


DRiVGlJTIN^ D. VESELI 

ŠUMARSKA NASTAVA U BOSNI 
amo nas tri godine dijele od dana, kada ćemo moći proslaviti Četrde-
setljetnicu šumarske nastave u Bosni. Dug je to niz godina i rada. 
Nastava se u tome razdoblju kretala raznim smijerovima: od lugarskog 
tečaja do šumarske srednje škole u najvišem smislu toga naziva. 

Tehnička srednja škola u Sarajevu osnovana je god. 1889.^) Trebala 
je obuhvatati tri odjelenja; Gradjevno, šumarsko i rudarsko. Do otvorenja rudarskog 
odjelenja nije došlo. Prema ustrojnome statutu bila je htmarskom odjelenju isprva 
svrha, da spremi tehničko pomoćno osoblje za šumarstvo i šumsko poslovanje. Cilj 
je nastave bio, da se izučeni djaci prema svojoj sposobnosti mogu neposredno upotrije
biti kao nadlugari, računarski i gruntovnički činovnici, geometri itd., a pri osobitoj 
sposobnosti i kao šumarski upravitelji za Bosnu i Hercegovinu. Kao prethodna sprema 
zahtijevala se niža srednja škola ili prijamni ispit o tome gradivu. 

Djaci su osim teorijske nastave bili upućivani i u praktične radnje van škole. Sta
jalo im je na raspolaganju lijepo uredjeno sjemenište sa rasadnikom i botanička bašča 
a osim toga su u II. polugodištu poduzimana i naučna putoA^anja. 

Školska je godina trajala 11 mjeseci (prvo polugodište od 1. oktobra do konca 
marta, a drugo od 1. aprila do konca augusta). Nastava je bila trogodišnja. Na kraju 
trećega godišta polagali su djaci ispite osposobljenja iz dotične struke. Predmeta je 
bilo zajedničkih sa gradjevnim odjelenjerh i specijalnih za šumarsko odjelenje. 

Zajednički su predmeti bili'.^) vjeronauka (1, \, 1), njemački jezik (2, 2, 2), na
stavni jezik (1, 1, 1), matematika (4, 3, 0), prirodoslovlje (2, 2, 0), geodezija i geo
detsko crtanje (0, 3, 5), a specijalni: nauka o bilju i šumska botanika (10, 0, 0), tlo-
znanstvo (5, 0, 0), klimatologija (5, 0, 0), zaštita šuma (8, 0, 0), sadjenje i gajenje 
šuma (0, 8, 8), uporaba šuma i šumarska tehnologija (0, 10, 8), dendrometrija (0, 5, 2), 
računarstvo (0, 3, 3), enciklopedija gospodarstva (0, 0, 8). Ukupno 38 časova ne
djeljno. 

Zavod je stekao god. 1896. na milenijskoj izložbi u Budimpešti veliku kolajnu uz 
diplom. Zemaljska vlada još je iste godine izdala naredbu,^) da se nastavna osnova 
ima pojednostaviti tako, da se izučeni djaci šumarskog odjela mogu upotrijebiti samo 

1) Naredba bivšeg zaj. ministarstva br. 5311./I. В. ЕГ. od 12./VIII. 188!). 
») I-̂ o prvome nastavnom nacrtu. Brojevi znače nedjeljne časove u I., I I . i I I I . godištu. 
)̂ Br. 50.346./I. od 28. septembra 1896. 
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kao lugari i nadlugari (Ovo nakon četiri razreda srednje i tri razreda stručne škole!). 
Godine 1900. zavod je preustrojen i nastava produljena na četiri godišta/') Time je 
ova škola postigla najviši stepen šumarskih srednjih učilišta. Svrha je sada bila za
vodu, da odgaja pomoćno osoblje za šumarsko poslovanje i lokalnu šumsku иргалш, 
za mjeračinu itd. Sprema je išla za tim, da se izučeni djaci mogu neposredno upotrije
biti kao nadlugari, a ako nema ovakovih mjesta, kao šum. pomoćnici, pa kao geo
metri, računarski, gruntovnički činovnici itd. Osim toga da se izučeni djaci spreme za 
državni ispit za samostalnu šumarsko-upravnu službu, na temelju kojega mogu doći 
do stalnog namještenja kao pomoćni organi za šumsko gospodarenje i za lokalnu upravu 
državnih šuma u Bosni i Hercegovini. 

Po novom nastavnom nacrtu trajala je nastava 10 mjeseci i to zimski tečaj od 1. 
oktobra do kraja februara, a ljetni od 1. marta do kraja jula. Ljetni je tečaj isto bio 
namijenjen praktičnoj nastavi i ekskurzijama. 

Zajednički su nastavni predmeti bili:^) vjeronauka (1, 1, 1̂  1), nastavni jezik (2, 
2, 2, 2), njemački jezik (2, 2, 2, 2), matematika (6, 6, 2, 0), fizika (3, 0, 0, 0), he-
mija (3,0, 0, 0), mineralogija i geologija (2, 0, 0, 0), prostoruko crtanje (4, 0, 0, 0), 
deskriptivna geometrija (б, 0, 0, 0), geodezija (0, 4, 4, 0), geodetičko crtanje (0, 2, 
2, 0), a specijalni predmeti: opća zoologija (2, 0, 0, 0), opća botanika (2, 0, 0, 0), 
šum. botanika (0, 4, 0, 0), klimatologija i meteorologija (0, %, 0, 0), šum. tloznan-
stvo (0, 2, 0, 0), šum., zoologija (0, 4, 0, 0), zaštita šuma (0, 0, 3, 0), sadjenje, uz
gajanje šuma (0, 0, 5, 0), enciklopedija poljodjelstva (0, 0, 0, 2), uporaba šuma i 
šum. tehnologija (0, 0, 6, 4), dendrometrija (0, 0, 2, 0), uredjivanje šuma (0, 0, 0, 4), 
proračunavanje vrijednosti šuma (0, 0, 0, 3), organizacija šum. uprave, računarstvo 
i šum. uredovanje (0, 0, 0, 3), narodno gospodarstvo (0, 0, 0, 2), zakonodavstvo 
(0, 0, 0, 2), lovstvo i ribarstvo (0, 0, 0, 1), povijest i literatura šumarstva kao i osnovi 
higijene (po. jedan sat u zimskom semestru IV. godišta. Nakon svršenog IV. razreda 
polagali su djaci abiturijentski ispit. 

