских рудина на кречњаку обух ‐
вата велики број проградационих стадија на кречњач‐
кој и доломитној подлози која припада класи El y no‐
‐Seslerietea Br.‐Bl. 1948 (Слика 345). Према Bjelčić (1966),
која је обрађивала вегетацију предпланинског појаса
Јахорине, те рудине су сврстане у ред Seslerietalia tenu ‐
ifoliae Ht 1930. 

На мањим површинама и најекстремнијим ста‐
ништима развија се заједница Laeveto‐Heliantheme‐
tum alpestris Ht 1930 која припада свези Seslerion
tenuifoliae Ht 1930. Карактерише је слабо развијено
или еродирано земљиште типа сирозема и органоге‐
них црница. Општа покровност вегетације варира из‐
међу 10% (20%) до 85%. Та заједница је међу првим
оп и саним са планинских рудина  развијених на креч‐
њаку. Детаљнијим проучавањима у оквиру ње су изд ‐
во јене друге заједнице, као што су Scabiosetum si le ni folie
и Festuco‐Scabiosetum silenifolie, раније схватане као
фацијеси. Bjelčić (1966) наводи ту заједницу за Јахо‐
рину, иако у њој нема алпске сунчанице (Helianthe‐
mum alpestre), него је ту врста Helianthemum canum
(Сли ка 346). Поред те, честе су врсте: Sesleria tenuifolia
(Слика 347), Phyteuma orbiculare (Слика 348), Anthyllis
vulneraria subsp. alpestris (Слика 349), Carex kitaibeli a ‐
na, Edraianthus graminifolius, Hieracium villosum, Pedicu ‐
la ris verticillata, Scabiosa silenifolia и друге. Мјести ми ч но
на еродираним стаништима доминира Arctostaphylos
uva‐ursi. Медвјеђе грожђе некада покрива стијену, а
на већим површинама које наизглед припадају пла‐
нинским рудинама у приземном спрату потпуно пре‐
крива површину. Као вишегодишња зимзелена врста
ублажава екстреме еколошких фактора, представља
ду готрајни стадијум вегетације у њеном развоју ка за ‐

једници клечице. Сама врста Arctostaphylos uva‐ursi је
из групе љековитих биљака и по заступљености на
Јахорини представља значајан природни ресурс. До‐
садашње сакупљање те врсте, иако често неконтроли‐
сано и неадекватно, није значајно оштетило њене
по пулације. Убудуће би коришћење те врсте требало
ставити под контролу, тако да се посебним прописима
уреде начин сакупљања и количина.

Вегетација свезе Festucion pungentis Ht 1930

Вегетација поменуте свезе је на Јахорини знатно
више заступљена у односу на претходну и развија се
на заклоњенијим стаништима, са блажим нагибима и
развијенијим земљиштима. Вегетација асоцијације
Festucetum pungentis Ht 1930 насељава стрма каме‐
нита станишта експонирана југу или западу, тако да је
на Јахорини мање заступљена у односу на друге асо‐
цијације те свезе. Земљиште је плитко и доста скелет ‐
но. Едификаторска врста власуље – Festuca bosniaca –
има највећу квантитативну заступљеност. Поред те,
честе су и врсте: Cerastium moesiacum (Слика 350), La ‐
se rpitium krapfii subsp. krapfii (Слика 351), Scabiosa ci ne ‐
rea subsp. cinerea, Minuartia verna, Dianthus gi  ga  n teus
subsp. croaticus, Hypericum richeri subsp. gri se bachii, Leu‐
canthemum vulgare, Helianthemum num mu la rium
(Слика 352), Scorsonera purpurea subsp. rosea, Trifolium
alpestre, Pedicularis hoermanniana (Слика 353), Hip‐
pocrepis comosa (Слика 354), Trinia glauca (Слика 355)
и друге. Ту се налази и велики број биљака из сус ‐
једних заједница са знатно мањом заступљеношћу.      

