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ŠUMARSKIl/sr 
GOD. 58. APRIL—MAJ—JUNI 1934. 

ПРЕДГОВОР 
Шумарсшву Југа шсвећујемо овај свезак Шумарског 

Лисша. Чинимо то y жељи, da са шим шумарсшвом, њего-
вим радом u шежњама упозшмо не само чишаоце Лисша 
u чланове, већ u тиру јавносш. Ha својој седници 4 фебру-
ара о. г. Југословенско шумарско удружење закључило je на 
иредлог своје Скопске подружнице, da y аовећаној наклади 
изда ову сиоменицу посвећену Југу отаџбине. У смислу mora 
закључка предајемо ве1ш број иримерака интелигенцији Југа, 
на коју аиелујемо, da свесрдно подупре насшојање својих 
шумара око изграђивања шемеља боље будућноспш нашега 
народа. Најмлађе y земљи, шумарсшво Југа има da крочи 
шрновитим u неушртим сшазама. Тим више je иошребно, 
da му све иозишивне снаге y земљи иосвеше иуну иажњу u 
разумевање. Једино сарадњом свију могуће je da ce унаиреди 
u поиуларизује шумаршво, ma важна u основна грана на-
родне иривреде. 

Будућност нашега народа на Југу, трајан просаеритет 
u благостање његово, уско су везани са будућношћу, иро-
сиеритетом u развојем шумске иривреде. Шуме u шумска 
земљишта запремају do 40°U површине Јужне Србије. Уна-
предити на moj иовршшш ироизводњу, трајно осигурати u 
аовекати продукцију иостојећих шума, аошумити пространа 
оголела, сада неилодна шумска земљишта, a на трајну корист 
народа u отаџбине — узвишена u тешкаје задаћа шумараЈуга. 

Скоиска аодружница Југословенског шумарског удружења 
аредложила je, da ce изда ова споменица. Пошакла je своје 
чланове на сарадњу u ирикуиила материјал за штамау. 
Предајући сиоменицу јавности, изразујемо moj Подружшци 
наше признање. 

Затреб, фебруара 1934 
УПРАВА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 
ШУМАРСКОГ УДРУЖЕЊА 
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Inž. LJUBOMIR MARKOVIĆ (SKOPLJE): 

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ШУМАРСТВА 
НАШЕГА ЈУГА 

(VINGT ANNÉS DU TRAVAIL FORESTIER AU MIDI 
YOUGOSLAVE) 

УВОД. 
Ове године навршава ce двадесет година од почетка шумарске де-

латности y привреди Југа. 
Наше шумарство код евога наступа затекло je неред y праву вла-

сништва шумског добра, слободу жжоришћавања, девастирања и крчења 
шума, као и велики број потнуно обешумљених терена. Велики светски 
рат само je појачао хаос y шумској и осталој привреди Југа, умањио 
рад на подизању Југа за читавих пет година и y многоме омео правилан 
и стваралачки рад шумарства. 

Сматрали смо за своју дужност, да периоду 1913—1933 прикажемо 
y грубим потезима и тако погледамо кроз минулих двадесет година на 
трновити пут шумарства Југа. Нека би нас догађаји и резултати тога 
времена опоменули и упутили на систематски и истрајан рад. 

I. ПЕРИОДА, 1913—1918. 
Балкански ратови, који су почели 1912 године, донели су жељену 

слободу Старој Србији и Македонији. Краљевине Србија и Црна Гора 
поделиле су Стару Србију, док je Македонија подељена између Србије, 
Бугарске и Грчке. Највећи део Македоније припао je Србији. Букурешки 
мир од 1913. године, после нежељеног рата са браћом Бугарима, санк-
ционисао je ову и овакву поделу територкје, која je ввгше од пет векова 
била саставни део Турске Империје. Наше вековне тежње су ce испу-
ниле. Србија je удвостручена no лространству. Она треба да ce удво-
стручи и y својој економско-привредној моћж. Не само воља и тежња 
за материјалнжм напретком, већ и културно - цивилизаторска мисија 
Србжје поставља ce од самог ослобођења. Треба изједначити Југ са Се-
вером краљевине, како y културно-просветном, тако и y е-кономско-
привредном правцу. Духовна и материјална снага ондашње Србије то 
дозвољава и намеће. 

Министарство Народне Привреде, y коме je 1913. године била скон-
центрисана целокупна радиност и иривреда Краљевине Србије, одлучује 
да y току 1913. године проучи систематски привредне пржлике нових 
крајева и на основу добивених резултата изради п р и в р е д н и про-
грам п р е п о р о д а тих крајева. У ту сврху одабрани су признати 
етручњаци наши и влострани. Основане су комисије са no најмање два 
стручњака за све гране народне привреде и то: 1. за трговину и ради-
ност; 2. за ратарство; 3. за сточарство; 4. за винодељство и воћарство; 
5. за шумарство и 6. за рударство. 
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Комисије су, изузев ону под тач. 4., почеткол октобра 1913. године 
кренуле на Југ и, захваљујући лепом времену и примереном труду 
чланова, оне су завршиле свој рад на торену и почетком јануара 1914. 
године вратиле ce y Београд, где су стручњаци поднели своје извештаје. 

Министарство Народне Привреде штампа добивене извештаје y 
књигу: »Народна Привреда y присаједињеним крајевдша. Издање Мини-
старства Народне Привреде. Београд. 1914.« Књига je имала задатак, 
да упозна и шире заинтересоване кругове, као и јавност, како би пре-
тресање истакнутих проблема y јавности допринело свестранијем и 
темељнијем раду на изградњи привроднс полититес присаједшвених 
области. 

Извештаји су па/кљиво и за оддашње прилике довољно докумен-
товано израђени. Поред путева за будући рад на препороду нашега Југа 
они су нам дали приближну слир;у затеченог стања привредног живота 
народа. Ta ce књига и данас, када славимо '20. годишњицу привредног 
рада на Југу, консултује и чита са интересом и пажњом. 

С обзиром на задатак, који смо себи поставили, прелазимо лреко 
логледа, мипгљења и прсдлога других вомисија и дајемо места шумар-
ској комисији, чији су погледи, мишљења и предлози, и ако данас без-
разложно заборављени, ирви ва;кан докумснат за изграђивање птумар-
ства на Југу. 

Комисија за шумарство. 

Ова je комисија састављена од гг. Бруна Шргндлера, надшумара 
из Пруске, Др. Петра Ђорђевића, шгсиектора Министарства Народне 
Привреде и Др. Ђорђа Јовановића, окружног шумара y Куманову. Ова 
два наша стручњака данас су ирофесори на Универзитету y Београду, 
где као наши ветерани на Шумарском Отсеку Пољопрнвредног Факул-
тета спремају генерације птумарских стручњатга, које ће ићи њиховим 
стонама на Југу. 

Комисија je кренула из Куманова 19. Октобра 1913. године и према 
одређеном итинереру обишла сва подручја новоослобођених крајева, 
изузев подручје јужно од Велеса до Ђевђелијс. Услед рђавог времена и 
великих снегова они су прекинули путовање 9. јануара 1914. године y 
Битољу. По поврапгу сваки члан комисије поднео je засебан извештај 
и та три извештаја заузимају, y напред споменутој публикацији изве-
штаја, простор од 345. до 445. странице. 

Свако подручје проучаван>а описано je y грубим линијама. Истак-
нуте су карактеристике земљишта, шума и пошумљавања ж на основу 
тих описа и општег утиска изнешени су закључци, мишљења и предлози. 

Јасно je, да су краткоћа времена, сезона рада, последице тек за-
вршеног рата, недостатак комуникација и превозних сретстава биле чи-
њенице, које су упливисалс иа дубину и гаирину проучавања, али 
стручност и истрајност ових пионира су y многоме парирали те нега-
тивне чињенице. 

С обзиром на интересантност погледа изнећемо y скраћеном прс-
гледу ове извештаје појединачно. 

1. Б р у н о Ш и н д л е р своди безшумност Југа y главном на 
четири фактора: ј a к a е к с п л о a т a ц и ј a, ш y м с к и п о ж a р и 
с л y ч a ј н о г и с и с т е м a т с к о г п ор ек л a, н е д о с т а т а к п л a н-
с к о г г a з д о в a њ a и н a д з о р a и л о п a ш a y п р и л н ч н и м 
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р а з м е р и м а . Предлаже одржање и уређење постојећих шума и по-
шумљавање разређених шума и голети. У пошумљавању преноручује 
природни u вештачки начин. Инклинира према четинастој шуми и 
букви y вишим пределима. Ha свежим експозицијама препоручује 
смрчу, јелу и букву na место врста, које ce ту од природе налазе. У 
вижим пределима, на бујичним теренима, који су мање изложени 
мразу, даје места багрему. За •ситногорицу храста препоручујс он-
ходњу од 40 до G0 година. Пре свега треба извршити ограничавање 
државних шума, затим радити на унапређењу сточарства и на тај начин 
умандаги број грла и начин његове исхране. У пошумљавању вештач-
ким путем препоручује постушш рад, који треба да ce ирвенствено 
кадовезује на постојеће шумске комплексе, на бујичне терене и na 
пошумљавање хигијенско-естетичког карактера y близинц насеља. 
Израдити треба за сваки округ о п ш т и к y л т y р н и п л a н з a и о -
ш y м љ a в a њ e. Потребу особља предвиђа са 20 окружних шумара и 
80—100 чувара шума-лугара. Успех рада na санирању шумске при-
вреде везује за квалитст и број шумарских стручњака, којима he та 
дужност бити поверена. 

