


Предавање на тему 

„Јосиф Панчић и Копаоник“, 

а поводом Светског дана шума и 

Светског дана вода, 

одржано је 22. марта у 
Основној школи „Мирослав Антић“. 

Програм рада за предмет „Природа и друштво“ 
предвиђа, између осталог, садржаје који
омогућавају ученицима да боље упознају

природу и друштво свог краја. 

Један од таквих садржаја остварен је кроз 
наставак сарадње између учитељице Светлане 
Јовановић и ученика четвртог разреда Основне 
школе „Мирослав Антић“ с једне, и др Татјане 
Ћирковић-Митровић (као родитеља једног од 

ђака, али и кao научног сарадника Института за 
шумарство у Београду) с друге стране



С обзиром да је за ученике четвртог 
разреда планирано одржавање наставе у 

природи на Копаонику, кроз предавање је 
успостављена веза између ове планине и 

највећег српског ботаничара др Јосифа 
Панчића, са чијим ликом и делом су се 

деца такође упознала.





„КРОВ СРБИЈЕ“, ЗАШТО?...

ДОБИО ЈЕ ИМЕ...
...ПО КОПАЊУ РУДА ЈОШ ОД 
ДАВНИНА, И ТО ЗЛАТА, СРЕБРА, 
ОЛОВА И ЦИНКА 

...СА ВРХА КОПАОНИКА ВИДИ 
СЕ ЦЕЛА СРБИЈА



НАЈВИШИ ВРХ ЗОВЕ СЕ...
...ПАНЧИЋЕВ ВРХ, на 2017 m n. v.

По

ПO KOME ЈЕ ДОБИО НАЗИВ?



• ботаничар СВЕТСКОГ гласа
ботаника – наука о биљкама (од 
речи βοτανικός, botanikós – који 
се односи на биљке, трава, биљка)

• једно од највећих имена наше 
науке и културе 

• научник који је најбоље 
познавао и описао биљке 
Србије



Дипломирао је филозофију у Загребу.Похађао је гимназију у Ријеци. 

Наставу је слушао на латинском језику, а сам је научио немачки, енглески, 
италијански, француски и шпански језик. 

Јосиф Панчић рођен је 17. априла 1814. године у месту Угрини, на територији 
данашње Хрватске.

УГРИНИ

РИЈЕКА

ЗАГРЕБ

ПЕШТА

У Србију је 
дошао да живи 
и ради 1846. 

године.

Онда је уписао је Медицински факултет и докторирао 1842. године у Пешти.
У Пешти је научио још и мађарски језик.Преминуо је 8. марта 1888. године у Београду.



У Србији је радио најпре као лекар, 

затим је подучавао децу богатог власника 
рудника у Банату. 

За то време је сакупљао биљке у Банату (Војводинa) и Лики (хрватско приморјe). 
Годину дана је провео у Бечу, проучавајући сакупљени биљни материјал.

• Био је оснивач и први председник Српске академије наука и уметност.

• Пошто је важио за најбољег познаваоца флоре Србије, постао је редовни 
професор у Лицеју, првој Великој школи у Србији.

• Био је оснивач прве Ботаничке баште у Београду, која се налазила на 
Дорћолу, близу обале Дунава.



Током ботаничких истраживања Србије, Црне Горе и 
Бугарске у периоду од преко 30 година 

истраживачког рада, пронашао је и описао преко 
100 нових врста биљака. 

Свој хербаријум је дао Великој школи, а он се данас 
чува у Ботаничкој башти у Београду.



Marsilea quadrifolia L. –
водена четворолисна папрат

Панчићева метална кутија 
за сакупљање биљног  материјала

Primula auricula L. – жути јаглац

Althaea kragujevacensis Pančić –

крагујевачки слез 

(ИШЧЕЗЛА ВРСТА!!!)



Најпознатије описане врсте су:

• Picea omorika (Pančić) Purk. – Панчићева оморика 

• Ramonda serbica Pančić – српска рамонда

• Ramonda nathaliae Pančić et Petrović – Наталијина рамонда.

Панчић је пре свега био ботаничар, али није запостављао и друге гране 
биологије. То потврђују нека његова научна дела, као што су:
• „Рибе Србије“,
• „Птице Србије“
• „Ортоптере у Србији“ (пронашао и описао две нове врсте скакаваца, а 

један је добио име Панчићев скакавац).



Јосиф Панчић је 1875. године на Тари, код 

села Заовине и Растиште, открио врсту 

четинара која је по њему названа 

ПАНЧИЋЕВА оморика.

Заовине

Растиште



Оморика је живи фосил – потиче још из времена диносауруса и преживела је ледено доба 

Можемо је наћи на високим планинама и до 
око 1.700 метара надморске висине, 

Овај четинар краси паркове и зелене 
површине у градовима широм света.

