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Горан Зубић

БРОЈНОСТ И УГРОЖЕНОСТ ВЕЛИКОГ ТЕТРЕБА 
(TETRAO UROGALLUS) НА ПОДРУЧЈУ ВИТОРОГЕ 

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Извод: Велики тетреб је у већем делу Европе угрожена врста. Промене у ста
ништу и радови у шумарству, између осталих, основни су узроци његовог 
угрожавања. Циљ рада је да се утврди бројност тетреба у југоисточном делу 
пла нине Виторог, као и да се изврши упоредна анализа стања шума и утврди 
ути цај радова у шумарству на ову микропопулацију. Њена пролећна густина 
(0,71,3 јединки на 1 km2) је нижа у односу на остала Евроазијска станишта 
(1,03,0 јединки на 1 km2). Томе су значајно допринеле промене у станишту 
и учестало узнемиравање јединки због радова у шумарству. Садашње стање 
шума у ГЈ „Виторога“ карактерише смањење склопа, мењање размера смесе 
(учешће смрче се повећало на рачун јеле), смањење дрвне залихе (запремине) 
и повећање броја тањих стабала. Наши резултати указују да радови у шу
марству нису усклађени са биолошким захтевима тетреба.
Кључне речи: велики тетреб, Tetrao urogallus, станиште, Виторог

DENSITY AND VULNERABILITY OF CAPERCAILLIE (TETRAO URO-
GALLUS) IN THE AREА OF VITOROGA IN THE REPUBLIKA SRPSKA
Abstract: Capercaillie is a threatened species over the greater part of Europe. The 
main causes of its vulnerability are, inter alia, habitat changes and forest opera
tions. The aim of this paper is to estimate the capercaillie population size in the 
southeastern part of Mt. Vitorog, and to make a comparative analysis of forest 
state so as to assess the impact of forest operations on this micropopulation. Its 
spring density (0.71.3 birds per km2) is lower compared to other Eurasian habitats 
(1.03.0 birds per km2). This was significantly contributed by the habitat changes 
and by the frequent disturbances of birds caused by forest operations. The present 
state of forests in FMU “Vitoroga“ is characterised by canopy thinning, changed 
mixture proportion (percentage of spruce increased on the account of fir), decrease 
in wood volume and increase in the number of smallerdiameter trees. Our results 
show that forestry operations are not harmonised with the biological demands of 
the capercaillie.
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1. УВОД

Због опадања бројности и смањења ареала, или потпуног пропадања поје
диних станишта током последњих деценија, што је посебно изражено у централним 
и западним деловима Европе, велики тетреб (Tetrao urogallus) је у већини држава 
проглашен за угрожену врсту дивљачи. Основни узроци који га угрожавају су: про
мене станишта, лов, различити видови узнемиравања од стране људи (нпр. туризам 
и слободне активности), предатори, аерозагађења и паразитска обољења. Сматра се 
да су губитак и деградација станишта основни узроци опадања бројности тетре ба. 
У западној и централној Европи, погоршање и фрагментација станишта утицали 
су да његове популације буду одвојене. У већини случајева, мале популације су ра 
њи  ве и суочавају се са високом вероватноћом да ишчезну (2000, 2007). Као станов
ник природних зрелих и разређених шума одређеног састава дрвећа и бо  га тог под
раста јагодичастих биљака, велики тетреб се убраја у врсте које су јако осетљи ве 
на промене у станишту. Најобимније и најзначајније промене су узро коване актив
ностима људи током радова у шумарству. Ови радови, посебно сече шума, доводе 
до наглих и дуготрајних промена у шумским екосистемима, које се мани фестују 
кроз више видова као што су огољавање површина, измена зељастих и др венастих 
врста, промена услова микроклиме, заклона и исхране.

