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Резиме: Биологија и њене примењене гране, научиле су нас много о богатству 

врста, тачније, о биодиверзитету, и његовом значају за екосистеме сваке државе. Ипак, 

биолошка разноврсност у погледу врста, није у подједнаком степену развијена на целој 

Земљи, и, никако, није хомогена, бар не за све врсте на планети, а процењује се да их, 

данас, има од око 3,6 до 117,5 (117,7) милиона, са опсегом између 13 и 20 милиона 

као, најчешће, цитираним (Hammond, 1995; Cracraft, 2002.), при чему је научно 

описано, тек, њих око 1 747 851, или, од 1,5 до 1,75 милиона (Le Cointre & Guyader, 

2001; Cracraft, 2002.). Тако, свака земља има бар једну, а многе и више врста које су за 

њу јединствене, и којих нема у осталим. Иста ,,закономерност’’ важи и за Србију. Шта 

више, Република Србија је једна од водећих земаља Света по бројности различитих 

врста, а и земља са завидним бројем ендемичних врста којима се не могу похвалити 

неке друге. Ово је, свакако, освежавајући податак, али како све што је лепо и кратко 

траје, тако Србија, постепено, осиромашује по питању биолошки ендемских врста, а то 

је уочљив тренд и у осталим државама. 

 Као  мали допринос решавању овог проблема, служи овај рад, и ако бар иоле 

пробуди еколошку свест у онога што га чита, аутор ће сматрати да је његов циљ 

реализован. Задовољство које следи из, поменуте, реализације је велико, јер подухват 

којим се указује на каузално-консеквентне (узрочно-последичне) факторе који 

нарушавају српски ендемизам, није нимало једноставан и наиван. Напротив, 

проблематика је изузетно сложена, што је логично, узимајући у обзир, само, време које 

је протекло од дефинисања неких врста као ендемита, па до њиховог ишчезавања са 

територије Србије, а самим тиме, и Земље, а које се мери деценијама и вековима. Како 

је нарушавање наше аутохтоне природе текло постепено, али прогресивно, тако ни 

опоравак исте није могућ у краћем временском року. Не треба заборавити ни друге 

штетне ноксе које су допринеле бржем нестајању ендема код нас, као и код других 

народа (у првом плану се мисли на човека као антропогеног чиниоца који има више 

афинитета ка нарушавању природе, него ка њеном очувању, па чак и када мисли да јој 

помаже и да је штити). 

 Управо из сложености материје морали су настати и компликовани аспекти 

којима ћемо, иако контрадикторно, покушати да је упростимо и начинимо што 

разумнијом и схватљивијом. Најпре ће се описати заштићена и угрожена флора, а 

затим и, фауна Србије, а већина поглавља биће ,,зачињена’’ фотографијама врста које 

описујемо. Ипак, све то није довољно за савладавање штива, па ће се у сваком одељку 

правити подела ендемизма, односно, ,,ићи’’ ће се, што логичнијим редоследом: од 

локалних ка континенталним ендемима, и од еволутивно нижих ка вишим јединкама 

биљака, тј. животиња, наравно, на подручју Србије. Како не бисмо много пожурили, 
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најпре ћемо дефинисати ендемизам, као вид ,,загревања’’ за предстојећа питања и 

њихове одговоре (јер су ендими ,,први’’ угрожени и зато уживају заштиту). 

Кључне речи: локални (стено)ендемити, реликти, Панчићева оморика, рамонде. 
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I Увод 

 

 Ендем (грч. ἔνδηµος=локални) је она јединка неке врсте (или другог таксона), 

која је ограничена на део ареала у историјском, еколошком, или физиолошком погледу. 

Уколико наведемо термин супротан термину ендемизам – космополизам, онда нам је, 

претходна, дефиниција много јаснија и конкретнија. Наиме, главна и основна 

карактеристика ендемизма је преклапање животне средине (простора) неке 

таксономске категорије са географски или ценолошки дефинисаним биотопом 

(животним стаништем), при чему се, у ширем смислу, под ендемитима (ендемичним 

таксонима) подразумевају врсте које својим ареалима поклапају површину величине 

континента, док велики број аутора, под ендемима, сматра таксоне који заузимају 

површину највише у границама једне биоценотичке провинције. Ми ћемо овде, у овом 

раду, користити оба разматрања, са посебним  нагласком о томе који је када актуелан 

и зашто. Занимљиво је рећи, да су ,,прави, правцати’’ ендеми, острвске врсте. 

 Ипак, за добијање комплетне ,,слике’’ ендемичних заједница, речено није 

довољно. Даље се разликује неколико потенцијалних подела ендема, односно, њихова 

категоризација. Најопштија и најстарија класификација ендемита дели, исте (према 

филогенетској старости, која је, заправо разлог њиховог ендемизма), на 

палеоендемите (конзервативне), и на неоендемите (прогресивне), од којих су ,,први’’, 

,,старији’’. Након ове, уследила је детаљнија класификација ендема, која је за 

критеријум узимала величину ареала која је настањена, истима. У њој се могу 

издвојити: 1. локални ендемити, 2. стеноендемити, 3. субендемити, и 4. 