Зашто?

Изузетно је отпорна на дим, прашину, 

штетне гасове, загађење у градовима...

али и на њиховим подножјима, на око 300-
400 метара.

Данас је можемо срести у готово свим већим 

градовима Европе, од севера до југа, од 

Шведске, преко Немачке, Енглеске до Италије. 

У Русији је посебно цењена и омиљена.



а доње као да су се повиле ка земљи, 

подижући своје врхове према Сунцу.

Горње гране уперене су ка небу,

средишње „стоје мирно“ и хоризонтално, 

Због своје лепоте често се за њу каже да је дама, принцеза међу четинарима.



Ramonda serbica Pančić
српска рамонда

Панчић је открио у околини Ниша, 
а зову је још биљка Феникс.

• потпуно сува биљка може 

поново да оживи, уколико

дође у контакт с водом.



Ramonda serbica Pančić
српска рамонда

Руски ботаничар Черњавски 1928. године

случајно је просуо воду по једном од својих

хербаријума. Биљка рамонда, потпуно сува

и наизглед беживотна, почела је да се

„буди“, а након неколико сати у потпуности

оживљава.

Ramonda nathaliae Pančić et Petrović
Наталијина рамонда

Носи име по краљици Наталији Обреновић,

супрузи српског краља Милана Обреновића.

Веома је слична српској рамонди. Једна од

разлика је да Ramonda nathalie има тамно-

љубичасте цветове, а Ramonda serbica

светлo-љубичасте.

УГРОЖЕНЕ ВРСТЕ, 
ПРЕТИ ИМ ИШЧЕЗАВАЊЕ!!!



У знак сећања на велико 

страдање Србије, која се из 

Првог светског рата уздигла и 

наставила свој пут, одабран је 

симбол рамонде, јер и овај цвет, 

када је наизглед беживотан, нађе 

начин да оживи.

Цвет носи медаљу 

британског Краљевског 
удружења хортикултуре



Панчић је истраживао околину
Београда, Авалу, обишао је 

Шумадију, попео се на планине 
Ртањ и Озрен, а до једног од 
својих најзначајнијих открића 

дошао је на планини Тари. 
Сматра се зачетником српског 

планинарства и првим 
планинарским водичем.

Испитивао је лековитост 
многих српских бања (Соко 
бање, Селтерс, Буковичке и 

др.).

Средином XIX века (1851. 
године) овај научник је први 

пут посетио планину Копаоник,
чије га је природно богатство 

одушевило. 

Ртањ

Авала

Селтерс бања

Буковичка бања

Тара

Озрен

Соко бања



Јосиф Панчић посебно је волео врх Копаоника, јер је одатле могао да види целу Србију. 





На Копаонику је под заштитом неколико

резервата природе и велики број споменика

природе. Најпознатији резервати природе су:

• Метође (заједнице смрче и букве са 

реликтним врстама)

• Козје стене (реликтне заједнице смрче, јеле и 

вреса, локални ендемитет копаоничка 

љубичица)

• Вучак (јединствене заједнице јеле и смрче)

• Јанкова бара (највећа тресава на Копаонику).

Због својих природних вредности, Копаоник је 1981. године 

проглашен за Национални парк.
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Мешовите шуме јеле и букве 

Мешовите шуме смрче, јеле и букве

Планински пашњаци

Све шуме на Копаонику распоређене су по 
одређеном правилу, које је природа уредила!

Постоји висинска расподела шума, почев од 
подножја, па до самог врха планине.

Шуме смрче (најзаступљеније су на Копаонику)

Шуме цера, 
сладуна, китњака и 
граба, шуме црног 

јасена и брдске 
букве

Планинска шума букве

Жбунаста вегетација (клека, боровница)

Панчићев врх 
2.017 m н.в.



Остварујући завет Панчићев,

преносимо га да овде вечно почива.

Објављујемо и његову поруку

упућену српској омладини:

"Да ће тек дубоким познавањем

и проучавањем природе наше земље

показати колико воли

и поштује своју отаџбину".

07.07.1951. године,

Српска академија наука

Универзитет у Београду

Планинарски савез НРС.

Панчићев врх 
2.017 m н.в.

Панчићев маузолеј представља први 
културни споменик на планинама 
Србије. Грађен је од копаоничког 
гранита и камена, а на њему постоји 
и плоча са натписом планинара. 



Панчићев парк на Студентском тргу у Београду

Ботаничка башта „Јевремовац“ у Београду

По Јосифу Панчићу име су добиле:
• Биљке
• Животиње
• Основне и средње школе
• Институт за проучавање лековитог биља
• Планинарска друштва
• Паркови, улице и др.

Његов лик се може наћи на 
новчаницама и поштанским 
маркама



ХВАЛА НА ПАЖЊИ!