Процес сужавања ареала тетреба у Србији, започео је уништавањем шума на 
све могуће начине: паљењем, крчењем, сечом и претераном испашом (Мат в е јев , 
1957). У садашњости, у природним стаништима, опстанак тетреба је угрожен у 
таквом степену да припада врстама које ће без посебних мера заштите убрзо иш
чез нути (врсте у опасности) или постоји опасност од њиховог ишчезавања (ра
њиве врсте), због чега је проглашен за природну реткост. Основни фактори угро
жавања тетреба у Србији су: (1) узнемиравање на гнездилишту (присуство бројних 
излетника, шумара и чобана, потом инфраструктурно отварање шума, бука мо
торних тестера и аутомобила); (2) уништавање појаса четинарских шума, посебно 
реликтних борова; (3) искоришћавање шума (планирано и илегално); (4) примена 
хемијских средстава у пољопривреди и шумарству; (5) криволов; и (6) шумски по
жари, посебно на Проклетијама (Гач и ћ  et al., 2009).

На територији Босне и Херцеговине, слично као и на многим другим ста
ништима, дошло је до смањења ареала и бројности великог тетреба (Ad a m ič  et al., 
2006). Крајем 19. и почетком 20. века, због очуваних шума и мале отворености 
под ручја, тетреб је био бројан у брдскопланинским подручјима БиХ (M i k u le t ič , 
1984). Преостала станишта, угрожена су људским активностима као што су сече 
шума, сакупљање лековитих биљака, гљива и шумских плодова, пашарење, ре
креа тивне активности и криволов. Сматра се да радови у шумарству, у највећој 
мери, узрокују пропадање станишта, смањење бројности и нестанак локалних по
пу лација (2006).

Планина Виторог је типично станиште за тетреба. Међутим, стање и угро
женост ове микропопулације никада нису проучавани, мада се радови у циљу сече, 
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гајења и заштите шума спроводе од 70их година прошлог века, односно трају од 
по четка отварања шума и изградње првог камионског пута (1973. год.). Поред тога, 
остаци трасе пруге („штрека“) и стари пањеви указују да су Виторошке шуме сечене 
за време Аустроугарске владавине на просторима БиХ (после 1878. год.). У новије 
време, на овом подручју се интензивно спроводе све врсте радова у шумарству.

Циљ рада је да се утврди бројност тетреба у југоисточном делу планине Ви
торог, као и да се изврши упоредна анализа стања шума и утврди утицај радова у 
шумарству на ову микропопулацију.

2. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД РАДА

Планина Виторог се налази у западном делу централне Босне (Република 
Српска). Ова истраживања су обављена на југоисточној страни планине Виторог, 
која гравитира према Купрешком пољу и обухвата простор од 1.500 ha. Надморска 
висина се креће од 1.1201.906 m, почев од нивоа Купрешког поља све до највишег 
врха који се зове Велики Виторог. Геолошка подлога је кречњак, а класе земљишта 
су црнице и смеђа земљишта. Клима је планинска. Средња годишња температура 
ваздуха је око 6,1°С, док је средња годишња сума падавина око 1.246 mm. Вегетацио
ни период траје просечно 123 дана. У хидролошком смислу ово подручје је безводно.

На подручју Витороге су најраспрострањеније високе шуме јеле и смрче, по
том букве и смрче, букве и јеле са смрчом, док су на већим надморским висинама 
заступљене мразишне и субалпинске шуме смрче са фитоценозама стена и сипара. 
На самом врху, заступљена је састојина бора кривуља. Шумама у ГЈ „Виторога“ 
газдује Шумска управа „Ново Село“  Купрес, у оквиру Шумског газдинства „Гори
ца“  Шипово. Шуме су сврстане у три газдинске класе: високе шуме букве и јеле са 
смрчом на серији кречњачких и доломитних, претежно плитких смеђих земљишта 
на кречњаку (1209); високе шуме јеле и смрче на серији кречњачких и доломитних, 
претежно плитких земљишта (1212); високе шуме букве и смрче на доломитним 
рендзинама, црницама и плитким смеђим земљиштима на кречњаку (1217). У пог
леду ловног газдовања, планина Виторог припада ловишту „Шипово“, којим, та
кође, газдује Шумско газдинство „Горица“  Шипово.