2. Др. II е т a р Ђ о р ђ е в и ћ израђује прву шумску карту Јужие 
Србије и на основу тога рада подноси предлог организације шумарске 
службе. Целу територију дели на 10 шумских управа. Окружни шумари 
треба да станују што ближе шуми, односно на средокраћи шумских 
комплекса њихове територије. Поред 10 окружних шумара тражи да ce 
са 1. јануаром 1914. год. постави и 52 чувара државних шума, чија 
седишта треба да буду y самрј шуми. Даје детаљне стручне предлоге о 
експлоатацији шума и њиховом пошумљавању природним или вештач-
ким начином. Заговара претварање букових y шуме смрче и јеле. a 
храстових y шуме бора. Препоручује забрану паше и сече y шума-
рицама, које треба да тим путем постану јаке и корисне изданачке 
шуме. Из социјалних и економских разлога предлаже постепено став-
љање под забран тих шума. У овоме даје првенство шумама на стрмим 
и бујичним теренима. Вештачко пошумљавање ставља иза природног 
ношумљавања постојеких шума и шумарица, и то само na голетима 
где je шумска вегетација неопходна. За северне и западнс падине пре-
доручује смрчу и јслу, док за јужне и југоисточне препоручује бор. 
Посвећује пажњу шумским расадницима, којс треба прво основати на 
местима где ће ce врпшти претварање лиснатих y четинасте шуме. a 
доцније за ниже пределе бујичног и небујичног типа голети. 

3. Др. Ђ о р ђ е Ј о в а н о в и ћ говори исдрино о природним факто-
рима, који условљавају живот и развој шума. Посебно третира хидро-
графске, геолошке, педолошке и климатске прилике области. Флори и 
фауни посвећује пажњу. Узима y разматрање народ, његове особине и 
занимање. Износи укратко историјат шумарских прилика за владавине 
Турака. Статистичким путем скреће пажњу на главне особине шума и 
на велику безшумност нових области. Шумску површину дели на: a) 
шуме са одраслом гором; б) шуме са ситном гором; и в) бесшумне про-
сторе. Говори о утринама и суватима, a y всзи с тим и о сточарском 
карактеру народа, Излаже своје погледе о колонизацији слабо насе-
љених делова територије и повољном утицају колониста на домородце 
и њихов рад. Предлаже уиапређење шумске иривреде путем сузбијања 
прекомерних сеча и паше. Тражи добар кадар стручњака и чуварског 
особља. Територију дели на 1S шумских управа и њихово груписањс у 
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инспекторате, чија би седишта била y Окопљу, Косовској Митровици и 
Витољу. Указује на недовољност достојећих 7 шумских одељака. С об-
зиром на недовољност домаћих стручњака тражи, да ce y Београду 
отвори Шумарски Отсек на Пољонривредном Факултету или бар Средња 
Шумарска Школа, која би корисно иослужила до оснивања Пољо-
привредног Факултета. Ограничаваљу шума, y вези са сређивањем 
ириватно-правних односа, посвећује особиту пажљу. Говори о став-
љању под забран слабих шума y циљу њиховог јачања. За ситногорицу 
тражи забрану сече, паттте, брста и лисничарења за време од 5—10 го-
дина. У даљем току састојина препоручује прореде и конверсију y 
високе шуме. Ha местима где то изискује интерес народног живота 
треба задржати ниску шуму са опходњом 15—25 година. За пошумља-
вање вештачким путем препоручује y главном четинаре: црни и бели 
бор и смрчу. Мање голети y близини насеља треба засадити багремом. 
Улази y детаље пошумљавања голети садњом. Присталица je једно-
годишњих садница. Сувигае слабе оаднице треба пикирати и садитв; их 
као двогодишње, нарочито код поправке култура. Старије саднице треба 
да ce избегавају, јер ce тешко прнмају. Из здравствених, естетичких и 
климатсЕих обзира, треба вршити пошумљавање терена y близини на-
сељених места, поред путева и жсљезничких пруга. Предвиђа велику 
борбу са стоксш y току пошумљавања као и велике кредите, који he 
бити потребни. Осврћс ce на тежак ЈКИВОТ шумарских органа, на награде 
y вези са тим и на потребу новог законодавства, које треба да обухвати 
и шумске прилике нових области. У циљу нојачаног рада на шумар-
ству Краљевине Србије предла/ке оснивање засебне Дирекције y оквиру 
Миннстарства Народне Привреде. 

Сва три извештаја констатују дсрутно стање шума, неразумно 
газдовање и експлоатацнју, јаку пашу y н>има, недостатак надзора 
уопште, нехат турских власти, зачетак шумске управе, уништавање 
шуме свима срествима и начинима. Нови путеви санирања шумске при-
вреде треба да ce пробнјају и изграђују у р е ђ е њ е м п о с т о ј е ћ и х 
ш у м а , ј а ч а њ е м с л а б и х ш у м а и ш и к а р а п у т е м з а б р а н е 
и в е ш т а ч к ж м п о ш y м љ a в a њ е м и о т п y н о го л их п о в р -
ш и н а б у ј и ч н о г и о б и ч н о г к а р а к т е р а . У томе правцу 
тражи ce уређење шумарске службе, ограничавање шума и сређивање 
нереда y приватно-правним односима шумског добра, поступно јачање 
слабих шума y вези са сточарским карактером становништва, посге-
пено али систематско уређење експлоатације шума и њихово планско 
уређење. 

Карактеристична je тежња претварања лиснатих шума y чети-
насте, с обзиром на рентабилност те врсте шума и ношумљавање голети 
y главном са четинарима као што су црни бор, бели бор, смрча и јела. 
Од лишћара ce узима за ниже пределе и на мањим површинама багрем. 
Он je намењен сеоском малом газдинству, док ce нова шума замишља 
као економско-финансијски објект северног типа. Ова тежња je плод 
ондашњих гледања на рентабилност шуме и тај принцип je превладао. 
Он je нарочито изражен y извештају Б. Шиндлера, где je смена аооци-
јација и мимо природе јасно истакнута. Гледишта наших стручњака, 
и ако под утицајем те струје, која je онда владала y Немачкој, мање 
су упорна, јер je код њих јаче изражено позиавање природних фактора, 
који улрављају ЈКИВОТОМ јужне шуме и народа. 
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Погледи Др. Ђоке Јовановића на природне факторе, на прошлост 
шума и шумских прилика, на особине и живот народа, на својину 
шумског добра нарочито су интересантни. Исто тако његово гледање 
на организацију шумарске службе на Југу и y Београду. 

У оцени површина голети види ce јак утисак голети на испити-
ваче, који долазе из крајева, где je шумовитост јача, те je њихова 
окулариа процена много пута увеличана. Јасно je, да краткоћа времена 
и друге потешкоће нису дозвољавале бољу оцену. 

Kao што ce види, извештаји су од великог значаја и инетероса. У 
њима je, са малим изменама и допунама, сажет програм шумарске по 
литике, који би и данас нашао корисну примену. 

AKO пак узмемо, да шумарство сачињава једно тело са осталом 
привредом, онда je пут, који je изабрало Министарство Народне При-
вреде 1913. године, био на своме месту и једино исправан. Ослонац, 
који граже ове гране једна на другу, налази израза y свима извешта-
јима. Ошпте подизање како привреде тако и просвете нових крајева 
сачињавало je y то време јсдну органску целину и y толико je пут, i;ojn 
je изабран, био реалнији и остварљивији. 

Ha велику жалост тај je правац рада прекииут великим ратом, 
који je букнуо средином 1914. године. Лепе замисли, реални погледи, 
мишљења и предлози, да иису нашли места y едицији Министарства 
Народне Привреде, једва да би били познати нама, који смо дошли на 
рад тек после завршетка рата 1919. године. 

Ратна периода 1914—1919 год. изражена je y пуном застоју на-
родне делатности y погледу културном, просветном и економско-при-
вредном. Напротив je y тој периоди наступило назадовање y свима 
правцима. Добра свих категорија коришћена су до изнемоглости, a 
људски je материјал страдао, патио ж гинуо немилице. 

II. ПЕРИОДА, 1919—1928. 
Нови дани слободе Југа као и Југославије, док су са национално-

политичке стране били триумф југословенске мисли, дотле са гледншта 
подизања народне економије нису тако стваралачкж и систематски као 
они из 1913. године. 

HOB поратни живот са схватањима, која je рат наметнуо, изградња 
југословенске државно-политичке целине, умањен кадар и квалитет 
економиста, привредника и стручњака no свима гранама народне ради-
ности и економије, све су то карактеристике нове периоде. 

Привреда некада централисана y Министарству Народне Пржвреде 
дели ce y више ресора. Док ce претресају и решавају политички про-
блеми нације и њеног уређења, са много жућности и словенске нереал-
ности, привредни ресори често слул-ге партиским погодбама. Све je y 
знаку несталности и несистема. 

Србија y напону духовне и материјалне снаге y 1912/13. години, 
могла je дати и људство и материјал за рад, a после 1918. год. измрцва-
рена, са много умањевлш интелектуалним силама, нашла ce пред већим 
и сложенијим задатком, него што je био онај из 1913. године. 

У нови период југословенска je нација ушла са умањеним снагама 
n y већини свога пространства са уништеним добрима. Тежиште рада 
није више југ нсго север и северо-запад Југославије. Тамо ce налазе и 
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економска добра, која дају лриходе одмах, и на њих je материјалистичко 
схватање поратног друштва сконцентрисало своју пажњу. 

Заборавља ce на правац и начлн рада, који je зачет 1913/14. године 
и који пије могао добитл, услед ратних поремећаја, своје место y једтгом 
програму рада на подизању Југа. 