Асоцијација Brometo‐Centauretum kotschyanae Ht
1960 развија се на скелетним и мање нагнутим по‐
вршинама. Вегетација потпуно покрива подлогу, а ко‐
ријење биљака потпуно прораста профил до матичног
супстрата. Најчешће врсте су: Bromus erectus (Слика 
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356), Centaurea кotschyana (Слика 357), Pedicularis brac ‐
hyodonta (Слика 358), Hieracium villosum (Слика 359),
Polygala alpestris subsp. croatica (Слика 360), Trifolium
alpestre (Слика 361), Thlaspi goesingense (Слика 362),
Di anthus giganteus subsp. croaticus (Слика 363), Crepis
bo c coni, Hippocrepis comosa, Euphorbia montenegrina,
Laserpitium krapfii subsp. krapfii, Crepis dinarica, Helia n ‐
the mum nummularium, Potentilla heptaphylla, Cerastium
moesiacum, Leucanthemum vulgare, Astrantia major и
друге. Скоро увијек је ту линцура (Gentiana lutea subsp.
symphyandra) (Слика 364). Њена бројност је незнатна,
јер je највише сакупљана. Већина јединки је млада, у
облику розете, и развија се из остатака поданка. Цвјет‐
них јединки је веома мало. Њено искоришћавање би
тре бало обуставити, бар до опоравка популација. Ту је
присутно доста ендемичних биљака (Euphorbia monte ‐
negrina, Crepis dinarica, Scabiosa cinerea subsp. cinerea,
Cerastium moesiacum, Dianthus giganteus subsp. croati‐
cus, Edraianthus graminifolius), што читавој заједници
даје ендемични карактер.

Заједница Hypochoereto‐Festucetum amethystinae
Ht 1960 је мезофилнија у односу на претходне, а на Ја ‐
хо рини је доста заступљена. Ендемична врста Hypo cho ‐
e ris illyrica или Hypochoeris maculata subsp. peli va novici
var. illyrica (Слика 365) је доста заступљена, и у вријеме
цвјетања, својим бројним присуством, јасно издваја ту
заједницу од других. Друга едификаторска врста – Fes‐
tuca amethystina – на Јахорини није заступљена, већ се
јавља Festuca duriuscula (Bjelčić, 1966). Од осталих, нај ‐
чешће врсте су: Poa alpina, Potentilla heptaphylla, Minu ‐
a rtia verna, Anthyllis vulneraria subsp. alpestris, Leu  ca n‐
 the mum vulgare и друге. Од ендемичних, честе су: Ra‐
nunculus croaticus (Слика 366), Crepis dinarica, Scabio sa
ci nerea subsp. cinerea, Cerastium moesiacum, Dian t hus gi‐
ganteus subsp. croaticus, Silene sendtneri, Eup ho rbia mon‐
tenegrina, Pimpinella serbica, Linum capitatum (Слика 367),
линцура – Gentiana lutea subsp. symphyandra и дру ге. У
флористичком саставу доминирају неутрофил не, базо‐
филне и умјерено ацидофилне врсте. Земљи ште је ду б ‐
ље и без матичних стијена на повр ши ни. У еко но м ском

Слике 346. и 347. – Helianthemum canum (сунчаница) и Sesleria tenuifolia (усколисна шашика)

Слике 348. и 349. – Phyteuma orbiculare (зечица) и Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (алпски рањеник)
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смислу, представљају значајне ливаде и паш њаке, те су
у ранијим периодима биле ос нова за развој сточарства.
Све је мање узгајања сто ке на прос то ри ма Јахорине, а
смањују се и површине које се косе, тако да је вегета‐
ција препуштена природном неометаном развоју. 

Вегетација заједнице Anemono‐Phleetum alpinae
Bjelčić 1966 је најмезофилнија у оквиру планинских ру‐
дина на кречњаку. Заузима велике површине на сјеве ‐
р  ним и сјевероисточним експозицијама. Те ливаде су
најуочљивије у доба цвјетања врсте Anemone narcissi‐
flora (Слика 368) од које се бијеле читаве падине. У
Пре лиминарној Црвеној листи угрожених врста БиХ
наводи се као рањива врста (V). Те ливаде изграђује и
ве лики број врста. 