Бројност микропопулације великог тетреба је утврђивана у пролеће. Јединке 
су посматране и бројане у јутарњим часовима за време окупљања и парења на два 
позната и активна певалишта према пописном обрасцу А (Ad a m ič, 1987, Č a s , 
2000). Оба певалишта су обилажена и посматрана у три или више наврата током 
четири узастопне сезоне (20042007. год.). У пописне обрасце уписивани су следећи 
подаци: назив певалишта, датум и време бројања, климатски услови током бројања, 
координате центра певалишта, и број уочених мужјака и женки.

Упоредна анализа и оцена стања шума извршена је на основу података ре
довне инвентуре шума ГЈ „Виторога“. Извршено је поређење стања шума по газ
динским класама за два различита периода (1982. година у односу на 2000. годину). 
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Анализирани су следећи показатељи за газдинску класу: склоп, размера смесе, број 
стабала и стање залиха (запремина) по дебљинским разредима. За анализу спро
ведених мера и радова у газдовању шумама (обим, врста и период извођења) ко
ришћене су евиденције и архивска документација шумског газдинства које газ дује 
овим подручјем (нпр. књиге исказа сеча, дознаке стабала, примања дрвних сор
тимената, отпремнице). Добијени нумерички и атрибутивни подаци су сумирани у 
одговарајућим табелама за десетогодишњи период (19962005. год.).

3. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА

Највећа бројност великог тетреба у југоисточном делу планине Виторог 
утврђена је у пролеће 2005. год. (7 мужјака и 12 женки), а најмања у пролеће 2004. 
год. (5 мужјака и 5 женки). У две последње проучаване године (2006. и 2007. год.) 
утврђена је подједнака пролећна бројност, која је износила 12 (6 М+6 Ж), од
носно 11 (7 М+4 Ж) јединки. Однос полова је у првој и трећој проучаваној го  ди ни 
био равномеран (1 М:1 Ж), док су женке биле скоро двоструко бројније у дру гој 
(2005. год.), а мужјаци у четвртој (2007. год.). На првом певалишту („кота 1.544“) 
утврђена су следећа бројна стања: 1 М+1 Ж (2004. год.), 3 М+10 Ж (2005. год.), 
2 М+4 Ж (2006. год.), 3 М+2 Ж (2007. год.). У 2005. год. уочена је знатно већа број
ност женки у односу на остале године. Ова појава се може објаснити тиме да се 
приликом јутарњег пребројавања (29. април) на певалишту одигравао врхунац па
рења и да су женке због интензивног оглашавања и прелета биле уочљивије, као и 
да је њихова концентрација на певалишту максимална. За разлику од тога, на дру
гом певалишту („одељење 80“) највећа бројност је утврђена у пролеће 2004. год. 
(4 М+4 Ж), а потом је била константна и износила је 4 М+2 Ж. Будући да су оба пе
валишта велика и да у овом делу планине Виторог засигурно има и мањих непоз
натих певалишта, сматрамо да су напред изнете вредности нешто мање од стварне 
бројности великог тетреба.

Површина високих шума са природном обновом у 1982. год. износила је 
1.518 ha, док се у 2000. год. повећала на 1.575 ha, пре свега услед обрастања паш
њака уз рубове шума. У поменутом периоду, у све три газдинске класе, дошло је 
до разређивања склопа, који је у првој газдинској класи (1209) са 68% смањен на 
58%, у другој (1212) са 72% на 63%, и у трећој (1217) са 69% на 57%. Захваљујући 
разређивању склопа дошло је до интензивнијег развоја приземне вегетације што 
је побољшало услове исхране и заклона за великог тетреба. Такође, измењен је 
размер смесе четинарских врста, тако што се повећало учешћe смрче на рачун јеле 
(графикон 1).

Промене у дрвним залихама (запремини) карактерише смањење у две газ
динске класе (1209 и 1212), и повећање у трећој (1217) (графикон 2). Ово се може 
објаснити сечом стабала из јачих дебљинских разреда у ранијем периоду (>50 cm). 
Због слабе отворености подручја шумским путевима и влакама, у газдинској класи 
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1217, сече практично нису ни вршене, услед чега је дошло до повећања залиха у 
свим дебљинским разредима.