псеудоендемити. Претходна подела ће бити јаснија током приче која, тек, следи. 

Релативно, најмлађа категоризација ендемизма прихвата за ,,оцену’’ еволуциону 

старост и генетичку структуру популација које описује, а одваја, међусобно, 4 типа 

ендемитета: палеоендемитет, патроендемитет, апоендемитет, и схизоендемитет 

(Favarger & Contadriopoulos, 1961.). То је, такође, и најкопмлекснија подела, те је 

нећемо практиковати, управо због њене сложености. 

 Иначе, према првим проценама, сматрало се да флора Србије има 197 

ендемичних врста (Диклић, 1987.). Данашња сазнања броје 287 ендемских биљних 

јединки у ,,власништву’’ Србије (Стевановић и сарадници, 1995.)! Што се тиче српске 

фауне, ту је проценат доста нижи. 
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II Биљни ендеми 

 

 Царство биљака (Plantae-и) ,,поседује’’ неких 350 000 – 400 000 различитих 

биљних организама, док су нека детаљнија популационо-демографска истраживања 

побројала око 500 000 виших биљака (кормофита, или још правилније, кормобионата), 

а 50 000 врста алги. И поред ових, задовољавајуће, високих вредности, на ендеме 

отпада знатно мањи проценат, и што је још важније, а и за забринутост, исти, и даље 

опада и не показује тенденцију скоријег опоравка и бројног бољитка. 

 То је и био, основни, разлог за анализу проблематике везане за националну 

ендемичну флору, касније, и фауну, јер се једино схватањем узрока који доприносе 

ишчезавању ендемита, може предвидети њихова даља будућност и она унапредити, 

или, ако ништа друго, онда бар задржати тренутну бројност коју бу прогласили за 

,,позитивну’’ нулу. То ћемо постићи детаљним објашњавањем 12 рецентних биљака са 

подручја Србије, док ће их бити наведено више од 49 (прилог). На жалост, од овога 

броја морамо да одузмемо 5 врста које су, већ, трајно и неповратно нестале са наших 

простора, а којима започињемо обрађивање теме. 

 

2.1. ,,Изводи из Црне књиге флоре Србије’’1 

 

 Обраду теме, најпре, крећемо од врста за које је касно деловати у циљу њихове 

заштите и очувања егзистенције, јер их више нема, а до тога је дошло човековом 

бахатошћу и немарношћу за све што нема директних веза са њиме самим. Та 

немарност нас је ,,коштала’’ 5 биљака које више никада нећемо бити у прилици да их 

видимо, а како ствари стоје, нимало нису биле некорисне (корови), а могуће је да су 

имале и лековита својства. Крећемо од њих у намери опомене будућих поколења да не 

чине исте грешке својих предака, и да не буду похлепни ка природи, већ да је негују, и 

да је користе само колико је неопходно и то у границама којима не реметe устаљене 

токове биосфере. 

 Крећемо од аутохтоних сорти (варијетета) слеза, крагујевачког и врањског, 

врањанског, Панчићеве удовчице и грахора, и моравског орашка. 

Крагујевачки слез (Althaea kragujevacensis Pančić), како му име само говори, 

живео је само у околини Крагујевца, и као такав, сматрао се за локалног ендемита 

Шумадије (сл. 2.1.). Из назива се види и његов описивач, кога ћемо често, од сада па 

надаље, помињати, Јосиф Панчић. Оно што је симболично у вези са овом врстом је то 

                                                 
1 Црна књига флоре Србије не постоји, зато је наслов под наводницима. Овакво издање се 
припрема на светском нивоу, и садржи информације везане за све биљне и животињске врсте 
изумрле са Земље. То не значи да за домаћу верзију овог издања нема материјала, напротив. 
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да са смрћу нашег најпознатијег ботаничара, ова биљка више не бива налажена. Као 

вероватан узрок нестанка Панчићевог слеза, наводи се ширење урбаног (градског) 

подручја. Овај слез је хемикриптофита (H), средњоевропског / западномезијског / 

централношумадијског флорног елемента (таб. 2.1.). 

Друга ендемична врста слеза, врањски слез (Althaea vranjensis Diklić & Nikolić), 

такође, понављаним истраживањима, није нађен на свом једином познатом 

рудералном станишту и налазишту – околини Врања (сл. 2.2.). Животна форма је иста 

као код, горе наведеног, слеза, са другачијим флоралним елементом, медитеранско / 

субмедитеранским / источномедитеранским / западномезијским / врањанским (таб. 

2.2.). 

Панчићева удовчица је живела само по камењарима око Трнаве код Рашке, а 

данас, наравно, нигде (сл. 2.3.). 