У општем вртлогу лривредног живота одмах после рата шумарство 
не налази свој пут пити га систематски тражи. Упоредо са постављањем 
државне администрације поставља ce постепено и шумгска управа 
на Југу. 

Данас, к&да гледамо на ту периоду, видимо, да je она одговарала 
приликама превирања ловог државлог л пацлопалдог организма. С тога 
и не можемо замерити, y оној мери како би ce то могло учинити, људима 
који су водили ресор шумарства y тој периоди. 

1. Организација шумарске службе и њен рад. 
Шумарски одељци код окруаших начелстава, њих 12 на броју 

1914/15. године, претворени су 1919. y окружне шумске управе. Инспек-
торат y Скопљу био je спона између шумских управа и Министарства 
Шума и Рудника. Он ce 1922. год. претвара y Дирекцију Шума. 1923. 
год. оснивају ce, поред ранијих, шумске улраве y Кавадару и Кичеву. 
Тих 14 шумских управа рукују са свима шумама Јужне Србије сем 
Новопазарског Санџака. 

Малобројност и младост особља, његова систематска несталност и 
несређеност свих прилика уопште, главне су карактеристике тога вре-
мена на подручју Југа. • 

AKO je интересовање за прилике Југа код водећих пренето на 
остале крајеве, то није случај нашега Вожда, који 1928. год. даје светлу 
иницијативу за озбиљан и интензиван рад на пошумљавању голети 
нашега Југа. Ta иницијатива наводи Министарство Шума и Руднш;а, 
да ce упути y претрсс и студију шумске привреде Југа. Одржане су две 
конференцнје y Скопљу, на којима узима учешћа генерални директор 
шума инж. Миодраг Стаменковић и поједини начелници оделења. Кон-
статовано je тешко стање шумарства на Југу. С обзиром на важност тих 
стручних конференција износимо закључке са прве конференције: 

1. Да ce y Министарсгву Шума и Рудника као највишој шумар-
ској инстанцији nppi решавању предмета, који ce односе на пословање 
Јпумарске струке, увек прихвати мишљење и предлог само стручњака. 
Исто тако да ce на положаје y Генералној Дирекцији Шума доводе само 
личности са највећим стручним и моралним квалификацијама. 

2. Да ce обласним Дирекцијама Шума уопште, a y овоме случају 
специјално Дирекцији Шума y Скопљу, одреди и осигура довољна 
компетенција y смислу уредбе о организацији шумарске струке како y 
1ехничком тако и y персоналном погледу, ради упрошћавања админи-
страције и бржег отправљања послова, чиме би ce народне потребе нај-
брже и најбоље задовољиле. 

3. Да ce све шумарско особље, које служи на подручју Јужне Србије, 
апсолутно обезбеди од политичког утицаја и дотадањих честих промена. 
Исто тако да ce на одговарајуће положаје доводи особље искључиво са 
стручним и моралним квалификацијама. 
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4. Да ce одреди макеимум од 3 год. службе, коју треба да нроведе 
шумаски службеник y Јужној Србији, na да би после тога добио право 
на премештај no евојој жељи y друге крајевс. 

5. Да ce побољша материјално стаље свих државнк" службеника 
уопште, иа и шумарских, y колико ce односи на специални додатак на 
службу y Јужној Србији. Осим тога да ce овом особљу осигура исплата 
специјалних додатака no чл. 40. закона о чиновницима и осталим др-
жавним службеницима грађанског реда и no иравилнику о нарочитим 
додацима шумарском особљу, било то y натури или y одговарајућем 
стаљу вредности; кратко речено: да ce правично реши пријем депутатних 
принадлежности. (Узгред ce напомиње, да сс депутатно дрво исплаћује 
na рачун буџста, a депутатно земљиште одобри код Дирекција с оне 
стране Саве и Дунава ради једнакости са тамошњим особљем y томе.) 

6. Да ce подигну пристојне зграде за смештај шумарских надле-
штава и становање особља, jep то динге углед државе, даје доказ њене 
моћи и сталности, a осигурава придолазак старијих искуснијих чи-
новника. 

7. Да ce слуЈкба y Јужној Србији ne сматра као до сада, те да ce 
п премештаји ne врше са таквом јавном или ирикривеном намером, jep 
то убија вољу нс само за стручни, него и за јавни рад. 

8. Да ce хитно расправе и уреде имовински односи y погледу шума, 
т. ј . да ce образовањем довољног броја судова за ограничавањс државних 
шума рад на ограничавању истих што пре оконча. 

9. Да ce уреди рационална експлоагација зрелих шума као и екс-
плоатација шума уопште. Исто тако да ce побољша и администрација. 
како би ce олакшале и задовољиле потребе. 

10. Да ce уреди експлоатација, свуда са теа?њом к већој рационал-
ности и с погледом на иародне потребе дотичнога краја као и na др-
жавну касу. Да ce ово изведе, потребно je извршити инвентарисање су-
вата, проучити њихов међусобни однос и каквоћу и испитати њихов 
значај, улогу и важност за народну привреду с погледом на потребе 
сељака као пољопривредника, затим професионалних сточара и сточара 
трговаца. Осим овога веома би било потребно специализирати известан 
број стручњака искључиво за рад y овом правцу. 

11. Да ce пошумљавању y Јужној Србији посвети темељнија 
пажња и да ce унесе y тај посао више система, jep то изазива утисак 
сталности и развија код грађана ocehaj, да ce о њима и њиховим даљ-
њим потребама и благостању води рачуна. Ради овога треба увести y 
живот бупетом предвиђени Инспекторат за пошумљавање и упростиш 
адмшшстративни поступак за прпродно пошумљавање. 

12. Да ce заштити и унапређењу лова посвети већа пажња и да 
ce преко надлежних Мипистарстава учини све, како би ce спречио 
бесправан лов др/кавних службеника, jep нарочито они бесправно лове, 
и ако су многи од њих законом позвани, да штите лов. 

13. Да ce најстроже примењују закони. jep само то даје утисак 
сталности и рада. Забранити и спречити треба свако својевољно тума-
чење и мењање закона позивањем на неке изузетне прилике. Тек стро-
гом применом закона може ce утврдити, колико он одговара приликама 
овога краја, те да ли би и какве измене биле потребне. Но решење о 
овим изменама мора безусловно доносити највиши надлежни форум, 
који y неким случајевима може бити и административни. 
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Друга конференција je y главном посвећена раопореду сума из 
зајма од 20,000.000 динара закљученог од стране Министарства Шума и 
Рудника код Хипотекарне Банке y Београду, a за потребе унапређења 
шумарства Југа. Том приликом je решено, да ce оснује комисија за 
проучавање шума и шумских прилика y Јужној Србији, да ce појачано 
продужи ограничавање државних шума и приступи хгодизању зграда за 
смештај шумских надлештава као и станова за чиновнихее шумарске 
струке. 

У снровођењу закључака са конференција задатак Дирекције 
Шума y Скопљу обухваћен je y следећим лихшјама: 

а) Завести ред и дисциплину међу особљем, те искоренити све 
старе рђаве иавике. У нсто време радити na задобијању довољног 
броја потребног персонала, a уједно са тим радити да сс стварањем 
повољних животних услова омогући прилив особља и неовисност цело-
купног персонала. 

б) Одстранити и онемогућити утицај немсродавних фактора, што 
би са оним лод l повољно утицало на смањење прскомерних и нсу-
редних сеча. 

в) Завссти ред и систематски рад y пословима код Управа и на 
терену, те обезбедити за ово довољна средства и особље. 

г) Обавестити и упознати меродавне сваком згодом и што тачније 
о стању ствари; изнети га y правој боји као и грешке свега оног, што 
je чињено. Ако ce при овоме има y виду, да ce je за последње три и ло 
годинс променило пет Минргстара и три Генерална Директора, онда ce 
може схватити сва тежина и делшхатност потхвата. 

д) За добијање персонала радити што je год могуће више. Исто 
тако радити и на стручним стварима, коликогод то донуштају срества 
и недовољни број особља, па и нод цену изнурености особља и зане-
маривања споредних послова, y колико ce ови због физичких немо-
гућности не би могли свршити на време. 

Требало je да прође 10 година и дође опомена шумарству, na да 
ce приступи оном путу, који je оцртан 1913/14 и који je требало ири-
хватити одмах лосле рата 1919. године. 

Ова периода, сем изузетних личних подвига, не садржи смишљен 
рад, већ лутање, несмишљеност и рад на парче. Југ je y овој периоди 
био мезимче Југославије, коме je y шумарству посвећена само пла-
тонска љубав. 

2. Лични подвизи. 
Младост стручњака je изразита, a y вези са том околношћу и 

њихово младо искуство. Почетак шумарства после рата, препуштен 
њима xi догађајима, карактерисан je младачким подвизима и напорима. 
који ce ломе не дошавши до циља. Њих не покреће систем, програм и 
иаредба, већ сопствена воља, младачка снага и идеализам као и тежња 
да ce уреже стаза будућности. У томе леаж величина тих подвига. 
Сви, који су y тој периоди радили, заслужују признање као појединци, 
док као целина службс не дају такву слику. 