Početkom školske godine 1901./02. trebala je početi nastava i na dvorazrednoj 
lugarskoj školi, ova medjutim nije bila otvorena. Školske godine 1904./05. nijesu više 
primani djaci u prvi razred šumarskog odjela, a školske godine 1906./07. svršili su 
zadnji djaci Šumarski odjel tehničke srednje škole u Sarajevu. Ovaj je odjel svršilo 
od god. 1889'—1907. god. ukupno 147 djaka. 

Godine 1907.'') aktivirana je u Sarajevu Šumarska škola i s njom spojeni lugarski-
tečaj. 

Šumarska je škola otvorena 1. oktobra iste godine, a preuzela je od šum. odjela 
tehničke srednje škole učila i zbirke, u koliko su joj bile potrebne. Pravni odnošaji 
nastavnika na ovoj škoH odredjeni su kao za nastavnike na gimnazijama i realkama.') 
Svrha je ovoj školi bila uzgajanje šum. osoblja za čuvanje šuma(!) i za šum. tehničku 

)̂ Naredba bivšeg zaj. ministarstva br. 11.338./Б. Н. od 29. /X. 1900. 
*) Brojke označuju broj nedjeljnih sati u I., II . , Ш . i 1У. razredu. 
") Naredba zaj. ministarstva br. 73.56./B. Н. od 21. juna 1907. 
-) Naredba zaj. ministarstva br. 9497./В. Н. od 3. augusta 1907. 
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pomoćnu službu u Bosni i Hercegovini. Obuci je bila svrha, da apsoh^enti iza dvogodišnje 
prakse mogu položiti kod bos.-herc. zemaljske vlade bez poteškoća ispit za šumarsko 
zastitmi ujedno tehničku pomoćnu službu.^) Najidše važnosti trebalo je polagati na 
praktičnu spremu. Broj je učenika bio ograničen, a uvjet uz potpunu tjelesnu sposob
nost i dobu od najmanje 16 godina svršena četiri razreda srednje škole ili prijamni ispit 
u opsegu ovoga gradi^^a. Nasta\^a je trajala tri semestra tako, da je počimala zimskim 
semestrom, a s\-ršavala opet krajem zimskoga semestra. Zimski semestri (1./Х.—28./И-) 
namijenjeni su bili više teoretičnoj, a ljetni (1./III.—31./VII.) više praktičnoj nastavi. 
Poslije drugoga zimskog semestra obdržavan je ljeti lugarski tečaj, koji je trajao ЗУ^ 
mjeseca. Djaci su prema tome bili primani u školu svake druge godine. Na kraju 
pojedinih semestara dobivali su semestralne svjedodžbe, a na kraju trećeg semestra 
obdržavan je pismeni i usmeni odlazni ispit, na temelju kojega su djaci dobivali od-
lažne svjedodžbe. Svršeni djaci bili su postavljeni za šumarske pomoćnike.. 

Nastavni predmeti bili su po broju sedmičnih sati rasporedjeni ovako: 

PREDMET 

I- semestar 
(zimi) 

•^ -n 

II. semestar 
(ljeti) 

I I I . semestar 
(zimi) 

Aritmetika 
Geometrija. 
Praktična geometrij a i crtanj e . . . , 
Dendrometrija 
Zaštita šnm.a i šum. zakonodavstvo . 
Uzga-janje šuma i Šum. botanika. 
Uporaba šuma . . . . . . 
Lovstvo i ribarstvo 
Osnovi šum. račimovodstva i organ, šumarstva 
Gospodarstvo 
Krasnopis : . ' . . . 
Prva pomoć u 

Ukupno. 25 25 

Kako je već prije navedeno, bio je sa šumarskom školom spojen i higarski tečaj, 
koji je trajao 3V. mjeseca (15./III.—30./VI.). Svrha je ovome tečaju bila, da natjeca
telji za lugarska mjesta u njemu postignu onu spremu, koja je važila kao potrebna 
za čuvare šuma u bosansko-hercegovačkoj drž. šumarskoj službi. Uvjeti za primanje 

«) Ovaj je ispit za područje Bosne i Plercegovine bio propisan naredbom zajedničkog ministarstva od 18. 
augusta 1898. br. 9568./В, Н. Kao sprema tražilo se j e : 1. četiri razreda srednje škole ili 2, koja niža šu
marska i!i lugarska škola u bivšoj monarhiji ili 3. šumarsko odjelenje tehničke srednje škole u Sarajevu. U 
slučaju pod ] zahtijevana je petgodišnja, a pod 2 i 3 dvogodišnja praksa. Djaci šumarskog odjelenja srednje 
tehničke škole u Sarajevu bili su oprošteni od toga ispita, ako su sa dobrim uspjehom položili abiturijentni 
ispit na tome zavodu. Kako se vidi. omogućava već sama naredba pripuštanje najrazličitijih kandidata 
tome ispitu, a što je predmetom ispita, opisano je tako općenito, da ispitivač ima potpuno odriješene ruke. 
Tokom godina pripuštavani su ovome Lspitu i stariji pomoćni organi sa duljom uspješnom praksom, ali samo 
osnovnom školom. 
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bili su: doba od najmanje 23 godine, odsluženđ vojna dužnost potpuna tjelesna spo
sobnost. Nije se zahtijevala svjedodžba o svršenoj osnovnoj školi, nego samo sposob
nost čitanja, pisanja te poznavanje četiriju osnovnih vrsti računa. Nastavni su pred
meti bili: račun (4), uzgajanje šuma i šum. botanika (8), zaštita šuma (8), uporaba 
šuma (6), organizacija šumarstva i vježbe u pisanju (4), prva pomoć u nezgodi (2). 
Ukupno 32 časa nedjeljno. Teoretičnu obuku valjalo je spojiti sa praktičnim vježbama. 
Na kraju tečaja dobili su polaznici na temelju zaključnog ispita svjedodžbu o svršenom 
tečaju. Polaznici su ovih tečajeva bili državni lugari, a dijelom'i privatnici. 

