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Проблем уређења сељачких шума 
у СрбиЈи 

При третирању питања организације и газдовања шумама и 
питања уређења шума, V стручној шумарској литератури, како 
код нас тако и у свету, посматрани су углавном само већи шум-
ски комплекси, док питању малог шумског шоседа није посвећи-
вана уопште или је посвећивана веома мала пажња. Стога и у 
стручној шумарској литератури наше земље можемо да наведемо 
само неколико аутора који су се бар донекле бавили питањем 
организације газдовања у сељачким шумама. 

У чланку „О малом шумском поседу у Далмацији" од В. 
В у ч к . о в и ћ а 1 ) анализирају се узроци упропашћивања малих 
шума под утицајем неуредне сече и паше са тежњом да се укаже 
на последние оваквог начина газдовања и да се тим појавама 
стане на пут. Аутор указује на чињеницу да су услед паше, која 
у условйма далматинске климе траје у току читаве године, услед 
неуредне сече и претераног сакупљања стеље многе шуме дегра-
диране и претворене у нижи облик*'V закржљале шуме и макије. 
За решење овог проблема и отклањање наведених штета у чланку 
се предлажу полицИске мере, пропаганда путем штампе и директно 
убеђивање. 

У чланку Инж. А. Р у ж и ћ а „Мали шумски посед у Сло— 
венији"2) третирају се приватне шуме у Словенији. О в де по-
стоје знатне површине приватних шума, тако да је приватни 
шумски посед по површини знатно надмашивао државни. Један 
део приватних шума налазио се у власништву великопоседника, 
али је знатан део приватних шума чинио сељачки шумски посед. 
Шуме у планинским крајевима претстављале су најчешче једини 
посед својих власника, који су, немаЈући пољопривредног замљишта, 
налазили извор за своју егзистенциј.у у гајењу и иекоришћању 
сопствених шума. Најчешће су имали и своје мале пилане, на ко-
јима су обрађивали дрво из својих шума и износили на тржиште 
готове произволе. Величина ових шума била је обично изнад 
5 хектара. Због тога овај шумски посед није претстављао прави 
ситан сељачки шумски посед, већ средњи и стога је у њима већ 
било могуће вођење уредног газдовања. У нижим и равнијим 
деловима Словеније, у којима пољопривреда претставља главно 
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