Број стабала (N·ha–1) се повећао у све три газдинске класе: са 520 на 616 
(1209), са 536 на 567 (1212), и са 446 на 519 (1217). У првој и трећој газдинској класи 
(1209, односно 1217), број стабала у тањим дебљинским разредима се повећао 
(≤30 cm), док се у јачим смањио. Слично томе, у другој (1212), број стабала у најта
њим дебљинским разредима се повећао (<20 cm), док се у осталим смањио.

Попуњавање у ГЈ „Виторога“, између осталог, обавља се у високим шумама 
са природном обновом ради комплетирања процеса природне обнове. У периоду 
20022006. год. пошумљено је 8,5 ha и посађено 14.576 садница, међу којима 
доминирају смрча и бели бор. Попуњавање је обављано у јесен (X и XI), и то у већем 
броју одељења где је тетреб стално присутан. Међутим, олакшавајућа околност је 
период извођења радова (јесен), што је доба године када је тетреб мање осетљив 
на узнемиравање, него за време пролећног репродукционог циклуса. Попуњавање 
је имало и неке позитивне ефекте, као што је уношење и гајење дрвенастих врста 

Графикон 1.  Размер смесе у појединим газдинским класама: 1209 (високе шуме букве и 
јеле са смрчом); 1212 (високе шуме јеле и смрче); и 1217 (високе шуме букве 
и смрче).

Diagram 1.  Mixture proportion per management classes: 1209 (high forests of beech and fir with 
spruce), 1212 (high forests of fir and spruce), and 1217 (high forests of beech and spruce)
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које су корисне у исхрани тетреба. Такође, у мањој мери, обављени су и други шум
скоузгојни радови: попуњавање шумских култура садњом садница (1,5 ha), нега 
шумских култура (6,0 ha), и нега природног подмлатка (1,0 ha).

У периоду 19962005., евидентирано је масовно сушење појединачних или 
чешће група стабала смрче у ГЈ „Виторога“, које је узроковано смрчевим поткор
њацима (Ips typographus и Pityogenes chalcographus). У поменутом периоду, редов но 
су се јављале градације поткорњака са међупаузом од 23 године. Према подацима из 
књига исказа сеча, бруто запремина посечених оболелих и сувих стабала износи ла 
је близу 29.000 m3. Изнети подаци указују да су шуме смрче на подручју Виторо ге 
услед напада поткорњака озбиљно угрожене. Заједно са сечом стабала, поставља
не су феромонске клопке (цевасте, екотрап и тајсон) ради хватања поткорњака, али 
поуздани подаци о броју клопки постоје само за период 20042006. год., када је 
по стављено 606 клопки. Радови на постављању феромонских клопки обављају се 
од друге половине априла све до почетка јуна, што је најосетљивији период годи
не за великог тетреба. Феромонске клопке су постављане на целом станишту ове 
микропопулације. Потом, редовно су контролисане сваких 1015 дана све до касне 
јесени, кад се демонтирају и складиште. За време њиховог постављања и кон
тролисања, тетреб се константно узнемирава током вегетационог периода.

Графикон 2. Структура дрвне залихе (запремине) у појединим газдинским класама
Diagram 2. Wood volume structure per management classes
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Табела 1. Структура укупног реализованог приноса у ГЈ „Виторога“
Табле 1. Structure of total wood volume in FMU ”Vitoroga“