Djelovanje šumarske škole i onoga tečaja prestalo je početkom svjetskoga rata. 
Na ovoj šumarskoj školi obdržavana su svega 3 šumarska i 4 lugarska tečaja. Prve je 
svršilo ukupno 48 djaka, a druge 71 polaznik. 

U godinama 1916. i 1917, obdržavani su na ortopedskom zavodu u Banjaluci lu~ 
garski tečajevi za ratne invalide. Prvi je trajao tri, a drugi četiri mjeseca. Tečajima je 
upravljao direktor sarajevske šumarske škole. 

Godine 1919. otvorena je ponovno šumarska škola. Od prijašnje se razlikovala 
time^ da je nešto proširena nastava sada obuhvatila dvije godine. Uvjeti primanja 
ostali su isti t. j . Četiri razreda srednje škole ili ispit iz toga gradiva. Svrha je ove 
škole bila odgajanje šumarskog osoblja za egzekutivnu šumarsku službu. Obuci je 
bila zadaća, da apsolventi ove škole budu sprem,ni pomagati šum. upravitelje u svim 
poslovima šumarstva, osobito u poslovima, koji se tiču uzgajanja, zaštite i uporabe 
šuma te da budu takodjer i sposobni za gospodarenje u malim privatnim šumama. 
Praktičnu spremu valjalo je smatrati glavnim ciljem te škole. 

Nastavno je gradivo po nedjeljnim časovima bilo rasporedjeno ovako: 

PREDMET 
I, godište 

I. sem. II. sem. 

II. eodište 

I. sem, II- sem. 

Aritmetika 
Geometrija. 
Geodezija i geodetsko crtanje • 
Opća i šumska botanika 
Klimatologija i tloznanstvo 
Uzgajanje šuma . 
Zaštita šuma i šum. zoologija 
Uporaba šuma 
Sum. tehnologija i trgovina drvetom 
Dendrometrija 
Osnovi uredjivanja Šuma 
Šumsko graditeljstvo 
Organizacija Šumarstva, šum. knjigovodstvo i šum. uredovanje 
Zakonodavstvo i nar. gospodarstvo . 
Lovstvo i ribarstvo 
Enciklopedija gospodarstva 
Krasnopis 
Prva pomoć n nezgodi 

Ukupno . . . . . . . 

9) 4 sata predavanja i 2 sata crtanja. 

33 33 34 33 
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Sarajevska šumarska škola je u tome obliku trajala samo do godine 1921. Tada 
je nastava na šumarskoj školi u dotadašnjem obliku obustavljena, a otvoreni su 
Tečajevi za s-mn. tehn. pomoćno osoblje}-^) 

Злаћа je takovome tečaju odgajanje osoblja za šumarsko-telmičku pomoćnu službu. 
Obuka valja da se kreće u onim granicama, da mogu apsolventi iza dvogodišnje prakse 
poslije svršenja toga tečaja položiti bez poteškoća praktični ispit za šumsko-tehniČku 
pomoćnu službu. Najviše se valja brinuti za praktičnu spremu. U tečaj se primaju 
isključivo lugari^i) -sa praksom u drž. šumarskoj službi od najmanje 4 godine i to 
samo sposobni, revnosni, pouzdani, koji nijesu prekoračili tridesetu godinu života. 
Polaznici primaju za vrijeme tečaja dalje svoja beriva. Nastava traje К).mjeseci (J. 
oktobra do konca jula), a dijeli se u zimski više teoretični i ljetni više praktični 
semestar. Na kraju tečaja polažu frekventanti usmeni zaključni ispit iz praktične geo
metrije, uzgajanja šuma sa šum. botanikom, zaštite šuma sa šum. zakonodavstvom, 
uporabe šuma, dendrometrije, organizacije šumarstva i šum. pismenih radova, lova 
i ribolova. 0 uspjehu ispita izdaju se polaznicima tečaja svjedodžbe. 

Nastavni predmeti i broj nedjeljnih sati jesu^^): srpski ili hrvatski jezik (4, 2), 
prirodoslovlje (2, 0), zemljopis kraljevine S. Н. S. (1, — ) , krasnopis (2, 2), račun (2, 2), 
geometrija sa praktičnom, geometrijom (4, 4), uzgajanje šuma sa šum. -botanikom 
(4, 6), 'zaštita šuma sa šum. zakonima (4, 6), uporaba šuma (2, 3), dendrometrija (2, 3), 
organizacija Šumarst\^a i šum. pismeni radovi (3, 3), lov i ribolov (1, 1), poljodjel
stvo (2, 2) i prva pomoć u nezgodi (1, —). Ukupno u zimskom i ljetnom semestru 
po 34 sata nedjeljno. Polaznici tečaja postaju zvaničnici. 

Ove je godine dovršen četvrti tečaj te vrsti, a pohadjalo ga je 29 polaznika. 
Time je u najkraćim potezima prikazan tok šumarske nastave u Bosni i Hercegovini. 

Ocjena raznih puteva, kojima je Šumarska nastava išla tokom toga dugoga niza go
dina, je stvar subjektivnoga shvaćanja.^^) Danas vlada stanovište, da šumarsko-upravna 
služba treba da leži u rukama visokoškolaca kao najbolje spremnoga materijala, da 
i lugari treba da dobiju neku primitivnu školsku stručnu spremu, a razilaze se mi
šljenja o tome, kako će se spremati šumarsko-tehničko pomoćno ili egzekutivno osoblje, 
koje stoji izmedju one dvije kategorije. Dok jedni žele prema ekstenzivnome načinu 
gospodarenja pomoćno osoblje sa velikim djelokrugom i opširnom općom i stručnom 
spremom (4 razreda srednje škole i dva razreda šumarske škole), zadovoljavaju se drugi 
sa pomoćnim organima niže spreme (osnovna škola i dvorazredna praktična šumarska 
Škola ili niži i viši tečaj na takvoj školi). 