 

Табела 2.1. Систематика 

крагујевачког слеза 

 

Слика 2.1. Крагујевачки слез, 

приказ врсте 

Надцарство: Eucarya 

Царство: Plantae 

Раздео: Magnoliophyta 

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Malvales 

Породица: Malvaceae 

Род: Althaea 

Врста: A. kragujevacensis 

Pančić 

Табела 2.2. Систематика 

врањанског слеза 

  

Слика 2.2. Врањански слез, 

приказ врсте 

Надцарство: Eucarya 

Царство: Plantae 

Раздео: Magnoliophyta 

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Malvales 

Породица: Malvaceae 

Род: Althaea 

Врста: A. vranjensis Diklić & 

Nikolić 

Слика 2.3. Панчићева удовчица, 

приказ врсте 

 

Моравски водени орах (Trapa annosa Janković) био је ендемит Поморавља, опет, 

као што му назив вели (сл. 2.4.). Иначе, по животној форми, ради се о хидрофити, а 

флорни елемент је средњоевропски / поморавски (таб. 2.4.). Како је врста била 
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стеновалентна по прохтевима ка води, нестала је услед исушивања моравских мртваја 

и рукаваца. 

Слично важи и за Панчићев грахор, који се, већ, 50 година, поновљеним 

истраживањима нигде не може наћи (сл. 2.5.). 

 

Табела 2.4. Систематика 

моравског воденог орашка 

  

Слика 2.4. Моравски водени 

орашак, скица врсте 

Надцарство: Eucarya 

Царство: Plantae 

Раздео: Magnoliophyta 

Класа: Magnoliopsida 

Ред: Myrtales 

Породица: Lythraceae 

Род: Trapa 

Врста: T. annosa Janković 

Слика 2.5. Панчићев грахор, 

приказ врсте 

 

2.2. ,,Изводи’’ из ,,Црвене књиге флоре Србије’’ 

 

 Е, на овом поглављу ћемо се мало више задржати, из разлога што за све врсте 

које ће бити наведене у оквиру њега, још увек има спаса (мада су угрожене, што је и 

разлог њихове присутности на странама ,,Црвене књиге флоре Србије’’), јер су 

тренутно живеће, односно, рецентне. У њему ћемо упознати и разложити значење 

реликтних врста, које се често поистовећују са ендемима, при чему се, самим тиме, ови 

термини сматрају синонимима. За сада је довољно знати да су реликти, сликовито 

речено, ,,живи фосили’’, и овом тврдњом се још више придаје на значају ендемита за 

науку и флору, тј. фауну. Реликтне форме су малобројни потомци изумрлих врста које 

су живеле у давним геолошким епохама, а ,,везанe’’ су за узани ареал, најчешће, на 

само једној топографској тачки на планети. Управо због ових чињеница између 

термина ендем и реликт се може ставити знак еквиваленције. 

 Пре него што кренемо са причом, мало да ,,преправимо’’ бројне вредности 

везане за ендемске врсте у Србији, са првих страница рада. Наиме, ми ,,имамо’’ 10 

локалних ендема (источна и централна Србија 7, а западна 3 врсте), 27 

западномезијска ендема, 20 источно-ириска и  49 северно-скардскопиндска ендемита, 

а 75 спада у ендеме који захватају два или више дела појединих провинција. Ако суми 

додамо и 16 косовско-метохијских врста, збир је 197, који се најчешће наводи, мада, 

иако математички тачно, политички, вероватно, погрешно. Реликата је установљено, 

неких, 72, мада су све, наведене, вредности провизорне. Сада када смо то разјаснили, 

не преостаје нам ништа друго, него да кренемо у изучавање биљних ендема Србије. 
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2.2.1. Панчићева оморика (Picea omorika /Pančić/ Purkyne)2 

 

 Панчићеву оморику (Picea omorika) је, можда, било правилније навести негде на 

,,средини’’ листе флоралних ендемита, јер она није стриктни локални ендемит, већ 

балкански. Њу наводимо прву, јер је по филогенетском положају најнижа од свих 

којима се бавимо, а како су све наредне ендемичне биљне заједнице, приближно, исте 

еволутивне старости, оне ће, тада, бити ,,ређане’’ по величини својих еколошких 

валенци у смислу распрострањености. Како је ,,српска оморика’’ једна од првих биљака 

(шта више, једна од првих организама), на српској земљи за коју је утврђено да је 

ендемска и самим тиме, богате историје, о њој ћемо рећи, за нијансу, нешто више у 

односу на остале. 