Простор овога приказа не дозвољава нам, да пршсажемо рад 
свију; с тога ћемо ce ограничити на оне, који су хтјизразитији y правцу 
личне хшицијативе. 

a) Инж. Д р а г о љ у б С. П е т р о в и ћ дошао je ira Југ као млад 
стручњак и већ 1926. годинс имамо његов рад — монохрафију » Ш у м е 
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и ш y м ск a п р и в р е д а y М а к е д о н и ј и « (y округу тиквешком). 
Taj рад, онда младог окружног шумара y Ђевђелији, значајан je и no 
томе, што je први тс врсте. У њему je говора о географском положају, 
о статистици привреде и становништва, о његовим одликама и зани-
мању, о хидрографским, рељефним, геолошким и климатским особи-
нама краја. У њему ce доноси опис шума, њихово подизање, експло-
атисање и заштита. До граница могућносги улази он y корисне детаље 
и из целог његовог дела јасно ce види, да je он схватио шумску при-
вреду као нераздвојни дсо народног живота онога краја. Указује наро-
читу пажњу флори, која je разноврсна и интересантна, с обзиром на 
климатске и елевацијске услове подручја. Да би овај рад дао, инж. Д. 
Петровић приступио je проучавању проблема и прилика, које износи и 
расправља, са стручношћу и младачким еланом. Многи његови за-
кључци интересантни су и на месту. Овај га je рад везао за наш Југ и 
после, када више није y нашој средшш, он продужује да прати развој 
шумарства и учествује сгално y њему. 

б) Инж. 0 р е с т и ј е К р с т и ћ посвећује, међу првим после-
ратним силама, сву своју стручност и радиност шумарству Југа. Од 
1922. до краја 1928. године његова je делатност уткана y све напоре 
шумарства. Покреће и учествује y ограничавању шума. Ради и про-
пагира ношумљавање голети. Улази y суватску скономију и пише о 
њој. И ако не no сили закона, он je наизменични шеф са мањим или 
већим прекидима. Носио je шумарство Југа кроз незгоде, које су време 
и прилике стварале. Његова младост, енергија, стручност и уложени 
труд нису награђени одговорајућим успесима, али то не значи, да 
и>егов рад није послужио као подлога ономс, што доцније долази. 

в) Инж. К о н с т a н т и н С м и љ a н и h y главном учествује y 
ограничавању шума и y пошумљавању голети. У све своје потхвате 
уноси одлучну вољу за усиех, коју не могошс сломиги ни стални 
неуспеси. Он je стално y тражењу бољега. Његов рад као и других 
шумара из тога времена je послужио будућим успесима. 

г) Инж. В а л е н т и н Ш а ц к и посвећује своје дугогодишње 
искуство lis Пољскс пошумљавању логети y главном. Он je неуморан y 
тражењу бољега. Неуспеси га наводе на увођење шанчева y пошумља-
вању и на осматрање феномена, који прате тај рад. Узима видног 
учешћа y испитивању смоларења y Поречу, и ако y главном са исто-
риско-статистичког гледишта. Завођење методе садње y шанчевима no 
Chevandter-y није дало опих резултата, које je он са правом очекивао, 
ne само због тога што метода није одговарала свима теренима, већ и због 
тога што као нерегулисани помоћни opran није имао и хијерархијско 
право, да ce његове замисли спроводе систематсви, на време и y целости. 
Његовом смрћу крајем 1928. год. шумарство југа. a нарочито пошум-
љавање, изгубило je једног озбиљног, смишљеног, искусног и стручног 
поборнкка и пријатеља, Умро je као сиромах и na послу. Нека му je 
лака наша земља и трајап опомен међу шумарима Југа и Југославије! 

д) Др. Н. К о ш a н и н, професор универзитета y Београду, својим 
студијама о четинарима и нитомом кестену индирекгно помаже рад на 
унапређењу шумарства југа и његове су студије данас основа за све 
што долази y рад, a односи ce на ове врсте. On je y првом реду научник-
испитивач флоре, али ne пропушта прилику, да изрази своје мишљење 
y погледу пошумљавања голети из нижих и виших региона, да прикаже 
захтеве четинара (црни бор, молика, муника, јела, алепски бор и т. д.) 
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на тло, надморску висину, експозицију н т. д. Ha пољу пошумљавања 
нрепоручује опите и на основу тога доношење закључака за праксу 
пошумљавања. 

з) Др. Ј о с и п Б a л е н, y својству инспектора y одељењу за по-
шумљавањс, и no положају и no својој специјалности упознао ce са 
тешкоћама пошумљавања Југа. Његов прпказ »Пошумљавање Голети 
Јужне Србије« y публикацији »Пола Столећа Шумарства 1876—1926, 
Загреб« уноси светлост y климатске прилике југа, y одабирање врста 
дрвећа, које треба да уђу y пошумљавање голети, као и y пошумљаваае 
дриродним начином слабих и закржљалих шума. Има индиција, да je 
нашао сличности са пошумљавањем крша на Јадрану, и преноои из-
весне врсте дрвећа тога краја y пошумљавање голети на Југу. 

и) Инж. М и х а и л о М а р к о в и ћ , y својству референта y оде-
лењу за пошумљавање, упознаје тешкоће пошумљавања, учествује y 
њиховом отклањању, преузима делимично извршење тога рада, фото-
графски снима за историју и лропаганду важне објекте и елементе 
пошумљавања. 

Ова периода шумарства je y знаку организације шумарске службе, 
појединачних напора, без система и координације сила и крсдита. У 
ограничавању шума мало je учињено, многе грешке и незгоде ту су 
нашле места. Чување шума више je него слабо. Чувареки je кадар y 
већини несигуран и одан партизанству. Ha уређењу шума не ради ce. 
Бујичарству ce не иосвећује паагња. У пошумљавању голети, где ce 
сразмерно највише улоЈКило труда и новаца, видимо лутање без си-
стема и плана. Оснивани су расадници, на којима ce y већинп случа-
јева напон шумарских сила завршавао. Народно пошумљавање je про-
пагирано и y извесним подручјима са успехом. 

Поједшш вредни и идеални шумарски органи тога времена 
очајавали су због овог нерсда и неуспешних радова. Они су непрестано 
тражили боље, али то боље није долазило. 

III ПЕРИОДА, 1928 — 1933. 

Конференције y 1928 години донеле су закључке, no којима ce 
шумарство Југа има кретати. 

Сталност особља ce побољшава, број сгручњака je y порасту, не-
када млади стручњаци, TOKOM година ce богате искуствима, чуварски 
кадар ce јача и поправља. Приводи ce y дело решење о комисији за 
проучавање шума и шумских прилика y Јужној Србији. Купују ce 
плацеви за будуће зграде шумарских надлештава. Ириступа ce проу-
чавању сувата и њихове економије. Ради ce na ограничавању држав-
них шума. У овој периоди долази оснивање банских управа, a са тим 
y вези и стварање Отсека за Шумарство код банске управе y Скоиљу. 

Проучавање шума и прилика. 
У комисију за проучавање шума одређени су инж. Драгољуб 

Петровић и инж. Ханс Ем. Они систематски обилазе целу територију, 
прикупљају материјал, критички посматрају целокупност проблсма и y 
току 1928 и 1929 године довршавају теренско проучавање; y 1930 години 
га допуњују и разрађују и почстком 1931 године подносе га Мини-
старству Шума и Рудника y форми извештаја. 
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Овај огозежан рад, плански израђсн, чини за себе један важан 
докуменат и ослонац за шумску привреду Јужне Србије. Он je и гагас 
шума и статистика и слика свих компонената шумарства и привреде 
Јужне Србије. Од њега трсба лоћи, када ce улази j детаљ. У њему данас 
тражимо и налазимо озбиљне податке, које практично шумарство треба. 
Ниједно шумарско надлештво није без прегледне карте шума, коју су 
нам они дали. И ако то дело има данас само локални и канцеларијски 
значај, није кривица до њих нити до нас, који га користимо y раду. 
Поједине нартије овога обимног дела писци обелодањују y Шумарском 
листу, те he бар на тај начин бити од шире користи. 

Ограничавање шума. 
Ha ограничавању државних шума радило je y 1928 години 10, 

1929 год. 2, 1931 год. 5, 1932 год. 4 и 1933 год. 8 судова. Појачани кре-
дити за овај посао y години 1933 доказују нам решеност, да ce овај рад, 
тако потребан код унапређетва гаумске привреде, што скорије заврши. 
Грешке, које су чињене при његовом спровођењу, и ако бројне, са завр-
шетком ограничавања пашће y заборав. У сваком случају, пре 1940 
године не може ce очекивати срећан завршетак овога важног лроблема. 

Проучавање сувата. 
Проучавање сувата и њихове економије поверено je инлг. Орестију 

Крстићу, који ради кратко време с јесени 1928 године, a y 1929 години 
тај рад преузилају и довршавају инжињери Јосип. Руголе и Богомир 
Шиш-говец. Почетком 1930 год. они подносе свој извештај, који je y 
основи информативно-тонографског карактсра. Капацитет појединих 
сувата одређен je према фактичном ист;оришћавању y години испити-
вања и на основу података из ранијих годииа. С обзиром на значај 
суватскс економије за Јужну Србију, где сс читави предели баве еамо 
сточарством као једином привредном граном од давнине, рад y правцу 
изграђивања суватскс привредне политике мора ce наставити и тако 
надопунити научно утврђеним чињеницама биљне асоцијације, климе 
и осталих фактора, који условљавају живот и продуктивност сувата. 

Тежиште суватске политике, према садашњем стању ствари. 
лежж у: 

1. Подмиривању летне попаше земљорадника-сточара резерви-
сањем нотребних сувата; 

2. Потпомагању професионалног сточарства на бази истинског 
задругарства; 

3. Издавању попаше за професионално сточарство y вишегодишњи 
закуп; и 

4. Приступању мелиорацији сувата y биљном и материјалном 
правцу. 

IV РАЗДОБЉЕ, 1930 — 1933. 

