
ТЈУРО НЕНЛДИЋ 

ПРОБЛЕМИ УРЕЂИВАЊА ШУМА 

a свршетку педесетогодишњице опстанка нашег сталешког Удружења 
ваља да бац1Шо поглед на начин уређшања шума у прогилоти и да 
на прагу новог доба речемо нешто о будућем уреЏшању наших шума. 

Нашу je др;каву природа богато надарила свим усдовима sa 
ваљано лхумско господарство. Ниједна се европска држава у разно-

ликоети шума не може упоредити с нашом дрл1;авом. Ta разноликост није еамо 
због природних услова за узгајање ш}ТУ1а, него je она и резултанта многих оида̂  
KO je су дјеловале на ншвот нашега народа од најетаријих времена до данаа Кроз 
вијекове je наш народ кулучио еваком туђину, од дужда млетачког до турског 
султана. 

У TOM тешком народном животу од почетка до данас заузимале су шуме нај-
знатније Mjec'jo. Оне су у нашем гоо.подар.ском, културном и политичком животу 
играле врло важну улогу, a та им важност у данашрве доба још више расте. Нж-
једна грана господарског живота нашега народа није у свом историјском развитку 
доживјела толико различитих измјена као наше шуме и начин господарења с њима. 
У давна времена била je шума запр јеком да народ није могао културно налредовати, 
касније je постала врелом за добивање неопходно потребних добара у његову ку-
ћанству и пољском гооподарству, a од друге половиде 19. вијека поста-ју шуме 
врло важан фактор у обрту и индустрији, која у нас долази данас на лрво мјеото. 
Taj превладавајући положај индустрије дрва, код нас задржава додуше још сада 
своје прво мјесто, али je питање, хоће ли га задржати и у далекој будућности. 
Не само у индустрији дрва, него и у друпш гранама привредног живота нашега 
народа, добива шума еве више на (jBOJoj важности и вриједности. Поред свих 
промјена у развжтку свом задржале ciy наше шуме жпак неко заједничко обиљежје 
у стварању услова материјал!ног опстанка нашега народа. Спомињемо наше сто-
чарство, KO je се данас без шума не може ни замислити. Свињогојство je тијесно ве-
зано с узгајањем и опстанком храстових шума. OCIIM тога je кућни обрт као ii 
одликанашег народа у Словенији и Горском котару као одличних ш}шскнх рад-
ника позната у цијелом свијету. 

Вриједност дрвета као главног шумског прихода не цијени ее код нас посвуда 
једнако, за што служе доказом у неким крајевима отворена огњишта, плотови и 
ограде OKO кућа и земљншта подигнуте нз дрва. 
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У неким крајевима још се данас измјењз ј̂е поље са nipioM као B.ITO се то чинило 
у западним државама до 13. вијек.а. ffipie до данас нису заузеле свог природног 
положаја no бреговима ii планинама, јер оне расту на земљиштима, на којима у 
културнхш земЈБама већ одавна расте пшеница и кукзфуз. 

Све те моменте сматрали смо потребшш истаћи Прије, него ли пређемо на рас-
прављање питања, како ваља да шу1\1е у будуће уређујемо. Уређивање шума у 
нашо] држави не може бити јединствено, јер ни прилике господарског живота 
народа нису посвуда једнаке, како смо то горе укратко споменз^ли. 

У (jBi-iM шршма жалибоже ие може ее још посвуда поставити циљ шумском го-
сподарству, да с.е no времену и простору зна: гдје, када и колико ће се дрва у шуми 
моћи сјећи. Ми ]ош не можемо у уређивању наших шума стати на основни прин-
цип, да се за шуму састави такова господарска осиова, која гарантује наЈвећи 
могући успјех финансијског господарвБЕЈа са шумом. Па што се жели с гоеподарском 
осЕОвом шуме постићи? Гоеподарска основа шуме ваља да у себи садржава сва 
помоћна средства око искориштавања мртвнх природних сила у тлу и живих 
природних сила у билиноком свијету. Мртве природне Силе у тлу долазе до из-
ражаја у доброти станжшта sa поједину врст дрвета. Госдодарска основа ваља 
да тај важан фактор шумске пронзводње нарочито ис.такне и да му осигура услове, 
no којима би ое рацијонално исдоржштавање земљишта, које je шумској произ-
водњи: намиЈењено, могло заиста постићи. 

У нас ее фактору земљишШа у шумсЈсој ироизводњи не поклања још она важност, 
коју земљкште у продукцији дрва заиста има, a коју му важност други народи у 
свом шумском господарству одавна поклааају. Шумсдо земљнште je основ свега 
нашега рада и стварања у садашњости као и темељ нашим априориотичким пре-
доџбама о вриједности шума у будућности. По степену ис.кориштавања зем-
љншта мјери се култура једнога народа. Економија земљишта јест осиов наше 
културе и циБИЛизације, јер закони те економије покрећу социјалне силе чита-
вога Свијета. Искориштавање шумскога тлапо најврједнијој врсти дрвамора се 
у нас провађати no некој оенови, a не ваља то препуштати самовољи појединаца. 
To произлази још и одатле, што производна еиага шумокога тла у велике зависи 
0 добром господарењу оа шумом. Ta снага мол̂ ;е расти и падати, већ no тому, да ли 
се са шумом добро господари или не. По том доброта земљишта у шумској про-
изводњи није само задани фактор пржроде, него тај фактор зависи о начину го~ 
сподарења са шумом. 

Национални економи сматрају додуше земљиште природпим фактором у про-
ИЗВ0Д1ВИ добара. Сматрају га таковим зато, јер je земљиште просторно ограни-
чено, јер je носилац за развитак биљки неопходно потребних минералних хранива 
ж за живот биљки потребних природшх сила. Ta су својства земљжшта трајна и 
пелролазна, те ее ие могу надохшадити радом ии капиталом. Ова праизворна свој-
ства тла долазе код шумског земљишта јаче до изражаја него код пољског зем-
л-шдта у KO je човјек улаже много рада и капитала, те je његову првотну плодност 
ткме донекле развио и подигао. Ш}Шском земљпшту није човјек никад ништа 
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дао, иего му зе^чеотим сабирањем иа,стсља (шушња) ослабио i-Бегову продуктивну 
сиагу. По службешш подацима изиоси површина шума иеигто више од једне трећнне 
цјелокупне поврпшне државе. Велика je задаћа, коју ми шумари у нашој др-
жави на себе преузшамо, како би економију шумског земљишта од толике повр-
шиие iBTO више подигли. Дужиост je паша да од тог огромног капитала јшумског 
земљишта као природног фактора, извучемо што већу корист за садаипву, a осИ-
гурамо што већу његову производну снагу за будућу геиерацију, игто с̂  једно и 
друго може учинити само на оенови добро замивЈљеие гошодарске основе. 

Али земљиште није једдни фактор тумске производње. Остш вемљивЈта до-
жп^жЈ обзжр и маса дрва j нашш шумама. Taj други фактор у уређиваљу nijTvra 
био je у прошлости далеко важг-шји и њему се поклаљала већа пажња него фактору 
земљншта. Па и данас се у нас у претежном дијелу овом другом фактору покла-ља 
највећа важиост, јер ее опћенито ммелж, да je само у вриједиости масе дрва старих 
оастојина репрезентована вриједност Ч;ИтаБе шуме (заједно са земљиштем). A како 
се вриједЕост масе шума у почетку живота нашега Удружења мало цијвнила, види 
се одатле, што je у буџету 1869. год. приход дрл^авних шума Угареке, Хрватске 
и Славоније био исказан са 2,519.210 форината. 

Но no данашњим рачунима у шуми, која се налази у пржближно уредном стању 
иде иа вриједност масе дрва око 80%, док на вриједност земљишта одпада само 
20% целокупјне вриједнос.ти уређене шуме. 

Из овог односа вриједности масе и земљишта види се најбоље потреба уређи-
вања шума, јер je у неуређенши шумама вриједност земљишта малена, a вриједност 
масе дрва постаје све маља. • 

Maca дрва у шумама била je главни разлог, да се у уређивању шума уопће и 
одређивању годишн.ега прихода напосе, приступило. Све методе уређивања шума 
и израчунавања њенога етата почевши од аустријске камералне таксе (1788) 
узимале су нормалну масу шуме за темељ свога рачунања. Оне су нормалну масу 
шуме сматрале као fundus instructus, који непрестано у шуми мора да постоји. 

У погледу збиљне масе дрва наше су шуме врло различите. Дрвна маса ситних 
Ш}ша или шикара врло je малена и не може у обзир доћ,и код просуђивања вријед-
ности масе дрва у наишм шргама. Потребно je, да сб површина шума исказује 
no добним разреднма за с^аку врст дрвећ,а- Само на основу такове статиетике 
могли бисмо добити праву слику наших шума. 

Рачуна се, да имамо 7,400.000 ха шумског тла. Од тога се узима да 2,000.000 ха 
отпада на крш, голети и пшкаре и иеплодно тло, тако да би на шуме одпало 5,400.000 
ха, Од ове поврхпине узима се да једна четвртина од 1,350.000 ха иде на Елте 
туше тако, да би око 4,000.000 ха земљишта било покривено само са одрасдом 
крупном шумом. Масу дрва крупних шума ваљало би одредити, да се зна, у ком 
ћемо времену тај капитал смјети и моћи потрошнти, како би на снази одржали 
лијепо развијену индустрију дрва у нашој држави. Да се у нас годкдпве више 
сијече, него што износи годшлхви прираштај високих ШЈша, позната je ствар. Су-
дећн no брзини сјече круш-шх шуЋга приближавамо се брзо крају иекориштавања 
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старнх сас<гојнна. Kao примјер за то истичем, да je у Словеначкој као најиапред-
нијој покрајини са шумама, индуОгрија дрва прије рата трошила 499.000 м^ док 
данас троши 1,204.500м^ или за 70% више него прије рата. У тој индустрији за-
послено je у Словеначкој да.Бас 74.500 људи, нлж 7—8% цјелог пучанства. С овим 
бројкама je много речено и оне не требају коментара, јер јасно упућују на потребу 
уређивања шума. У другим покрајинама дршаве, прилике су у погледу сјече ста-
рих шума још горе. Старе шуме се сијеку без обзира на евеитуалну постојећу го-
сподарску основу, или се уопће еијеку без основе. Налосе ваља истаћи, да се сла-
вонске храстове шуме брзо и без рачуна искориштавају, a рачун о њиховој правој 
вриједности, изгледа/да се не ће поставити све дотле, док се ртеизцрпе башти-
њена главница тих старих састојина, a нуллда за тим вриједним храстовим дрвом 
не падне изненада на нас као студен иа гола просјака. 

ПрлрашШај на-ших шума je врло велик, те je ои далеко већи, него пхто се у нас 
просечно узима. Снажан прираст храстових дгума најбоље се види на одличним 
cTapjiM стаблима славонских храстика, који no цијеломсвијету улшвају најбољи 
глас, док у четињавим и буковим шумама имамо тако бујан прираст, каковога се 
једва може замиелити. Тако сам у јеловим шумама Горског котара нашао да го-
дишњи прираштај у висини износи 50—90 цм, док у Босни јелова стабла нараату 
до 180 цм дебљине и висине од 62 м. Тако велншш и снажним прираштајем својих 
шума не може се изказати ниједна држава у Европи, Из овога произлази пријека 
потреба, да се ове природне сиаге наших шума искориштавају no једној добро 
замишљеној господарској осиови. 

Због разноликости прилика наших шума морају жмешоде њиховое уређења бнти 
различите. С обзиром на то, дд. je велики дио шумскога тла покривен снтиим шу-
нама или шпкарама, које су изгубиле услове да се назову шумом, јер оне као та-
кове у национално-економском погледу имају малену вриједност, na из тога про-
излази пријека потреба, да се оне уреде и да се у њима заведе бољи ред искори-
штавања тла, које у тако великхш површинама покривају. Само постепешш пре-
лазом шикара у ситне шуме са опходњом од 30—4,0 година, дићи ће се њихова 
вриједност, која ће још више расти, ако се ситне шуме буду претварале у високе 
крупне шЈше за произвађање грађевног дрва, што мора бити главни циљ нашега 
шумског господарства. Методе, no којима би об то претварање шикара провело, 
прооте су и једноетавне: шестарскеметоде, коje одређују годишњи пли периодични 
етат no површини. У високим шумама голе и оплодне сјече ваља прхшјерБИвати 
методе, које осигуравају највећи рентабилитет у господарењу, од којих споми-
њемо методе добних разреда ys примјену начела еастојинског господарења. 

Једно и другосадржајеусебит. 3. комбиршванаметода, која јенаредбом бивше 
хрватске владе од 23. IV. 1903. бр. 23.152. пропирана у „Напутеу за саставак го-
сподареких основа и програма" у шумаш, које стоје под особитш јавним иадзором. 
У државиим шумама Хрватске и Славоније провађали су Маџари уређивање тих 
шума иа основу начела комбиноване методе. Taj папутак за уређивање вЈума у 
Хрватекој и Славоиијж подудара се у главном са „инструкцијом'' за уређивање 
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шума у Словеначкој од год. 1901. (Instmktion flir Begren/Aing, Vermessung und 
Betnebsemnchtuiig der Oesterreicbischen Staats-und Fondsforste 190].) 