1«) Naredba ministarstva šuma i rudnika br. 16.208. od 15./Х11. 1920. 
11) Iznimno su primani i privatnici i lugari sa manjom praksom. 
1=) Prvi broj u zagradi znači zimski, a drugi ljetni semestar. 
1") Pisac ovoga članka objelodanio je u Šumarskom Listu god. 1922., br. 10., str. 654. i naredne opSiran 

referat u tome predmetu. 
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ЈОБЛН М. -IKTHTTi 

ГРАЂА ЗА ШУМАРСКУ ТЕРМИНОЛОГИјУ 
одломци 

еђу многе проблемс актуелисврсдпости no ПТумарску Струкууиас до~ 
лази извесЈ-то и не мање важан проблем уЈжђења гаули^жке шермино-
логије. Потреба за ово маиифестује св jour jâ ije после i-iaujer народног 
уједшвења. Југословеиско Шумарско Удрз̂ л̂ ење ову je потребу од-
мах уочило, na je и то з̂ нело у програм свога рада и позвало заии-

тересоване шумаре иа сарадљу у томе правцу. Да бих и ja у прилог тога проблема 
могао и најмање штогод допринети изнећу овде понешто од народних израза (тер-
мина) с описом њиховога значења no појму самога народа одакле су ти изрази 
узети. Истииа, ових израза рша Bi-uiie и у Вуковом речиику, с истим зиач1ењем, али 
нжсу довољно истакиути и описани с обзиром на саму потребу. Неки су са друпш 
значењем, a поиеких иикако и нема. Ево их no неколико из разних група, описаних 
онако, како сам то схватио да тако треба. 

Алија-е. Велика и пуста просторија обич.но пашњака и шуме ничије својиие. 
Служи за испуст стоке, за дрварење и др. службеиости вшле суседних села. По 
Вуку ово je „спахијска земља која нити je иасељена иити припада коме'' и коју 
„спахије дају људима те раде и ужпвају како се погоде". — По ослобођењу од 
Турака ових алија затекло се повшпе. Имале су карактер јавних општеиародних 
добара и није нитко имао право присвојити их. Нске су биле у списку државних 
добара и издаване под закуп. Но у току времеиа онс су, или иасељене, као иа пр. 
алија Крћевица у околици Тополс, пли подељене као на пр. пространа и жиродна 
алија Мако&11ца,113М.&^Ј 1-Срсне, Ковачевца, Младеиовца и др. села у Окр. Поду-
навском. Једкно алија код Неготнна у Окр. Крајинском задржала се уелед тога 
гато се села стално око ше парниче оспоравајући je једпо другоме. Спужи им како 
за испуст стоке, тако још више за дрварење ради огрева, јер je стално под 
ситном храстовом гором, која ее сама од себе обнавља изданцима на земљ1ш.тту и 
положају, Kojn су врло повољпи за то. Закоиски прописи о алијам-а бвжи су оваки:. 
Лтз од 3. јуна 1835 г. {Збор. 30., стр. 85.) наређује: „Што се пак алија и пустара 
у нашој држави налази које никаквом обв1честву не принадлеже о љима иека др-
жавни Совјет наредбу учииж да на пољу правитељства за државну касу плодо-
творе". УЈтз од 19. јуиа 1839. г. (Збор. L, стр. 68.) вели: „Алије с којима je досад 
много иеправде чшвеио, сваком обшчеству своја; само оно којо шшаквом селу ио 
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прпнадлеже остају правитељс.!ТБене". Уредба од 23; марта 1840- г. (Збор. L, с.тр. 
209.) иаређује: „Што ое Tiî te алија без којих одштине опстати не мог} ,̂ Правитељ-
ство ће се постарати што скорије 'Комисију иа тај конац определити и на MjecTa 
послати, KO ja ће ствар испитати, извидети и no иужди и потреби правично с њима 
расположење учинити''. 

Батишгбакча (Гор. Гружа). Заграђено зиратно земљиште уопште, било њива, 
ливада, воћњак или какво друго имање, само ие шума или забран. Под овжм се 
изразом у једном крају Окр. Ужичког paspie уопште воћњак. 

Башш-ина-е (Окр. Ужич.). Очевдна. — Ово je моја башШгша (м. моја очевииа). 
С овим се увек означава наслеђено имање no оцу, a никако no куповини или соп~ 
ствеиим заузимањем. Шта je багишина мож.е се видети детаљније из ш-виге СрисЈш 

' башШипа у старијим турсккм законима од Ст. Новаковића 1892. год. 
Б.раниЈс-ци (ист. Срб.). В. забрањ 
Гај-еви. Омање сопотвено (приватно) имање младе одабране горе обично хра-

стове, î oja се гаји и чува као забран. У народу се чује: Отишао угај no дрва; или: 
Ово су наши селски гајеви. Kao што je појам гора нешто деликатнЕЈе од појма 
шумПЈ тако je и гај нешто вив^е од појма луг. 

Гора-е, Појам šopa обухвата потпуно развијена, високо и једиолико одрасла 
шумска дрвета. По томе, гора je иешто вигае и деликатније но гаума, има скоро 
исти значај што и илаигта, a с овом je обич-но и у тесној вези. По ВЈКЈ еора je 
иланина. У гори су виле, у гори су вуци и хајдуци. To je прави eopmmaJi:., говори 
се 0 човеку добро развијеиом и отреситом; или, то je наше sope лит, —- каже се 
у похвали за оиога р;оји je из исте околиие. У Морави je кукуруз као гора — чује 
се кад je добра летжна, — Гора су no иародном појму и исеч'еиа дрва, јер се у раз-
говору обично чује: Миогасвгора, анемногасетума, посече. Нити се може чути: 
Потребно ми je шуме, већ потребио ми je горе за грађу. 

ГоруН'Ови (ист. Срб.). Бељик (Quercus sessiliflora) (Шумад.). Порекло je имену 
горун no томе, што je редовно и прави представник високих дрва no свима гор-
ским, брдским и плаиинским положајима. Обично je у мешавш-ш с осталт-ш ви-
соЕИм дрвима, но местимично сачшвава и чисте горуљаке (no рр1унском горуњет). 
Има разлога веровати да се je и у Шумадији звао горуп^ na je овај израз у току 
дул̂ сег времепа изчилео у бељиЈс. -^ У Вука ово иема. В. храсШ. 