Почстком 1930 године наступа ихумарство банске управе као нов 
фактор деловања, које ће појачати нанорс шумара Југа. Оно добија 
задатак, да врши надзор над шумама свију категорија власшшггва, да 
заведе ред и меру y експлоатаиији недрн^авних шума, да спречи даље 
обешумљење. унапреди постојеће шуме, ојача за1фН{љале изданачке 

140 



шуме, да природннм и вештачким путем врати шуми и производњи 
шумске голети и за другу културу неспособна земљишта, да умањи и 
спречи штегно дејство бујичних потока и y координираном раду са 
осталим гранама народне привреде допринесе свој замашни удео y 
препороду нашега Југа. 

Прилив особља Отсека за Шумарство полако одтерећује државну 
шумску управу, y крјој ce такође шумарско особље јача и no броју и 
по искуствима. 

Дирекција Шума y Скопљу појачано продужује извршење свога 
дела задатка. Поправља чуварски кадар, појачава га y границама 
могућности, лриступа уређењу таксацијс, проучава и тражи повољно 
решсње y суватској економији, која je важан извор државних прихода. 
Дакле прелази ce на детаљне радове изграђивања рационалног газдо-
вања са државном шумском и суватском доменом. Успех тих настојања 
полако ce оцртава. Стабилност je особља после 1929 годвзне више мање 
осигурана, a самим тим и његов смирен, смишљен и позитиван рад. 
Овај и овакав правац рада je сада заведен и он he, no нашем мишљењу, 
лз године y годину бити појачаван. 

Отсек за шумарство. као нова институција, улази директно y про-
блеме. Љегов први налет je y правцу голети и њихово je пошумљавање 
непрестана брига целога Отсека. Заводи ce бујичарство и оно ce жзгра-
ђује y једном правцу. Јачању постојећих и закржљалих шума такође 
ce посвећује пажња, упоредо са јачањем стручног и чуварског особља. 
Заводи ce систем контроле y експлоатацији недржавних шума. Поиишља 
ce на уређење шума. 

Раздобље 1930—1933 и ако no времену краће, активније je y 
свима правцима. Како нам je рад y тим годинама више мање познат, 
јер y њему учествујемо од почетка, то ћемо ce на њему задржати са 
вшпе догаља. 

У колико радове y времену 1930—1933 познајемо више, y толико 
нам je теже о њима говоритп, пошто су ти радови сувише близу и y 
њима смо учествовали, те их можда нећемо моћи обухватити и видети 
y onoj светлости, како они заслужују. Нека нам ово буде извињење за 
оно што y тим радовима не будемо могли јасно видети и правилно 
припазати. 

Д и р е к ц и ј а ш у м а . 

Уређење шума. Таксација почев од 1929 године ради прогресивно. 
Елаборати из те године уводе нас y почетак уређења шума. Они су 
рађени од младих људи, који временом стичу искуства за радове y 
шумама, које су временом претрпеле све могуће свирепости човека, 
отоке и природе. У току 1930 и 1931 год. пристуиа ce јачању такса-
ционог особља, које даје постепено све бољс резултате. Пионири 
иаксације инжшвери Радомир Тривунац, Богомир Шинковец, Тихомир 
Јовановић, Василије Климов, Др. Јован Зубовић и Димитрије Бојић су 
урезали своја имена y проблем уређења државних шума. Истина je, да 
су државне шуме већином на врлетима, али je пешачка стаза просе-
чена и утапкана. Д. Бојић моћи ће лродубити и проширити ову стазу. 
Пред њиме су године за рад, као и ломоћ старијих и млађих y Ди-
рекцији. 
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До сада je уређено 11 шума са 49.310 хектара или око V» од огра-
ничених шума за државу. 

Сувати. Оуватска економија je на иуту, да нађе своје здраво ре-
шење y искоришћавању и уновчењу сувата. 

Сталне трзавице y томе питању заузимале су велик део времена 
стручњацима и уносиле нерасположење y редовима сточара. Бројне 
конференције са сточарима, даља испитивања сувата, сточарских при-
лика и њиховог менталитета, омогућили су Дирекцији Шума решење 
путем дугорочних закупа за главни део сувата. Овим je заведена пет-
годишња сређеност y главном делу сточарства и y искоришћавању 
сувата. Примена закупних уговора вероватно he наилазити на повре-
мене потешкоће, али смо уверени, да he искуство директора инж. 
Милоша Нешковића и његових сарадника y суватским питањима до-
принети правилном и праведном решавању тих тешкоћа. 

Економско и биљно проучавање сувата није извршено, те he ce 
сада Mohn пристулити н томе проучавању, на основу кога ће ce обу-
хватити проблем y целини и започети са нуигним мелиорацијама сувата 
и суватског газдовања. 

Искоришћивање шума y режији. Режија није могла наћи довољно 
места с обзиром на ранији недостатак особља и комуникација као и 
слаб квалитет шума. Тако данас имамо израду огревног буковог дрвета 
y сопственој режији само на подручју шумске управе y Тетову и 
Скопљу, док je она y Ђевђелији обустављена y прошлој години услед 
тешког и слабог уновчења израђеиог материјала. 

Искоришћавање државних шума. Експлоатација шума такође je 
минимална услед слабости шума и сортимената као и неповољних сао-
браћајних прилика. Израда дрвног угља и огрева на мало за сада je 
иајраспрострањенији начин коришћења дрвних производа из државних 
шума. Ha подручју шумских управа Косовска Митровица, Пећ и Бе-
ране експлоатација четинасгих шума je јача. 

Здравствено стање шума и одбрана од паразита. Поткорњаци су 
на северо-западном делу територије Дирекције напали већи део чети-
настих шума. Главни узрок овој инвазији налази ce y органској сла-
бости јеле и смрче, која je дошла као последица климатских екстрема 
y 1928/29. Tpeha je годшт, како ce ради на спашавању ових гаума 
иознатим средствима за уништење присутних паразита и уклањањем 
услова за њихов даљи опстанак. Овим замашним послом руководи ин/к. 
Орестије Крстић. 

Персоналне прилике. Kao што смо већ рекли, персоналне прилике 
стално ce побољшавају. Територија Дирекције Шума обухвата раније 
области Македонију, Стару Србију без Новопазарског Санџака и део 
Црне Горе. Сада ce простире на делове Вардарске, Зетске ii Моравске 
бановине. Подељена je на 17 шумских управа са различитим површи-
нама државних шума, од 8.000 до 80.000 хектара. Овоме треба додати 
велику удаљеност тих шума од седишта шумске управе и још увек 
мали број чувара шума. 

У самој Дирекцији сада ce налази 8 шумарских стручњака, 5 
рачуноводствених чиновника, 4 чиновника техничара, 8 званичника, 
дактилографа и служитеља. Ha терену су запослена 22 шумарска струч-
њака, 9 адм. чиновника и 228 чувара шума, дневничара и служитеља. 

Зграде за гаумске управе и становање чуварског и управног особља 
нису изграђене. Зграда за Дирекцију шума je y изградњи. Укидањем 
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додатка за Јужне крајеве и непризнавањем двоструког броја година 
службе од августа 1930. године на овамо изједначено je особље Југа са 
оним, које служи на Северу Југославије. To je изједначење тешко no
s i m o шумарско особље Југа, јер je служба y овим крајевима још увек 
тежа и неизрађенија, него што je y другим крајевима државе. 

О т с е к за ш у м а р с т в о . 
Пошумљавање голети. Главни узроци обешумљења нашега Југа 

више су или мање идентични са онима из других земаља медитеран-
ског басена. 

К л и м a je карактерисана изразито сушним легом, високом тем-
пературом лети и ниском зими, јаком и дугом инсолацијом, малом 
облачношћу и ваздушном влагом, топлим и сувим ветровима y току 
лета. Средњи годишњи водени талог креће ce између 300—700 мм за 
надморске висине од 100—800 м, приближујући ce на већем делу тери-
торије ономе од 300 мм. Расподела овога талога неједнака je, тако да 
пролеће и јесен добијају већи део влаге, док су зима и лето најмање 
обдарени. Периода јули—септембар ретко кад добија кишу и ако je 
добије, то je y облику пљуска, који je често пута више штетан него 
користан. 

Утицај медитеранске климатске струје, која долази од Солуна, 
допире до Удова, одатле ce пробија кроз Демир-Каписку клисуру, да 
тако ослабљена напредује према Велесу долином Вардара. Јадранску 
струју задржава непрекидан ланац високих иланина на западу бано-
вине и н>ен ce угицај oceha y долини Дрима. Степска струја прелазећи 
преко румунске и бугарске равнице улази y Вардарску Бановину код 
Кржве Паланке, долази до Скопља, a одатле долином Вардара продире 
на Југ, да ce код Градског сукоби са медитеранском струјом. Ha под-
ручју њиховог сукоба, аридност je терена најизразитија, тако y 
Градском водени ce талог itpehe између 300 и 400 мм. Косовска висо-
раван подложена je висинској континенталној клими и њен утицај мало 
ce осећа y Вардарској долини, услед запреке, коју joj чине Качаничке 
планине. 

Изукрштаност ових различитих климатских струја не дозвољава, 
да ce оцрта једпа одређена климатска зона, него ce оне преливају једна 
y другу. Стога je дејство ових климатских струја y већем делу Вар-
дарске Бановине неповољно за одржање шума, a јога неповол-)Није за 
њихово посгављење вештачким путем. 

AKO овоме додамо акцију човека (земљорадника н сточара), козе и 
овце, т. ј . слободу њиховог кретања и коришћења шумских производа. 
онда добијамо све негативне силе, које су са успехом извршавале обе-
шумљење. Тако огољене површине на неравним теренима, под утицајем 
атмосферилија временом су губиле плодност, a на многим су ce месгама 
јавили бујични процеси. 