Методом добиих разреда одређује се внсина уживања некв шуме с упоређењем 
збиљиог стања добних разреда тушв с њиховим нормалним стаљем, док се састо-
јинским господарењем осигурава највеће укамаћење у m}mj уложевнх капитала. 

Cse те методе уређжвања шума никле суу Средњој Европн, гдј.е еу са знанехве-
ног гледшлта образлагане и у прах̂ су најприје Бримјењиване. Због стицатБа при-
лика и времена у прошлости и политичког живота иашега народа у бившој Аустро-
Угарској моиархији, биле су те методе на наше шуме прописиване. Тако je у на-
путку A) у § 38. закона од год. 1881. о Имовним Опћгшама прописаиа за шуме 
ИмовнихОпћина поправљеиаформулааустрнјскекамаралнетаксе (E=ZW Х-^^^^^^) 
док je у § 39. истог иапутка за пребирне шуме Имовних Опћина била прописаиа 
Хундесхагенова формула 1826. год. ( E W = ~ X V W ) . 

0 сходиостн ових нормално-заЈшшних метода рге мож'емо овдје раелрављати, 
али држим потребиим иетаћи, да су се о њима у почетку иашега Удружења много 
расправљало. Један од оснивача наитега Урружека шумарник Ате ToMuftuoeuae-uo 
je сеоју чосебну меШоду за одређивање етата формулом. Одајућн дужно поштовање 
TOM човјеку, држим потребним, да ту његову методу укратко прикажом, како би 
се видјело, да je у нас прије 50 год. било живог расправљанта о методама уређи-
вања шуша. У ИГумарском Листу од 1877. и 1883. год. описао je Томић своју ме-
тоду израчунавања прихода назвавши je ,урсцијоналном мешодом уреЈЏеања шум-
екоа 80c!uodapcwea'\ 

Томжћ се у главном оалањао на методу Еарла Ew = Zw+^^7^'~^ -^~'^^ + Д). 
1̂  Карла XajepafEw='^'^^^'^^^ a—Vn\ ^ уједно учинио прелаз на рашестарех-ве 
периодички једнаке сечне површиие. Кормалну др1зну залиху рачуна Томић као 
и аус.тријска камарална такеа(-^), докзбиљну дрвнумасу рачуна као н Хз̂ ндес-
хаген дендрометријском процјеном. Затим се израчуна ужитни постотак, к.оји"је 
омјер нормалног етата и нормалне дрвне масе (~)_ Акозбиљиу дрвну залиху умно-
жимо ужитним постотком, добије се збиљни годиштви етат. 

Ужнвајући тако одређени збиљни етат нзједначиће с.е обје залихе у неком 
одређенођ! времену, које се добије тако, да се разлика између збиљие и нормалне 
аалихе подијели са разликом између збиљног ii нормалног етата. To je први наш 
Томић поставио гледе израчунаваља времена изједначеаа залиха. 

Да се нормално стање у шуми осигура и успостави т. ј . да се поотигне иормална 
множина и поређај добних разреда, тражи Томић да се саста.ви: опћи omic састо-
јина; скрижаљка добних разреда и сјечви ред. 

Сјечни ред има се тако саставити, да ее поступа као и код рашестарења иа пе-
риодички једнакесјечненов2311Шне. Ha тај ће се начнн за свако раздобље добити 
једнахиа сјечрта поврпшна, која поднјељена с бројем година периоде, даје иормалну 
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годашњу ејечпу поврБишу. Ках̂ о je пак збнљна валиха века од нормалне 
(Vw>Vn). TO ће се поетићи у сваком раздобљу једнака додијељена довршина; 
Будући да je приход од те нормалне шеотароке површтне матви од етата израчу-
натог помоћу уа-гитног постотка, има с,е дотични мањак покритк путш претхвата 
на старим или проредом на млађим састојинамгг. Гдје fee се тај матвак покрити, пре-
пушта се управитељу ш}те, i-coјимора за то саставити посебни дрвосјечни дриједлог. 
Природно je, да тај мањак ваља евакако покрити у старим састојинама, у којима 
има доста дебелих с^абала, a која се могу изводити без штете за њен нормални 
приход, када она дође на ред за сјечу. 

Након 10 година има се обавити ревизија и збиљна залиха изнова одредити. 
Како за то треба много времена и новаца, није потребио сваки пута одређивати 
збиљну дрвну масу дендрометријском проценом, него с« то обавља према првој 
процјенимасе тако, да сеод првог пута процијењене збиљне дрвнемасе одбије ло-
ејечеиа маеа задњих 10 год., a такво добивеној разлиди вриброји се периодички 
прираст за 10 год. Ha тај ће се начин видјети, за колико се дрвна залиха JNLB..-
њила. Тако установљена нова збиљна залиха ршожи се ужитним постотком, те 
се добије годишњи приход кроз слиједећих 10 год, Збнљни етат тога другога 
деценија мора бити мањи од етата прошлога деценија, јер се и збиљна дрвна за-
лиха задњих 10 год. умањила. За слиједећих 10 год. уживаће се опет нормална 
сјечна поврипша, a мањак на етату покркће се путем лретхвата на старим или 
проредом иа младим састојкнама. Ако je на пр. између 40—50 год. опстанка основе 
збиљна залиха само за малени износ већа од иормалне те ако се у 50 год. оне мо-
рају изједначити, то ће између 40.—50. год. нормална ејечна површина дати нешто 
мањи приход, него што би га нормадно морала дати. Taj мањак, који ће се joui 
и сада путем претхвата ПОКЈЛГТИ, биће врло мален, јер су збиљни етат и збиљна 
Maca за врло малени дио већи од нормалног етата и нормалне залихе. Па ако je 
након 50 год. гбжљгт залжха једнака нормалној залихи, моћи ће се сада већ сјећи 
нормални етат, и то малоне на лосве нормалним шестарским повриЈИнама. Ha 
другом дијелу читаве шумске површиие већ je успостављено нормално стање у 
погледу поређаја добних разреда, нормалне залихе и нормалЈног прираста. У слу-
чају, да се на концу 5. деценија (када сс мора кзнова предузети тачна лроцјена 
збиљие Mace), види, да je збиљна залиха мало мања од нормалне, то ће се помоћу 
ужитног постотка израчуиати нешто мањи збиљли етат од нормалног. Због тога 
ће се лериодичке шестарске површиие нешто смањжти, да буду могле дати управо 
лрорачунали етат. Тако лоступајући биће лапокон збиљиа залиха једлака лор-
малпој залихи. Сам Тош^ћ додул^е ка^ке, да се за лормалрто стање шуме не мол̂ е 
сжгурно јамчжтж a к еама нормална uî ma лије друго, него математс?ш ндеал, који 
ми себи у памети држимо, да збиљну шуму доведемо у то нормално стање. 

Томић je лрепоручивао своју методу за лаше luj^e, које су произашле из не-
уредне преборне сјече и којима je збкљна залиха редовно већа од пормалне за-
лихе. Такове прилике биле су заиста у шумама Војле Крајхше, у којима je Томић 
хтио своју методу примијеилтк. За такове т.Јше je његова метода згодна те се 
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може уброЈити међу иајбољс пормално залишие методе. У својој методи задржао 
je Томик иајбо.ље с,тране нормално залишпих метода, те, и ако je етат рачунао 
crno на осиову залихе д прираста, тф Ј-шак изгубно из вкда, да велнчину етата 
веже с површином, која je најсигурнија подлога код уређивања 1К}ша. To, што 
je Томић од шестарскихметода одабрао рашестареље на лериодичке једнаке ејечне 
површине, служп доказом, како je своју методу мудро замислио и практички до-
тјерао. Једпако као и Хајер ослонио се и иаш Томнћ на шестарске методе, али 
далеко боље И изразнтије, јер je иа својој т. з. нормално сјечиој површиии кон-
центрксао сву редовиту сјечу. Мањке, које ToMidi настоји претхватом сјећи на 
старим с^стојииама, -~ како би се тај мањак свреи оходно разделио на све састо-
јине — јест особита знач^.јка његове методе и њена иајбоља страна због овнх 
разлога: 1. претхватом на старим састојршама покрива се махвак на етату, који се 
на иормалној сјечиој поврвшни не налази у довољној мјери, a тако се постепено 
умањујо врло велика збиљна залиха до нормалног износа, a да се не прекорачи 
граница саме сјече; 2. у тој претхватној сјечи лежи средство, да се у шуми уведе 
ред, који иаступа остварењем нормалне множине и лоређаја добних разреда; 3. 
употреба претхвата погодује финансијском становшпту, јер омогућује да сс ваде 
поједина стабла, која имају слаб или иикакав прираст. 
. У доба, када се у науку уређивања ШЈМИ почео увађати финанцијски моменат, 
те откад je Јудајх почео засаде Преслерове науке увађати у уређивање ni^^a, 
приписивао je Томић тој трећој тачци особиту важност. 

По својој конструкцији припада ова метода међу комбиноване методе, н то у 
комбинацију између нормално залишних и шестарскжх метода. 

Међу истакиуте предности Томићеве методе епомињемо још и ову, да je он 
надопунио Хундесхагенову методу тиме, што каже, к.а.коое има одредити вријеме, 
у KOM ће се збиљна залиха изједначити с иормалном залихом (Vw= Vn)> о чему 
Хундесхаген иишта не каже. 

Kao слаба с.трана методе мора ее споменути рвезина једностраност, јер она no 
признању самог Томића има да вриједи само sa онакове ш}туге, у којима je збиљна 
залиха већа од нормалне. Ако cj залихе с.лучајно једиаке, или ако je збиљна 
залиха мања од нормалне залихе (много младих с.астојина), не каже Томић нцшта 
како би се метода у пракси за те случајеве употребила. У том случају, чини се, 
да јеТомићпосвепрешаона Котину методу: раитестарење напериодички једнаке 
површине. 

Будући да метода тражи татау дендрометријску лроцјену дрвне масе, то je 
она скупа, а т а je погрешка заједничка осталхш нормално залишним методама. 
Обзжром на велике предности Томићеве методе, могла бн се она употријебити за 
шушв с великом збиљном залихом, у којима се жели осигурати строга годишња 
потрајиост (опћинске шуме), изузевши од тога пребирне шуме. 

Толико нека буде речено о тој Томићевој методи „радијоналног втумског госпо-
дарства", a сада ћемо се вратити главном гаттах-Бу наше задаће о начину гтпиеања 
гаума у буду%посшњ 
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У господарокшз оеновама за наше iimie у будућности ваља насто]ати око тога, 
како бн се каппталима, којп су уложени у шумску производхБу (земљнште и маса 
дрва) постигло пајееће лгогуШ уЈсамаЋење, односно да се получи иајве%и чисгт v.pu-
ходгауме. To je оеновано на закониманационалне економпје, који Бал:а да вриједе 
и за наше шумеко госиодарстБо, јер у птумарској економији као и у природи, све 
што се не може прилагодити жпвоту, мора погинути. Осим тога с госдодарСком 
осноБОМ мора ое у нашим шумама успоставити ред, што je у шумском господарству 
због велжке дуљине времена у продукцији и врло важно и потребно, јер како наш 
народ вели: ,,Ред држи свијет". 

Kao што друга подузећа господарског живота, тако je и шзшско господарство 
понајвише продукат људскога рада и настојана, које je о локалним приликама 
више зависно од ма којег другог подузећа. Није потребно напосе исткцати, да о 
локалним приликама зависи избор врсте дрвета, те да о клими и земљишту зависи 
начин узгајања и уређивања шума. 

