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Монографија под називом Земљишта Јавор планине се састоји из двије цјелине односно општег и посебног дијела. У општем дијелу се између осталог
даје и детаљна анализа педогенетичких факторa: климе, орографије терена,
матичног супстрата, вегетације, те антропогеног утицаја. Анализиран је и значај очувања земљишта од деградације у складу са савременим трендовима
и конвенцијама, те дат преглед легислативе која се односи на земљишта у
Републици Српској (БиХ). У посебном дијелу односно поглављу под називом
„Обиљежја земљишног покривача“ даје се детаљан приказ морфолошких,
те физичко-хемијских особина земљишта. Издвојени су сљедећи типови: црница, ранкер, кисело смеђе земљиште, еутрично смеђе земљиште, смеђе
земљиште на кречњаку, илимеризовано земљиште, подзол и смеђе подзоласто земљиште. Анализиране су физичко – хемијске особине земљишта,
те статистички упоређиване по издвојеним типовима. Елабориран је значај
и утицај педогенетичких фактора на карактер земљишног покривача Јавор
планине, упоређивана обиљежја анализираних типова земљишта, те дата
оцјена њиховог еколошко – производног потенцијала. Указано је и на важност заштите осјетљивих земљишта, те потребу да се ријетки типови попут
подзола издвоје из редовних мјера газдовања и заштите. Монографију прате оригиналне фотографије и високо квалитетне оригиналне карте односно педолошка карта Јавор планине Р 1:50000, карта садржаја хумуса, карта
садржаја азота, карта садржаја фосфора и карта садржаја калијума. Монографијасе може користити као допунска литература за студенте шумарства
основних, мастер и докторских студија.
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Monografija pod nazivom Zemljišta Javor planine se sastoji iz dvije cjeline
odnosno opšteg i posebnog dijela. U opštem dijelu se između ostalog daje i
detaljna analiza pedogenetičkih faktora: klime, orografije terena, matičnog
supstrata, vegetacije, te antropogenog uticaja. Analiziran je i značaj očuvanja
zemljišta od degradacije u skladu sa savremenim trendovima i konvencijama, te
dat pregled legislative koja se odnosi na zemljišta u Republici Srpskoj (BiH). U
posebnom dijelu odnosno poglavlju pod nazivom „Obilježja zemljišnog
pokrivača“ daje se detaljan prikaz morfoloških, te fizičko-hemijskih osobina
zemljišta. Izdvojeni su sljedeći tipovi: crnica, ranker, kiselo smeđe zemljište,
eutrično smeđe zemljište, smeđe zemljište na krečnjaku, ilimerizovano
zemljište, podzol i smeđe podzolasto zemljište. Analizirane su fizičko – hemijske
osobine zemljišta, te statistički upoređivane po izdvojenim tipovima. Elaboriran
je značaj i uticaj pedogenetičkih faktora na karakter zemljišnog pokrivača Javor
planine, upoređivana obilježja analiziranih tipova zemljišta, te data ocjena
njihovog ekološko – proizvodnog potencijala. Ukazano je i na važ-nost zaštite
osjetljivih zemljišta, te potrebu da se rijetki tipovi poput podzola izdvoje iz
redovnih mjera gazdovanja i zaštite. Monografiju prate originalne fotografije i
visoko kvalitetne originalne karte odnosno pedološka karta Javor planine
R 1:50000, karta sadržaja humusa, karta sadržaja azota, karta sadržaja fosfora i
karta sadržaja kalijuma. Monografijase može koristiti kao dopunska literatura za
studente šumarstva osnovnih, master i doktorskih studija.

