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Potrajno (održivo) gospodarenje sa šumama 
predstavlja korištenje šuma na način da se trajno 

održava njihova prirodna biološka raznolikost, 
proizvodnost, sposobnos obnavljanja, vitalnost i 

potencijal da ispune sada i u budućnosti 
gospodarske, ekološke i socijalne funkcije na 

lokalnoj i globalnoj razini, te da ne štete drugim 
ekosustavima.   



„Klima se klima” (Milan Sijerković, Priroda)  

“Promjena kemijske klima” (Branimir Prpić,  Šumarski 
list)  

 

Predgovor  
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Obilježja potrajnog gospodarenja sa 
šumama u Hrvatskoj  

Korištenje onoliko količine drvne tvari 
koliko drvne tvari priraste. 
Dugoročno planiranje gospodarenja  
sa šumama (10-20 godina).  
Propisana revizija planova 
gospodarenja u izvanrednim 
situacijama (požari, ledolomi, 
vjetrolomi i dr.) . 
Gospodarenje na razini šumsko-
gospodarskog područja.  
Državnim šumama se potrajno 
gospodari.  
Privatnim šumama većinom se ne 
gospodari potrajno.  
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Površina šuma i šumskih zemljišta iznosi 2,688.687 ha.  
Šume su u većinskom državnom vlasništvu.  
Dominiraju listopadne šume u odnosu na zimzelene.  
Prema namjeni one su gosodarske, zaštitne i s posebnom 
namjenom (u zaštićenim dijelovima prirode, sjemenske sastojine, 
za znanstvena istraživanja i obranu RH).  
Ukupna drvna zaliha je oko 400 mil. m3, (300 mil. m3 u državnim 
šumama).  
Godišnji prirast oko 10,5 mil. m3 (8 mil. m3 u državnim šumama).  
Drvna masa koja se koristi iz državnih šuma (etat) iznosi 5,8 mil 
m3.  
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Stanje šuma u Hrvatskoj  



Stanje šuma u Hrvatskoj   
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Stanje šuma u Hrvatskoj   
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Drvna zaliha glavnih vrsta drveća  
u Hrvatskoj (%) 

Obična bukva  

Hrast lužnjak  
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Ostalo  



Ciljevi gospodarenja sa šumskim 
ekosustavima u HR  

Proizvodnja što veće 
količine i što kvalitetnije 
drvne tvari  

Proizvodnja drugih šumskih 
dobara (plodovi, ljekovite 
biljke, gljive, divljač i dr) 

Optimalno pružanje usluga 
šumskih ekosustava 
(općekorisne funkcije šuma, 
OKFŠ)   
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Uvjeti za potrajno gospodarenja sa 
šumskim ekosustavima u HR  

Prirodna ravnoteža  
Biloška razvnoteža  

Ekološka ravnoteža  

Optimalno  

Uravnoteženo 

Prirodno  

Stabilno  

Stanje ekoloških 
čimbenika  

 

Ekološki čimbenici  
Klima  

Svjetlo, toplina, voda  

Tlo  

Toplina, voda, hranjiva 

Zrak  

Plinovi, temperatura, vlaga 

Reljef  

Geološka podloga  
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Potrajno gospodarenje sa šumama 

Obnova šuma  

prirodna ili umjetna  

Uzgajanje šuma  

njega, prorede, rasadničarstvo 

Pridobivanje drva  

i drugih šumskih dobara  

Uređivanje šuma 

Zaštita šuma  

od nepovoljnih biotskih i abiotskih 
čimbenika 

Šumska infrastruktura i prijevoz 

Gospodarenje i šumarska politika 
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Šume i promjene okoliša 

Organizmi su prilagođeni na 
životne (stanišne) uvjete. 
Promjene životnih uvjeta mogu 
biti povoljne i nepovoljne za 
razvoj organizama.    
Šume i šumsko drveće su 
posebno osjetljivi na promjene u 
okolišu (npr. klimatske 
promjene), jer se ne mogu brzo 
prilagoditi na te promjene, zbog 
vrlog dugog života (100 – 1000 
godina).   
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Klima kao ekološki čimbenik u 
šumama  

Klima je (uz reljef) jedan od 
najvažnijih ekoloških čimbenika 
(životnih uvjeta) za razvoj šumske 
vegetacije u Hrvatskoj.  