По TOM дакле методе уређиварва шума морају се прилагодити локалним прили-
кама сваког појединог краја, јер н.ихова прхдајена зависи о развијеним природвим 
и вјештачким ирометалима појетигаога краја, као и о удаљеностж тума од жељез-
ничке и паробродар&ке етаБнце, које ее сматрају евјетсшш тржнштима за дрво, 
те напокон о удаљенос.ти шума од мора. Оеим тога ваља код тога истаћи још и 
неке посебне локалне прилике, a то су густоћа пучанства, културни кегов степен 
II обичаји у погледу трошеља дрва, што све може у великој мјерн утјецати на уре-
ђивање шума и интензитет шумског гос^одарства. Сваки дакле крај има за себе 
своје извјесне услове sa уређивање пзума, на основу којих се ШЈШСКО господарство 
развија и напредује. Но евакој методи уређивања шума мора бити темељ основна 
мисао, да je шума објекат за добивање материјалних доба-ра, за подмирење наших 
потреба и да ее њоме мора управљати no правилима нацијоналне економије и ма-
тематике, која правила кулмииирају у овом: у што краћем времену с.а што мање 
трошка произвести нова добра од што веће вриједности, која je већа од садање 
вржједностк тих добара. Споредно je, којом методом узгајања шума може се та 
сврха господарења постићи, да ли само са природним или вјештачким пошумља-
вагБем, или можда комбинацијом једиог и другог начива. Еако je познато, ту je 
нову науку концем 50 год. прошиога вијека изнио Р. Преслер у свом епохалном 
дјелу„Рег rationelle Waldwirth", пробудивлЈИ њиме шумарски свијет из летар-
гије, у коју je био запао водећи шумско господарство no некпм емпиричЕим пра-
вилима и урођеним обичајима. Преслер je у својхш дјелима одлучно захтијевао, 
да се у шумоком господарству, као и у свакој другој гранп производње обрта и 
индустрије мора рачунати: да се шумско господарсдво не може више водити no 
обичајдма и старим правилима, кој'а да се и onai-co темеље само на самовољи и удоб-
ности. Сјечу зреле шуме ие ваља везати с времепом, када шума роди сјеменом, 
него ту ваља природн притећи у помоћ вјештачшш пошумљавањем посјечених 
површхша, држећи na уму ону нашу народну: „Ko хоће да жање, тај треба да 
и бади". 
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Дал>е Преслер велн, да ш.Јмцрж не смију више држати до тога, да се спољавЈни 
свијет у својим потребама за дрво мора прилагодити некој већ проведеној методи 
узгајања mjma, као и већ уведеној организацији иекориштавања шума, него je 
потребно, да се шумско господарство подвргне цјелиии т. ј . опћем вародном го-
&подарс.тву, од î ora je ono сдмо један интегрални дио. 

Kao што свака нова идез'а тако je и Преслерова наука нашла оштар отпор 
код старих пгумарских практичара, и тако ее ускоро заметне љута борба међу 
староминовом школом, која je ДЈ̂ ГО трајалаи.која je заврвЈена побједом Преслс-
ровенауке„зем,1Б1Ш1нере11те" над старомвзколом „шумске ренте". У нас je Прес-
лерове идеје у почетку највише заступао Адолф Данхеловски, a даље Jomu Козарац 
Ћ Андрија Eopomi'L По начелима Преслерове науке водд се шумско господаротво 
малоне у днјелој средњој Европи, a нарочито у потлуном духу његову у Саској, 
гдје -je шумско господарство најнапредније на свијету. 

По тим исправнЈШ начелима морамо и. ми у будуће вод^^ти наше шумско госпо-
дарство. Онк, којинепризнају тихнач'ела, немогу признати ни науке рациоиал-
ног шумског гослодарства и закона надионалБе екоиомпје, 

Послиједњих педесет година на пољу шумског господарства Словеиије при-
м јењивала се та Преслерова наука, na због тога и јесу њене шуме најрационалније 
З^згојенеод осталихш}шау држави. У ХрватекојиСлавошгјн, штосеуто вријеме 
добра учинило иа пољу шумског господарства, може се рећи, да je успјех ври-
мјене Преслерове науке. 

У сваком шумском господарству владају три мотива: лриродно-знавствеБИ, 
лриватно-економски и социјално-економсли. 

Први мотив je предмет проучават-Ба науке узгајања шума, други je уређивања 
шума, a трећи шумарске политике. Ta три мотива у њемачком IIÎ TVICKOM ГОСПО-
дарству раде у хармонији, na je зато и.усцех њихова шзти:ског госдодарства лијеп 
и велик. У нашем шумском господарству нкје жалибоже тако. Код иас та три 
мотива не раде у хармонији заједно, него врло често један против другога, a често 
и сва три међуообно један против другога. Зар није у нас, због пршјене аграрие 
реформе на шуме, трећи мотив социјалпо-екоБОмсЕи додтао пред оба лрва мотива. 
Зар се данас не захтијева да no том трећом мотиву ваља шуме разгранлчавааи л 
уређивати? Промјепа на боље наступиће олда, ако ти мотиви буду у хармонији 
судјеловали у шумском господарству наше државе. 

У TOM погледу морамо се заиета угледати на резултате услјеха њемачког шум~ 
скоггоеиодартва, те ако смо досада у чедним гравлцама примјеБом те науке na наше 
шумско господарство постигли добре резултате, ваља то у већој мјери наставлти 
и у будућности. 

У најловије вријеме пстиче се, да би фраш^уске методе уреЏтња гиулга боље 
одговарале нашим приликама него њемачке методе, као ж то, да je дух француског 
шумског господарства лама блинш од њемачког. 

To истидање нема занас лраве сврхе, јер ми као малев народ, ваља да употријебп-
мо корисЂО na пољу уређиваља шша од једног и другог великог народа оно најбоље 
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до чега су дошли, јер признајемо, да je I-БИХОВО ШЗ̂ МСКО господарство напредније 
од нашега, али i-raje onopT.yi-io, да ломпмо штап иад методама оне шумарске науке, 
која je вшие или маље наука цијелог свијета. 

Код уређивања наших ш}ша у будућности ваља настојати око узеајања нај~ 
ренШабилнијих врта дрвећа. Ради нерационалног искориштавања шума, у прош-
лости п'р!евладала je буква у нашим шумама више иего што би требало, Др.жи се 
да буква у нашнм шумама запрема више од подовнце површине свкх шума, У тој 
чињеници ваља гледати велики национални екоиомски губитак, јер je буква нај-
нерентабилнија врст шумског дрвећа, те се због тога мјесто букве имаду узга]ати 
рентабилиије врсти на њеном земљишту: храст и јела. 

Колику пормалну залиху дрва noједииа врст дрвећа на нај,бол>ем ж на иајлошијем 
земљишту може произвести, и како ое њжхов пржраст развија, најбоље се вжди 
из прилежећих дијаграма. (Види стр, 541). 

Наука највеће „земљишне ренте" оборила je стара мишљења многих шумара 
0 уносности дебелих стабала оморике и јеле. У данашње доба стабла тнх врети 
дрвећа од 30—40 цм дебљине у прсној виснни дају сортименте дрва, који имају 
најбољу прођу. Ту дебљину постигну смрекова и јелова стабла на добром зем-
љишту у опходњи од 80—100 год. '•'. 

Оморика ипи смрека je најреитабилнија врст шумског дрвећа. Од свију врсти 
дрваонанајпријеинајвише дајеграђевнога дрва. Збогтогасе узгајању овеврете 
дрвећа има у будуће поклањати највећа пажња. 

Бор се употребљава у главном у исте сврхе као оморика и јела. Само у неке 
посебне еврхе траже се дебела борова стабла од 50 цм дебљине. Опходња за узга-
јаље борових шума у нас ваља да се креће од 100—120 год. Ис̂ го важи и за ариш. 

Како код четињавог дрвећа расту цијене no дуљини, тако код лиснатог др-
већа расту no дебљини. Код лисиатог дрвећа ое наиме дебела стабла плаћају 
много боље од средње дебелих стабала. Но циљ и задаћа шумског господарства 
мора бргти, да се јака и дебела стабла узгајају у што краћим опходњама. 

Како оам спомеиуо, прострашда површинама букових шума ваља да поклонимо 
највећу пажњу. Чисте букове састојине немају нжкаква права на опсчганак и узгој, 
na ни онда, ако успије у 120. годшш-БОЈ опходњи узгојити бз^кова стабла од 40 цм 
дебљине за грађу, јер реитабилитет буковог узгоја далеко заостаје иза рентаби-
литета храста, оморике и јеле. Због тога се евега у будућем зфеђивању наших 
шума морају чисте букове шуме постепеио претварати у мјешовите састојине са 
храстом no брежуљцима, те са јелом no високим планинама, како je то већ прове-
дено na више мјеста у Славонији и Горском котару Хрватске те Словеначх^е. 

Храсткаоиашапајвреднијаврстадрвеказаелужује, дамусе у будућепоклони 
највећа пажња, јер се код његова дрва може рачунати, да ће му циј.ена расти као 
што уопће расте цијена ријетким и скупоцјешш добрима. У шумама земљишних 
заједница и onlinna ваља завести господарење са храстовим причувцима, како се 
TO са лијепим уопјехом у Њемачкој већ одавна оба.вља. Уређујући храстове шуме 
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ваља тежити за узгајањем мједшвптих a не чистих састојина, које су као такове 
извргнуте MHoniM опољашиим неповољшш утјецајпма, како нам то доказуЈе еу-
тење чистих храстових шума у садашњции. 

Организацпја послова око уређивања шуша припада у прве дужности врховне 
шумске управе. Начин, како то ваља у пракси провести, показало се, да je најбољи 
сисШе.% иосебних Шаксационих уреда са осрбљем, које жма добру теоретску нао-
бразбу и које je е.текло у лракси потребну вјештнну и окретноет за изва^ање тих 
врло важних поолова. 
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ANTE X.EVAK0VIĆ 

0 USTANOVLJIVANJU PERIODIČNOG SASTOJINSKOG 
PRIRASTA 

„Glasniku za šumske pokuse'^ br. 1. prikazao sam (brojčano i grafički) 
za razne starosti stabla prosječni odnosaj periodičnog drvnog prirasta 
stablova naprama jednoj komponenti toga prirasta — komponenti, koja 
se dade ustanoviti uvijek lako i dovoljno točno (barem u prosječnom 
iznosu). 

Važniji (za praksu) izvodi spomenute radnje u ,,Glasniku'' odnose se п^ smreku, 
a ovdje ću da brojčano prikazem prosječni odnošaj izmedju stabaonog volum-
nog prirasta (periodičnog) i njegove komponente hfz^ za hrast (lužnjak i kitnjak). 
Metodarada, kojomsam došao do odnosnih brojaka, potpuno je ista kao i metoda rada 
u prijašnjoj radnji. Ove brojke za hrast osnivajusenarezultatimaanalize stabla, što su 
ih svojedobno objelodanili prof. Schmappach (Formzahlen und Massentafeln fiir die 
Eiche, Berlin 1905., str. 63.—70.), prof.6^?^(f;!^??^^rg'(Oesterreichische Vierteljahresschrift 
flir Forstwesen 1915., str. 263.—266.) i prof. Rob.Harijcr (Forstlich-naturwissenschaft~ 
liche Zeitschrift 1893., tabela IL, III., V.. VI., XIL—XVI. na str. 254.-301.. zatim na 
str. 488.—^506, istoga Časopisa za god. 1894.). Takodjer sam u ovu svrhu upotrebio po
datke od triju po meni svojedobno analizovanih hrastovih stabala (Šumarski List 
1913., str. 321..). 

Broj pozicija za izračunavanje prosječnih ,,voiumno-prirasnih koeficienata" (t^J 
u pojedinim starostima naveden je ovdje (za hrast) u priloženoj tablici I. 

za starost od god. 
(pour Г age d'ans) 

3 
Н 
1 

^ч 
rf 

a н 

30 
40 
50 
eo 
70 
80 
90 

100 

110 

broj pozicija 
(nombre des points) 

za starost od god. 
(pour 1' age d'ans): 

120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 

broj pozicij a 
(nombre des points) 

39 
36 
34 
32 
29 
27 
20 

761 

543 



Ovdje je dakle, radi manjeg broja odnosnih podataka u literaturi, upotrebl jenu 
navedenu svrhu znatno manji broj stabala, nego И to proizlazi iz tabele I I . u „Glasniku^' 
(za smreku). No unatoč toga sigurnost, kojom konačno 'Uglavljeni „prosječni volumno-
prirasni koeficienti" za pojedine starosti mogu u istinu da za praksu dovoljno točno 
reprezentuju prosječne iznose za dotične starosti, nije — može se leci msta 
manja, jer: 

1. izračunani prosječni koeficienti а^ izjednačeni su nakon toga (kao i prije za 
smreku) grafičkim putem; 

2. broj koordinata u odnosnim (izjednadžbenim) grafikonima^) bio je u ovom slu
čaju djelomice znatno veći, tako da se preko cijelog toka prosječnihkoeficienataza 
razne starosti mogao dobiti prilično bolji pregled nego prije. 

Donašam dakle u priloženoj tablici II . izračunane i nakon toga grafički izjedna
čene, „prosječne volumno-prirasne koeficiente'' {aj zajedno sa zaokruženim (na 1 
decimalu) njihovim iznosima i to : 

1. u pogledu volum. prirasta za 10 god. unapred 
2. ., „ ,. .. . 30 ,. 

Kako se iz tabele (str. 545) vidi, broj koordinata u izjednadžbenom grafikonu u po
gledu a,„ za 30 godina unapred nije bio tako velik kao u pogledu a„ za 10 god. unapred, 
jer sam prosječne koeficiente za 30 god. unapred računao za 30., 50., 70. itd. godinu. 
No ipak ovi koeficienti, kao ordinate pripadne odnosnim starostima kao apscisama, 
stoje jedan naprama drugom u tako pravilnom poredjaju, da o prosječnom toku 
njihovu unutar odnosnog razdoblja ne može biti nikakove dvojbe. 