}Eup. Плод букве и храеШа вр. важних лиснатих дрвета из фамилије жиро-
ноша (Cupuliferae) a родова ботанички званих: Fagus-a н Quercus-a. Зри ме-
сеца септембра a опада м. октобра и новембра. Жиром'се ово дрвеће и размпожава, 
кад као зрео доспо до земл,е и ако су остали потребии услови за то, као n влага 
и топлота. У домаћој економијхг употребл^ује се миого захрану n гојење свпња-
За ово понајбољи je буков и гранлчев ж.ир јер je понајслађији n може га стока 
•одмах јести. Остали je л̂ ут и onop тако, да га стока мож.е јести тек пошто се ста-
јаљем иод снегом мало укрти и изгуби своју љутииу и опорост. Храстов жир 
употребл^ује се и у медршиии као кафа од .rraipa. 
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ЛШровпипа, жиробшсца. ТаксП: ;за лснрсње свинла у п̂ уми а.тара свога ссла. ¥ 
прво време док још није бцла престала слахијска веоа, ова ce шт-ровпина нагша-
ћивала полугодиии-ве уз остале дажбине, које jeСрбија била дужна Турској плаћати 
на име спахијскдх прихода свах̂ е годиие како je то Кнез Милош био уговорио са 
Марашли-пашом кад ]е с овиммнр везао. И no 11рестанк.у спахв.јск,е везе од 1833. год, 
oicupoenuua ce дал̂ е иаплаћжвала за држа.вну касу, докле није сасвим уступљеиа 
селжма у чијдм je атарима имало жиророднихлнума. Зато су ова била обавезиа 
чувати шуме од неоправдаинх оеча и др. оштета, a на браиити жиреље стоке и 
другим оелима која у свом атару нису нмали OBaiuix шума, ио с лравом наплате 
У *̂ Роју кориет закоиом одређеие таксе за>'наг.ошпју. Од ове таксе Д̂ узимали су 
кметови за своју награду, a V;J предавали у општииску касу. Овако je било ове 
до Закона о Шумама од 1891. год. Извршеним ограиичавањем шума ло овоме Sa-
кону, свакоме je селу остављен no један део шуме у својину према i-веговој потреби 
и стању шуме. У овој шуми као ceocî oj својинн сељани опет не плаћају никакву 
dicufoenuH'ij, али су дужии плаћати порез на земљиште под шзшом no Закопу о По-
резг/. Напротив ако онц лодре свш-ве у шумц која je ограничена sa државну сво-
јжну, онда плаћају одређену таксу за наеопицуЈ ма ce ова шума налазила ж у њи-
ховом атару, пошто ce више не прави разлика између њих и других села. В. 
пагопица. 

Жироиађа. За Вука ово je само време опадања жира. Међутим откада je овај 
израз ^тироиађа унесен у ЗаЈсон о Шумама од 1891. год. обухватившж и саму упо-
требу жзира, отада je добио шири појам, јер je замеиио у\. жмровнипу no ранијем 
шумском законодавству. По.томе je оадаз/а̂ Ј̂Оиа̂ « :̂ све време опадања и'употребе 
зрелога жира. Ово je време од 1. октобра до 15. марта'по повом календару и.ре-
ченом закону. 

Забран-и (Шумад. и зап. Србија). Имање под гором сопствено, у коме други 
никаква права нема. У доба no ослобођењу Србијс, кад ce je заз̂ зпмало д завла,-
ђивало пустим земљиштем, било je допуштено свар̂ оме, да поред зиратног аем-
љишта има нешто и забрана као неки део ои.да бивше шуме n планине; али тако 
да овај заузети део мора бити само у продужењу како засеца план зиратиог пматва 
и да не износж више од Уз или^/з зиратне земље ЈЗ КОЈЈ ce ово заз'"зима. Овако- за-
узето земљиште, за разлику од осталог које остаје слободпо, мора бити ограђеио 
клп опшанчено илд ма којим-начином омеђено жли обележено, по.чему je и нај-
важније обележје приватне својппе. Отуда je оно и добпло своје име за-брањ 

Клада-е. Дебло осеч̂ еног кли изваљеног дрвета без овршка и грапа, дуже од 
4м. a дебље од 30 цм. у преч:нику.- Клада je тешка, груба и иеспособна за употребу 
награђу одкаквевећевредиости. Отудасе запоиеког сувише леног и иеокретног 
човекаународувели: Мртав, или теж,агт, као кдада. Кшбасеобично тешко депа, 
na ако ce не употребн ии за дрво, ona, оставши тако, сталио опада док,.сасБнм ne 
иструне. Трулеж клада, и то: у. дрвета литћара која су преживела .нли будп 
којим поводом изнутра била иездрава, почињс од epifa; a у млађнх n здравпјих 
дрвета и лишћара n свију четпнара без разлнке трулеж: .iianponrii uo^mbG -oji бе^ 
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љиЈсе. Јелове н смрчеве кладе преждвелих и нездравих дрвета труле Једновре-
мено и слоља ii изнутра. Ha на^ин њихова трулења утиче и то, да ли су биле 
остављене са кором или без ове. Jep, у првом случају њихова трулеж почдње 
свакојако од бељиЈсе, a у другом махом од ерца без обзира иа њихову старост. Од 
лишћара понајбрже труну липове ii букове, a најспориЈе граничеве кладе. Клада 
црног бора врло тешко труне. Од ње се о.бично цепа луч sa домаћу употребу 
и за трговину. — У Вука je ово Јсрља. 

Криље (Окр. Крајин.). Опанци Н£^прављени од липове коре, са којима се лако 
може ићи no великом ж покореном снегу a да се не пропада. Ове Јсриље праве обично 
ловци ж козари. Власд их зову врзобе, У Вука ово нема. 

Крчевина-е. Шумска земља окрчена и очишћена да се може обрађивати. Израз 
крчетна у народу обично je ужк нојам sa сечу н искорењивање, одрасле горе- Кр-
»гевадиаможе бити a дасу ту јоши пањевинеповађени, већ сеизмеђуњнх обрађује 
мотиком док не иструну, a ло том и плугом. Крчевином се не зове искрчени врбак 
или ис-крчени луг. Гдегде je Jcpneeuna и шири појам обухватајући н крчевину луга, 
шибља, трња и свега што се у појединим местима шршевгта нли шребежина зове. 

