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4.3. АНТРОПОГЕНИ УТИЦАЈИ НА    
ФЛОРИСТИЧКИ И ВЕГЕТАЦИЈСКИ 
ДИВЕРЗИТЕТ

Примарна вегетација Јахорине у највећој мјери
обухвата шумску вегетацију, као и вегетацију шикара
са бором кривуљом на највишим врховима. Међутим,
антропогени утицаји су у значајној мјeри пореметили
природни распоред, квалитативни састав и заступље‐
ност појединих заједница. То се првенствено односи
на шумску вегетацију, на чији су се рачун прошириле
заједнице жбунасте и зељасте вегетације.

И поред снажних вишевјековних, као и савреме‐
них утицаја човjека, може се закључити да су флора и
вегетација Јахорине ипак очувале аутохтоност и богат‐
ство. Међутим, неопходно је предузети одређене мjе ‐
ре заштите и унапређења, како би се ревитализовали
поједини типови заједница, као и популације ријетких
и ендемичних врста. 

На терену се уочавају веома различити облици де‐
градације екосистема Јахорине, нарочито у пукотинама
стијена и шумских заједница. Отварање камено ло ма,
изградња различитих објеката, путева, спортских ста ‐
за, далековода, као и прекомјерна сјеча шума, пред‐
стављају реалну опасност која може довести до еро зије
њене биолошке разноврсности.

Обешумљавање Голе Јахорине вршено је, између
осталог, паљењем састојина са бором кривуљом ради
добијања већих пашњачких површина. Формирањем
скоро јединствене нешумске површине у највишим
дијеловима Јахорине, створили су се услови за појаву

и опстанак великог броја неоендема, односно глаци ‐
јаних реликата. То је омогућило стварање нових веге‐
тацијских кругова који су обухватили вегетацију
сти јена преко вегетације сипара, планинских рудина
на кречњацима и силикатима субалпског и алпског
појаса, заједнице са клечицом и шикара са бором кри‐
вуљом. Све то је условило да Јахорина секундарно по‐
стане један од центара биодиверзитета и ендемизма
(Слика 419).

Скидање површинског слоја земљишта заједно са
вегетацијом и његово преношење око новоизграђе‐
них објеката које се проводи још од времена органи‐
зовања Олимпијских игара, нарушава планинске ру   ди‐
не и пашњаке на дубљим земљиштима и малим повр ‐
шинама (слике 420. и 421).

У нижим подручјима и равнијим положајима, шум ‐
ска вегетација је крчена ради стварања насеља, путева
и далековода, ски‐стаза и лифтова (слике 422. до 425).
Та подручја углавном насељавају врсте и заједнице
ши рег распрострањења, па су најчешће угрожене њи‐

хове популације и састојине, што има мањи негативни
ути цај на вегетацију у цјелини.

Појединачне врсте су директно угрожене претје ‐
ра ном експлоатацијом, свјесним и намјенским дјело‐
вањем човјека, јер представљају природне ресурсе. То
се првенствено односи на економски важне врсте
дрве ћа у шумама (смрча, јела и буква). Њиховом екс‐
плоатацијом се деградирају шумски екосистеми и би љ ‐
не врсте у њима (слике 426. до 428). Тако се мијењају
би  о  тички и абиотички фактори, некада и преко границе
„издр жљи вости екосистема“. На тај начин се стварају 

Слика 419. – Тријеска
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енорм но проријеђене шуме, шумске голети и чистине
(Слика 429). Уобичајена је појава сукоба интереса из‐
међу дјелатности шумарства и заштите природе, с об‐
зиром на то да шумарска струка прирастом већим од
експлоатације правда претјерану експлоатацију шума,
што је далеко од истине. 

Тоталне сјече на вишим надморским висинама,
већим нагибима и јужним експозицијама доводе до
деградације и обезводњавања земљишта (слике 430.
и 431), појаве ерозије, мањих или већих пукотина и
одрона. Бројни камењари и огољеле стијене управо
су резултат таквог дјеловања, којим су директно угро‐
жене састојине и популације биљних и животињских
врста у њима.

У таквим условима процес обнављања вегетације и
екосистема уопште је спор, дуготрајан или онемогућен. 

У подручју планинских рудина Голе Јахорине уоч ‐
љиво је интензивно и неконтролисано искоришћава ‐
ње природних ресурса, љековитих и јестивих биљних
врста, као што су линцура, медвеђе грожђе, боров‐
ница, брусница, кантарион, јагорчевина. То искориш‐
ћавање може да утиче негативно на врсте које су мало
заступљене на подручју (линцура и брусница). Начин
сакупљања и количина, нарочито ако су неодгова‐
рајуће, могу негативно да утичу и на врсте које су кван‐
титативно више заступљене. Такође, субалпске ливаде
и пашњаци обилују бројним украсним врста ма које
због своје декоративности привлаче бројне туристе и
посјетиоце. Међу тим биљкама су често енде мичне и
ријетке врсте, те се брањем угрожава њи хов опстанак.

Поред деградације шумских екосистема, истовре‐
мено се одвија и процес проградације природним пу ‐
тем (слике 432. до 435), а такође уз помоћ човјека.

Слика 420. – Скидање површинског слоја вегетације Слика 421. – Одвожење скинутог слоја земљишта

Слика 422. – Уклоњен површински слој земљишта
и вегетације

Слика 423. – Формирање водене површине на мјесту
уклоњеног земљишта и вегетације

Слика 424. – Просјека за далековод                         Слика 425. – Просјека за висећи транспорт
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Некада је та помоћ ефикасна, а некада остаје само на
нивоу покушаја. Нажалост, до сада нису до краја спро‐
ведени покушаји пошумљавања и уређивања шума,
забране уласка у поједина подручја, борбе против

штетних инсеката и осталих изазивача обољења шу ‐
ма, те покушај формирања ботаничке баште, како би
се сачувале ријетке и значајне биљне врсте (слике 436.
до 438).    

Слике 426, 427. и 428. – Извоз шумских дрвних сортимената,  међустовариштe и посјечена и припремљена 
дрвна маса (oгревно дрво)

Слика 429. – Проријеђени склоп шумскe састојине 

Слике 430. и 431. – Деградација земљишта настала извозом шумских дрвних сортимената и крчењем шума  



104

Слика 436, 437. и 438. – Забрана уласка, начин борбе против штетних инсеката и покушај оснивања ботаничке баште

Слике 432, 433, 434. и 435. – Природно обнављање четинарских и лишћарских шума




