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Предговор
Проблематика утицаја климатских промјена на биљни свијет данас
представља веома актуелно истраживачко поље у склопу проучавања савремених
промјена у животној средини. Током посљедњих деценија расте забринутост због
потенцијалних утицаја глобалних климатских промјена на биљне врсте и
екосистеме. Истраживања климе, као главног фактора који одређује законитости
географског распрострањења вегетације, добијају све већи значај у биогеографији
и сродним наукама управо у контексту истраживања посљедица климатских
промјена на динамику вегетационог покривача. Све је више истраживања у
свијету која доказују да савремене климатске промјене доводе до промјена
области распрострањења (ареала), физиологије и сезонског циклуса (фенологије)
биљних врста, као и да су промијењени климатски услови већ довели до локалног
или глобалног изумирања одређених биљних врста.
Фитогеографска истраживања обезбјеђују вриједне инструменте за
разумијевање и мјерење утицаја климатских промјена на процесе у екосистему,
јер се вегетација често посматра као „еколошки барометар“ краткорочне и
дугорочне варијабилности климе на одређеном простору. Из тог разлога, оваква
истраживања добијају све више пажње научне јавности, нарочито у области
географије, биогеографије, ботанике, климатологије, екологије, те у
мултидисциплинарним истраживањима промјена у животној средини, али с
обзиром на актуелност проблематике климатских промјена и шире друштвене
јавности. Чињеница да су таква истраживања до сада у Републици Српској била
малобројна, наметнула је потребу израду једне овакве научне монографије која на
научан, комплексан, систематичан и свеобухватан начин сагледава проблематику
утицаја климатских услова на фитогеографска обиљежја наведеног простора.
У уводном поглављу монографије анализирана је условљеност и
интеракције између климе и вегетације. Затим је дат преглед релeвантних научних
сазнања у свијету о проблематици утицаја савремених климатских промјена на
биљни свијет. Дат је приказ уочених климатских промјена од почетка 20. вијека –
првенствено промјена атмосферске концентрације гасова стаклене баште,
промјена температуре ваздуха, промјена режима падавина и промјена екстремних
временских и климатских догађаја. Анализиран је њихов утицај на физиологију,
фенологију и распрострањење биљних врста, те на биљне заједнице, као и на
функције и динамику екосистема. Прије детерминисања утицаја климатских
промјена на фитогеографска обиљежја анализиране су опште еколошке
карактеристике простора Републике Српске, као и њена фитогеографска
обиљежја. Велика еколошка вриједност флоре Републике Српске у глобалним и
регионалним размјерама указује на неопходност њене заштите у измијењеним
климатским условима. Савремене климатске промјене у Републици Српској у
периоду 1961‒2015. године детерминисане су комплексном анализом основних
климатских елемената: температуре ваздуха, падавина, влажности ваздуха,
облачности и инсолације, као и анализом више сложених климатских индекса,
који представљају општеприхваћену стандардну методологију за анализу

климатских промјена у свијету. Уочени трендови температуре ваздуха и падавина
доведени су у везу са промјенама раста, развоја и сезонских активности биљака у
Републици Српској. У посљедњим поглављима монографије дат је осврт на
пројекције климатских промјена у свијету и у Републици Српској до краја 21.
вијека, као и на њихов потенцијални утицај на биљни свијет. Након тога,
предложене су основне мјере адаптације, које ће бити неопходно спроводити како
би се ублажили негативни ефекти климатских промјена на биљни свијет.
Аутор се нада да ће резултати овог истраживања бити користан допринос
научним сазнањима у области биогеографије (нарочито фитогеографије) и
климатологије, али и да ће своју практичну примјену пронаћи у примијењеним
истраживањима
у
области
пољопривреде
и
шумарства,
те
у
мултидисциплинарним истраживањима у области заштите животне средине, а
нарочито у области конзервације биодиверзитета за правилно планирање
политика заштите биолошке разноликости и спровођења одговарајућих мјера
митигације и адаптације на климатске промјене.
Користим се овом приликом да захвалим свим људима који су ми помогли
при изради ове монографије. Захваљујем, прије свега, рецензентима проф. др
Владану Дуцићу и проф. др Горану Трбићу, својим уваженим професорима, за
свестручну помоћ и бројне корисне савјете и сугестије који су много допринијели
да монографија добије жељену форму. Посебну захвалност дугујем и уреднику
монографије проф. др Рајку Гњату. Свесрдно му захваљујем на корисним
сугестијама и упутствима који су знатно допринијели квалитету монографије.
Захваљујем им и на дугогодишњој сарадњи и пренесеном огромном искуству и
знању, које ме усмјеравало у стручном и професионалном раду и развоју. Такође,
захвалност дугујем лектору проф. др Драгомиру Козомари за помоћ приликом
финализације коначног текста.
Неизмјерно сам захвална и Републичком хидрометеоролошком заводу
Републике Српске који је обезбиједио податке неопходне за анализу климатских
промјена и Министарству за научнотехнолошки развој, високо образовање и
информационо друштво Републике Српске које је суфинансирало објављивање
монографије.
На крају, посебно желим да захвалим својој породици и пријатељима, који
су увијек били уз мене и уз чију је огромну моралну подршку и несебичну помоћ
писање овe монографије било много лакше.

Бањалука, децембар 2020. године
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