Насељавањем и заузимањем шума, нустих и необрађених земаља крчешна je 
играла велцку улогу у домаћем газдинсхву нашега народа, no чему je и названа: 
Ерчевина тековина. Прво српско законодавство, no старом обичајном праву, 
јако je било наклоњено онима, који су радом ж трудом понешто земље „крчевином 
и требљењем из луга вадили и до будачења доводилд", јер им je окрчену земљу 
признавало у својину, или, у некжм случајевнма, накнаду за тај труд. Ово се 
види из једне пресуде Шабачког Магистрата од 1808. - год. no спору села Градо-
јевића и села Голочела којом je самовласна крчевина која je припадала атару Го-
лочела остављена неком Сави и Архимпију из Градојевжћа пошто су ови понуджлхг 
ж Голочјељанд примжли 150 гроша. — УЈсазом Кнеза Милоша од 1835. год. на-
ређује се да Icpneeuna припада ономе који; je искрчио и жз горе извадио без обзира 
у чијем je атару. — По једној пресуди Суда Окр. Београдског у спору оела Ja~ 
сенка ж села Врандћана наређено je: „Да они Вранићани, којн: 1шају сечине до 
будачења дотеране или скораш^Бе крфвине без ичијег литања у атару села Ja-
сенка, буду дужни преселитк се у Јасенак, na да им урађено остане њжхово, у про-
тивном да TO остане Јасенчанима, но да им ови у том случају буду дужни платити 
наднице колико се за право нађе што су радили". — Указом од 28. марта 1843. г. 
у допуну Уредбе о сечењу допушта се оскуднжма: „Да могу нешто ж окрчнти ж 
сроје њиве и ливаде раширивати илк и изнова кх ш горе ваднти". Но са појавом 
Грађ. Законика од 1844. год. ово задобијање својине крчевкном ограничено je 
ж под 231. наређено: ,,Само онај луг, који се no одредби правитељства за крчење 
определи, може сваки почем окрчк себи присвојити и онда да му je крчевина у 
баштину". 

По Ст. Новаковићу, изрази: Ђрчевина ж крчипт у сшаром закону нису били 
познати, Место Јсрчевине био je лаз, a место Ђрчиши говорило се требити и рас-
требитк. — Код Румуна у Окр. Крајинском крчевина je lcypawypa. 
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Луг-ови. Имахве, шума свакојаког дрве̂ ха и шибља. HeiUTO je нижи и маље 
деликатни појам од гаја. Налази се махом у pieKOJ равнини и котлини, обично 
дуж какБог потока ii воде. У њему je не ретко н воденида. Лугови су увек пуни 
poče. Y лугу je и грвездо омиљеие птичице славуја. Y лугу се тражи и сече: пруће, 
лемезје, лијес и др. снтније потребе. 

Назогтг^а, Жирење евиња у шуми атара којег другог села, кли у шуми која je 
ограничена за дрнсавну сво јину. Израз нагоница порекла je још из времена турске 
управе. Ово се види и no наредби Народног Суда у Крагујевцу од 15. новембра 
1832. год. У њој се каже: „Будући je време већ приспело да се приходи спахиски, 
који се у новцу дају, од народа прикупе" na набрајајући све те приходе и колико 
треба за којц наплатити, наставља: ,,3а пагопицу који су снрјеч'у шуми другог 
ког села свихве жирили no 30 пара на свињче. ^а, ^тировницу, гди су сирјеч сељаци 
свиње у евојој планини жирили no 20 napa од свињчета". Дакле нагоница и жи-
ровшца два су разна појма. В. Жировнина-

Наеранак-ци (Шумад.)- Сено, слама, шаша, или лисник зденути високо од земље, 
обцчно на какво дрво, које je окресано али непреврпЈено к са остављешда доњим 
стубовима или јачим гранама на које се речеио елаже. Овако зденЈто сеио и остало 
не мора ое нарочкто заграђивати од стоке, a оснгурано je н од воде и трулежи 
при земљи до употребе. Награиак je са истим значењем к у Окр. Уншчком где се 
j разговору 0 сену може чути: Имам naspanah сена. 

Пањ-еви. Приземни остатак стабља осеченог дрвета висине обично до једногме-
транад земљом. Внши од овогаостављенипатв, према разним крајевима и начину 
сече, звао би се: оиањаЈс, оеумак, грмак, Јсрндељ, гпумараЈс, бугиорЈса, Чревршак, чре-
вршано или сЈсапапо дрво. Пањ je no народном појму сув и без изгледа на какав 
подмладак. Напротив, ако je сиров и подмлађен изданцима није иањ. Ово се види 
и из упоређења кад je реч о атаром човеку и жени без порода: Седе к'о два пања. 
— По пању може ее приближно и донекле оценити време кад je неко дрво оее-
чено. Зато je довољно мало извежбаности. У томе погледу може се рећи: Осе-
чени пањеви до пола године раније жзложенн су ваздуху ж влази, те своју јаену 
и светлу боју na пресеку промењују у сиву, добијају пукотине и паучинасти изглед 
са сиБом и свиленом светлошћу. Прех̂ о пола године кора Ge обично одваја, на пре-
оеку појављују гљпве, a из пањева млађих лишћара са стране избијају изданци. 
Пањеви од 2—3 године имају прес.еке који већ прелазе у трулеж, За пањеве ста-
рије од ових нешто je то теже, a за старије од 10 и вжше година уопште тешко се 
може наћи трага и утврдити време сече. — Трулеж пањева у борових n храсто-
вих дрвета почиње прво од бељике, a у смрч̂ евих, јелових, букових и тополових 
напротив од срца и све са пресека. 