Primjena gornjih zakona na ustanovljenje stabaonog i sastojinskog volumnog 
prirasta u praksi bila bi ova: 

U svrhu približnog ustanovljenja stahaonog volumnog prirasta za 10 godina una
pred množi se odnosni koeficient (а^) sa izrazom hfZg, doČim se obzirom na voulmni 
prirast za 30 godina unapred množi odnosni koeficienat a„ sa izrazom 3hfz^, gdje 
i u jednom i u drugom slučaju. Zg (kao i prije kod smreke) važi uvijek za 10 go
dina unatrag.T.].^\o]Qst3h\o staro TOgodina, onda se njegov hf u prvom slučaju 
množi sa z^, a u drugom slučaju sa trostrukim z^ za periodu izmedju 60. i 70. godine. 

Za smreku, u slučaju ustanovljivanja volumnog prirasta za 20 god. unapred, množi 
se odnosni а^ iz tabele IV. (vidi „Glasnik") sa 2hfZg gdje se takodjer z^, usta
novljuje u istom smislu (t. j . uvijek za 10 god. unatrag). 

Pri primjeni gornjeg principa na ustanovljivanje 10-godišnjeg sastojinskog volumnog 
prirasta najbolje je, da se za svaki debljinski stefen ustanovi -prosječan hfz , t. j . 
h iz visinske krivulje (vidi u ovom pogledu str. 194—197.. moje ,iDendrometrije"), 
/ iz oblično-brojevne skrižaljke (pomoću sredine debljinskog stepena i njoj — iz 
visinske krivulje — pripadne visine). Prosječan z^ dade se za svaki pojedini deblj. 
stepen ustanoviti na analogan način (grafički) kao prosječna visina. 

^) Ovi gr^ijikoni analogni su grafikonu 5. u „Glasniku". Oni se mogu lako konstniisati pomoću 
brojaka u 3. i G. stupcu priložene tablice I I . Stoga ih ne donosim ovdje. 
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S t a r o s t 
s t a b l a 

(god.) -
A g e 
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( a n s ) : 

30 

ЗГ) 

40 

4& 

50 

66 

(iO 

G5 

70 

7б 

80 

85 

90 

95 

100 

105 

110 

115 

120 

ISo 
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135 

140 

145 

150 

156 

160 

165 
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175 

180 

185 
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a 

7Л1 Zy n a r e d n e 10-god. per iode =̂--
conce rnan t z^ de la pćr iode p r o -

chaine de 10 a n s : 

iz račun- — 
calctdć 

2-30 

1-71 

1-60 

" 1 '55 

1'35 

1'44 

1'28 

1-36 

1-36 

1-24 

1-2G 

1-20 

1-24 

1 1-20 
1 

1-31 

1-20 

1'23 
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2-17 
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Pomnoži li se prosječni stepenski hfz^ sa ukupnim brojem stabala u stepenu, 
dobiva se za svaki stepen икгсрап iznos faktora hfz^. Ako se ukupni hfz^ svih ste-
pena zbroje, pak taj zbroj pomnoži sa а^, dobiva se odmah jednim mahom tečajni 
prirast cijele sastojine — uz predmnjevu naravski, da je ova jednodobna i da se 
broj stabala u sastojinineće tečajem budućih w godina bitno sniziti. Nije li sastojina 
jednodobna, onda treba ovako postupati unutar svakog pojedinog dobnog razreda 
napose, u koliko je dakako diferencija u starosti izmedju pojedinih dobnih razreda 
tolika, da bitno upliva na iznos volumno-prirasnog koeficienta. Sto se tiČe druge pred-
mnjeve, poznato je, da ona u starijim sastojinama i kod ne dugih perioda odgovara 
u glavnom zbilji. 
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ЖАРКО MHJIBJTJITi 

ДИНАМИКА ПОКРЕТА И РАЗВОЈА ДОБНИХ РАЗРЕДА 
ПРАВИЛНЕ ВИСОКЕ ШУМЕ 

матрамо потребним, да прије него пређемо на сам предмет, прецизи-
рамо иаше гледиште о једном пачелном питању. 

У науци 0 уређивању шума запажа севећ дуже времена извјесно 
превирање. Досадаљи старии утрти путевн као да више не задо-
вољавају нове потреб,е и нова схватања. Hapo îHTO идеологија Ју-

дајхове класичне, високе правилне шуме, према извјесш-ш схватањима, као да je 
застарјела и постала несавременом. Jaci-io се запажа теиденциза: 

1. Враћања мјешовитој шум"и и 
2. Погодовања разнодобиости саотојнна, што у крајњој конзеквенцији води 

до преборне шуме. 
Te тенденције, a нарочито ова посљедња, не могу ое тако лако сложити с идео-

логијом вргсоке, правилне шуме. 
У нарочитој радњи о преборној шуми изложит ћемо постанак и смјер овог 

струјања. Ha овом ћемо мјесту навести тек најновија мшпљења о том предмету, 
уколико je TO у вези с нанЕИМ начелним гледшитем. 

Према Biolley-y ее налазимоу некој периодн иеодлучног тумара,н.а и oyin>te. 
Прилазимо рјешавању и такових проблема, који се никако не могу ријешити ста-
рим методама. Једини излаз из те ситуације јеот, према. Biolley-y, враћање пре-
борној шуми. Ta нова оријентација већ се данас и врши у Швицарској, што ВгоИеу 
нарочито^) наглашује у свом најиовијем реферату sa интернационални Шумарскн 
Конгрес у Риму. 

Н. Knuchel je изразити присташа ВгоИеу-евих схватања и тела-ва, na и он 
оматра, да je једино преборна шз̂ ма у стању, да доведе у склад шр1ско узгојне 
моменте са рентабилитетннм и таксациовим захтјевима.^) Нови путеви и диљеви 
уређајиог система у Швицарској треба да се оријеитишу у том омислу.^) 

Ж Petitmermet^) je одлучно зато, да се у Сфим плаБинскпм ШЈшама уведе пре-
борно гоеподареље, a етат да се калкулише црема ВгоИеу-евом коитролном по-

)̂ Vr. Н. Biollej: L' oTienta-tion đe Г an-thmgement des foršts en Siiisse. Romu 1.926. 
-) Dr. Н. Кпггећо!: tTber die i\jipa&suBig đer BelTi&bs^einrichtung an die heiitigen ivaldbanliclien VprhrtU-

lusse. Beru 1923. 
") Dr. Н. Knucliel; Die Fo№(cini-iclilmis," in clcr S(.-1i\veiz, Кчпи? >A'cgo umi 2iele. Ronin 1926, 
)̂ Potilraermct: Le traileiuem ei Г ainiMJiigemciit dcs l^'orou dc momogiie. Koma 1926. стр. 5, 
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ступку. Према Gen&au-n^) je преборна шума најљетш^т уређајии тнп, na ii о тој чи-
њеницп треба водити рачуна код избора начина гос-подарења. 

У Швицарско] и ФранцусБој je питање преборне шуме пос-тављено на тако 
солнд.не темеље, да je потпуно осигзфана побједа старијпх и новизих наохозана у 
TOM погледу. Нема двојбе, да рељеф тла и прилике станшпта беззхловно говоре 
у прилог преборне ШЈше. 

Но и у Њемачкој, у струји „ Duuerwaldhe'wegung-'a, можемо да назремо покзптгаје, 
да се пође новим путевима. Шта више и у Пољској, размјерно доста хомогеиој у 
погледу рељефа тла и едафских прилика, запажа се покрет за увађањем нових 
метода код уређпвања шума. )̂ 

Ми са наше страие потпуно схваћамо и разумијевамо овај покрет у прилог пре-
б-орне шуме. Он je у многом погледу потпуно оправдан, na нема сумње, да ће се 
у будућности знатно повећати значај и примјена преборне шуме и тамо, гђе се до-
сада вршкло сјечинско господареве (scMagweiser Hochmald). И,то јепосве у реду, 
јер je у извјесвнм прилинама оправ^^ано је^ино преборно господареие. 

Међутим, вије ли овај опћенгин закључак вроаив еаме теме о icojoj вам.јера-
вамо да пизхемо? Није ли мож^а^ анахровизам још данас писати о динамици и по-
крету добних разреда високе правилне шуме, против чије се идеологијвЈ примјене, 
a често и еаме егзистенције изнаша толико, често и умјесних разлога^ 

Еоликогод симпатишемо с преборном шумом, жпак се не мон-семо поставити на 
таково екстремно гледжште, које би се потпуно и искључиво прикланало пребор-
ном господарењу и које би потпуно искључивало сваку прнмјеву нравилне ви-
соке шуме. Таково гледиште бкло би одвише тјес-ногрудно и доктринарско. Уза 
све своје мане у теоретском a и практичном погледу, ипак се правилна висока шума 
не може тако напречац напустити. To би значило падат!-! из једне крајности у 
другу. Поред тога треба водити рачуна и о садахвим тршовима наших гооподар-
СКР1Х јединица које су ее већ далеко еволуционисале на принципу правилне високе 
шуме, Коначно,многенаше високе шуме су изразито експлоатационог карах-̂ тера, na 
због тога треба водити рачуна и о експлоатационим приликама шумсх-сог госпо-
дарења, којему, како се чини, боље одговара сјечинско господарење. Не ћемо се 
упуштати у пророковање, који ће систем у будућности превладати. To je врло 
тешко, a и незахвално. Полазимо са гледишта, да нашим дана.шпим приликама и 
потребама одговара, уз извјесне предуслове, и господарење с правилном, високом 
шумом; због тога je и ова наша тема још увијек потпуно савремена, јер се бави 
расправљањем једног актуелног питања. 

СВРХА И НАЧИН ПРОМАТРАЊА ПОБРЕТА И РАЗБОЈА ДОБНИХ PA-
ЗРЕДА. Многе, врло добре и напредие инструкиије о зфеђпвању шума у стравхш 
земљама^) одређују, да прилнком калкуладије етата неке господарске јединипе 

•"') G. Geneau: Esthčiiqne et ameiiagement. Rojua 1926. 
'0 Ил1г.-Vladislav Jedlinski проф. н̂а шсавој .тиволи за 1!10љо.п1;тпреду и ш.умарство у Варша-Ш!: De la 

nćcessitć de nouvelles melhodes đ'anićnagement i&B Forots. Roma 1926. 
)̂ В'ИЦ1|И o Ђше Јшшф .т1;нлпч'Г'ву .ра,дљу: У.ређивање др.Јшав11:11'х Ег,ум.а. М-етодо 1дарачуа1а©ап.а етлт- у стра.н.им 

3L"MJi>aMiai. П.1ума.роки- Лвет 1024., crp. 45,3. и даље. 
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треба проучавати и онај развој добиих разреда у будућностм, какав произлази 
из памјераваиих етатиих д.ис11овиција. Више пута троба покусно развијати разне 
еволуццје класа старооти., да би се утврдило, које етатие дх^сиозиције иајбол>е 
одговарају, ие само садањем стању .шуме, него и најповољнијем развоју добиих 
разреда у будућиости. Taj студиј може се с.матрати саставним дијелом калкула-
ције етата. Ta проучавања, поготово ако се вр.пе и графички, прз^жају врло јаспу 
спику 0 будућој приходио] способности ВјЈше, колебањима етата у појединим раз-
добљима и коначио дају дргггоцјена обавјештеља о евентуалном потпуном изоста-
јању главиих прихода за вријеме једне или вите периода. Уједно ти графикони 
пружају прегледиу слику о брзини и могућностн получења иормалног статва, ко-
јему треба тежити постепеио, a не иагло и насилт-ш. 

Получеље нормалног размјера добних разреда, уз иормални прираст, коиачни 
]е и главии циљ уређивања шуме.ју духу овс идеологије. 

Код свих тих студија врши пресудну улогу размјер добних разреда; он je, уз 
опходњу чија je фуикција, један од иајважнијих фактора временског уређења 
шуме. Размјер добних разреда базира потпуно и искључиво на површини; ова Je 
према Ch. Wagnem^ за сад још најсигуриији темељ за обрачун етата високе, пра-
вклне тБЗше. Према томе, код читав"ог овог студија опериц е се само с повришиама, 
јер се помоћу њих, ш-тдиректио одређује етатмасе. To je и појмљиво, јер јемодерна 
метода уређиваља шум, акомбш-гација састрјмнског господареи-а с методом добних 
разреда; ова поељедља базира искл^учиво на повришни. 

Прожлих година бавио сам се доста иитензивно саставом нових господарских 
основа. Код тога сам наетојао да их израђујем, уколико je то било могуће у нашим 
приликама, према, савремен1Ш прииципима. При том раду сам посвећивао нарочиту 
панп-ву студију покрета и развоја добних разреда у будућности и проматрању 
оних фактора, који иа то упливишу; стога hy овом приликом изнијети нека своја 
опажања и зах-сључке о том -предмету. 

