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ДИНАМИКА 

матрамо потребним, да прије него пређемо на сам предмет, прецизи-
раме наше гледищте о једном начелном питању. 

У науци о уређивању шума запажа се већ дуже времена извјесно 
превирање. Досадавьи стари и утрти путеви као да више не задо-
вољавају нове потребе и нова схватања. Нарочито идеологија Ју-

дајхове клаеичне, високе правилне шуме, према извјееним схватањима, као да је 
застарјела и постала несавременом. Јасно се запажа тенденција: 

1. Враћања мјешовитој шуми и 
2. Погодовања разнодобности састојина, што у кра јњој конзеквенцији води 

до преборне шуме. 
Те тенденције, а нарочито ова посљедња, не могу се тако лако сложити с идео-

логи] ом високе, правилне шуме. 
У нарочитој радњи о преборној шуми изложит ћемо постанак и смјер овог 

струјања. На овом ћемо мјесту навести тек најновија мишљења о том предмету, 
уколико је то у вези с нашим начелним гледиштем. 

Према Вго11еу-у се налазимо у некој периоди неодлучног тумарања и сумње. 
Прилазимо рјешавању и такових проблема, који се никако не могу ријешити ста-
рим методама. Једини излаз из те ситуације јест, према Вго11еу-уу враћање пре-
борној шуми. Та нова оријентација већ се данас и врши у Швицарској, што ВгоИеу 
нарочито1) наглашује у свом најновијем реферату за интернационални Шумарски 
Конгрес у Риму. 

Я. КписТгеЬ је изразити присташа ВгоИеу-ешх схватања и тежња, па и он 
сматра, да је ј един о преборна шума у станьу, да доведе у склад шумско узгојне 
моменте са рентабилитетним и таксационим захтјевима.2) Нови путеви и циљеви 
уређајног система у Швицарској треба да се оријентишу у том смислу.8) 

И РеШтегтеР) је одлучно зато, д а се у свим планинским шумама уведе пре-
бори о господаренье, а етат да се калкулише према Вго11еу-евом контролном по-
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