Лланина-е. Предео, високи, брдовити, пространи ж обично непрегледни, често 
потпуно или непотпуно обрастао гором. Плапипа je саотављена из лојединЕХ 
већих Е мањих брда и висоравни, коса и повијараца међусобно као једном мрежом 
повезаних. У њој су обично већи или мањи усеци н увале, a гдегде јаче и слабије 
падкне. Унаоколо no падинама поређана су многа села, плиће или дубље увучена 
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II V саму плашшу. Према гоолошком саставу тсроиа илсишпе су: илп иогате из-
ворпма (кладенцпма), живим котоццма iia и читавим рекама; или сушне и без-
водне на површднн, .a иа подножју нзобилују Henpccĵ ii-uiM кзворшш. и јаким 
врелима воде. Плашхнскп пололсаји до 1000 м. надмор. висине покрлвени су од 
птумеког дрвећа већнном лшпћаршга, a могу бцтд п за пољску културу. Вишс 
положаје преузимају ООЕЧНО чотипари, п 3'Колнко су виши утолико су ладнији 
и све мање подсснд за 110л>ску културу. Са висином од 1.800 м и сами "четинари 
ограго1%вају со на ниско н крлсљаво дрвећс. Вшдн положајн од 2.000 м o()wino 
су лишешт сваког хиумског дрвећа, a иапротив богати су пашљацима (суватима) 
за стоку; спег сс на њпма раније појављуЈе и Јхуже задржава,. јоиг су хладнији ii 
краће су време прнступачни. Плаиииска вегетација уопште јаче се разлнкује 
од оие на нижим полож.ајима. Плат-ишски je ваздух здравији a и народ je разви-
јенији и трезвснкји. —. Наитс г:/бгшпш' играле су велику улогу у нациоиалним 
пкорстима, jep су биле стално уточиште хајдуцима осв.етиицима, бордима за осло-
бођење и збегови нсјачи. 

Требежипа~е (Окр. Тимоч.). В. Крчевина. 
Тршевгта-е (Окр. Круи/.)- В. Крчсвина. 
ХрасШ-ови, хратовина. Под овим именом су више врста шумског дрвсћа из 

рода дубова ботаиички нмеиом зв. Quercus-a. Од њжх су, no Панчи^у у прсд-
ратној Србији били опиоани ови храстови, и то: луок^ниЈс (Q. pedunculata), бељик 
(Q. sessiliflora), hpijUHa гратца (Q. conferta), егшна граншја (Q. pubescens) и 
цер (Q. cerris) сви листопадни. Под храсшом pa3yivie се читаво дрво, a под хра-
сшовгтом оно што je Од храста израђено, као: дрва, грађа и разне рукотворине. 
Свака од овах врста има и своје особине, којима će једна од друге разликују бо-
таничкиЈ морфолошки и no употреби, 0 првдм двема особинама може се видетп 
из ботаиике. Узимајући овим у обзир само особину из домаће технологије, међу 
овим шумским дрвсћем постоје веће Или мање употребне разлнкс у овомс. 

AKO се од храстовиие тражн каква грађа, као: греде-темељнице, талпе за мо-
стове, разни стубови и диреци, најбољи je зато луокпикЈ затим бељи](, ж к граница, 
a најло:иији je г^ер са његовог ретког: дрвета и слабе трајности. Ни с, ерапиг^а 
није за грађевииу, jep joj je дрво крто. Напротив, ако се од храстовине тражи 
гориво, оида су за то најбол.и г^ер и обе грстице a иајлошији je лужниЈс. Узев 
уопште свака млађа храстовина боља. je за гориво ио старија. 

Kao шума-лисиик, која се спрема стоци за зиму у оскудици сена, најбоља je од 
h зрашце, затим од бељиЂа и лужниЈса a најлоишја je од с, грашце, љута и стока 
je нерадо једе. — Жирзастоку најслађији je од L spamî fe, анајљућп о-џ^бељиЈш. 
И церов жир много je onop, na га стока може. јести тск пбшто мало промрзне. 

С обзиром на употребу дрвета, aî o je у питању млада ж mapa храстовина, н 
ма да je појам о томе миого растегљив,. ипак се она у овоме погледу мож.е разлн-
ковати у три класе. Тако, за храстово стабло рачуна се да \Q младо до 30 годипа 
старости. Заововремеоно одебљаобичпо до.25цм у пречиику, има тамву, глатку, 
и до 5 MM. добелу кору. Ово je храстова гора од које се секу: пруће, чатма, лемезје, 
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мсртецк, твлографскл, ii тслофоискм дирсцп ii гроде слабијо јачипс {доб.11.н11с). — 
Храстово дрво вреко 30—120 год. узкма се за средовачно; стабло му добља обичЈто 
до 80 ЈЏ1 у пречнику; к.ора му je испуцала, што старија то све вшле и дебела до 
2 дм. Од овакнх храстова израђују се желез. праговл, гредс темељњачр, ба.лвани, 
дуге н др. грађа за коју се троте зрелмја и добл.а стабла. Храетово стабло ирено 
120 год. и В11Ш0 од 80 цм дебл>инс сматра се за mapo, кора му je још деблЈа. И од 
овс горе кзрађују ее дуге ii сиаковрсиа грађа ia4K}Hx дкменсија. — Но у iity-
марству старост дрвета рачуна се тачпо no прстеиовима (летима) на пресску стабл^а 
до земље; jep се за с.ваку годину вегетације прииови no јсдан прстеп (круг), na 
колико ових прстењака толико je и годнпа. — До 200 годшта храстовина je обично 
здрава и употребљиБа и за гориво и за разноврсие израђевмне. Ређе je натрула 
II црвоточиа- Још старија свакојако je ло-њија, те губи употребну вредБСст, jep 
обољева од црвене и беле трулежи, особито ако je још и на мршавом земљишту. 
Храст, особито лужпик и бељику достиже зна-тно и екојК) дупло веКу дсблзину од 
горе помеиуте; ието тако, достиже и виснпу до 20 м. чиетог дебла до врвих ра-
чава као и миого већу старост. Ha све ово јако утм^^ поваљпо земљмЈлте н no-
вољиа клжма: 

У погледу положаja земљишта и климе храстови су распоређени овако: ЛуоФсник 
je обично у нжзииама на најплоднијем и нешто привлажиом земллидту. К. гра-
паца заузима махом брдашца са осушнијим но дубоким и плодним земљиштем, 
на положајима увек сунчаној, страии окренутим и од ладпих северних ветрова 
заклољеним. Оиа уопште захтева услове који су поиајбољи и за сама насеља. 
БељиЈс пет-ве се у брда, ладније регионе и пларшне више од 1000 м надмор. висине, 
обично no положајима од сунчане стране, и таквом земљишту на коме се може 
боље укоренити. Он као к прво двоје сачињава веће проса:орије адстих расјака, 
али одрастао у мешовитим шумама даје понајделикатнија дебла. Цер као да дрл-си 
средхаду између h еранице Ћ оељиЈса, заузима нешто мршавије, шљунковитије и 
више растресеније земљиште. Нигде ие сачнњава веће просторије чистнх церјака, 
но обич^но je или у групама илж поједиице придружен уз остале врсте. С. грапица 
ограннчава се на поједине, јако приоојне и камените стране no осредним брдима. 