 Јосиф Панчић (сл. 2.6.), први пут чује за оморику 1855, 1856, а на својој Великој 

школи, 1965 прима 2 гране овог дрвета (без шишарица, шишарки), моментално 

упоређујући их са осталим, познатим, врстама голосеменица. Већ тада уочава да се, 

вероватно, ради о, каквој, новој сорти вечнозеленог дрвећа, али да би то доказао, 

морао се упутити на ,,лице места’’ и врсту сагледати ,,ad hoc’’. Е, овде настају 

проблеми, јер локално становништво никако није могло да му објасни где је тачно то 

дрво, јер су га мешали са јелом и смрчом (ово би се могло сматрати ,,доказом’’ да се 

радило о, до тада, неописаној врсти, јер за њу нико није знао, иако је расла надомак 

кућа и путева и била гледана свакога дана). Када ју је, коначно, ,,лоцирао’’ (у томе му је 

помагао исти човек који му је, претходно, и послао њене гране), и детаљније проучио, 

са сигурношћу је могао да тврди (1875, 1877): ,, Први поглед оморике и њеног ситног 

рода утврди ме у мојој првој мисли да то није ни јела ни смрча, већ да је то за нашу 

флору нова фела дрвећа, а да ли ће да буде и за науку што ново, то су имала да 

покажу даља проучавања оморике. ’’ Та, даља истраживања, у Србији, ће спроводити: 

Кошанин, 1914, 1923; Новак, 1927; Maly, 1934; Коларовић, 1951, 1956, 1960, и сва ће 

она, додатно, подкрепити Јосифова осматрања и цитирања (сл. 2.7.). 

 

  
Слика 2.6. др Јосиф Панчић Слика 2.7. Насловна страна рада о оморици 

                                                 
2 Панчић се доста намучио не би ли пронашао ,,своју’’ оморику (енгл. Serbian Spruce, нем. 
Serbiche Fichte), иначе за науку нову врсту четинара, и за то му је требало 20 год., а како би је 
прогласио за чињеницу, исто су морали да потврде и други научници, те отуда и другог имена. 
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 Наиме, да утврдимо, најпре, како је оморика добила име. Први назив њене 

биномијалне номенклатуре говори о роду коме припада, а добијен је од латинске речи 

која означава смолу – pix, што потврђује да се ради о четинару, јер сви садрже смолу у 

својим специјализованим, спроводним ткивима, а зими у свим спроводним: и 

специјализованим и обичним, ксилему и флоему. Други назив, који даје епитет врсти, 

овога пута говори о њеној боји која је ,,суморна’’ (тмурна), те не чуди зашто је 

именована речју из народа: ,,мор, морити, оморина’’, која означава њену тамну боју и 

тамну боју шуме у којој се развија. 

 Одликује се витким и правим стаблом, и не тако правим гранама (благо 

повијеним на горе), али танким, при чему формира пирамидалну крошњу (сл. 2.8, а). 

Достиже висину до 50 m, и 60 cm дебљину у пречнику. Кора јој је глатка, црвеносмеђе 

боје. Четине су пљоснате,  тамнозеленог лица и сребрнастог наличја са две беле пруге 

какве се налазе и код јеле (ово је разлог зашто ју је народ мешао са јелом). Ови 

игличасти листови су дуги 1-2 cm, и не боду. Шишарке (,,плодови’’) су, у почетку, 

љубичасте, а касније попримају ,,класичну’’ светлосмеђу боју, и окренуте су на доле 

(сл. 2.8, б), као код смрче (ово је разлог зашто је мешана са смрчом). Цвета од марта 

до јула, а ово ,,у почетку’’, јавља се у јесен исте године и при врху крошње. Једнодома 

је биљка, светлоцрвених мушких цветова, и љубичастих женских који се, такође, 

налазе на врху круне. Семе сазрева исте године, октобра и новембра. Припада роду 

смрча (таб. 2.5.). 

 

Табела 2.5. Систематика 

панчићеве оморике 

 

 

 

а) б) 

Слика 2.8. Панчићева оморика: а) приказ врсте, б) шишарке 

 

Надцарство: Eucarya 

Царство: Plantae 

Раздео: Pinophyta seu 

Gymnospermae 

Класа: Pinopsida 

Ред: Pinales 

Породица: Pinaceae 

Род: Picea 

Врста: P. omorika Pančić 

 

 Некада (пре неколико десетина милиона год., у време топлог терцијера) се 

простирала дуж, скоро, целе Европе (њен, вероватни, предак, P. оmorikoides, нађен је, 

у фосилном стању, у Немачкој), али наступањем глацијација (ледених доба), оморика 
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свој једини рефугијум (,,уточиште’’) проналази у средњем току и кањону реке Дрине у 

западној Србији, Бајиној Башти, на планини и Н. П. ,,Тара’’ и источној Босни и 

Херцеговини, на Стоцу код Вишеграда, Рогатице, Фоче, где се налазе њене последње, 

природне популације. Њено уско распрострањење, нам говори да се ради о 

стеноендемиту балканског полуострва (она је и реликтни ендем, а и терцијарни 

реликт), али како је и, солидно, отпорна на мраз, сушу, деловање прашина и гасова, 

успешно је култивисана у парковима Азије, Северне Америке и Европе, где је сматрају 

најлепшим четинаром. Први пут је пронађена у Склоповима код села Заовине (ужички 

крај) на Тари, али се њена нова налазишта откривају и након Панчића. Тако је 

пронађено њено најинтересантније налазиште, на Митровцу, на тресетним наслагама 

мочваре, означене као Црвени поток, или Црвене баре, на Рогатици и Мокрој Гори, 

планини Вигору код Устипраче и на Соколинама (Радомишља) код Јелча и Миљевине. 