Централни део Вардарске Бановине све до Делшр-Капије, затим 
појас којим продире сгепска струја, овчепољска котлина и на западу 
иредео Градско—Прилеп најогољенија су подручја бановине. Овде ce 
oceha утицај сразмерно изграђеније мреже путева и лгељезничке пруге 
Ристовац—Окопље—Солун. У осталом делу бановине, ако нема свуда 
шума, оно бар закржљале и разређене изданачке шикаре покрнвају 
Бећину шумског земљишта. 
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Непознавање клпматсклх, геолошких, педолошклх и ботанлчклх 
услова навело je прве шумаре-пошумљавачс, да употребе y целостп 
методе и технику погаумљавања, која ce иримењују код лолгумљавања 
члстлла и лроплалака на Северу Југославлјс, где су услови за развој 
и живот шумске вегетацлје вишс мање очувалл и повољлл. 

Покушаји пошумљавања голети сетвом подбацлли су. Пошужва-
вање садњом па експедлтлвпл начин ллје било боље среће, Садња y 
шанчевима, коју je увео Шацки, није донела очекиване резултате из 
разлога, које смо y поглављу његовог рада лавелл. 

Захваљујући радовима наших претходлпка, преузллајућл марта 
1930 год. рефераду пошумљавања голетл y Вардарској Бановини, ми 
eno локушалл да уклонимо грешке y методама, техллцл, времену садње, 
y избору врста и кваллтету садничког материјала. Нисмо пропустили 
да ce упознамо са тегакоћама терена, a нарочито са климатским при-
ликама поједииих подручја. Мали број стручног особља, који je 
унрављао са свима шумама и суватима, услед непрестаних неуспеха са 
пошумљавањем, y већини случајева je изгубио доста од свога само-
поуздања. Ова последња констатација била je тачна само за кратко 
време. 

Довољан je бно наш оптимизам y правпу пошумљавања, да ce већ 
на конференцији стручњарса-пошумљавача Вардарске Бановине одр-
жаној y августу 1930 године y Скопљу тај тренуттш застој претвори y 
систематски замах и младачки полст, који струји појачано кроз ово 
раздобље. 

Ha тој конференцији саслушали смо пошумљаваче н изложшш 
план за иаредну кампању пошумљавања, одлучилд смо ce за мстоду 
дубоке обраде тла за јесенско-зимску садњу, за добре садшше са раз-
гранатим системом корсна и ллгнифицираном стабљиком. за окопавање 
садница y мају или јуну и њихово чување од људи. стоке и пожара; 
упоредо са овим за постављање огледних пол^а y погледу пошумљавања, 
на којима ce путем осматрања догађаја имају научно да утврде мотиви 
успеха или неуспеха. Избор врста препустили смо огледним пољима. 
Лроизводња mio већег броја садница на јединици површине има ce 
заменити са ироизводњом ITITO бољих садница на јединици повригине, 
што je учињено наредних година. 

Захваљујући свестраној стручној помоћи, новерењу и другарском 
спхођењу нашег ондашњег шефа инж. Миховила Пећине, стручном ii 
неуморном раду свих пошумљавача на тереиу, рад je извргаен y свему 
према унапред одрсђеном плану и конференција пошумЈБавача y јесени 
1931 год., на којој je узео учешћа као изаслапик господина Министра 
Шума и Рудника ондашњи начелник за пошумљавање ннж. Сава Ву-
четић, дала нам je сатисфакцију за уложени труд y овај иосао. 

Ha тој смо конфсренцији ушли y детаље производње јаких сад-
ница, користећи рстко сејање семена, пикирање слабијих садница na 
добром размаку, UITO мање наводњавање y семеншпту, a y никиришту 
само околавање. Том приликом je проучсна садња y шанчевима на 
бујичним теренима, коју je унео вредни тгошумљавач, онда шсф шумске 
управе y Охриду, инж. Оветозар Новаковић. Овај начин рада упо-
требљен je y Француској на бујичшш лошумљавањима y Алплма лод 
пазпвом »Mjethodte en cordon«. Ова метода je дала добре резултате, те ce 
сада употребљава ла стрмим обролллма и обалама бујлчллх потока 
са луллм успехол. 
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У погледу избора врста за поједина подручја, квалитете еадница, 
њиховог уравнотежења, времена садње и окопаваља, огледна поља 
дала су нам доста јасне резултате. 

Багрем долази радо на тгорозна земљишта свих ексиозиција и 
надморске висине до 900 м. Американеки јасен прилагођава ce и ком-
пактном тлу, a на порозном лепо напредује. Пајасен y већини подручја 
пзмрзава y надземном делу, те најчешће не може формирати стабло. 
Гледичија y порозном и свежијем земљишту напшх предела добро 
успева. Лако измрзава на изложеним местима. Бадем ce добро прима и 
на компактшш земљиштима као и на изразито кречном земљишту. 
•Јавор негундо je показао на свежијим земљиштима добар резултат. 
Питоми кестен на силикатним земљиштима je добар, али ce теже прима 
као садница, Питоми орах воли плодна земљишта, али je и на кршу 
код Охрида дао добре резултате. 

Од четинара je употребљен црни и алепски бор. Јасно ce показало, 
да су они осетљиви на транопорт. Црни je бор само y Кичеву показао 
одличне резултате, a y осталим подручјима од 20—50% успеха. Алепски 
бор није показао позитивне резултате, јер je био двогодишњи. Иначе je 
његово подручје везано само за метитеранску климу. Ha северним и 
источним експозицијама успех je бољи за све врсте садница. 

Пикиране и јаче једногодишње саднице свих врста изузев алеп-
ст;ог бора боље су ce држале. 

Уравнотежење путем пресецања стабљике на 5—7 см изнад земље, 
после садње, показало ce код једногодишњих садница багрема добро, 
исто тако код јавора негундо. Код јасена добија сс рашљаста стабљика, 
a код гледичија нагнуто слово Т. 

У иогледу сезоне садње закључци ce нису могли доносити, пошто 
je рад y главном изведен од 25 новембра 1930 до 5 марта 1931 године. 
Из овога следује, да ce садња на Југу може вршити y току целе зиме. 

Окопавање садница y мају месецу после садње je дало јасне и 
ггозитивне резултате. Оно je сачувало многе саднжце од механичког 
гушења, које врши коров, дало им je светлости y време када je темпе-
ратура сразмерно повољна, a влага y ваздуху и y земљи добра, те су 
окопапе саднице y повољној периоди (април, мај и јуни) добро налре-
довале, причврстиле ce за тсрен и сакупиле снагу за тешке дане, који 
увек наступају y јулу и трају све до друге половине септембра. Неоко-
иапе ('аднице на огледним пољима, под истим условима рада, тла и 
климе, много су више гинуле, a оне, које су остале y животу, биле су 
примегно слабијег пораста и развоја од окопаних. 

0 трошку бановине, прве године рада засађено je 625.000 садница 
на 258 хектара са сумом од 804.000.— динара. 

Народни пошумљивачи пак, којима су подељене бесплатно сад-
ницс уз услов да претходно ископају прописне јаме димензија 
70 X 60 см на размаку 2 X "2 м, као што je рађено на режијском пошум-
л^авању, засадили су 2,687.000 садница на око 1000 хектара. 

Успех садње y режији за целу бановину био je позитиван са 
73% или 40 — 70% на арвдним голетима централног и јужног дела 
банов1ше и 70 — 90% y северном и северо-западном делу бановине. 
Народно иошумљавање дало je око 60% успеха. 

Ha овој конференцији изложили смо принципе теренских пики-
ришта, која би теоријски могла дати позитивне резултате. Циљ тих 
иикиришта je двојак: 
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1. Производња садница на самом терену и употреба њихова. са 
хлебом, y најближем рејону голети, чиме ce избегава дуги боравак 
еадница изван земље; затим, no завршетку те мисије, аутопошумљен.е 
иовршине пикиришта, остављањем пикираних садница na 1 м размака. 

2. Ha тежим теренима и иосном тлу сађење y пикиришта на 
размаку 50 X 50 см, 50 X 100 см и 100 X 100 CAI y површно обрађеним 
деловима поврпшне разних величина орањем или прекопавањем, ради 
постигнућа букетског пошумљавања. које he доцније наллодити међу-
просторе и заједно са природном вегетацијом, која he ce јавити као 
писледица забране, створити шуму. 

Метода великих јама на компактним голетима и гаанчева на бу-
јичним теренима, јаке саднице, јесенско-зимска садња, окопавање 
култура, елиминисање врста, које су лодбациле, уношење пољског 
бреста, даљи огледи сетвом и садњом, сакупљање гаумског семена на 
подручју баповине за већину врста, његово ретко сејање, аеренска пи-
киришта, пошумљавање бујичних терена, дечји дан иошумљавања и 
свестрана пропаганда народног пошумљавања постављени су као основа 
рада за кампању 1931/32. 

Поред тога на овој конферешшји узето je y претрес питање 
регенерације закржљалих шума ресурекцијом и забраном и само за-
браном као и правац бујичарства Вардарске Бановине. У овом по-
следњем нагласили смо, да je бујичарство Вардарске Бановине једно-
страно, јер ce служи само пасивним и скупим објектима обране, док je 
жива обрана путем вегетације занемарена. 

Конференција од јесени 1932. године била je лгива и богата y ре-
зултатима пошумљавања. Констатовано je, да усвојене методе, техника 
рада, квалитет садница, врсте, окопавање и теренска пикиришта чине 
ланац чврсто повезан, који je повисио успех на проссчно 80%. 

С обзиром на умањенс кредите режиско je пошумљавање искљу-
чено, изузев даље експериментисање, те je тежиште пошумљавања y 
1932/33. години пренешено на народ. Пронаганда, систематски вођена од 
целокупног особља, уродила je плодом још y кампањи 1931/32., када су 
народни пошумљавачи засадили 4,018.000 садница, док je y режији за-
сађено 546.000 садница. 