Klima je prosječno stanje vremena na 
određenom području u dužem 
vremenskom razdoblju.  
Vrijeme je fizikalno stanje atmosfere 
na određenom području u kraćem 
vremenskom razdoblju.   

Klima utječe na  
sve organizme u šumskih 
ekosustavima 
na staništa organizama u šumskim 
ekosustavima  

Klimatski ili meteorološki elementi  
oborine, temperatura zraka, vlaga 
zraka, Sunčevo zračenje, Zemljino 
zračenje, trajanje sijanja Sunca, 
horizontalna vidljivost, temperatura 
gornjih slojeva tla, vlažnost gornjih 
slojeva tla, tlak zraka, isparavanje, 
oblačnost, snježni pokrivač, smjer i 
brzina vjetra.  

 
Meteorološke pojave  

magla, naoblaka, kiša, snijeg, tuča, 
rosa, inje, poledica i dr. 

 

Klimatske promjene se odnose na 
sve klimatske elemente i pojave.  
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Glavni pokazatelji klimatskih 
promjena 

Povećanje koncentracije 
CO2 u atmosferi  

Povećanje temperatura 
zraka, tla i vode 

Promjene količina i oblika 
oborina 

Češće pojave poplava i 
drugih vremenskih 
nepogoda   

Duža i češća sušna razdoblja  
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Utjecaj klimatskih promjena na 
šumske ekosustave 

Klimatske promjene mogu 
imati značajan pozitivan ili 
negativan utjecaj na rast 
stabala i drugih organizama 
u šumama.   

Utjecaj klimatskih promjena 
na šume i šumarstvo je 
kompleksan i mnogostruk.   
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Klimatske promjene će utjecati na promjene:  
rasta stabala i proizvodnost šuma odnosno proizvodnju drva  

pokrovnosti šuma i konkurenciju među vrstama  

pojave šteta uzrokovanih prirodnim poremećajima  

rekreacijske, zaštitne i druge funkcije šuma 

Klimatske promjene će utjecati na sve segmente 
gospodarenja sa šumama   

Obnovu, njegu, prorede, pridobivanje drva, uređivanje šuma, 
zaštitu šuma, šumsku infrastrukturu i prijevoz, rasadničku 
proizvodnju, gospodarenje i šumarsku politiku.  

 

Utjecaj klimatskih promjena na 
šumske ekosustave 
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Utjecaj klimatskih promjena na 
šumske ekosustave 

Biotski i abiotski 
poremećaji u šumama:  

Učestalost i posljedice 
štetnika i bolesti u 
šumama  

Pojava požara 

Učestalost i intenzitet 
olujnih nevremena 
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Karta bioklimatskih zona Europe 
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Umjereno kontinentalna bioklimatska 
zona  

POKAZATELJI KLIMATSKIH 
PROMJENA 

Očekuje se povećanje srednje 
godišnje temperature zraka za 3-
4 ºC u zapadnom dijelu (Austrija, 
Slovačka),  odnosno 4-4,5 ºC 
istočnom dijelu (Rumunjska).  
Ljeta će biti suša (do -10%), a 
zime vlažnije (povećanje oborina 
do 10%) . 
Oluje i poplave će biti učestalije, 
naročito zimi.  
 

UTJECAJI KLIMATSKIH 
PROMJENA NA ŠUME  

Utjecaj klimatskih promjena na vrste drveća će 
biti pozitivan ili negativan. Povećanje 
temperature zraka biti će nepovoljno za običnu 
bukvu. Hrastovi pokazuju manju osjetljivost na 
vodni stres od obične bukve.   
Očekuje se povećanje šteta od mraza.  
U nekim područjima u toplim godinama očekuje 
se udvostručenje površina pojave štetnika.  
Povećanje temperature zraka rezultirati će 
zamjenom prirodnih vrsta četinjača sa listačama, 
a smanjiti će se i broj vrsta.  
Zbog učestalih oluja, snjegoloma, ledoloma i 
poplava povećati će se štete u šumama, 
posebno u monokulturama četinjača.  
Produžiti će se razdoblje razvoja vegetacije.  
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Umjereno oceanska bioklimatska 
zona  

POKAZATELJI KLIMATSKIH 
PROMJENA 

Očekuje se povećanje srednje 
godišnje temperature zraka za 
2,5-3,5 ºC.  