Друга врста, која такође има свој аспект, је Diant ‐
hus superbus (Слика 369). Мирисна и изузетно декора‐
тивна врста налази се на Прелиминарној Црвеној ли с  ти
Босне и Херцеговине гдје је означена као ријет ка (R).
Међутим, у субалпским пашњацима и рудинама Јахо‐
рине је релативно честа. У вријеме цвјетања те дви  је
врсте, ријетко је наћи посјетиоца Голе Јахорине који не
иде са прекрасним миришљавим букетом, због чега је
неопходна њихова заштита. 

Од ендемичних врста у тој заједници се срећу:
Scabiosa cinerea subsp. cinerea, Pimpinella serbica, Cera ‐
stium moesiacum, Dianthus giganteus subsp. croaticus,
Ranunculus croaticus, Alyssum scardicum var. bosniacum и
друге. Од осталих врста честе су: Phleum alpinum (Сли ‐
ка 370), Hypericum richeri, Linum capitatum, Thlaspi goe ‐
singense, Scorzonera purpurea subsp. rosea (Слика 371),
Astrantia major (Слика 372). Значајније су заступљене
и ацидофилне врсте које је повезују са планинским ру‐
динама на киселим стаништима: Nardus stricta, Luzula
campestris, Achillea lingulata, Potentilla aurea, Anten‐
naria dioica, Botrychium lunaria и друге. Присуство бо‐
ровнице (Vaccinium myrtillus) указује на проградацију
вегетације те заједнице ка вегетацији планинских ври ‐
штина. На проградацију вегетације указује и присуство
врста Luzula sylvatica, Gentiana asclepiadea, Ane mone
nemorosa, Juniperus communis subsp. nana, кojе су иначе
шумске . На појединим мањим површинама из ра зито
доминирају Deschampsia flexuosa var. montana и Luzula
luzuloides које граде монодоминантне фацијесе.

Слике 350, 351. и 352. – Cerastium moesiacum (мезијски рожац), Laserpitium krapfii subsp. krapfii (гладац) и
Helianthemum nummularium (сунчаница)

Слике 353, 354. и 355. – Pedicularis hoermanniana (ушљивац), Hippocrepis comosa (потковица) и Trinia glauca (срдишка)
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Слике 356, 357. и 358. – Bromus erectus (усправни овсик), Centaurea кotschyana (кочијева зечина) и Pedicularis 
brachyodоnta (широкозуби ушивац)

Сликe 359, 360. и 361. – Hieracium villosum (власаста руњика), Polygala alpestris subsp. croatica (хрватски крестушац) и 
Trifolium alpestre (претпланинска дјетелина)

Слике 362, 363. и 364. – Thlaspi goesingense (честика), Dianthus giganteus subsp. croaticum (велики каранфил) и Gentiana
lutea subsp. symphyandra (линцура, срчаник)
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Слике 365. 366. и 367. – Hypochoeris maculata subsp. pelivanovic var. illyrica (јастребљак), Ranunculus croaticus (хрватски 
љутић) и Linum capitatum (главичасти лан)

Слика 368. – Anemone narcissiflora (бијели јаблан)

Слика 369. – Dianthus superbus (ибришим каранфил)
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Слике 370, 371, 372. и 373. – Phleum alpinum (алпска мачји репак), Scorzonera purpure subsp. rosea (ружичасти змијак),
Astrantia major (лисјак) и Nardus stricta (тврдача)

4.2.3.3.  Вегетација планинских рудина 
на киселим земљиштима

Вегетација планинских рудина на киселим зем‐
љиштима припада вегетацијској класи Caricetea cur ‐
vulae Br.‐Bl. 1948, реду Seslerietalia comosae (Sim) La kušić
1966, свези Jasionion orbiculatae Lakušić 1966 и заједни ‐
цама Aurantiaco‐Nardetum strictae Ht 1960 (Слика 373)
и Crepido conyzifoliae‐Lilietum bosniacae Bjel čić 1966. 