Брита око реишјског пошумљавања, које je требало да послужи 
стручњацима као опит y већем обиму, a народу даде потстрек за пошум-
љавање, није нам раније дозволила, да сс вшпе посветимо народном 
пошумљавању. Стога смо на овој, no реду трећој, конференцији изложжли 
погледе на систематизацију народног пошумљавања. Дакле ce наша на-
стојања морају оријентисати на преузимање водства, на пропаганду и 
надзор над тим пошумљавањем. Шумарсрж референти добити he могућ-
ности за путовање y циљу пропаганде и надзора над народним пошум-
љавањем. Они треба да постану пријатељи народних пошумљавача и да 
делом и речју то покажу. 

И на овој конференцији дошло je до критике бујичарског рада y 
Вардарској Бановини, јер je y главном остао и y 1932. год. ранији правац 
рада. Изражена je једнодушна жеља, да ce ради са живом и мртвом 
обраном и да ce бујичарство вулгаризира и међу стручњацима и y на-
роду, јер ce на садањи начин са умањеним кредитима не може много 
учинити. 

Ha завршетку ове конференцдје, видећи овакав елан свих при-
сутних стручњака Вардарске Бановине, излоасили смо потребу нашег 
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јединства и слоге y свим правцима и предложили оснивање Скопске 
Подружнице Југословенског Шумарског Удружења, која треба да буде 
израз полета и напора шумара Вардарске Бановине. Овај предлог одмах 
je примљен акламацијом, a доцније je подружница и са формалне стране 
основана н добивено одобрење. 

Пошумљавање y кампањи 1932/33. извршено je са 93.6% народном 
радном снагом и према плану изложеном и оснаженом на конференцији 
засађено je y свему 4.069.000 садница. Ha тај je начин шумар Вардарске 
Бановине ушао y народ и постао његов пријатељ, саветник и вођа y по-
шумљавању голети, што he му корнстити и y другим лотхватима. 

Сада имамо 22 шум. расадника са обрађеном површшгом од 25.7 
хектара, чија je годишња производња око 5,000.000 еадница споеобних 
за садњу, y главном лишћара. 

У 1930. год. основан je шумски расадник код Хигијенског Завода 
y Скопљу, чија производња обухвата % капацитета свих шумских ра-
саднш<а. Сарадња са Хигијенским Заводом y току ових година била je 
на висини и кориена y потумљавању голеги. Директор Завода г. Др. 
Миливоје Ранков и агроном завода г. инж. Бора Стаменковић (режисер 
радова) заслужилн су нагас признање за свој неуморан, плодан и неза-
интересован рад. 

И ако je тешко бити аутокритнчар, покушаћемо да прикажемо бар 
неке недостатке рада на погаумљавању голети после 1930. год. 

Прво и најваи-гније je скупоћа употребљене методе. Мали број сад-
шша, 1800—2500 ком. на хектар површине, треба дуаге времена за скла-
пање и додир крунипа. Загим долази потреба већих површина за про-
изводњу садница, услед ретког сејања семена и бројнијег пикирања сад-
ннца, na онда недовољни оглоди са сетвом и пропуштаље систематнза-
ције народног пошумљавања. 

Полемишући еа горњим недостацима нашсга рада дајемо следеће 
одговоре, који вреде за прилике, под којима je овај рад извршен. 

Јефтине методе рада y нрошлости са вечитим попуњавањем кул-
тура окупље су и од најскупљих, према томе и од наше. Мали број сад-
ница на јединици површине омогућује нам квалитативан избор садница, 
добро искоришћење микро-рељефа и смањује укупни трошак no хектару. 
Услед великих димензија јама технички je скоро немогуће поетавити 
саднице na мањем размаку. Наша будућа шума из ових пошумљавања 
прелазног je типа, затим je она (услед близине до насеља) y првом реду 
украсно-здравствено-пропагандистичког карактера. Код потр<1бе већих 
расадника помажемо ce. истина за сада још мало, теренским пикири-
Д1гима, a оправдава нас и мали број садница потребних за хектар по-
шумљавања. Недовољни огледи са сетвом ле/ке y бојазниод неуспеха, јер 
je шумарству Југа било доста неуспеха, a y вези са тим и неповољно 
јавно мигаљење о тим радовима и о шумарским стручњацима уошпте. 
Ми смо били дужни да идемо y успех. Стога нека огледи нађу места сада, 
када смо прву младост успешног пошумљавања лрешли. Систематргза-
дија народног пошумљавања није могла доћи још онда, када нисмо били 
сигурни ни y свој рад. С обзиром на стање пошумљавања upe 1930. год. 
ми смо били позвани, да положимо испит на нашем пошумљавању. Упо-
редо смо пропагирали народно пошумљавање и када смо ce уверили. да 
смо на добром путу, пришли смо народном пошумљавачу, позвали га на 
сарадњу, указали му на наш успешан рад и тако га уверили делом, a 
не само речима, да he његов рад под нашим надзором уродити плодом. 
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Он нас je следовао. Ha нама je, да га од сада водимо само y успех, јер 
може да промени ћуд. 

Бујичарство. Бујичних потока y појединим нодручјима бановине 
има y нежељеној мери. С обзиром на велику обешумљеност, бујични ка-
рактер бановине није тако изражен. Овакво мишљење о бујичном изгледу 
Југа можда je појачано и тиме, што још немамо колико толико тачан 
преглед свих потока и њихов опис. 

Бујичарство Вардарске Бановине иодиже y главном скупоцене 
објекте мртве одбране. Оно ce мора реоријентисати на бази живс и мртве 
одбране, јер би на садашњој бази било y опреци са самим собом и уда-
љило би ce од шумарства y правцу грађевинарства. Мали кредити не 
дозвољавају извргаење једног ширег плана, na je потребно радити и са 
маље скупоценим објектима лгивог и мртвог типа, као што je то са успе-
хом учињено на Кршевичкој реци код Битоља, a упоредо са тим по-
стављање шумске вегетације y сливу бујице, пошто су то елементи, који 
чине органску целину и један без другог су y доста случајева ефемерни. 
Исто тако постављено je питање вулгаризирања бујичарства y границама 
могућности, како би интензивност народне сарадтве омогућила уређење 
већег броја бујииа. У иројектима ж предрачунима уређења појединих 
бујичних потока треба да нађу места не само преграде и др. грађе-
вински објскти, всћ и пошумљавање њихових сливова, н како ce ирви 
извршавају, треба да ce истовремено извршава и лошумљаваље, ако то 
није могуће и пре. 

Експлоатација. Највећи део недржавних шума изданачког су по-
рекла, ослабљене неуредним и претераним сечама, пашом, брстом и ли-
сничарсњем. Ексжлоатација ce y главном своди на сечу за домаћу по-
требу, продају огревног дрвета на мало и на сечу лисника за зимску 
исхрану стоке. Настојања Отсека иду на то, да ce ове сече спроводе под 
контролом шумарских органа и са штедњом. Тако y овом правцу имамо 
две силе, које вуку уже y супротном правцу. Снага народних навика y 
искоришћавању шума, без мере и реда, велика je. Стога je наступило 
завођење мере и реда y експлоатацији тих шума, тако да шумарство са 
сваком годином напредује, док неред и претераност коришћења одступа 
корак no корак. 

Стагнација y земљи, a нарочито y Грчкој, и ниске цене слабих про-
извода јужнс шуме, важан су фактор y смањењу сеча и њином матери-
јалном и биљном јачању. 

Заштита и чување недржавних шума. Стављање под забран посе-
чених шума врши ce упоредо са сечама. Многи делови сеоских и ири-
ватних шума и пшкара на бујичним теренима лроглашени су заштитним 
шумама. Ha овоме пољу има много и дуго да ce ради, јер сточарски ка-
ра!;тер народа Југа отежава овај за нас јефтини и брзи начин рада на 
унапређењу слабих шума и шикара. 

Питање козарске привреде овде ce нарочито поставља, пошто на 
свака з хектара шуме лшве no две козе, т. ј . њихов ce број пење на 670.000 
коза. Брст и лисник козама су једина храна, a y мањој мери и овцама и 
крупној стоци. Поступни начин решења козарског питања je пут, који he 
задовољити народ и шуму. 

Чување шума y главном je поверено сеоским чуварима-пољарима, 
пошто je овај тип својине итума најраст1рострањенији. Они y главном 
чувају поља и усеве, a шуму само од штета, које би могли причинити 
становници околних села. Бзихова зависност од часника села, недовољна 
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писменост и нелознавање шумских прописа, чувања и гајења шума, као 
и мала нлата изражени су y слабом чувању и напредовању тих шума. 

Систем колективног чувања недржавних шума са бољим и више 
плаћеним кадром чуварског особља, уз плаћање тангенте, није могао бити 
до данас спроведен и ако смо га покренули још 1931. год. 

Банска управа расиолаже са 21 чуваром шума, To су дневничари и 
служитељи, који су y главном запослени на радовима y шумским расад-
ницнма, на пошумљавању голети, на чувању култура и спречавању 
кријумчарења дрвних производа. 

Уређење шума. Величино гаума, квалитет њихових производа и 
несхватање важности нланског уређења шума од стране власника еле-
менти су, који неповољно делују на овај корисни рад. 

До сада су урсђене свега две шуме (једна приватна и једна мана-
стирска) са површином од 3.000 ха. За неколико мањих сеоских шума 
израђени су програми сеча узгојног карактера са кратким роком 6—10 
година. До бољих дана треба настојати, да ce овај експедитивни и 
јефтини начин рада спроведе кроз све шуме, где ce врши екоплоатација, 
и тим путем да ce осигура минималан ред y њима. 