Ови ареали су, мање-више, на надморским висинама 400 – 1700 m и са кречњачким 

саставом подлоге. Ту су и друга плитка скелетна земљишта богата хумусом, типа 

серпентина као матичне подлоге, али и тресетни, кисели супстрати земљишта. 

 Настањује и стрме кречњачке литице, па и пожаришта, где се интродукује, 

управо због занимљивости и декоративног изгледа. Гради мешовите шумске заједнице 

са смрчом, јелом, буквом, белим и црним бором, и др. лишћарским врстама. Само на 

Тари је евидентирано 22 локалитета са омориком. Четири, од њих, су карактеристични 

типови шума: 1. шума оморике, смрче, букве, борова и др. врста (Omorikae Piceto-

Abieto-Fagetum Pinetosum mixtum), на органогеној кречњачкој црници, под Црвеним 

стенама; 2. шума оморике, смрче, борова и др. врста (Omorikae Piceto-Abieto-Fagetum 

Pinetosum), на органогеној скелетној кречњачкој црници, код локалитета Врањак; 3. 

шума оморике, смрче и борова (Picetum-Omorikae Excelcae Pinetosum mixtum 

Serpentinicium), на скелетном еутричном смеђем земљишту на серпентиниту над 

Змајевим потоком; 4. шума оморике,  смрче, јеле и букве (Omorikae Piceto Abieto-

Fageto-Alnetum mixtum), на тресету у Митровцу (Црвене баре, Црвени поток). 

 Делови ареала ,,Јосифове’’ оморике, који имају континуални карактер на пл. 

Тари, последњих 40 год. издвојени су и проглашени као строги резервати природе, а 

пунктови где се јављају појединачна стабла, или мање групе стабла оморике, 

заштићени су као споменици културе, и забрањени  за сечу према Закону о шумама 

(Сл. Гл. РС бр. 46/91). Такође, већ, 10 год. ,,ужива’’ и статус заштићене природне 

реткости наше флоре, према Уредби о заштити природних вредности (Сл. Гл. РС бр. 

50/93). О њој су написани бројни научни радови, и одржани многобројни скупови и 

симпозијуми, након чега, данас, постоји око 600 научних радова и библиографских 

јединица у којима је проучавана. 

 Поново, Панчићева оморика је једини балкански ендем у српској дендрофлори. 
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2.2.2. ,,Типично’’ локални (стено)ендемити 

 

 Е, сада да одржимо ,,обећање’’, и да се позабавимо, искључиво, локалним 

ендемима флоре Србије, и њиховој, још ужој групи, стеноендемитима, који су 

скривеносеменице (Angiospermae), за разлику од претходног. Како их нема много, 

слободни смо да их групишемо, све скупа, у један одељак. 

 У локалног ендемита сврставамо биљку Helleborus multifidus Vis. subsp. serbicus 

(Adamović) Merxm. & Podl (сл. 2.9.), која расте на серпентинитима западне Србије. 

Атрибут, локални ендемит, у већини случајева, казује о реликту терцијерне старости, 

што, још више, наглашава биолошки значај у глобалној превенцији биодиверзитета и 

генофонда. Ту су још и, на Тари: пчелија трава (Stachys anisochila), Никетић-

Николићева кандилка (Aquilegia grata F. Maly ex Zimmeter subsp. Nikolicii), југословенски 

звончић (Edrianthus jugoslavicus), голоцветна млечика (Euphorbia glabriflora), цвакија 

(Halacsya sendtneri), монашки пупавац (Silene monachorum Vis. et Pančić); на Сувој пл.: 

Aquilegia pancicii (плаво-белих, висећих цветова), Seseli serbicum и Rosa serbica. 

 У стеноендемите, убрајамо (поред, једног раније наведеног) следеће биљне 

врсте: Paeonia officinalis L. Subsp. banatica (Rochel) Soó (сл. 2.9.), може се наћи у 

Делиблатској пешчари, Nepeta rtanjensis Diklić & Milojević (сл. 2.9.), која се налази на пл. 

Ртањ, a за њих је карактеристично да се налазе, наравно, на територији Србије, али 

само на једном до два, њена, локалитета (зато их има мање). Сада су дискутабилна 2 

ендема, због њихове административне припадности, али ми ћемо их навести, јер 

сматрамо да је боље нешто поменути, него заобићи, а свакако је битно на неки од 

неколико начина. Ради се о двема биљкама са Шар-пл., Potentilla doerfleri Wettst. и 

Crocus scardicus Košanin, приликом чега друга од њих, расте на 2 ,,тачке ’’ Шаре. 

 

  

Helleborus multifidus Vis. subsp. serbicus 

(Adamović) Merxm. & Podl 

Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Rochel) 

Soó 

Слика 2.9. Локални и стеноендемити у флори Србије 
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Nepeta rtanjensis Diklić & Milojević, приказ врсте – лево, и генеративни органи - десно 

Слика 2.9. Локални и стеноендемити у флори Србије (наставак) 

 

 Све, напред, навођене биљне врсте, нису ,,строго’’ локални ендемити, већ се, 

поред Србије, могу наћи и у другим околним државама, док смо оне ,,континенталне’’, 

тј. оне које се проналазе и на другим континентима, заобишли. 