Година
Year

Одељење
Compartment

Врста дрвећа
Tree species

Бруто запрем.
Total volume

m3

1996. 63, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70a, 71, 73a

смрча 11.643
јела 7.297

буква 155
Σ 19.095

1997. 63, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 73

смрча 16.229
јела 16.220

буква 265
Σ 32.714

1998. 63, 64, 68/1, 68/2, 69/1, 
69/2, 70, 71, 72, 73

смрча 10.223
јела 1.587

буква 73
Σ 11.883

1999. 63, 64, 68/1, 68/2, 69/1, 
69/2, 70, 71, 72, 73, 81

смрча 10.195
јела 1.190

буква 93
Σ 11.478

2000. 63, 64, 67, 68/1, 68/2, 69/1, 
69/2, 70, 71, 72, 73, 80, 81

смрча 11.184
јела 5.199

буква 223
Σ 16.606

2001. 64, 69/1, 74, 77, 80

смрча 8.621
јела 2.253

буква 683
Σ 11.557

2002. 63, 64, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 73, 74

смрча 5.717
јела 1.215

буква 56
Σ 6.988

2003. 63, 64, 67, 68/2, 69/1, 69/2, 70, 71, 72

смрча 3.449
јела 463

буква 80
Σ 3.992
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Табела 1. Структура укупног реализованог приноса у ГЈ „Виторога“
Табле 1. Structure of total wood volume in FMU ”Vitoroga“

Година
Year

Одељење
Compartment

Врста дрвећа
Tree species

Бруто запрем.
Total volume

m3

2004. 63, 64, 68/1, 69/1, 69/2, 70, 71, 72, 82

смрча 8.465
јела 1.231

буква 142
Σ 9.838

2005. 63, 64, 68/1, 68/2, 69/1, 
69/2, 70, 71, 72, 73

смрча 10.305
јела 110

буква 319
Σ 10.734

Укупно
Total

смрча 96.031
јела 36.765

буква 2.089
Σ 134.885

Табела 2.  Преглед трајања радова на дознаци стабала и примању дрвних сортимената у 
ГЈ „Виторога“

Table 2. Duration of operations on tree marking and receipt of wood products in FMU “Vitoroga“

Година 
Year

Почетак 
Start

Одељење
Compart-

ment

Врста рада
Type of 
work

Крај 
Finish

Одељење 
Compart-

ment

Врста рада
Type of 
work

Трајање 
Duration
дана/days

1996. 10. V 71 ДС 19. XI 70 ПП 193
1997. 20. V 69/2 ДС 12. XII 69/2 ПП 206
1998. 04. VI 70 ДС 03. XI 70 ПП 152
1999. 13. V 63 ДС 29. X 68/1 ПП 169
2000 10. V 63 ДС 26. XII 68/1 ПП 230
2001. 15. V 77 ДС 12. XI 69/1 ПП 181
2002. 10. V 69/1 ПП 12. XII 69/1 ПП 216
2003. 08. V 69/2 ПП 08. XI 79 ДС 184
2004. 01. IV 63 ДС 01. XI 67 ПП 214
2005. 16. V 71 ПП 27. X 82 ПП 195

Легенда: ДС  дознака стабала за сечу, ПП  примање дрвних сортимената
Legend: ДС  tree marking, ПП  receipt of wood products

Шумскопривредном основом у ГЈ „Виторога“ је предвиђен скупинасто пре
бирни систем газдовања али се у пракси примењује чиста пребирна дознака, односно 
сеча стабала. Дрвни сортименти у ГЈ „Виторога“ се производе по сортиментном 
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методу (у шуми код пања). У анализираном периоду (19962005. год.) укупан реа
лизовани принос је 134.885 m3 (табела 1).

Временски период извођења радова има велики утицај на животне актив
ности тетреба. Почетак радова у ГЈ „Виторога“ најчешће је у Мају (табела 2). На 
ос нову праћења јединки на певалиштима утврђено је да се сезона парења тетреба 
нај чешће одвија све до половине маја. Потом, наставља се репродукциони циклус 
на сађивања и лежења јаја, извођења и одрастања младунаца. У току наших истра
жи вања забележени су случајеви да су радови узроковали терање јединки са пе
валишта и њихове околине, као и покретање женки са гнезда.

4. ДИСКУСИЈА

Просечна пролећна густина микропопулације тетреба у југоисточном делу 
Витороге износила је 0,7 јединки на 1 km2 у 2004. и 2007. години, док су нешто веће 
вредности утврђене у 2005. и 2006. год. (1,3 односно 0,8 јединки на 1 km2). Гус
тина је најважнији структурални елеменат популације и користи се као показа
тељ укупног стања популације или микропопулације, нарочито код врста са бр зом 
сменом генерација (Ше л м и ћ , 1984). Међутим, овај аутор истиче да се густи не 
различитих популација не могу упоређивати, будући да су резултат различи тих 
односа и услова, и што често оцена густине неке популације зависи од субјектив
ног становишта истраживача. Такође, поједини аутори су саопштили да метод про
лећног бројања великог тетреба на певалиштима може да има за резултат значајну 
грешку, нарочито у погледу броја женки (2000, 2007).