Планинске рудине на киселим земљиштима ass.
Aurantiaco‐Nardetum strictae развијаjу се на равни јим
увалама и пољима са дубоким земљиштем, уг лав ном
насталим спирањем са виших положаја и већих на‐
гиба. Спирањем база у дубље слојеве земљишта, по‐
вршински слојеви земљишта постају кисели и на њи ма
доминира трава тврдача – Nardus stricta (Слика 374).      

По флористичком саставу састојине те заједни це
сиромашније су од вегетације планинских рудина на

кречњаку. Доминантну улогу имају врсте Nardus stric ‐
ta, Hieracium aurantiacum (Слика 375), Achillea lingu‐
lata, Potentilla aurea (Слика 376), Euphrasia liburnica,
Luzula campestris, Hieracium pilosella, Ajuga pyramidalis
(Слика 377), Antennaria dioica (Слика 378), Gentiana
acaulis (Слика 379), Knautia dinarica (Слика 380).

Заједница Crepido conyzifoliae‐Lilietum bosniacae
Bjelčić 1966 развија се на површинама које се налазе
унутар планинских рудина на кречњаку. У зависности
од варирања еколошких фактора на њеним станиш‐
тима, првенствено геолошке подлоге и зем љи шта, за‐
виси да ли ће у њој преовлађивати врсте кречњачких
или силикатних планинских рудина. На таквим стани ‐
штима доминирају еуривалентне врсте које повезују
те типове вегетације. Што је прелаз постепенији, кон‐
тактна зона је шира, па је неке састојине тешко опре‐
дијелити чак и на нивоу класа.

Слика 374. – Дио заједнице Aurantiaco‐Nardetum strictae Слика 375. – Hieracium aurantiacum (наранџаста руњика)
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Смањењем учешћа тврдаче развија се већи број
неутрофилних и базофилних врста, са значајном зас ‐
тупљеношћу Crepis conyzifolia (Слика 381) и босанс ког
љиљана – Lilium bosniacum (Слика 382). Босан ски љи ‐
љан оптимално је заступљен у горским ливадама све ‐
зе Pancicion Lakušić 1966, а према планинским ру ди ‐
нама на карбонатним земљиштима његово присуство
се смањује. Те састојине су увршћене у асо ци јацију
Crepido conyzifoliae‐Lilietum bosniacae Bjelčić 1966. По ‐
ред едификаторских врста, честе су: Nardus stricta,
Achillea lingulata (Слика 383), Campanula patula (Слика

384), Hieracium pilosella, Botrychium lunaria (Слика 385),
Luzula campestris (Слика 386), Festuca rubra, Anthoxan‐
thum odoratum, Agrostis capillaris, Polygonum bistorta и
друге. Од ендемичних, ту се срећу: Arabis bosniaca,
Crepis dinarica (Слика 387), Silene sendtneri, Ranunculus
croaticus, Viola elegantula, Hypochoeris illyrica и друге.
Та заједница се налази или повезује вегетацију пла ‐
нин ских рудина на киселим стаништима са вегета‐
цијом горских ливада свезе Pancicion Laukšić 1966 и
поменуте заједнице Festuco‐Agrostetum.

Слика 376. – Potentilla aurea (златни петопрст) Слика 377. – Ajuga pyramidalis (горшеник пирамидални)

Слика 378, 379. и 380. – Antennaria dioica (смиље, срцопуц), Gentiana acaulis (волемун, кохова сириштара) и 
Knautia dinarica  (динарска удовица)

Слике 381, 382. и 383. –  Crepis conyzifolia (одвраћеница), Lilium bosniacum (босански љиљан) и Achillea lingulata
(језоликаста хајдучка трава)
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4.2.4. Вегетација тресетишта и других
влажних станишта

Вегетација високих тресетишта припада класи Ox y ‐
 ccoco‐Sphagnetea Br.‐Bl. et Tx. 1943, реду Sphagnetalia fu ‐
s  ci Tx. 1955 и свези Sphagnion fusci Br.‐Bl. 1920 (Слика 388). 

На мањим поршинама, око извора или гдје је ни ‐
во подземне воде висок па је станиште у већем дијелу
године мочварно, заједно са тврдачом (Nardus stricta),
развијају се маховине Sphagnum amblyphyllum, S. fus‐
cum, S. medium, Polytrichum commune, Rhytidiadelphus
triquetrus. Од виших биљака ту су: Homogyne alpina,
Va c cinium myrtillus, Parnassia palustirs и друге. 