ОПћЕНИТО 0 ДИНАМИЦИ Д0БНР1Х РАЗРЕДА. Проматрамо ли живот, 
раст и развој иеке шуме, то код тога можемо да запазгшо извјесне промјене, које, 
узете као цјелина, претстављају становити покрет у њеном развоју. Taj покрет 
je углавном изазван ириродшш и^оцвеом старења, a оеим тога и вршењем сЏано-
виШихвосподарсЈтхмјера Icao: сјеча, заш^шљења и прореда. Taj покрет може да буде 
двојак: у првом реду може се он односити на неку самосталиу или изолирану састо-
јину. Ова се.оснива и узгаја; састојш-га временом стари, док се коиачно не иско-
ржс.ти. За времена њеиог лжвота и раста јасно се могу пратити појаве као: из-
вјесна излучивања у погледу броја стабала, учешћа појединих дебљинских раз-
реда; затим покрета унутарњег састава у погледу масе појединих дебљинских 
разреда и коначно рггзвој њеие средње сшароти. Овај посљедњи фактор he нас 
нарочито занЈМатн код овог нашег испнтивања.. 

)̂ Ch. AVagner: Dic Grundlagen der raumliohen Ordnuiig im AValde, Tiibingen 19M. oirp. 377,-. >̂Dio 
zuverla.ssig.ete Gruudlage der Ertragsr&gelung aber ist liGute i-m Sch!agwalde die It'liidie. 
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. Уза сву замршеност тога докрета, oi-i je у својој еуштиии ипак размЈерно једно-
ставан, јер ]е ограничен на 'објект доста хомогеиог уиутарњег с>а.става. 

To je питање налротив много замршеиије код господ. једипице која се, према 
идеологији виеоке правилне шуме, шоше ематрати скупом изолираних састојииа 
разних старости. Еод проматрања динамике господ. јединице може се разликовати 
покрет сваке поједине састојине и коначно кретање свих тих хетерогених састо-
јина као сувисле, органичке цјелине — господ. јединице. Према томе je и покрет 
гоепод. јединице већ сложен проблем. Због тога je ж студиј тога покрета много 
замршендји, јер се дкнамика појединжх еастојина комбкнује с кретањем читаве 
господ. јединице. Тако се тај покрет у погледу старења, одвија у правилу ана-
логно и сжмултано и код појединих састојина и код читаве господ. јединице. Али, 
чеото може да наетупи случај, да због бржег етарења неке састојине, односно због 
њеног стагнирања у извјесном добном разреду, дакле инерције, настају извјесне 
сметрБВ у симултаном покрету цијеле господ. јединице. Ту сад настаје главна 
задаћа овог приказа, да испита уплжв временског фактора — еШарења u извјесних 
умјтних еосиод. лгјера на развој и покрет добних разреда правилне високешуме. 

Ф 
--i< 

У првом реду треба нагласити ту чињеницу, да je студиј о будућем развоју 
добних разреда понешто апрокежмативне вриједности. У сваком елучају базу за 
TO проматрање даје опћа основа сјеча. Само у оним случајевима, гдје je та опћа 
основа сјеча састављена sa читаву олходњу, може се тачније предвиђати будућа 
еволуција класа старости. Но и то једино уз претпоставку, да се кроз читаву оп-
ходњу господарење врши тачно према одредбама привредног плана, како у no-
гледу сјеча тако и пошумљења. Пошто je међутим врло вјеројатно, да ће течајем 
времена свакако доћи до отступа од те опће основе сјеча, то онда у тој чињеници 
лежи разлог споменутој апрокшхмативности овог етуджја. 

Међутим, главна сврха студија будућег покрета и развоја добних разреда 
не долази до свог правог ивраж:аја у оним случајевима, гђе je опћа основа сјеча 
састављена за читаву опходњу. Ту већ и сама опћа основа сјеча даје довољне 
податке о будућој приходној способности шуме, иа стога донекле отпада потреба 
за још неким нарочитим студијем развоја добних разреда. 

Права сврха тога рада je заправо друга. Према иовијим схватањима у науци 
0 уређивању шума саставља се одћа осиова сјеча само за краћа раздобља: за 20 
или највише 40 година. За даљње периоде одређује се етат тек еужарно, пркдр-
жавајући за њих једнно довољне ловршине млађих састојина. Детаљније одредбе 
0 времену и начдиу искориштења тих састојина не прописују се. Али, да би се 
ипак етворила нека прегледна слнка о будућој приходиој епособности mpie, то 
наотаје потреба за проматраљем будућег развоја добних разреда, јер приходне 
прилике шуме о томе миого овисе. У овхш еЈхучајевима иапушта се дакле саетав 
опће основе сјеча за читаву опходњу; мјесто тога преиаша се тежиште рада на 
студиј покрета и развоја добиих разреда. Овдје дакле ]10шзж овај студиј до евог 
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правог изража]а; уједно то проматратве, својим еластичним скватањем има да за-
мијени шаблогшаам опће основе ојеча, састављеие за читаву опходљу. 

По натаем мишљешу требало би код сваког оавременијег састава нових госпо-
дарских осиова, барем у најкраћим контурама, подврћи детаљикјем проучавању 
покрет и развој добних разреда у будућиости. To не задаје сувише посла, a мпар; 
даје ирилике и могућности, да се и с те стране освијетле етатне прилике неке шуме. 

Kao исходна тачка код овог проматрања узима се оно старве, које je установ-
љено приликом најновдјег инвеитарисања. Уколико су познати и лодаци о стању 
добних разреда код ранијих уређивања^ то се и оии могу врло добро употребити, 
јер нам пружају драгодјена доказала о досадањем господарељу. A о томе често 
овисе и етатне диспозиције за будућност. 

Након овога прелазимо на сам предмет. Код тога ће нас занкмати једино ди-
нгдаич-ка стра.на покрета добних разреда. Ha етатргим конзеквенцијама тога рада 
не ћемо се овом приликом задрљ:авати. 

1. ЧИСТА СЈЕЧА. Проматрање покрета и будућег развоја добних разреда 
свакако je најлакше код чисте сјече, јер je то најједноставнији начин господарења. 
Уз претпоставку, да се све сјечште без одгађања u ваљапо зашуме, тад се е довољном 
сигурношћу мо.же предвиђати будући развој добних разреда. Све површиие, ис-
кориштене за трајања I. раздобља, постепено прелазе у I. добни разред. По свр-
шетку I. периоде образовао се дакле нови I. добни разред, чија je поврвЈИна једнака 
плохи свих сјечина тога раздобља. Остали добни разреди помичу се аутоматски 
у вишу класу старости с ИСТЈШ поврпшнама, уколико није и на њима вршена сјеча 
за трајања L раздобља. 

Taj ггокрет добних разреда je симултан", na je стога и р1ттам тога кретања 
подједнак. 

Taj покрет и развој добних разреда лијепо се може пратити проучавањем при-
лика Аз — господ. јединице — кестенове изданачке шуме — шумс-ке управе у 
Костајници. 

Површина: 61214 кат. јут. Опходња: 60 годжна. Скраћено доба искориштења: 
40 година. 

Опћа основа ојеча састављена je за 40 година, ла je њом одређен овај течај 
искориштења: 

У ]. раздобљу (траје 10 година) 
У II. >. '> 10 •» 
У Ш. >> » 10 » 
У 1У. >̂  » 10 

Ha основу тих конкретних података, може се за будућност предвиђати овај 
покрет и развој размјера добних разреда.**) 

161,73 I;. .1 са 22,441 м' 
130,55 » » >' 19,119 » 
15S,— » » » 25,110 » 
158,49 >; » r> 25,000 :•; 

") ;;̂ а nipHiNtJep je ода.бра111а Kei_'.T(?iiic>mi 11зда.на.чка ш у т због Tiira-, DITO je у &о] еашумљењб шотпуно осигу-
рша , na. ее с 1ш.ј:ве1тм вј^рвд^јатшошћу м>ажс предтгђати будућ)а раавој доОних .раореда. Taij' радаај je иста као и 
код ^р^њтшЋе висшсе шуме с ч1И€то.м ојечом. 
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Сташе добних 
разреда 

Добни разред (no 10 година) 

II . m, IV V. VI. 

запрема површину од кат. Јутара 

Почетно стање год. 1924/25. 
т. ј . почетком I. раздобља 

Годнне 1934./35. 
Почетком I I . раздобља 

Годиие 1944./45. 
Почетком 111. раздобља 

ГоДине 1954./55. 
Почетком IV. раздобља 

' 3,37 

161,73 
(Пос)ећи 

he се у I . 
раздобљу) 

130,55 
(Посјећи 

he се у I I . 
раздобљу) 

158,— 
(Посјећи 

he се у III . 
раздобљу) 

161,73 

130,55 

3,17 

3,37 

161,73 

3.17 

3,37 

9,20 

1,80 

3.17 

3,37 

594,60 

594,60 
Сјеча: 161,73 

432,87 
Урасло: 

+ 9,20 
442,07 

442,07 
Сјеча: 130,55 

3U,52 
Урасло: 

+ 1,г̂ 0 
313.52 

313,32 
Сјеча: 158,-

155,32 
Урасло: 

+ 3,17 
158,49 

Годнне 1964./65. 
Почетком V. раздобља 

158,49 
(Посјећи 

he се у IV. 
раздоољу) 158. 130,55 161.73 

158,49 
Сјеча: 158,49 

0,00 
Урасло: 

+ 3,37 
3,37 

Кретање и развој TES добних разреда лијепо се разабиреи на графиконЈша (види 
на стр. 553 и 554) 

Тек узгред спомињемо, да ће се садањж, потпуно абнормалнж размјер добних 
разреда, овиж етатним одредбама временом врло лијепо поправити. 

Најважнијн дредуслов сваког сигурнијег предвжђан^а покрета и развоја добнкх 
разреда јест шШо elcopuje ti ваљано вашумљење ејечииа. Напротив слабо зашумљење 
може бити поводом, да такове састојиие I добног разреда слабог обраста, ne ире-
лазе у II. класу старости, него заостају у првој, јер евентуално и проведена нак-
надна зашумљења снизују њихову средњу старост. Такове састојине би моглн 
назвати стационарним, тром1-ш, јер не дрке корак с покретом осталих састојина 
и добних разреда. Због те инердије или споријег ритма појединих састојина на-
ступају дакле извјесне сметње у симултаном и хармоничном покрету добних разреда 

Осим овога, могу и неки друш разлози да буду запреком симултаности покрета 
и развоја добних разреда. To су: 

1. РелаШшно сШарење сасШојине.^^) Разлозл тога појава познати су. Састојина 
се чини старијом, na се приликом новог инвентарисања унаша у виши добни разред, 

1") Dr, A. Lsvaković: Deadro me trija s t r . 291. 

532 



Слш^а 1. GjHiita 2. 

Почетно стање год. 1924./25. 
т. ј . почетком I. раздобља 

Стање године 1934./35. 
т. ј , почетком I I . раздобља 

— r — = 102,02 i:. ј . — 102,02 К. ј . 

i-' 

Год. 1—IO 
к. ј . — 

11—20 21—30 31—40 U—50 и енше 
3,37 3.17 1.80 9,20 594,60 

Год. 1—10 II—'iO 21-30 31-40 41—50 a аише 
к, ј . 161,73 — ^,37 3,17 1,80 442,07 

Ошшоа 3. CJTMta. 4 . 

Стање године 1944.145. 
т. ј . почвтком I I I . раздобља 

Стање године 1954.155. 
r. ] . почетком IV. раздобља 

6 1 3 Д 4 
— ; ; — =^ 102,02 к . ј . 

^ - : < 

Год. 1-10 11-20 21-
. J. 130,65 161.73 -

31—10 41—50 JI нише 
3,S7 ЗД7 319,33 

Н-01р.М1а.шгго стаље: 
12,H 
—-— — 102,02 К. .1. 

1 Us 

Год. 1—1У_,11—20 21—30;'J[—40 11—бО и внше 
к. ј . 15S,00' 130,55 161,V3 —— 3,S7 I5S,49 

553 



Слика 5. 

Стаље године 1964./65. 
r, ј . почетком V. раздобља 

Ha,p-Ma.tuif) (.•Т1Ш>1'.: 

2,14 
= 102 ,02 К. I 

Гол. 1-10 l l - ' JO 20 30 SI—10 41—50,51 и више 
к . ј . 158,49 ]5S,D0 1S0,!>5 101,1;^ - ,33"? 

пего би спадала обзиром na ршшје уеШаповљепу таросШ u ироШеЈсло вријеме. Кре-
тање ове састојине je бр^нее од покрета осталих одсјека и читавих добних разреда. 
У елучају, да се такова састојина раније налазила на граници добног разреда, 
може се десити, да прескочи читаву слиједећу класу старости и да буде унесена 
у наредну вишу. 

2. СШагнирање саеШојине у иоеледу сшароти. Овај случај може да наступи код 
пребориих прореда, гђе се ваде јача, у већини случајева редовно и старија стабла-
Преостала састојина, образована из тањих стабала чини се млађом, na се због тога 
поновно унаша у исти добнж разред премда би, обзжром на раније установљену 
староет и протекло вријеме, свакако требала да je ушла у слиједећи виши добни 
разред. 

3. Копачио, разлогом тих неправилности и сметња могу бити ж саме разлике 
у процјени старости приликом два узастопна инвентарисаља, a без обзира на 
протекло вријеме. 