Пролећна густина популације на Уралу (Руска Федерација) кретала се из
међу 0,8 и 2,8 јединки на 1 km2 (Be sh k a r ev  et al., 1995), док се на Француским Пи
ринејима кретала између 1,4 и 2,3 јединки на 1 km2 (Me non i  et al., 1997). Просечна 
вишегодишња густина популација на Евроазијским стаништима кретала се изме ђу 

Слика 1. Састојина јеле и букве са смрчом (лево) и појас субалпинске смрче (десно)
Figure 1. A stand of fir and beech with spruce (left) and a belt of subalpine spruce (right)
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1,0 и 3,0 јединки на 1 km2 (S t o r ch , 2001). У односу на наведене вредности, микро
популација тетреба на подручју Витороге има мању густину што указује на њену 
ве лику угроженост, будући да је она рубни део популације у ланцу повезаних пла
нина западне БиХ. Међутим, у поређењу са резултатима анкете спроведене на 
подручју целе БиХ (2006), када је просечна пролећна густина износила 0,4 једин
ки на 1 km2, микропопулација на подручју Витороге има већу густину што ука
зу је да је ово станиште врло повољно за тетреба. Наши резултати се слажу са ре
зултатима истраживања у Словенији (Č a s , 2000), где се пролећна густина попула
ција на најбољим стаништима кретала између 0,5 и 1,3 јединки на 1 km2. Овај аутор 
је, такође, констатовао високу угроженост и тренд опадања бројности тетреба. 
Међутим, просечан број петлова на певалиштима Витороге (3 јединке) био је нешто 
већи него на певалиштима у Словенији (2 јединке) (Č a s , 2000).

Склопљене састојине су неповољне за тетреба услед одсуства приземне ве
гетације и немогућности летења између стабала (S t o r ch , 1995). Поједини аутори 
су саопштили да тетреб најрадије бира састојине са склопом крошања од 5060% 
(St o r ch , 1993). Међутим, резултати истраживања у централној Словачкој (Sa n iga , 
2002, 2003) показују да су за тетреба најповољније састојине са склопом крошања од 
6070%. Такође, други аутори наводе да је тетреб становник разређених састојина 
(Ad a m ič, 1987, Ma r t i , Rud m a n n , 1998, Ad a m ič  et al., 2006).

Смањење броја старијих (дебљих) стабала и повећање броја млађих (тањих) 
стабала у ГЈ „Виторога“ може негативно да утиче на тетреба. На његовим примар
ним стаништима доминирају старе шуме које су прошаране са мочварама и мла
дим састојинама (2000). Бројни аутори су саопштили да је учешће старих стабала 
велико на најповољнијим стаништима (Ad a m ič, 1987, Ma r t i , Rud m a n n , 1998). 
Сматра се да са повећањем броја тањих стабала долази до велике склоп љености 
доњих спратова, због чега се спречава развој приземне вегетације и не сметано 
кретање тетреба. Ово потврђују резултати истраживања у Западним Кар па тима 
(Sa n iga , 2003), који указују да тетреб избегава шуме са великим бројем ста ба ла 
у горњем и доњем спрату. Будући да су четине јеле основна храна тетреба током 
зиме, смањење учешћа јеле може да утиче на погоршање животних услова (S t o r ch 
et al., 1991). Такође, значај високог учешћа јеле и белог бора у размеру сме се истичу 
и други аутори (Ma r t i , Rud m a n n , 1998).