Ljeta će biti suša i toplija 
(povećanje do 4 ºC) . 

Oluje i poplave će biti 
učestalije, naročito zimi.  

 

UTJECAJI KLIMATSKIH 
PROMJENA NA ŠUME  

U sjevernom i zapadnom području očekuje 
se pozitivan utjecaj na proizvodnost šuma, a 
u južnom i istočnom području negativan 
utjecaj.  
Očekuje se povećanje biotskih i abiotskih 
poremećaja i šteta.  
Promjene vodne ravnoteže povećati će stres 
od suše.  
Povećanje temperature zraka rezultirati će 
izmjenom prirodnih vrsta četinjača sa 
listačama, a smanjiti će se i broj vrsta.  
Zbog učestalih oluja i poplava povećati će se 
štete u šumama.  
Produžiti će se razdoblje razvoja vegetacije.  
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Pri scenariju većeg povećanja količine oborina u 
Njemačkoj se procjenjuje povećanje proizvodnosti 
šuma za običnu smreku i obični bor (7%), za običnu 
bukvu (2%), a smanjenje za hrastove (-7%). Pri scenariju 
manjeg povećanja količine oborina očekuje se 
smanjenje proizvodnosti šuma svih vrsta. Za običnu 
smreku (-4%), obični bor (-7%), hrastove (-12%) običnu 
bukvu (-16%).  

 

Utjecaj klimatskih promjena na šume 
umjereno oceanske bioklimatske 

zone 
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Poplave u šumama  

Poplave u Hrvatskoj 2013. godine su bile jedan od najvećih 
ekoloških problema, koji uzrokuje štete na pomlatku, 
infrastrukturi, sastojinama, divljači i dr. Očekuje se povećanje 
učestalosti poplava i njihovog intenziteta. 



Mediteranska bioklimatska zona  

POKAZATELJI KLIMATSKIH 
PROMJENA 

Očekuje se povećanje srednje 
godišnje temperature zraka za 3-4 ºC 
(4-5 ºC ljeti, 2-3 ºC zimi).  

Količine oborina će se smanjiti do 
20%, a ljeta će biti suša i do 50%. 

Promijeniti će se učestalost, 
intenzitet i trajanje ekstremnih 
klimatskih pojava (suše, toplinskih 
valova, velikih pljuskova, hladnih 
dana).  

 

UTJECAJI KLIMATSKIH 
PROMJENA NA ŠUME  

Povećanje suše smanjuje rast i 
primarnu proizvodnju i vrsta drveća 
prilagođenih na sušne uvjete.  
Očekuje se povećanje biotskih i 
abiotskih poremećaja i šteta.  
Promjene vodne ravnoteže povećati 
će stres od suše, smanjenje izmjene 
hranjiva i dostupnosti hranjiva u 
biljkama.  
Zbog učestalih požara povećati će se 
štete u šumama.  
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Najvažniji abiotski čimbenik u mediteranskom području su požari.  
Očekuje se značajno povećanje rizika od požara.  

U južnoj Španjolskoj, Francuskoj i Italiji broj godina rizičnih za požar se povećao za 
50%.  
Povećala se dužina razdoblja sa požarima.  
Početak sezone požara je raniji za 20-30 dana.  
Najveće promjene su utvrđene na visinama od 600 do 1200 m.  

