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Ako прегледамо развој нашег шумарства, видећемо да 
ce оно данас налази у фази пошумљавања. Стање на- 
ших шума и непрегледне голети дозвољавају нам да учи- 
нимо овакву констатацију. Пребродити ову фазу, или боље 
рећи кризу, значи уложити огромне напоре и материјална 
срества, уложити много љубави и рада и ставити све pao 
положиве стручне снаге на расположење народу кроз дуги 
низ година.

е Шума, као биоценоза и земљиште под њом, са својим
разноврсним и многобројним становницима, не стварају ce 
преко ноћ, већ произилазе fc3 узајамног деловање свих чла- 
нова те заједнице у току много и много година. Гора и 
шумско земљиште чине једну целину. Променом једног 
од њих, цео тај сложени, мозаик, организам добија други 
изглед и почиње да делује у правцу прилагођавања ново- 
створеним условима. Земљиште je у овом случају подлога 
на којој та заједница почива и без које не би могла ни да 
постоји.

Када ce каже шума, онда ce no стручној номенклатури 
подразумева и земљиште под њом. Међутим, на земљиште 
као главног продуцента дрвне масе, још увек ce недо* 
вољно обраћа пажња. Оно ce обично третира као мртва 
маса и наслага: хумаса, иловаче, песка, шљунка, камежа 
ит.д. са којим, ма како да поступамо, мислимо да fte на 
шему увек бити шуме.

Када сечом пореметимо природни ред и хармонију 
која влада у шуми, a није редак случај да то вршимо драо 
тично, скоро чистом сечом и тамо где то не би смели да 
чинимо, тада, од те нагле промене, земљиште почиње да ce 
мења, деградира и најчешће спира и односи у неповрат, 
Огромне голе површине наших планинских терена су неми 
сведоци и најјача аргументација таквог третирања шуме.
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