Радови у шумарству су основни узрок погоршања станишта и опадања 
број ности тетреба (2000). Поједини аутори су саопштили да је основни фак тор 
смањења бројности тетреба мењање његовог станишта, углавном, услед веш
тачког обнављања састојина (садње садница) и измене структуре приземне веге
тације (С а ба дош , 1984). У централној Немачкој (планина Harz), тетреб је нестао 
услед обимних пошумљавања и ишчезавања приземне вегетације, будући да су 
после проређивања шумских култура и формирања приземне вегетације, поново 
створени повољни услови за његов живот и опстанак (He i ne m a n n , 1989). На 
основу резултата наших истраживања, пре свега услед занемарљиве површине 
која је пошумљена на подручју Витороге, сматрамо да негативни утицаји због 
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из мене биотопа и нестајања приземне вегетације нису од већег значаја. Међутим, 
обављени радови на пошумљавању су негативно утицали на тетреба услед његовог 
узнемиравања (нпр. ометање дневног биланса исхране и одмора јединки, потом са
купљања гастролита на шумским путевима, прпошења, сунчања, као и појаве ст
реса због изненадног сусрета са човеком). Поједини аутори (Колев , 1984, He i ne 
m m a n , 1989, S t o r ch  et al., 1991) наводе да су четине јеле, белог бора и смрче, ос
новни извор хране за тетреба, посебно током зиме. У складу са тим, може се прет
поставити да ће сађење наведених врста дрвећа, посебно белог бора који је врло 
ре дак на подручју Витороге, имати позитиван утицај на тетреба.

Феромонске клопке у ГЈ „Виторога“ постављају се од половине априла до по
четка јуна, што је најосетљивији период године за тетреба. При томе, феромонске 
клопке су постављане на целом станишту ове микропопулације. Њихово постав
љање и контрола, заједно са узнемиравањем јединки током вегетационог периода, 
утицали су и на смањење прехрамбене базе за тетреба услед хватања великог броја 
инсеката (поткорњака). Добро је познато да су инсекти важан извор хране за одрас
ле јединке и младунчад у првим данима живота (M i k u le t ič , 1984, S t o r ch , 2001).

Дознака стабала за сечу у ГЈ „Виторога“ треба да се обавља према скупи
настопребирном систему (предвиђен шумскопривредном основом), али се у прак
си примењује, углавном, пребирни систем. Поједини аутори (Ad a m ič, 1987) су 
сао пштили да скупинастопоступни или скупинастопребирни систем има много 
по вољнији утицај на квалитет станишта за тетреба, што потврђују и резултати 
наших истраживања. Њиме су састојине у довољној мери отворене што омогућује 
да се развија богат спрат приземне вегетације. Такође, разређен склоп је повољан 
за неометано кретање тетреба, док су постојеће површине са групама четинарских 
стабала погодне за заклон. Наши резултати указују да су сече шума у ГЈ „Виторога“ 
утицале на микропопулацију тетреба. Услед учесталог узнемиравања и покретања 
јединки за време сече, значајно је нарушаван њихов дневни и сезонски ритам ак
тивности. Слични резултати су добијени у истраживањима у Словенији (Č a s , 2000). 
Поред тога, обимне и учестале сече на већим површинама доводе до дуготрајне из
мене структуре или постепене деградације целокупног станишта. Сматра се да су 
појачане сече шума у последњим деценијама основни узрок опадања бројности тет
реба у Централној Европи (2000, Пе т р ов , 1973).

5. ЗАКЉУЧАК

Пролећна густина микропопулације великог тетреба у периоду од 2004
2007. год. (0,71,3 јединки пo 1 km2) на два позната и активна певалишта у југо
ис точном делу планине Виторог (ГЈ „Виторога“) је нижа у поређењу са већином 
Ев ро азиј ских станишта (1,03,0 јединки по km2). У односу на суседна (гранична) 
ста ништа, истраживано подручје је омеђено голетима и слабо обраслим шумским 
зем љиштем, услед чега се може претпоставити да ове јединке нису везане за 
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ста ништа која се налазе источно, јужно и западно од Витороге. Према томе, ове је
динке су засебни (руб ни) део веће популације која живи на међусобно повезаном и 
пространом пла нинском комплексу шума северозападно од Витороге, што додатно 
указује на њи хову велику угроженост.