Поред свих ових сметња ипак, се код чисте сјече с највише вјеројатности може 
предвиђати будући развој добних разреда. To je и појмљиво, јер je читава идео» 
логија правхтаие високе шуме у главном осиована на проматрању стања, које про-
кзлази из чиетб сјече. 

2. ОГШОДНА СЈЕЧА. У оном случају, ако трајање помладног доба није дуже 
од једног раздобља и ако се читава дрвна маса одсјека (пододјела) или његовог 
сувислог д>1Јела беп оештпка искористи у том раздобљу^ тада се с довољном вјеро-
јатиошћу може предвхлђати покрет добних разреда, слично као и код чисте сјече. 

Све доврлшне искориштене у I. раздобљу прелазе Бостепено у I. добии разред. 
Остали старији добтш разредм помичу се шшултано у више класе старости, уколико 
и у њкма имсу врвЈене сјече.Овдјо се претпоставља, да je помладно доба довољно 
дугачко, a мање празнине, да се попуњавају и умјетним путем. 

,3a објашљење овог случаја навађамо примјер , ,Б" — господ. јед^п-шце шумске 
управе у Костајиици, која се помлађује оплодиом сјечом. Потто je то сервитутна 
шумаправоужитникаграда Костајнице, то je опћа основасјечашшшпо састављена 
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:за ч̂ 1таву опходњу. За сврхе овог приказа то je само од користи, јср се због тога 
моЈке тачннје проматрати покрет и разво;ј добинх разреда. 

Према опћој осиови сјеча иокористит ће се: 
У J.. раздобљу (20 тал.) 
У II. 
У III. 
У IV. 
У V. 

aittî pinfmî  од : 38,04 ш\а\ јут. CQ. u.'lTG м-
54,18 у> )> ,> 9.000 '" 
50.05 » » 
51,03 >> в 
61,27 » '» 

У VI. : i> » : 44,87 » » 

Ha основу тих податакаможе се у будућности предвиђати овај покрет и развој 
добннх равреда: 

Стање 
добних разреда 

Д о б н и р а з р е д : 
I. 

1-20 
U. 

21—40 г. 
Ш . 

41-60 г. 
IV. 

61-80 
V. 

81-100 r. 
VI. 

101 и више г. 

Запрема површииу од кат. јутара 
Почетно стање године 
1924./25. т. ј . почетком 

I- раздобља 64,57 23,62 7,47 86,75 26,84 ),19 

Године 1944./45. 
Почетком I I . раздобља 

38,04 

(Посјећи 
he се за 

трајања I. 
раздобља) 64,57 2362 7,47 

Сјеча; 

Урасло 

80,19 
38,04 
42,15 
26,84 

86,75 68,99 

Године 19б4,/65. 
Почетком III . раздобља 

54,18 
(ГТосјећи 
he се за 

трајања II , 
раздобља 

68,99 
Сјеча: - 54,18 

14,81 
Урасло : + 86,75 

38,04 64,57 23,62 7,47 101.56 

Године 1984 ./85. 
Почетком IV. раздобља 

50,05 
(Посјећи 
Ке се за 

трајања III, 
раздобља) 

64,57 

Сјеча 

101,56 
Сјеча ; — 48,51 

23,62 
- 1,54 

53,05 
Урасло : + 7,47 

54,18 38,04 22, С 60,52 

Године 2004./5. 
Почеткои V. раздобља 

51,03 
(Посјећи 
ће се за 

трајања IV. 
раздобља) 

60,52 
С1еча : — b\m 

9,49 
Урасло : + 22,08 

,05 54,18 38,04 64,57 31,57 

Године 2024./25. 
Почетком VI. раздобља 

51,27 
(Посјећи 
ће се за 

трајаља V. 
раздобља) 

Сјеча : 

Урасло : 
Сјеча : 

31,57 
31,57 
0,00 

64.57 
19,70 

51,03 т,т 54,18 38,04 44.87 

Године 2044./45. 
По свршетку 1. опходње 

44,87 
(Посјећи 
he се за 

трајања VI 
раздобља) 51,27 51,03 50,05 54,18 

44,87 
Сјеча . - 44,87 

0,00 
Урасло: + 38,04 

3S.04 
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Taj покрет добнцх разреда, какав произлааи из предњих етатних диспозици]! 
запажа се још боље на овим графичким приказима: 

Слика 6. Слпка 7. 

Почетио стање у години i924,/25. 
т. ј . почетком I, периоде 

Стање у години 1944Д45. 
т, ј . почетком I I . периоде 

289 
i 

44 
т ста&е: 

48,24 к. ј . , 
т 

Ј^^ж 

^т • ! 1 
•'со 

Но.рма.1М10 стаље: 
2S9,'l4 
— = 4S,24 К. ј 

Гол. 1-20 2(~Л> U - 1 0 П -sO 31-100 101иБише 
к . ј . 6-i,57 23,02 ТД7 3(>,7J 26,84 80Д9 

Год. 1—20 2 1 - 4 0 -li—m 6 1 - 8 0 81—100 101 и 
к. ј . 33,04 64,57 23,62 7,47 86,75 68,99 

Слнгка 8. Сишжа 0. 

Стање у години 1964./65, 
т. ј . почетком I I I , периоде 

Стањв у години 1984,/85. 

т. ј . почетком IV. периоде 

HoipMiaffiii'O cTaibe: 
289,44 
— - ; — : = 48,24 IC. ј 

НО'рмад|И.о стаЈБс:- l ^ M l — 43,24 к. i 

Год. 1-20 21—40 -11-60 61—.ад fil-U)i) Ш н в и ш е 

к . ј . 51,18 3^,04 64,57 23.62 7,47 101,50 

• 1,54 н. ј , -f 48,51 н J, = 50,0"> к. J. иск, теч. III. пер. 

гп 

гол. 1--20 2 d - 4 0 -11-60 6 1 - 8 0 81-100 101 11 вишс 

к. ј . 50,05 54,13 38,04 64,57 22,08 '60,52 
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Слита IO. Сжшоа 1], 

Стањо у годчни 2004,/05, 
т. ј . почетком V. периоде Стање у години 2024,/25. 

т, ј . почетиом VI, периоде 

Норз.1:(али.о стаље; 

289,44 
—^— =r 4 

I 
! 

S,24 I. 

i 
] 

1 
i 

li ^^ 
Год. 1--20 21-40 il-eo 0 1 - 8 0 81—100 Ш и ннше 
к. (. 51,03 50,0Г) 54.18 38,04 64,М ill,r.7 

' ) 1!1,70 к. ј . 4- 31,57 = 51,27 к, ј . 

289, Н 
- — — = 4S,24 К. ј . 

Год. 1-20 21—40 41—60 SI -80 SI-^IOO Wl и пчшс; 
tt.j. 51,27 б1,0б 50 ,05 . 54,3S 38,04 44,47 

Слшса 12. 

Стање у години 2044./45. 
т. ј . no измаку I. опходње 

НорлгаЈПЈО стаљв- = 48,24 К. ј . 

Гсд. 1—20 21—40 -11—00 61—80 81—100 iOl ивише 
к. J. 4.1,f7 51,27 51,03 50,05 54,18 3S,04 

И овом приликом наглашујемо^ да ће се садање, доста неповољно стање добних 
разреда,'на основу предузетих етатних диспозиција до конца прве опходње врло 
дијепо поправжти. Получит ће се готово иормално стаље. Визгак IV и VI. добног 
разреда je елнвдширан, a мањак I I , HL и V. класе старостл јенадокнађен. Један 
поглед на граф1-жон докавује то без наро̂ Ц1тих објапц-вавања-. 
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Из наведених података се разабире, да се и у овом слутају покрет добиихраз-
реда може доста тачно предвиђати, слично као и код чисте сјече. Осталим, рани]е 
споменут-им предусловима придолазн још и тај увјет, д^ читава маса одС]ека (од-
иосно његовог сувислог дијела), треба да je искориштена до конца раздобља. Исто 
тако и сјечина треба да je до истог рока довољно зашумљена. 

.Сасма други олучај настаје, ако приликом сшдаања садањег стања шуме зате-
чемо и такове састојине, у којима још није до краја проведена оплодна сјеча. У 
помладном разреду наилазимо дакле на још неисЈсориштене сјемењаче. У таковом 
случају сусрећемо прогаљену стару састојину, a под њом на истој површини, не-
зашумЈвену чистину односно нову младу састојину, ако je помлађење сјечине већ 
почело да хвата маха. За приказ почетног, дакле садањег стања овакове шуме 
није довољно оперисање с фактичним површинама. У таковнм случајевима пома-
жемо се т. зв. редуцирашш- површинама.' 

0 РЕДУКЦИЈИ ПОВРШИНА. Наглашујемо, лџ потпуно пуштамо ш вида 
редукцију поврихина на средњи бонитет станишта. Бавит ћемо се једино редук-
цијом површина на виши или потпунији обраст или бонитет састојине. 

ПоШреба u начип редуЂције. Код чисте сјече искоришћује се стара еастојина 
брзо и Бапреч^ац. Ha њено мјесто долази нова, млада cacTojiaiia- Међу њ1ша нема 
никакове везе, осим што се измјењују на истом станишт}'". Напротив, код оплодне 
сјече искоришћава се стара саетојина иоешехшго. Ha мјесто ње, a на истом ста-
иишту, полагано и постепено се диже нова, млада еастојипа; ова ће једног дана 
заузети читаву површину одсјека. Једле састојине дакле постепено нестаје, a 
друга се исто тако постепено ствара. Обје састојине, и ста-ра и млада главне су 
састојине, Стога, IIJTO се истовремено налазе на истом станишту, врше једна на 
другу изБЈестан утјецај. * 

Обзиром на умањену масу старе прогаљене са,стојине јасно je, да она није екви-
валентна, с другом склопљеном саетојииом, једнаке површиие и истих или сличних 
oaOTOjm-iQKHX и стојбинских прилика. 

Стога, да би &е површиие лрогаљених и СЈШОпл.ених, недирнутих састојина 
учиниле еквивалентирша, што јепотребно sa обрачун етата који, базира на повр-
шини, обичава се редуцирати плоху прогаљене састојиие на виши, потпулији бо-
иитет или обраст. 

Ta се редукција већииом врши позиатим начином помоћу маса прије и послије 
сјече. Неки опет то обављају помоћу размјера обраста непрогал>е11е и прогаљене 
састојиие. Muzsnaj,^"-) бивши проф. уређиваља ш т̂иа у Шћавниди, предлаже, да 
се та редукција врњи помоћу омјера крулших плоха прије и послије сјеча Да 
би се получила што већа тачност, препоруча, да се узме у обзкр и прираст темељ-

'0 Mrf/.si.ay Geza: ErdorendczMlink fcjlosztćserul. .10П., лт,р; -13.. fO раовдју иалгег :̂ фсђајног оигтеда). 
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т-шда кроз TO вријеме. Опис састојина једног таковог прогаљеног одсјека изгледа 
овако (Унесени су само најпотребнији подаци): 

Окружје 

37 

Од-
сјек 

Повргиииа кат, 
јут. 

4,36 

1,54 

2,82 

Омјер врста 
flpeeiia 

Храст: 0,9 
Буква : 0,1 

Храст 1 

Старост 
година 

80-120 
' 100 

1-3 

Обраст 

0,2 

Дрвна маса 

Ш овога се разабире, да je читава, иначе јединеШвена иовршипа одејека умјтио 
раздијељена на двоје и то на: младу еастојииу с површином од 2,82 кат. јут. и 
стару, с плохом од 1,54 кат. јут. Ha темељу таковог описа састојина саставља се 
преглед о размјеру добиих разреда. Површина од 2,82 к. ј . , која отпада на младу 
саотојину, унаша се у први, a преостала плоха од 1,54 к. ј . регистрира се у летом 
добном разредЈ. Слично се поступа и с ос-талим прогаљеним површинама. Битио 
je TO, da се цјеловтпа u сувислаиовршигш uehos odejeha умјеШпо дијели u унаша у раз-
не добне разреде, Ту чињеницу нарочито наглашујемо, јер je од пресудног зна.чаја 
на дБнамику добних разреда. 

Тако састављени размјер добних разреда пред.очује посве нсправно садаље 
стање шуме у погледу љеног еастава према х̂ ласама старости. Тако приказано 
стање je уједно исходна тачка за проматрање будућег раввоја добних разреда. 
Настаје питање, какав je по1-;,рет добних разреда код овакових састојина? Да ли 
je и у овом случају предвиђаље будућег развоја к.7гаса старости аналогно и сигурно 
као код чисте ипи оплодне сјече уз оне услове, које смо раније навели? 

УПЛИВ РЕДУЦИРАНИХ ПОВРШИНЛ HA ПОКРЕТ ДОБНЕХ РАЗРЕДА. 
Да 5x1 на то питаље дали што јаснији одговор поолужит ћемо ее једд-пш конкретвим 
примјером. Употребит ћемо податке једне мање господ. јединице, јер je збогмање 
површине читавж објект прегледвији. Тако господ. јединида „ПаЈса-Звеџтаци'^ 
показује овај размјер добних разреда састављен на темељу фаШтчних површжна: 

Д о б н и р а з р е д 

I. 
1-20 r. 

п. 
21-40 г. 