У тресетишту на Сарачевом пољу (Lakušić et al, 1881)
присутна је инсективорна биљка Drosera rotundifolia,
која се налази на Прелиминарној Црвеној листи угро‐
жених биљних врста БиХ као рањива (V) (Šilić, 1996).
Сфагнумска тресетишта у подручју Сарачевог поља
остварују еколошки континуитет са влажним ливада ма
у којима доминира врста Molinia caerulea (Слика 389). 

Смањењем влажности, у сфагнумске тресаве ула ‐
зе боровница, брусница и вријесак (Слика 390) а даља
проградација води ка смрчевим шумама (Слика 391). 

На малим површинама гдје су хладнија станишта
развијена је вегетација траве тврдаче са значајним
при суством алпске преслице – Diphasium alpinum. Од
осталих врста у мањој мјери су заступљене Vaccinium
myrtillus, Gentiana asclepiadea, Deschampsia flexuosa,
Homogyne alpina и многе маховине. 

На хладнијим и влажнијим стаништима на ма ‐
њим површинама и дубљим земљиштима унутар те
ве гетације развија се вегетација ливада на киселим

земљиштима, која спада у вегетацијску класу Nardo‐
Callunetea Prsg (Слика 392).

Из те класе на влажним стаништима развијене су
састојине ass. Suciso‐Nardetum Ht 1960 (мразиште Ма ‐
ла Дворишта, Павловaц и Равна планинa). 

На мразишту Малих Дворишта мање површине
се налазе под ливадама асоцијације Succiso‐Nardetum
Ht 1960, на највећем дијелу се мјешају елементи кисе ‐
лих ливада и мезофилних Festuco‐Agrostetum Ht 1921.
До такве појаве дошло је усљед микрорељефа мра‐
зишта и овдје интензивније испаше стоке. Ту треба ис‐
таћи веома заступљенe декоративнe врстe Gentianella
crispata и Gentianella ciliata у касном љетњем и јесе‐
њем аспекту. 

На мочварним земљиштима у шумском појасу Ја ‐
хорине развијени су мањи фрагменти заједнице са ка‐
љужницом – Caltha palustris, а у субалпском поjaсу
за ступљени су фрагменти мочварних заједница са
Caltha laeta. На влажним, али за нијансу сувљим ста‐
ништима, бар у једном дијелу године долази зајед‐
ница са ситама, од којих су најзаступљеније Juncus
effusus и Juncus conglomeratus. На ободним дијелови ‐
ма те заједнице присутна је врста Agrostis stolonifera.
Смањењем влажности те састојине прелазе у вегета‐
цију мезофилних ливада ass. Festuco‐Agrostetum. 

На ски‐стази и испод жичаре према Шатору уоч ‐
љива је ерозија земљишта и мочварне површине. Ту
се на веома малом простору срећу различите заједни ‐
це влажних и мочварних станишта, гдје доминирају
врсте Juncus bufonius, Equisetum palustre, Blysmus com‐
pressus, Deschampsia cespitosa, Eriophorum latifolium
(Слика 393).

Слике 384. и 385. – и Campanula patula (отворена звончика) и Botrychium lunaria (обични мјесечинац)

Слике 386, 387. и 388. – Luzula campestris (бекица), Crepis dinarica (динарски димак) и тресетиште на Дугом пољу
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Слика 389. – Molinia caerulea (бескољенка) Слика 390. – Сфагнумска тресава са боровницом и брусницом

Сликa 393.– Eriophorum latifolium (сухоперка широколисна)

4.2.5. Вегетација пукотина кречњачких стијена

Вегетација у пукотинама кречњачких стијена при‐
пада асоцијацији Asplenietum fissi свези Micromerion
croaticae Ht. 1931, реду Potentilletalia caulescentis Br.‐
Bl.1926 и класи Asplenietea rupestris (H.Meier) Br.‐Bl.
1934. Та вегетација је на Јахорини незнатно заступље ‐
на због мале површине под стијенама на Тријески. Си‐
ромашна је по флористичком саставу. Значајније су
заступљене само Saxifraga paniculata (Слика 394), Sile ‐
ne pusilla (Слика 395), Asplenium fissum, A. viride (Слика
396), A. ruta‐muraria (Слика 397), Malcolmia illyrica (Сли ‐
ка 398), Dianthus petraeus (Слика 399), Edraianthus gra ‐
mi nifolius (Слика 400), Potentilla caulescens и друге.