Упоредном анализом стања шума (1982. у односу на 2000. год.) утврђене су 
значајне промене у свим газдинским класама у ГЈ „Виторога“. Сеча дебљих стабала 
утицала је на разређивање склопа и интензиван развој приземне вегетације, услед 
чега су побољшани услови исхране и заклона за тетреба. Поред тога, измењен је 
размер смесе четинара (учешће смрче се повећало на рачун јеле) и повећан је број 
стабала у тањим дебљинским разредима (≤30 cm). Међутим, у новије време, смрча 
је угрожена градацијама поткорњака, услед чега су уклањана оболела стабла и 
постављане и контролисане бројне феромонске клопке, што је узроковало учестало 
узнемиравање тетреба на целом станишту. Будући да газдовање шумама утиче на 
прикладност станишта за тетреба, предлажемо да се уместо пребирног система 
примењује скупинастопребирни систем предвиђен шумскопривредном основом, 
као и да се радови у шумарству ускладе са биолошким захтевима тетреба.
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Goran Zubić

NUMBER AND ENDANGERMENT OF CAPERCAILLIE (TETRAO UROGALLUS) AT 
VITOROGA AREА IN THE REPUBLIKA SRPSKA

Su m ma r y
Mt. Vitorog is a typical habitat of capercaillie. However, the state and hazard for vulner

ability of this micropopulation have never been studied, although the operations of felling, silvi
culture and forest protection have been underway since the seventies of the last century. For this 
reason, the aim of this research was to assess the density of this micropopulation and to make a 
comparative analysis of the forest state in FMU “Vitoroga“.

Mt. Vitorog is located in the western part of central Bosnia (Republika Srpska). Our re
search was performed in the southeastern side, which covers the area of 1,500 ha at the altitude 
from 1,1201,906 m. The climate is montane. Mean annual air temperature is 6.1°C, mean annual 
precipitation is 1,246 mm. Forests in FMU “Vitoroga“ are classified into three management classe s: 



Горан Зубић

84

high forests of beech and fir with spruce (1209); high forests of fir and spruce (1212); and high for
ests of beech and spruce (1217).

The capercaillie density was assessed in the spring. The birds were observed in morning 
hours during their gathering and mating at two known and active leks according to the inventory 
form A (Ad a m ič , 1987, Č a s , 2000). Both leks were visited and observed three or more times dur
ing the four successive seasons (20042007). The comparative analysis of forest state was based 
on the data of the regular forest inventory, i.e. the comparison of forests by management classes in 
two different periods (1982 compared to 2000). The analysis of forest management measures and 
operations (scope, type and period) was based on the records and archive documents of the Forest 
Estate  the manager of this area.

Spring density of the capercaillie micropopulation in the period 20042007 (0.71.3 birds 
per km2) was lower compared to the majority of Eurasian habitats (1.03.0 birds per km2). Com
pared to the neighbouring (adjacent) habitats, the study area is surrounded by bare lands and poorly 
stocked forest lands. Therefore, it can be presumed that the study birds are not related to the habi
tats located east, south and west of Mt. Vitorog. These birds are a separate (marginal) part of a 
larger population which lives in the connected and large montane complex of forests northwest of 
Mt. Vitoroga, which is an additional indicator of their highly threatened status.

The analysis of forests in FMU “Vitoroga“ shows significant changes in all management 
classes. The felling of largerdiameter trees caused the canopy thinning  and an intensive devel
opment of ground vegetation. Also, the mixture proportion of conifers changed and the number 
of trees in smallerdiameter classes (≤30 cm) increased. On the other hand, in recent years spruce 
has been endangered by bark beetle outbreaks, so the diseased trees had to be removed and a great 
number of pheromone traps had to be placed and controlled, which caused frequent capercaillie 
disturbances throughout the habitat. As forest management affects the habitat suitability for cap
ercaillie, instead of the practised selection system, we recommend the implementation of group
selection system which is designed by forest management plan, and forestry operations should be 
harmonised with the biological demands of the capercaillie.