Запрема п( 

68,10 

41-60 г. 
IV. ! V. 

61-80 г. 1 81 и више г-

30,49 44,92 144,47 428,86 

Површира помладног 
разреда 

238,25 
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Стање тпх добних разреда предочено je ii овжм графиконом: 

Слика 13. 

Размјер добних разреда 
према фактичној повр-

шини, 

Почетно стање г. 1925./26; 
т. j . почетком I. периоде 

Нормалшо стаље: 
716,84 

• 
Год. 1—20 21-40 
к. J. 6S,iO 30,49 

143,37 К. ј 

81 и више год. 
14i,-t7 428,8< 

Из овог се прегледа уједно разабире, да je прогална сјеча проведена на повр-
шини од 238,25 кат. јутра. Пошто у погледу масе, те прогаљене површжне нису 
еквивалентне с недирнутим састојинама, то je за приказ садањег стања састављан 
и размјер добних разреда према редуцираним иовргштсша. Taj показује ово стање: 

Д о б н и р а з р е д 

I. 
1-20 г. 

I I . 
21-40 г. 

I I I . 
41-60 г. 

IV 
61-80 г. 

V. 
81 и 8ише г. 

Запрема површину од — кат: јут. 

Површина помладног 
разреда 

68,10 
+ 131,21 

199,31 30,49 44,92 144,47 

297,65 од тога 
отпада 107,04 

кат. јут. на 
помладиии 

разред 238,25 

Стање тих добних разреда према редуцираним површинама разабире се из 
овог графикона: 

Слика 14. 

Почетно стање уг. i"25./26. i — 
т. J. почетком 1- периоде. у >• 

Нормалпо cTBibe: '̂  « S-

î i 
— 

I l i i ' = H3,37. 

п 

• j 1Г 
Ш-

Год. 1—20 21-40 41-011 Oi— и̂ 81ивмше 
J 99,31 ;10.40 -1-1,02 144,47 2д1М 
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Из наведеиих података се разабире, да je фактична површипа старих састојирга од 
428^86 кат. јут., (од тога прогаљено 238,25 к. ј.) еквивалентна са 297,65 кат. јут. 
добро обрасле и непрогаљерте шуме. Ta je површина унешеиа у V. добни разред, 

Напротив остатак од: 428,86 — 297,65 U 131,21 к. ј . отпада на младе састо-
јине и незашумљене чистине помладног разреда; та je површина регистрована 
у I. добном разреду. 

Сравњујемо ли оба графикона предочена сликама 13 и 14, то опажамо, да онај, 
који je састављен на темељу редуцираних поврпшна показује много повољније 
стање, јер нема оног огромног вишка старих састојина, a уједио je и I. добни раз-
ред млого повољније засгупан. 

Надаље je опћом основом сјеча предвиђеи овај течај искориштеља: 
У I. .раадобљу : IG4,92 кат. iyi: (редуц. пов-риЈжне) са 
У П. у : 153,41 » » (факткчие аговтЈШаше) оа 
У Ш. у : 133,02 >̂ » » » » 
У IV. » ; 82,23 » » » " » » 
У Y. » : 82,02 » » » » » 

35.713 ж'^ 
36.113 » 
35.104 » 

Према ранијим изводима и закључцима морао би се, логично, no свршетку I 
одноено почетком II. раздобља очекивати овај покрет добних разреда: 

Стање добних разреда 

Д о б н и р а з р е д 

I. 
1-20 г. 21-40 

III . 
41-60 I 

IV. 
61-80 

V. 
81 и више г. 

Запрема површину од 

Почетно стање 
године 1925./26. 199,31 30,49 44,92 144,47 297,65 

Године 1945/46. т. ј . 
почетком 

U. раздобља 
164,92 199,31 30,49 

44,92 
Сјеча: 

Урасло: 

297,65 
164,92 
132,73 
144,47 
277,20 

Taj покрет предочен je овим графиконом: 
CJEHiKai 15 . 

Стање у години 1945./46. 
т. ј . почетком II. периоде 

ЋармаЈшо стање: 
716,84 

год. 1—20 21-40 41—60 61—80 81 и "више 
к. ј . 164,К 199,31 30,49 U,^'^ 277,20 
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И у овом олучају долазпло би до пзражаја ранпје пос.тављено правило, да cne 
сјече, врпЕене за вријеме I. раздобља постепено прелазе у L добни разред; остали 
добни разреди помицали би се аутоматски и еимултано у више класе старости. 

Међутим, у случајевима овакове оплодне сјече гаттање динамикс покрета клгса 
староети ипак није тако једноставно како се то чини у први мах. Поред напред 
споменутих, ту наступају још и неке рруге сметње, које су у стању да омету или 
бар прикрију онај покрет класа старости какав h-b се заправо развити. У разм]ер 
добних разреда, који базира на редуцираним ловриганама, унешен je један умјеШни 
cpakmof, који омета увид у правилну дииамику класа старостн. Taj фактор јест: 
умјеШно дијељење иовргиипе помладног paspeda na тару u MAady сасшојину. Тиме 
je еувпсла uoepiuunct jednos odcjeka умјеШно panduje^ftena na dea dujeAa, cd којих би сваки 
имао dauofje својимзасебпшгиутем, И то: дио унесен у L. добви разред имао би на-
кон 20 година да пређе у II. клаеу старости; пресстали дио, који отпада на стару 
састојину и Kojii je унесен у V. или VI, класу старости, требао би након истог вре-
мена да сиђе у L д.обни разред. 

Међутим динамика покрета добних разреда оваковог унутарњег састава по-
лази другим путем, a не овим, који би се, логично, морао очекивати. 

Ha основу намих досадањих опажања ii проучавања тога питањп, морамо да 
нагласимо ову чињенх-шу: 

Еемогу%е je раЉтуши еу&ислу површипу liekoe прогаљепог odcjeka na deoje malco, 
da бипо измаку paзdoбљa jedan duo (onaj, којијеупешеп у L doбнu pasped) аужомашскт 
прегиао у II. клаеу ешароењи; dpyeu duo (onaj koju omuada na сШару cacmojuny)j da 
би ппкон иеШог времена, апо искоришШењу ших cWapux састојипа, сишао у I. doćmi 
'pasped. Судбипа Тих исвршипа je sajednunka u nepasdpyoicuea. Чишаеа иовршина od
cjeka или ирелази у II, doбnu разреЗ kao гјјелина, или зајеЗпички осшаје у I, класи cwa-
росши. Тре%е могуТтосШп нелш.^^) 

Једини фактор о коме овиси напредоваае у II. добни разред или стагнирање у 
I. кл. етарости јест з̂ спјех зашумљења сјечине; мјеродавно je стање младе саетојине 
дакле исти фактор као и код чисте сјече. 

Тако у случају, ако je онај дио прогаљене површиие који je унешен у I. добнп 
разред недовољно зашзшљен, тад такова састојина остаје с цијелом својом повр-
шином у I. кл. старооти и no измаку 20 година. Природно зашумљеље треба из-
вјестан број година док се не уведе. Чистина под лрогаљеном састојином трајс 
вишс година, a то je вријеме изгубљено у расту будуће нове састојине. Поред тога 
и у оном случајз^ ако jeмлада састојина већ и ухватилакоријена, али je још увнјек 
слабог обраста, то касиија природна помлађења, a евентуално и pijeraa заш}^!-
љења снизују њену средњу с.тарост тако, да она и из овнх разлога остаје и на-
даље у I. добном разреду са чиШавом својолг иовргилшом. 

;ене тишЈџк .i'j..:-je, iia.^aiijrMii у ]\ш нова, од .ко:ј.№х &м јсда-п ('уара^слга.јпр m. ГИЈЉРГ обраста) пршшо v П rLmu 
жзред. док (т други. (гллЛнЈг-г обрАста), оста,о у J . к,-г. cra-pocTir. Међутн-м, врем.-вдм hf <̂ е с и у р а а " н^^бр^исатн 

--. _. ( . , j^ j , j^ j j 
и.вн шц.. 
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Напротив у оном случају, ако je млада с.астојнна ломладпог разреда доброг 
обраета и понешто одрасллја, то она no измаку једног раздобља шгурпо г/релази 
у II. добии разред. Но не сама. Она повлачи за собом и ону поврпшну која отпада 
lia стару састојину и која би логично, требала да накои њене сјече сиђе у L добни 
разред. Kao класичан примјер навађамо опис једног одсјска, шумске управе у 
КостајницЕ: 

Окружје 

27 

Од-
сјек 

X 

Површина кат. 
југ-

4-03 
2,00 

1,03 

Омјер врста 
дрвећа 

Буква 0,8 
Кестен d;2 

. Храст појед. 

Буква 

Старост 
Година 

140 

10-15 

Обраст 

0,5 

0,6 

Дрвна маса на 1 кат. 
јут-

1301 
2S\ 167 
12j 

-

Прогаљене састојине оваковог ши%а, no измаку једног раздобха, сигурно пре-
лазе е чишаввм сеојом иовршином у II. добни разред. 

Из наведеног се разабире, да je у случајевима овакове оплодне сјече прсдвиђање 
0 будућем развоју добних разреда понешто отешчано. Поред тога оно je донекле 
и несигурно, јер се не може тачно предсказати успјех природног зашумљења, које 
je главни фактор овог покрета. Стога се не може ии утврдити тачнија граница 
између будућег првог и другог добног разреда. Раније наведеним сметњама при-
дружују се дакле још n нове, квалитативно доста тешке, које такођер знатно 
отешћавају постављање сигурније прогнозе за будућност. 

Пошто у некој господарској јединици, која се помлађује оплодном сјечом, на-
илазимо у помладном разреду намладе састојине различите добе, узраста и обраста, 
TO одатле слиједи, да би се услови и могућност динамжке локрета састојина no-
младног разреда заправо морали индк^идуално исигшташи за сваку u оједину саешојипу. 

- Teî  на основу тих индивидуалних лросуђивања може се с већом вјеројатношћу 
предвиђати вјеројатни покрет односне саетојине. У никојем случају не смије се 
поступати шаблонски и no измаку првограздобља све површпне ојечина сврстати 
у L добни разред. Исто тако не смије се ни читава I. класа старости превести, без 
даљњега, у I I добни разред. 

Тако ће у наведеном примјеру господ. јединице „Пака-Вверињапи" читава 
површина прогаљених састојина, која отпада на I добни разред (131,21 кат. јут.) 
и no нзмаку I. периоде свакако оетати у I добном разреду, јер нове младе састојине 
заправо још ни нема. Мјесто ње имамо под прогаљеном састојином незашумљену 
чистину. Због тога се ни не ће моћЕ остварити онакав будући размјер добних 
разреда, какав би се логично могао очекивати из садањег статва добних разреда 
и прописалих сјеча. (Види слнку 15.) Напротив, у овом конкретном случају може 
се no измаку I. раздобља очекивати овакова еволуција класа старости: 
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Стање добчнх разреда 

Почетно стање годиие 
1925./26. 

Године 1945./46. 
По измаку 1. раздобља: 

Д о б н и р а з р е д 

I. 
1-20 г. 

П . 
21-40 г. 

III . 
41-60 г. 

IV. 
61-80 г 

Запрема поершину од кат. Јутара 

68,10 
131,21 
199,31 

Стагнира 131,21 
-i- 164,92 

296ДЗ 

30,49 

68,10 

44,92 

30.49 

144,47 

44,92 
Сјеча: 

Урасло: 

Taj покрет класа старости разабире се и на овом графикону: 

O.itffiiva 16 . 

Стање у години i945./46. 
т. ј . почетком I I , периоде 

i 

f 
1 1 

^ 

3 

HopiiajTOto стаље: ј 

0 1 

• •l 
Год. 1—20 21—:iO 41—60 61—80 81 и внше 
к. J. 296,13 fiS.lO 30,49 44,92 277,20 

V. 
81 и више r. 

297,65 

297,65 
— 164 92 

132,73 
4- 144.47 

277,20 

Површина од 131,21 к. ј . стагнира у I. добном разреду. У вииту, II. класу ста-
рости, прелази еамо површина од 68Д0 кат. јут., која се налази изван цомладпог 
разреда. Напротив, ^итави помладни разред остаје у I. раздобљу. 

Сравњујемо ли ову стварну еволуцију класа старости са оном, која би се могла 
очекивати, кад не би било компликација (сл. 15.) збогмладих састојина помла^,ног 
разреда, то опажамо, да je развој добних разреда у оиом првом случају (сл. 16.) 
много неповољнији. Због стагнирања састојина помладног разреда у I. кл. ста-
рости погорхпава се знатно будући развој добних разреда, jep се младе састојине 
неразмјерно нагомилавају у првом добном разреду. Ta чињеница дјелује у оном 
емислу, што би ее обзиром на већ знатну поврипшу L добиог разреда морала про-
писати за сјечу поиешто мања плоха. Ta појава дакле умањује инЈ:иректно и БИ-
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сииу етата. Нарочито упада у очи чцњеница, да би II. добии разред према првој 
еволуцији клаеа старости (сл. 15.) запремао површину од 199,31 к. ]'., док ће према 
другој стварној еволуцији заправо заузимати само 68Д0 кат. јут. Т̂ дае се уједно 
погоршава размјер класа старости. 