Значајно је напоменути присуство врсте Iris re‐
ichenbachii (Слика 401) која се налази „на степенича‐
стим одсјецима, на којима се задржава више хумуса“
(Bje l čić, 1966). 

Смањењем нагиба и формирањем земљишта све
су више заступљене врсте планинских рудина на креч‐
њацима.    

Сликe 391. и 392. – Проградација сфагнумске тресаве према смрчевим шумама и Calluna vulgaris (вријес)
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Слике 394. и 395. – Saxifraga paniculata (каменика) и Silene pusilla (пушина)

Слике 396, 397. и 398. – Asplenium viride (зелена сљезница), Asplenium ruta‐murariа (зидна сљезница) и Malcolmia illyrica 
(илирска љубовка)

Слика 399, 400. и 401. – Dianthus petraeus (стјеновити каранфил), Edraianthus graminifolius (звончић) и Iris reichenbachii
(перуника)
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4.2.6.  Антропогено условљена вегетација 

Антропогено условљена вегетација се развија као
посљедица интензивног дјеловања човјека. Дјелова ‐
ње преовлађујућих фактора условљава њену разновр ‐
с   ност и диференцијацију. На умјерено влажним и ни ‐
 т ри фикованим стаништима развија се вегетација класе
Chenopodietea Br.‐Bl. 1951, на сувљим и нитрификова‐
ним стаништима вегетација класе Artemisietea Lohm.,
Prsg et Tx. 1950, док се на стаништима на којима прео ‐
влађују механички утицаји гажења развија вегетација
класе Plantaginetea majoris Tx. et Prsg 1950. 

Највећи дио проучаваног подручја припада горс ‐
ком и субалпском висинском појасу, те је и од рудера ‐
лне вегетације класе Chenopodietea и реда Ono po r de talia
Br.‐Bl. et Tx. 1943 најзаступљенија свеза Chenopodion
sub alpinum Br.‐Bl. 1948 са три ендемичне заједнице:
Rumicetum alpini dinaricum Lakušić 1964, Cirsietum can‐
delabri Matvejeva 1982 и Plantago‐Barbaretum illyricae
Slаvnić 1954. Остали облици антропогено условљене
вегетације на Јахорини су далеко мање заступљени. 

У највишем планинском подручју, на мјестима око
некадашњих планинских торова, гдје се стока најдуже
задржавала, као и на осталим нашим планинама, раз‐

вијена је нитрофилна заједница алпске киселице ass.
Rumicetum alpini dinaricum (Слика 402).

У централним дијеловима састојина је најгушћа и
гради је скоро искључиво врста Rumex alpinus. У дијелу
састојина ближе периферији алпска киселица је све
ријеђа, и све је учесталије прате врсте: Chenopodium
bonus‐henricus (Слика 403), Urtica dioica, Hypericum tet ‐
rapterum, H. richeri, Myrrhis odorata, Chaerophyllum hir‐
sutum, неке врсте из ливада свезе Pancicion, које могу
да поднесу веће концентрације органских материја,
као и врсте Viola elegantula, Astrantia major, које при‐
падају ливадама свезе Pancicion и могу да поднесу ве ‐
ће концентрације органских материја. 

Површине које окружују вегетацију алпске кисе‐
лице су често изложене интензивном гажењу од стра ‐
не људи и стоке, те се на њима развија аss. Plantago‐
‐Barbaretum illyricae Slаvnić 1954 (Слика 404), која пред‐
ставља посебан тип вегетације угажених станишта у
планинском појасу. 