U razdoblju od 1960. do 1990 u Španjolskoj se opožarena površina povećala 
6 puta.  
Količine oborina će se smanjiti do 20%, a ljeta će biti suša i do 50%. 
Promijeniti će se učestalost, intenzitet i trajanje ekstremnih klimatskih 
pojava (suše, toplinskih valova, velikih pljuskova, hladnih dana).  
Povećati će se rizik od erozije zbog smanjene obnove šuma nakon učestalih 
požara.  
 

Mediteranska bioklimatska zona  
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Šumski požari u Hrvatskoj  

Ekološki problem velikih razmjera. Na otoku Braču je 2012. godine izgorjelo 5200 ha  
šuma. U Hrvatskoj nastaje oko 300 požara godišnje na oko 10 000 ha, max. 706 
požara 2000. godine na oko 68.000 ha. Uočava se raniji početak požarne sezone, 
povećanje površina sa rizikom od šumskih požara i dr.   

 



Gorska bioklimatska zona  

POKAZATELJI KLIMATSKIH 
PROMJENA 

Povećanje temperature zraka u prošlom 
stoljeću u Alpama je 2 puta veće od 
globalnog prosjeka povećanja (oko 1,5 ºC).  
Sredinom ovog stoljeća očekuje se 
povećanje od 2 ºC u jesen, zimu i proljeće, 
odnosno 3 ºC u ljeti.  
Oborine će se povećati (za 10% u zimi), dok 
će se u nekim područjima oborine smanjiti za 
10% ljeti.  
Sniježni pokrov će se smanjiti nekoliko 
tjedana za svaki stupanj povećanja 
temperature zraka u Alpama.  

UTJECAJI KLIMATSKIH 
PROMJENA NA ŠUME  
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Povećanje stresova zbog velikih 
temperatura i sušnih razdoblja.  

Povećanje šteta od biotskih i 
abiotskih čimbenika  

Veći intenziteti i ćešća učestalost 
šumskih štetnika  

Oluje, bujice, erozija, snjegolomi, 
ledolomi, vjetrolomi.  



Gorska bioklimatska zona  
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Štete od potkornjaka na običnoj smreci 



Jedna od najvećih nepogoda u šumama u povijesti . Oko 19.000 ha šuma 
oštećeno, 0ko 10.000 ha šuma uništeno na području UŠ Delnice, Ogulin i Senj. 
Šteta na oko 3,5 mil. m3 drvne mase, oko 1,7 milijardi kn. Najviše stradale šume 
obične bukve.  
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Ledolomi u šumama Gorskog 
kotara 



Klimatske promjene u Hrvatskoj utjecati će nepovoljno na stanje 
šuma, na njihovu stabilnost, vitalnost i proizvodnost.  
Sve glavne vrste drveća ali i druge vrste drveća će biti negativno 
utjecane klimatskim promjenama.  
Svi sektori gospodarenja sa šumama će biti nepovoljno utjecani.  
Najznačajniji utjecaji klimatskih promjena na šume su:  

smanjenje rasta, smanjenje prirasta, izostanak redovitog uroda 
sjemena, poremećaji u prirodnoj obnovi šuma, problemi pri 
umjetnoj obnovi šuma, povećanje oštećenosti stabala, povećanje 
izvanrednog odumiranja stabala, česte ekscesne pojave u 
šumama (biotske i abiotske), štete u šumama velikih razmjera, 
poremećaji u potrajnom gospodarnju, smanjenje usluga šumskih 
ekosustava (OKFŠ) i dr.  

 

Zaključak 
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Potrebno je razvijati potrajno gospodarenje sa šumskim 
ekosustavima (organizmima i njihovim staništima u 
šumskim ekosustavima). 

Gospodarenje sa šumskim ekosustavima potrebno je 
prilagođavati klimatskim promjenama.    

Mjere prilagodbe u šumarstvu moraju se vrlo pažljivo 
planirati i prije očekivanih promjena, jer će se šume 
obnovljene u sadašnje vrijeme morati nositi sa klimatskim 
uvjetima koji će se pojaviti za nekoliko desetljeća, čak i 
stoljeća.    

 

Zaključak 
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Hvala na pažnji!  
 

 

 

 

 

 

Ivica.tikvic@zg.htnet.hr  
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