Док стагнирање младих састојмнапомладногразреда увећаваплоху L доб.раз-
реда, TO се напротив увећава ловршина II. добног разреда, ако су те исте састојиие 
доброг узраста и обраста, дакле и бржег покрета, За примјер навађамо динамику 
размјера добнихразреда А-господ. јединице„Попов Гај" шумскеуправе у Глини, 

Прогална сјеча je проведена на површини од 586,12 к. ј . Од те ловршине по-
младног разреда отпада на I. добни разред 292,43 кат. јут., a остатак од 293,69 
n. ј . регистрован je у VI. кпаси старости. 

Због слабог стања младих састојина помладног разреда стагиират ће у I. доб, 
разреду 99,31 1ши/. југи. тих младих састојина. 

HanpoTJ'jB, остатак младих састојина помладног разреда с површином од 292,43 — 
99,31 к. ј . = 193,12 к. ј . прелази због доброг узраета и обраста у II. добни разред, 
Но не само с том редуцирапом површином, него са читавом својом факшичном пло-
хом, која износи: 351,32 hmu. jyw. Према томе површина од: 351,32 — 193,12 = 
158,20 h ј.у која отпада на стару састојину изнад добро зашумљених младика (чија 
редуцирана повргшша износи 193,12 к. ј.) након сјече не силази у I добни разред; 
она га прескаче и прелази одмах у II. класу старости. Добро зашумљени младик 
Бовлачи за собом и ову површкну, јер je њихова судбина нераздружива. 

У I. раздобљу he ое искористжти ове повригане: 
П. добног разр&да 

Ш. » 
1У. » 
IV. »• 
VI. » 

» 
» 
» 
» 

2,08 Ћ. ј . 
1,46 К. ј . 

: 5,12 К. ј . 
80,96 К. ј . 

: 1880,36 К- J. 

Свега: 1969,98 са 557.iOO ir 

Наоснову тнхподатакаможесепредвиђати оваковаеволуција добних разреда: 

Почетно стање год. 
1925./26. 

Године 1945./46. 
По измаку 1, раздобља, 

Прескаче 1. д. р : 

Д о б н и р а з р е д 

I . 
1-20 г. 

I I , 
21-40 r. 

I I I . 
41-60 г . , 

IV. 
61-80 г. 

V. 
81-100 г. 

V I . 
10111 више г. 

Запрема површину сд кат. јут. 

67,89 
+ 292,43 

360,32 

Стагнира: 99,31 
f l l . + 2,08 

© I I I . + 1.46 
S<IV . + 5Д2 
0\Ч. + 80,96 

I V I . + 1880,36 
2069,29 

— 158.20 
1911,09 

919,21 

67,89 
-t- 193,12 • 
+ 158,20 

419,21 

144,26 

919,21 
— 2,08 

917,13 

29,12 

144,26 
— 1,46 

142,80 

186,23 

Сјеча: 

Урасло; 
29,12 

— 5,12 
24,00 

2.136,61 

2.136,61 
— 1880,36 

256,25 
+ 186,23 

4-12,48 
— 80,96 

361,52 
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Taj покрет уједно се разабире на овнм графиконима; 

Слика 17. 

Стање године 1925,/26. 

Састављено на темељу ре-
дуцираних површина 

Слн'ка 18. 

r 
ш 

) 292,43 к. ј . 
помл. разр . 

293,69 к. i-

Стање године 1945./46. 

no изману I раздобља. 

С '̂  

Течојеи 1.аериоде чскористнт ће с е 
2,08 + 1 , 4 6 - ј - 5,12 + 80.96 +1880,36 

= 1969,98 кат. јут. 
Нормално стање: 

31^^^629,29 К.Ј. 

Ш: 

292,43 к. J. 
овда на помлвд-1 
«н 99,31 разред 1 

ч. ). 193. 

л 

i 

s _: со 
11 

& 

13Е,!в 
K-J 

• ! Ногр:маЈПШ стаље: 
3775,7'5 
——I = 629 ,29 К, J. 

» 

ЕЗ ^^ ^^ I 
Год. 1—20 2 1 - 4 0 41-бО 6 1 - 8 0 81-100101 н више 
к. ј . 360,32 919,21 144,26 29,12 186,23 2.136,61 

Год. 1—20 21—40 41—60 61—80 81—100 101 и вншб 
к. J. 191,09 419,21917,13 142,80 24,00 361,52 

Из овога се уједно разабире, да ће добро узрасле и обрасле површине младих 
састојина помладног равреда са читавом својом фактичном површиновд од 193,12 - ј -
158,20 = 351,32 к. ј . прећи у II. добни разред; поврдшна тог добног разреда уве-
ћава се због тога, против очекивања, за читавих 168,20 к ј , , који би требалида 
након ејечестаре саетојине сиђу у L кл. старости. ПоБргаш-та од 158,20 Е. ј . пре-
скаче I. добни разред, ла no измаку раздобља улази у II. класу старости. 

Ha оенову ових разматрања и наведених примјера, долазимо до овог важног 
закључка: Редуг^ирана иовршииа нема ошЈсоЈсове eaoi-cnomib за проматрање динамике 
добних разреда, јерчрогаљени одсјег^и са чишаеом својом факШичном површгтом илиllpe-
ла-зе у II. добни разред, или с том иеШом Чоершипом сшагнг1рају!у L класи сШаросЖт, 
Брзина тога покрета овиси о стању младих састојина помладног разреда. 

Од тога закључка нкје далеко помисао, да се уопће напусти сваки рад с реду-
цираним површинама, a сви обрачуни да се врше на темељу фактичних плоха. Ме-
ђут1'Ш коликогод се та идеја у први мах и чини оправданом, ипак''се не може у ци-
јелости прихватити, јер код свих оних метода, које етат (Обрачунавају на темељу 
површине, тешко je напустити принцип њихове еквиваленције у погледу бони-
тета састојине. За приказ садањег стања господарш-с.их {јединица с недовршеним 
0ПЛ0Д1ШМ сјечама, безусловно je вотребан рад с редуцираним поврплшша, јер се 
само на тај начииможе саставити размјер добиих разреда с еквнвалентним плохама. 
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Поред тога се и склоност некемладо састојине помладногразреда, стаг11иран>у 
нли бржем покрету не може поуздано установитп оперисањем с фактичшш повр-
шинама, јер се у том случају води више рачуиа о старој, сјечивој састојиии. Оп-
ћените напомене о стаљу ломлатка нису доБОл>не за ово просуђивање. 

Напротив, та склоност се може боље иросуђивати једино на темељу редуци-
раних површина помладног разреда, јер се код тога, иако умјетио, одсјек дијели 
на двије главие саетојине. Мјесто опћеиите iiaiioivrcHe о стању младика, налазимо 
у опису све елементе, који су потребтш за упознавање његовог стања. A тек на ое-
нову тих лодатака мож-е се предвиђати брзила покрета те лрогаљене састојине 
Једино би додали, да je то редуцирање површина иомладног разреда доста при-
ближне врнједности, na je иепотребна ола тачност, коју Muzsnay прелоруча. Што 
се више лрелаже тежина обрачуна етата на дрвлу масу, то већма се губи и значај 
редз^кције површина помладног разреда. 

У свакој шуми, која се помлађује оплодном сјечом, може да настули случај, 
да прлликом њеног инвелтарисања лалђсмо ла иедоврлхепе оплодле сјече. За лри-
каз тадањег стања шуме потребан je рад с редуцлраним површштама; али пте се 
уједно з^Блачи један иесигурни елеменат у лредвиђање локрета добиих разреда. 
Из тога логичло слиједи, да je оплодна сјеча принципијелио мање згодна и си-
гурна од чисте, у логледу студија будуће динамике класа старости. 

ОПЛОДНА СЈЕЧА С ДУГАЧКИМ ПОМЛАДНИМ РАЗДОБЉЕМ. Дугачко 
понладно раздобље наступа у правллу онда, ар;о је.његово трајаље дз^же од броја 
годлла једне периоде, која редовло има 20 година. У том случају je динамика 
покрета добних разреда JOHI замршенија, јер ла колцу раздобља свакако иаила-
31Ш0 на ледовршенеоплодле сјечине. Уз такове прилике већ je TCDIKO просуђи-
ватх ,̂ којем ће добном разреду приластм појед1-шс састојиве помладног разреда. 
Прогноза за будућност je дакле врло мутна и несигурна. Предвиђање je тим теже, 
што се више продужује помладио доба. У таковим случајевлма иалазе ее на истој 
ловрш11НИ стабла разлих старости. Диференције у старости блвају све веће, што 
je дуже помладно доба. Због тога je врло тешко, готово и немогуће усталовитл, 
који дио површине отпада на лоједлне добле разреде. Предотдба добних разреда 
постаје стога све мутиијомЈ ii рекли бисмо, непотреблијом. Поред тога се све више 
губи значај површине као регз^латора етата. Тежил1те рада лрснаша се на дрвлу 
масу. Коначно, продужи ли се помладло доба толико, да буде једнако опходњл, 
тад према ScMifeliV^) шума с оплодном ,сјечом прелази у преборлу, која се no-
млађује-вјечито. У том случају нестало je посвема добних разреда; мјесто н,их 
ластупају дебљински разреди, који су темељ сваког оперисања с преборном шумом. 
У ОБОМ крајњем случају лестало je опход1ве, a с њом и добнлх разреда. Тиме je 
уједБО несхала свака могућнос-т, a и потреба рад"а с добним разредима- ТТреборла 

") 'A. ScluKc!: BetriebseinricMung imd P]iinter\\-aUl. ZcntrallbliU i'iir ilas gesammte Гог81л\-езеп. 1SS9. 
стр. 198. 

Han^ieiia; Ово &ријсди само као математмш ког[30кБ0!:цнЈа формуле, јер je .п-реборној шумп ^плрвт не-
позиаг поја-м отгходљс, 
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шрга захтијева сасма други систем рада од онога, какав je могућ у високоЈ, пра-
вплној шуми. Но 0 TOM другом приликом. 

Из свега што je напред наведено можемо да изведемо овај опћеиити 

ЗАКЉУЧАК: 
1. Студиј покрета и развоја, дакле динамике добних разреда, прикладан je 

II потребан једино за правилну високу шуму (schlagweiser Hochvald). Изнимно 
мон̂ е се пр1тми}еиит11 ж на изданачку шуму с вишом опходњом. 

2. Гдавни фактор о коме овиси сигурност тога пред:риђаља и брзина покрета 
јест успјех зашумљења сјечина. Симултаност покрета битно овиси о том'фактору. 
Умјетне културне радње повољно дјелују на брзину и ритам покрета. 

3. Студиј тогапокрета најлакши je код чисте сјече, затим оплодне у оном слу-
ч̂ ају, ако на концу раздобља a пржликом новог инвентариеања, ве наидазимо на 
недовршене оплодне сјече. У сваком случају оперише се с фактичним или кон-
кретним површинама. 

4. Правилност и симултаност покрета добних разреда, поред зашзт^љења сје-
чине, сметају још и ове појаве: 

а) РелаШивно старење састојина, 
б) Прореде преборног карактера ii • 
д) Остале разлике у процјенк старости приликом узастопних инвентарисања. 
5. Предвиђање покрета je BBII теже, ако приликом инвеитарисања паилазимо 

на недовршене оплодне сјечине. 
За приказ садањег стања потребно je оперисати с површинама редуцираним 

на потпуиији иди виши обраст. Осебујно понашање мла.дих састојина помладног 
разреда разлогом je даљњих сметња ж неправилности у С1даултаности дЈхнамике 
добних разрсда. Код тога може наступити убрзање покрета или и^егово стап-ш-
рање илд инерција. Због тих сметња наступају даљље потешкоће код одређења 
границе између будућег првог и дрзтог добног разреда. 

6. За сам сшудиј дгшалшке иоЈсреша добпих разреда неу.огпребан je pad с редуци-
рапим Швртгтама. Ове слунхе једино за приказ садањег стања и испптивање 
могућнос:ти брзине покрета еастојина помдадног разреда. 

7. Још веће потешкоће на,стају у сз1уча]у оплодне сјече с дугачккм помладнпм 
раздобљем. To предвиђање бх̂ ва све несигурнијим a и непотребнијим, што се вшне 
продужује помладно доба. У том случају лреиаша се тежиште обрачуна етата 
с површине иа дрвпу масу. 1{оначио, прелазом оплоднс сјече у преборну нестало 
je опходње, a с њоме и добиих разреда: због тога потпуло отпада потреба и 
могућноет студија овог покрета. 

Стога je у преборној шуми могућ само етудпј д -̂шамике иокрета дебљгтских 
разреда. 
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