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Извод, ИЗ: У циљу утврђивања синтаксономске припадности врста 
рода Equisetum L. на подручју Власинске висоравни, 
спроведена је хијерархијска класификациона анализа над 
сетом података који броји укупно 143 фитоценолошка 
снимка. Од укпуно 5 врста проучаваног рода, међу којима 
су Equisetum sylvaticum, Equisetum palustre, Equisetum 
fluviatile, Equisetum arvense и Equisetum telmateia, за врстe 
Equisetum arvense и Equisetum telmateia није било могуће 
установити синтаксономску припадност на основу 
литературних података. За врсту Equisetum syvaticum 
установљено је да учествује у изградњи 5 биљних 
заједница које, у синтаксономском погледу, припадају 
мочварној вегетацији (Glycerietum plicatae), вегетацији 
високих зелени (Equiseto-Scirpetum sylvaticae, Rumicetum 

balcanici и Trolio-Geetum rhodopaei) и тресава (Caricetum 
goodenowii). Иако врста Equisetum palustre L. учествује у 
изградњи неколико вегетацијских типова – мочварне 
вегетације, вегетације тресава, високих зелени и долинских 
ливада, највиши ниво фреквентности постиже у 
асоцијацијама класе Mulgedio-Aconitetea Hadač et Klika in 
Klika et Hadač 1944. Врста Equisetum fluviatile L. је једина 
врста свог рода за коју је установљено да је статистички 
значајна дијагностичка врста асоцијације, и то асоцијације 
Equisetetum limosi Steffen 1931. Осим тога, врста је 
забележена и у већем броју биљних заједница типичних за 
затресављена станишта (Caricetum goodenowii, Eriophoro-

Caricetum flavae, Drosero-Caricetum stellulatae, Caricetum 

limosae, Potentillo-Salicetum rosmarinifoliae и Sphagno-

Equisetetum fluviatilis), као и у појединим заједницама 
водене вегетације (Utriculario-Nitelletum syncarpae), 

вегетације долинских ливада (Brachythecio-Menthetum 

longifoliae), високих зелени (Equiseto-Scirpetum sylvaticae, 

Polygono-Scirpetum silvaticae) и повремено плављених 
површина (Herniario glabrae-Filaginelletum uliginosi). 
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Abstract, AB: In order to determine the syntaxonomic affiliation of species of the 

genus Equisetum L. in the area of the Vlasina plateau, a 

hierarchical classification analysis was performed on a set of data 

totalling 143 phytocenological images. Out of 5 species of the 

studied genus, including Equisetum sylvaticum, Equisetum 

palustre, Equisetum fluviatile, Equisetum arvense and Equisetum 

telmateia, for the species Equisetum arvense and Equisetum 

telmateia it was not possible to establish syntaxonomic affiliation 

on the basis of literature data. Equisetum syvaticum was found to 

participate in the formation of 5 plant communities which, in 

syntaxonomic terms, belong to the wetland vegetation 

(Glycerietum plicatae), vegetation of tall greens (Equiseto-

Scirpetum sylvaticae, Rumicetum balcanici and Trolio-Geetum 

rhodopaee), and peat (Caricetum goodenowii). Although the 

species Equisetum palustre L. participates in the formation of 

several vegetation types - wetland vegetation, peat vegetation, 

high green and valley meadows, the highest level of frequency is 

achieved in associations of the class Mulgedio-Aconitetea Hadač 
et Klika in Klika et Hadač 1944. The species Equisetum fluviatile 

L. is the only species of its genus that has been found to be a 

statistically significant diagnostic species of the association, 

namely the association Equisetetum limosi Steffen 1931. In 

addition, the species has been recorded in a number of plant 

communities typical of peaty habitats (Caricetum goodenowii, 

Eriophoro-Caricetum flavae, Drosero-Caricetum stellulatae, 

Caricetum limosae, Potentillo-Salicetum rosmarinifoliae and 

Sphagno-Equisetetum fluviatilis, as well as in some communities 

of aquatic vegetation (Utriculario-Nitelletumum zelecarhete long, 

vegeta) (Equiseto-Scirpetum sylvaticae, Polygono-Scirpetum 

silvaticae) and occasionally flooded areas (Herniario glabrae-

Filaginelletum uliginosi).  
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