СвЕС храстови размножавају се лжром, a из пањева младих стабала терају јаке 
изданке те се и овима могу подмлађивати. 
• Свуда у Србији иарод nx не зове једнаким имеиом. Тако, под имеиом храта 

у народу се обичио разуме луо^е^тЈс и бељик, ређе и граница. Цер je обпчно само 
цер a вр. ретко с& убраја у храст и храстовину. Б1то je у ИЈумадијр! бељик, то je 
у источ .̂ Србији само горуп. 

Поред овцх има још и других храетова, који no Кошаш-шу расту у ЈужнојСр-
бији и Далмацији, као специјалитети истога рода Quercus-a и то су: 

a) Литоиадни: Makedonclu г^ер (Q. macedonica) кога у поречу J. Србије зову 
лшзпи ifep. По величиии и изгледу личж на обичан цер. Расте у жз^ет-тм и закло-
њеним долинама западно од Вардара и допире у приморском крају до јуж. Хер-
цеговине. 
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б) Замзелени-: Прнар (J. Србкја), 1ш10-ровац (Далмација), (0. coccifera) са рс-
латнвно ситншг Е no ободу бодљавкм лшпћем. Обдчно као загрижси и низак жбун, 
лонегде још и као осредње дрво (ма.кедон. Демир-капија). Расте у зимзеленом 
појасу нашег приморја. Лиснате му граие много секу у околини ђевђелије на упо-
требу при завпјању свилобуба, a и рибари на Дојралском језеру за хватање рибе. 
— ЧршЉа, чесмиЈса, чссмина (Q. ilcx) у зимзелеиом долу нашега npifflopja. Лист 
му je слича.н листу sucnuhe (11ех), и отуда му je латииско нме. 

Храст je симбод Шумадлје, јер му je лист уплотеии у венац саставнп део др-
жавног грба Србије. 

Чам-ови, чамовгта. По пс1уодном појму блшке околиие четииастих шума под 
овим се изразом разумс na првом месту смрча (Picea excelsa), a на другом јела 
(Abies pectinata) и OMOpula (Picea omorica) где ових има. Чсшовина je оио што 
je од њ]1Х осечеио. Бор ne ра.чуна со у чам и чамтгту. У ову га. даљпа околина 
убраја. Чам je тзфска реч за бор п јелу na je отуда вероватно остала и у нас. Но 
нма осиова всровати да je чам као кзраз sa смрчу баш српска реч, или no његовом 
стално суморном изглeдз^ плн што се често нађе усамљен и међу саевзад другим 
вретама шумског дрвећа, те се у народу чује: Сам к'о чам. Ваљда ово од речп ча,-
мотиња или самотиња. — Чсшови су дрвета вишијих, ладнијих, ч:есто маглови-
тијих и снежних планина са дужом зимом a краћим летоб .̂ Првокласне су вели-
Ј̂̂ ине, штите добро n земљиште на коме су и своју околину од елементарних не-

погода. Чамовгша налази разноврсну употребу у грађевинарству особито у кровној 
конструкцији као понајлакша за то, исто тако и за кућни намештај и све друге 
многобројие дрводељске потребе. Од дасака смрчевих праве се обично мртвачки 
сандуци. Отуда се за поиеког болесника у разговору може чути: Удара на ча-
мовину, — т. ј . нема му лека. Многе стрз^жнице не би могле ни опстатн да им пије 
чамовог дрвета за прсраду. Чсш се размиожава природним путем само својжм опа-
лим семеном, a вештач^ки обично сађењем садница извезених из семена. 

Чардак-ци (Окр. Круш.). В. награнак. 
Шулга-е. Меото обрасло шумеким дрвећем. Шума има разних, и то: a) no лпшћу: 

лиулћара и ч&шинара; б) no саставу: лишовгтих и 4iicWi4x; в) no постанку: пораслих 
из семена ж пораслих од изданаЈса, или пораслих мепговито и од семена и од жзда-
нака; и г) no својрти: dpoicaemicC; 1сомупалпих и приеашних. Шзме, или се одржа-
вају етално као зашШиШпицеЈ lum се могу замепнти и другом културом према no-
ложају и земљишту на коме су. Све шуме су својом вегетацијом ж својнм пропз-
водима од врло велике корнсти човечанству. 

Шумар-и. Тако иарод у Србијп зове свакога, коме je задатак да чува шуме, 
било посредно или нелосредио, био on обичпи чувар или школовани шумар. Раз-
лику међу њима правн само no звању: окружни, срески, општински, маиастирски 
и т. д. гаумар, или шумар-управник, подшумар и.лувар. У разговору обич:ио се 
чује: Богме ухватио га тумар баш иа сечи, na тсшко њему! 

Шумар-и, гиулшрово дрво. Лиснато дрво, обичпо храст. Говори се тако погдегде 
у источној Србији и у Шумадији. У разговору мож.е се чути: Осекао сам један 
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гаумар, (м. једно дрво), или заостало ми je у забрану још неколико шумара {њ 
дрвета),11л:икуииосам једношумароБО дрво (м. храстово дрБо). — УШум. Уредби 
од 1857. год. постоји и овако наређење: „Забраш! и ш /̂жа̂ ж незаграђени ло само 
обедеЈкени не дају прако Ержтјашатељу да их освојн под видом да то у његов план 
спада ако није прибавио право сопственооти no пролису ове Уредбе но- no пре-
дању могу кх сви у заједнжии уживатк". Јасно je да се под нзравом шумари овде 
мисли iia храстовс грмове који су овим и ранијжм шумским законима нарочито 
штићени као жирородна гора. 

Шумпф. Омања шума, ч̂ естар илц густиш лиснате шуме. Говори; се гдегде у 
запад. Србкји. У разговору чобани веле: Вађоше MR козе у шумар. Прота Матеја 
у својим Мемоаџша уколико ее у овима дотиче шума, вели: „Рекао би да не само 
војндди певају но да je и шумар и сваки.листак на дрвету људски глас узео и 
пропевао.... Но из поља окренем к шумару,.. . У једној пољани окруженој 
шумарем..,. Више пекине у шумару". 
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