 

2.2.3. Планински јавор (Acer heldreichii)3 

 

 Поново обрађујемо дрвенасту биљку, али ова припада скривеносеменицама 

(Magnoliophyta), или, како се још називају, ,,правим’’ цветницама. У питању је дикотила 

(Magnoliopsyda), из фамилије Aceraceae (по неким класификацијама, Sapindaceae), 

односно, ради се о породици јавора. Зову га још и грчки јавор. 

 Пл. јавор (Acer heldreichii) је листопадно дрво, веома разгранате крошње и 

висине преко 30 m. Кора је тамносива или црвена, неправилно испуцала. Има крупне 

листове (до 14 cm), што значи да припада широколисној вегетацији. Они су петоделни, 

са дубоко усеченим режњевима, тамнозеленог лица и сивог наличја са длачицама (сл. 

2.10.). 

 Једнодомо је дрво, цветова у облику гроздова који су, у почетку, усправни, а 

касније заузимају висећи положај. Плод је крилата орашица, чија крилца стоје под 

оштрим углом, при чему доприносе расејавању семена путем ветра (анемохорији). 

Сазрева септембра месеца. 

 Припада фанерофитама (P), а налази се у зони четинарских и субалпских 

букових шума код нас, у Црној Гори, Босни и Херцеговини, Македонији, Грчкој, 

Бугарској. 

                                                 
3 Назван је по немачком ботаничару T. von Heldreich-у (1822-1902). 
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Слика 2.10. Планински јавор, приказ врсте Слика 2.11. Борика, приказ врсте 

 

2.2.4. Борика, јеремичак (Daphne blagayana)4 

 

 Борику (Daphne blagayana), први, детаљно описује ботаничар Henrih Freyer, 

откривши да припада породици Thymelaeaceae. 

 То је ниски, полегли грм, висине до 30 cm. Изузетно је декоративна врста, и 

разлог данашњег успешног примењивања у хортикултури. Код младих клијанаца, кора 

је зеленкаста, а код сенилних, тамносмеђа, танка и кожаста. И листоји су кожасти, 

јајолики по облику и ободу, глатки су и веома сјајни. Лице им је тамнозелено, а наличје, 

светлозелено. 

 Јеремичак је једнодома биљка, изузетно, мирисних жутобелих цветова који су 

збијени у густе терминалне главице (сл. 2.11.). Плодоноси меснату бобицу са једном 

семенком. Процвета у рано пролеће, а потпуно сазрева крајем лета. 

 Станишта су јој шуме Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине; Црне Горе, 

Македоније, Румуније, Бугарске и Албаније. 

 

2.2.5. Панчићев одољен (Valeriana pancicii)5 

 

 Одољен, Панчићев (Valeriana pancicii) је вишегодишња биљка из фамилије 

Valerianaceae (сл. 2.12.). 

 Досеже висину до 15 cm. Има издужене листове, јарко зелене боје и јајасте. 

 Цветови су са белом, левкастом круницом од 5 режњева. Двополни су, са 1 – 3 

прашника и једним тучком поодраслог плодника. Плод је чаура са поклопцем, 

светлосмеђе боје. Унутар ње су 1 – 2 семенке исте боје. Цвета у јулу и августу. 

                                                 
4 Назив, ова биљка, дугује свом проналазачу, Blagay, који ју је открио у Словенији на Брду Св. 
Ловренца. 
5 Панчић га је открио 1875. год. у Црној Гори. 
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 Раширена је по Србији, Црној Гори и Албанији. 

 

  
Слика 2.12. Панчићев одољен, приказ 

врсте 

Слика 2.13. Наталијина рамонда, приказ 

врсте 

 

2.2.6. ,,Наше’’ рамондије (Ramonda nathaleae Pančić & Petrović et R. serbica 

Pančić)6 

 

 На просторима Србије ничу две врсте рамонда, Наталијина (Ramonda 

nathaleae), и српска (R. serbica), при чему се оне, најчешће, наводе као терцијерни 

ендемореликти. Ми ћемо, понајвише, објаснити прву од њих (сл. 2.13.), јер  јој је друга 

скоро идентична, те је непотребно посебно их описивати (сл. 2.14.). Из истог разлога је 

потребно завидно искуство у њиховом разликовању. 

 Наталијана рамондија, а и остале су Gesneriaceae. Вишегодишња је биљка, 

ниске висине – до 8 cm. Листови се развијају одмах изнад подлоге, формирајући розету 

од до 30 листова дугих 3 – 5 cm. Они су јајасти, зелених лица са финим длачицама, а 

смеђих наличија дугих длачица. 