Та заједница има ендемични карактер. Каректе‐
рише је присуство ендемичних врста Plantago reni‐
formis, Barbarea bracteosa var. illyrica, Viola elegantulа.
Уз угажена мјеста та вегетација заузима веома узак по ‐
јас на који се надовезује вегетација планинских руди ‐

Слика 402. – Заједница Rumicetum alpini dinaricum Слика 403. – Chenopodium bonus‐henricus (лобода)

Слика 404. – Заједница Plantago‐Barbaretum illyricе Слика 405. – Заједница Sambucetum ebuli



98

на. Врсте планинских рудина улазе у ову вегетацију на
њеном рубном дијелу и њихов број се смањује са по‐
већањем интензитета гажења.

На мањим површинама на Јахорини, уз путеве и
различите објекте, налази се нитрофилна вегетација
хаптовине која гради заједницу Sambucetum ebuli Fe‐
földy 1942 (Слика 405), нитрофилна вегетација коприве
и хаптовине, која гради заједницу Urtico‐Sambucetum
ebuli Br.‐Bl. 1936, као и заједница Urticetum dioice Laku ‐
šić 1964. На мање нитрофилним и влажнијим станиш‐
тима срећу се мали фацијеси са врстом Aegopodium
podagraria. 

Уз путеве у појасу планинских рудина на Голој Ја ‐
хорини, мање или веће састојине, гради врста Cirsium
eriophorum (Слика 406). Уз путеве у најнижем појасу
проучаваног подручја честа је врста Verbascum thapsus
(Слика 407), а на влажнијим и изразито нитрификова‐
ним ass. Onopordetum acanthii Br.‐Bl. 1936. На нешто су ‐
в љим  је ass. Lappetum majoris Lakušić et al. 1973, a на
нај сувљим, фрагменти заједнице Echio‐Melilotetum Tx.
1942 (Слика 408), те ендемична заједница Cirsietum
candelabri Matvejeva 1982 (Слика 409), која има балкан ‐
ско распрострањење Петронић и Павловић (2006). 

На мјестима гдје се одлаже земља, или се такви
ус лови створе одронима око путева или неких обје ка ‐
та у изградњи, као пионирска врста, долази подбјел,
градећи заједницу Tussilaginetum Oberd. 1949 (Слика
410). На влажнијим нитрификованим стаништима раз‐
вијени су фрагменти заједнице Chaerophylletum aurei
Oberd 1937.

Угажене површине на нижем подручју насељава
вегетација класе Plantaginetea majoris. У зависности од
интензитета и дужине гажења, развијају се заједнице:
Poetum annuae Lakušić 1975 (Слика 411), Lolio‐Planta ‐
ginetum Breg. 1930 (Слика 412), Polygonetum avicularis
Lakušić 1975, Trifolietum repentis Lakušić 1975 (Сли ка 413).
Те заједнице карактерише изразита доминација поје ‐
ди них врста. Најчешће су: Plantago major, Polygonum
aviculare, Poa annua, Lolium perenne, Trifolium repens,
Capsella bursa‐pastoris, Taraxacum officinale.

Поред наведених врста, у антропогено условље‐
ној вегетацију присутне су и: Chamomilla suaveolens
(Слика 414), Sonchus arvensis, Erigeron annuus (Слика
415), Convolvulus arvensis (Слика 416), Chenopodium al ‐
bum, Calystegia sepium (Слика 417), Anagallis arvensis
(Сли ка 418), Sambucus ebulus и друге.

Слике 406, 407. и 408. – Cirsium eriophorum (коњски реп), Verbascum thapsus (дивизма) и Echium vulgare (лисичина)

Слика 409. – Заједница Cirsietum candelabri
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Слика 410. – Заједница Tussilaginetum 

Слика 411. – Заједница Poetum annuae Слика 412.– Заједница Lolio‐Plantaginetum у Рајској долини

Слика 413. – Заједница Trifolietum repentis Слика 414. – Chamomilla suaveolens (камилица)
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Слика 415. – Erigeron annuus (красолика) Слика 416. – Convolvulus arvensis (слак)

Слика 417. – Calуstegia sepium (ладолеж) Слика 418. – Anagallis arvensis (видова трава)