Цветови су ружичасти, са чашицама изграђеним од 4 – 5 режња. Круница је до 4 

cm, и четворочлана. У средини су жутонаранџасти јастучићи. Има 4 – 5 прашника, жуте 

боје. Фекундитет јој чине смеђе чауре. Цветање је у априлу и мају. Све су декоративне, 

и како представљају огромно цветно богатство наше земље, овековечене су 

поштанским маркицама са њиховим скицама (сл. 2.15.). 

Налазе се у дубоким клисурама, на заклоњеним и засенченим, стрмим 

кречњачким стенама Србије, али и Македоније. 

                                                 
6 Наталијина рамонда, најпре бива нађена на Ртњу, од стране Панчића, 1874 – то је српска 
рамондија , али је касније проналази и др Сава Петровић, у околини Ниша, при чему је ,,крсти’’ 
нишком рамондијом 1882. Како је он био дворски лекар краља Милана Обреновића, и задивљен 
лепотом његове принцезе, Наталије, даје њено име биљци, њој у част – Наталијина рамонда. 
Тако, бар, каже легенда. Иначе, краљица Наталија је важила за једну од најлепших жена Света. 
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Слика 2.14. Српска рамонда, 

приказ врсте 

Слика 2.15. Поштанске марке са рамондама, Наталијином – 

лево, и српском - десно 

 

То су, такође, ,,школски’’ примери поикилохидричности у биљака. Мислимо на 

способност ових биљака да, када је то неопходно, пређу у стање анабиозе, тј. 

мировања због недостатка влаге у земљишту и ваздуху. Када се стекну први повољни 

тренуци, што се тиче влажних режима, ове биљке ,,оживљавају’’, или, како се још каже, 

,,васкрсавају’’ (сл. 2.16.). 

 

 
Фаза сушења: лево – заливана биљка, у средини – 5 дана без воде, десно – осушена биљка 

 
Фаза опоравка: лево – 4 h по заливању, у средини – 8 h, десно – дан по заливању 

Слика 2.16. Смењивање фаза анабиозе, горе и регенерације, доле, код рамонда 
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2.2.7. Остали балкански ендемити 

 

 Од балканских ендема у флори Србије, да поменемо још и наредне врсте: 

Achillea serbica Nyman, Aesculus hyppocastanum L., Iris reichenbachii Heuffel, Stachys 

anisochila Vis. & Pančić из fam. Lamiaceae (сл. 2.17.). Ту су и панчићија, Панчићев вијук, 

бедреница, копаоничка чуваркућа, рунолист... 

 

  

Achillea serbica са, увеличаним, цветовима, 

доле лево 

Aesculus hyppocastanum са, увеличаним, 

плодовима, доле десно 

  
Iris 

reichenbachii 

Stachys anisochila са, увеличаним цветом, доле 

десно 

Слика 2.17. Балкански ендемити у српској флори 

 

То није све. Само на Дрини, могу се наћи: жалосни ступник, халација, паштрићка 

облоглавка, дервент(ан)ски различак или пријатна кандилка, па и босанска дивизма. 

Наки аутори у ову групу убрајају и четинаре, молику и мунику, мада други то негирају. 

 Ето. Навели смо најзначајније ендемске врсте код нас, али важно је напоменути 

да, у оквиру њих, постоји пребројиво много варијетета, и да колико год изгледа да је 

Србија ,,слаба’’ у њиховом погледу, то није тачно, а у то ће нас уверити прилог који 

следи и који представља списак 129 ендемских сорти на пл. Тари. 



 18 

2.2.8. Балкански (суб)ендемити 

 

 Овај поднаслов проистекао је из носталгије некадашњих времена, када нам је 

,,припадао’’, далеко, већи број ендемичних биљака, а сада можемо само да их се 

сећамо. 

 И тако, у балканске субендемите спадају Edraianthus graminifolius A. DC., 

Potentilla apennina Ten., а обе су балканско-апенински субендемити, а многи им придају 

и мунику (Pinus heldreichii Christ.) која је балканско-апенински ендемо-реликт (сл. 2.18.). 

 Да поменемо и неке балканске ендеме, као што је балканска форзиција, зановет 

или тиловина, хрватска сибиреја, китајбелова кандилица, по некима, молика (P. peuce 

Gris., сл. 2.19.), па и дивљи кестен, кога смо већ помињали (сл. 2.17.). 

 

  

Слика 2.18. Муника, приказ врсте Слика 2.19. Молика, приказ врсте 

 

 За све ове ендеме, (а, поготово, за прве) важи да се налазе на Балканском 

полуострву, али и у суседним регионима, као што су Европа, или западна Азија, на пр. 

Оно што је важно разумети и уочити, јесте стално откривање нових ендемита, што 

локалних и континенталних, што биљних и животињских. Релативно, скоро је, тако, 

пронађена ситна и једва уочљива биљка на Проклетијама, проклетијска пркосница, 

како су, метафорично, назвали ову биљчицу (сл. 2.20.). То се дешава и у нашој фауни. 

Још неке ретке, угрожене и заштићене биљне врсте у Србији јесу: тиса (Taxus 

baccata), степски божур (Paeonia tenuifollia), гороцвет (Adonis vernalis), карниворна 

росуља (Drosera rotundifolia), велика саса (Pulsatilla grandis), жута линцура (Gentiana 

lutea), госпина папучица (Cypripedium calceolus), бела, шумска бреберина (Anemone 

nemarosa), бели локвањ (Niphaea alba), жути локвањ, златни љиљан (Lilium martagon), 

ковиље (Stipea pennata), коцкавица дегенова (Fritillaria gracilis), јагорчевина, веприна, 

бор кривуљ, дивља фоја, степски лужњак, дивљи каранфил, шумска саса, .... Такође, 

ишчезле су и ђердапска лала и нишка жутиловка. 



 19 

  
Слика 2.20. Проклетијска пркосница, приказ 

врсте 

Слика 2.21. Пећинска бубица, приказ 

врсте 
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III Животињски ендеми 

 

 Њих нема много, али тамо где се јављају, заступљене су са по неколико 

различитих ендемских врста. Само у Дрини, и њеним притокама, могу се упецати 

светлица (настањује горњи ток код Србиња), и њена ,,супротност’’, црнка (Засавица, 

остатак старок тока Дрине код Мачванске Митровице. На стрмим кршевима Гаминске 

реке у Подрињу, може се наћи ретка птица Србије, пузгавац, кога је открио Панчић. 

Зглавкари и инсекти, и нису више реткост, па се, тако, проналазе једна врста 

псеудоскорпија терцијерне старости, (Chithonius pancici), нађена у једној пећини 

Перућца, и неколико врста стонога, такође, нађених у пећинама, али Подриња, од којих 

су 4 типа, такође, терцијерни реликти. Нове, углавном, пећинске животињске врсте, се 

и данас проналазе, као што је то случај са пећинском бубицом (сл. 2.21.), а ту част је, 

више пута, имао др Божидар Ћурчић, проф. Биолошког факултета Универзитета у 

Београду и његови сарадници, који су открили 20-ак, за науку, нових ендемских 

животињица, а 30-ак су у обради. Они су пронашли 4 врсте колембола (примитивних, 

бескрилних инсеката), велике 1 – 2 mm, у Злотској, Раваничкој, и пећини Верњикици. 

Нашли су и 3 слепе, непигментисане и издужене стоноге у пећинама Велика Атула, 

Ивков понор, Стогрини (Бељаница), односно, Раваничкој пећини (Кучај). Те, прастаре, 

врсте, припадају роду Bulgarosoma, а назване су по местима где су и нађене: B. 

zagubicae, B. ravanicae, B. kucajensis. Откривене су две, нове, врсте паукова, и 

неколико псеудоскорпија. У Боговинској пећини, дијагностификовано је следеће: 2 

врсте псеудоскорпија, 2 врсте мокрица (,,рачића’’), једна врста слатководног слепог и 

ситног пужа, и, још, много тога, а истраживања се настављају и даље, што од стране 

поменутог научника, што и од других, његових колега, при чему расте број 

животињских ендема код нас, што је парадоксално, пошто се ради, о угроженој фауни. 

Неки аутори наводе и човечју рибицу као српског палеоендема, мада не помињу где је 

то, код нас, пронађена. Наводе и охридску пастрмку, и др. 

Још неке ретке, угрожене и заштићене животиње код нас су: аполонов лептир, 

ластин репак, прдавац (Crex crex), липљан, степски соко (Falcocherrug), црни 

даждевњак, велики тетреб (Tetrao ugogallus), патка њорка (Aythya nyroca), белоглави 

суп (Gyps fulvus), орао крсташ (Aquila heliaca), видра, белонокта ветрушка (Falco 

naumanni), слепи мишеви, велика дропља  (Otis tarda), шарени твор, сове, бубамаре, 

.... Такође, изумрли су: мала дропља, тетреб ружавац, бела кања, орао брадан и 

Leptidea morsel. 
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IV Закључак 

 

 Закључак се састоји у томе да колико год да је тешка ситуација везана за наше 

аутохтоне ендемичне састојине, она се поправља, и да са нестанком старих се 

појављују нове ендемичне и реликтне врсте. Комотно можемо да ,,присвојимо’’ и туђе 

врсте, а код нас представљају реликтне форме: ловорвишњу, зелениче (Prunus 

laurocerasus Roem.), Junglans regia L., Ginkgo biloba L., али, и не морамо, с обзиром на 

толики број ендемита, који се види из прилога са фитогеографском класификацијом. 

Претходно излагање смо ,,зачинили’’ фотографијама врста у нади да ће се нека од 

њих ,,утиснути’’ у меморију, и служити као сећање на наше велико, богатство врстама. 

Такође, сврха рада била је и схватање једнакости између ретких, угрожених и 

заштићених врста и ендема (реликата). 
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Преглед ендемита у флори Суве планине и њихова фитогеографска класификација 
(Ранђеловић В., Златковић Б. и Јушковић М.). 
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