Смоларење. С обзиром на потребу изналажења начина за искори-
шћавање вредних, али тешко приступних шума поникла je идеја при-
преме једне основе за индустријско смоларење y боровим шумама Вар-
дарске Бановине. Овим би ce отворио нов извор сировина, које y великим 
количинама и вредностима увозимо са стране, и створила би ce могућност 
залослења околног, сиромашног брдског становништва. Најзад потреба 
организовања индустријског смоларења, ради валгности и незаменљи-
вости добивених производа y продуктивној привреди и y индустрији 
земаљске одбране, очигледна je и захтева, да смоларење постане саставни 
део програма наше народне привреде. 

Продмет испитивања су прни Ћ бели бор и молика, како y погледу 
издашности тако и њиховог реагирања на поједине методе и интен-
зитет рада. У тежњи, да ce не полази само од појединачног стабла 
подвргнутог смоларењу, већ са огледног поља као и са јединице вишег 
степена, нарочвта je пан«ња посвећена дендрометријским опажањима и 
свима чиниоцдма, који произлазе из пологкаја стабла y састојини, из 
ирилика станишта и поднебља. 

Наоружани конкретним иодацима из опита, моћићемо заговарати 
смоларење y свима подручјима бановине и na тај начин постићи при-
ходе из шума, које данас не надокнађују ни онај минимум управних 
трошкова, који ce улаже. 

Ове опите организује и извршава ннж. Ханс Вм уз пуну сарадњу 
инж. Бранислава Шикића, Петра DJpiMi-iha и Николаја Шалајева, шу-
марских референата, и инж. Реље Поповића. Захваљујући разумевању, 
на које y Отсеку за Шумарство наилази ова првпремна акција. око 
смоларења, надамо ce, да he ући сви млади стручњаци y ову област 
рада и тиме, y исто време, y еистематски експериментални рад уоиште. 

Минимални трошкови уложени y овај рад ускоро he ое исплатити 
вшпеструко и појачати делатност y гаумском газдинству Југа. 

Шумска статистика. Статистика je још увек болно шггање Југа. 
Недостатак катастралне измере онемогућује њену тачност. И поред 
тога Отсек je на предлог инж, Марина Келеза приступио изради стати-
стике, која he, и поред горњег недостатка, бити од особите користи за 
рад на унапређењу тих шума. 
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Стручни персонал. Отсек за Шумарство располаже са 20 шу-
марских стручњака, од којих су 10 на терену као срески шумарски 
референти, са подручјима од 2 и вите ерезова. Поред ових, 9 шсфова 
шумских управа врите дужности среског шумарског референта, уз своју 
редовну дужност, за подручја од 1 и више срезова. 

Одтерећење државне шумске улраве, a сами\г тим оспособље&е 
бановинске шумарске службе није извршено, јер 1930. и 1931. год., када 
je било буџетске могућности за то, није било кандидата, макар и 
младих, за службу код ове бановине. 

Теренско ce особље y главном састоји од младих стручњака при-
иравника, који ce на овом терену и поднебљу формирају. Њихова воља, 
марљивост и љубав према струци и раду елементи су, који нам дају 
наде на све напреднији рад y служби шумарства. 

Пропаганда шумарства. Стварање повољне средине за рад и развој 
шумарства наша je брига од почетка деловања шумарства. 

Ова ce пропаганда спроводи делом и живом речи шумарских 
стручњака, локалном и земаљском штампом, лубликацијама к учество-
вањем шумара y културним, просветним, привредним, националним и 
витешким удружсњима, где je њихово учешће од користи не само за 
остварење циљева удружења, всћ и за углед, којим ce они користе y 
свим радовима шумарства. 

За овакав свестрани шумарски рад Отсека за Шумарство y Скопљу 
нашли «Mo пуно разумевање и издашну помоћ првог бана г. Живојина 
A. Лазића и његовог наследника г. Јанићија Красојевића. 

ЗАКЉУЧАК. 
Свака периода рада карактерисана je својим тешкоћама. Пут i;ojti 

je замшпљен 1913. године, није нагаао продужење y раду после 1913. 
године. Година 1928. je прекретница и после ње долазе године плоднијег 
рада. Оснивањем банске управе и постављањем њеног шумарства делом 
ce одтерећује државна шумска управа. У тој, до сада најактивнијој 
периоди шумарство прелази на детаљна проучавања ii радове y шумској 
привреди Југа. 

Уређење државних шума на добром je путу. Експлоатација њи-
хова je штедљива. Суватско питање je на путу правилног и корисног 
решења. Отворени су услови за припрему основе за мелиорацију сувата 
п њихове прклгене. Персонал, и ако бројно joni недовољан, квалитативно 
je напредовао. Пошумљавање голети крчи свој пут; екопериментише ce 
и тиме омогућује даљи рад на научној основи. Заводи ce ред и мера y 
експлоатацији недржавних шума. Опрезно ce приводи y дело јачање 
свих шума, a нарочито најслабијих. Бујичарство je на путу, да претрпи 
корекцију, како би постало опште корисно. Уређење недржавних шума 
je y зачетку. Пропаганда ce показала као моћно средство за слровођење 
рационалног шумарства. Углед шумарске струке јача ce и тиме омо-
гућује себи и шуми плодан рад. Ствара ce искусан кадар јужних шу-
мара, чији he даљи рад y сваком случају бити крунисан бољим резул-
татима. 

Када шумарство на Југу буде славило 50 година свога мучног 
рада, његови резултати одговарати he нашим идеалима, a ми верујемо, 
да ће шумари тога времена правилно оценити рад ове периоде и рећи. 
да смо и поред свих тешкоћа умели да отпочнемо рад на стварању 
шумарства Нашега Југа. 
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Résumé 
Le traité de Bucarest de 1913 a sanctionné Г union définitive de la Serbie du 

Sud et de la Macédoine à la mère patrie — la Serbie. 
Après cinque siècles d' esclavage et de la misère, les Yougoslaves du Midi — 

de la vallée de Vardar, celle de Bregalnitza, de Cerna, de Drim et de Ibar — pouvaient 
jouir de leur liberté nationale, économique et sociale. 

La mission libératrice de la Serbie consistait dans la reconstruction de la 
prospérité du peuple délivré. 

Nous sommes à la fin des premières 20 années de la liberté nationale et cette 
publication forestière nous introduit dans les problèmes et travaux, qui dépendent 
de V économie forestière pendant cette période. 

Le Midi yougoslave, comme tant d' autres pays du bassin méditerranéen était 
déshérité de la majeure partie de ses richesses forestières 

L' aridité du sol et du climat, Г agriculture extensive, Г élevage du bétail et 
en particulier de la chèvre d' une part, manque de Г autorité forestière jusqu' à la 
libération de Г autre part ont déterminé la déforestation intense du pays. 

Les guerres qui ont suivi celle de 1912 ne pouvaient être que néfastes pour 
Г économie du pays entier et en particulier pour Г économie rudimentaire de notre 
Midi. Ces guerres, une fois liquidées et couronnées de la liberté de presque tous les 
Yougoslaves, sont suivies de Г action générale qui tend vers la prospérité nationale. 

Ainsi dans le domaine forestier du Midi, !' action s'est portée sur la nécessité 
de mettre fin à la destruction de la forêt existante, taire revenir la forêt sur nos col
lines et crêtes déboisées, diminuer Г action des torrents nombreux, fortifier la 
forêt fatiguée de la basse montagne et conduire toutes les forêts vers la production 
normale et Г exploitation rationnelle. 

Le personnel forestier, non existant au début de 1913, se complète d'année en 
année, ainsi à la fin de Г année 1933 nous avons 50 officiers forestiers et 250 gardes 
forestiers. 

La Direction des forêts à Skoplje avec ses 17 Administrations administre 
les forêts domaniales tandis que la Section des forêts à la Banovine de Vardar à 
Skoplje s' occupe du reboisement, de la correction des torrents et du contrôlage des 
forêts appartenant aux communes, aux villages, aux particuliers et aux domaines 
forestiers éclésiastiques. 

La propriété forestière, si compliquée sous le régime des Sultans, demandait 
avec urgence son règlement correspondant aux lois modernes de la Yougoslavie. 
Ce grand travail est à sa fin. 

Le peuple qui a hérité le goût de la coupe sans mesure et ordre, ne pouvait 
pas se soumettre si facilement à Г ordre et à la mesure, si nécessaires à la suppres
sion de la dévastation et à la prospérité de la forêt. Le forestier du Midi, par sa 
manière d' agir dans Г application de la loi, vient d' emporter la victoire sur ce goût 
séculaire, ce qui est très heureux pour Г avenir de notre forêt. 

D' après les connaissances actuelles, dans la Banovine de Vardar environ 
250.000 hectares sont improductifs. L' improductivité de ces milliers d' hectares fait 
un grand vide dans le revenu national du Midi et ne permet pas un développement 
normal de la vie économique et sociale du peuple. 

L' insuffisance de la terre productive ainsi que F extensivité de Г agriculture, 
oblige la majeure partie de notre population montagnarde à chercher du gain au nord 
de la Yougoslavie et à Г étranger. Faute des forêts, sur des pentes raides de nos 
basses et hautes montagnes, Г activité des torrents est grande. Ainsi le reboisement 
de ces terrains dénudés et improductifs est un problème vital pour le peuple et son 
économie, et une question d'honneur pour la Yougoslavie. 

Le problème de reboisement artificiel de ces terrains est, d'après les résultats 
obtenus, plein de soucis pour le forestier du Midi et pour le trésor de Г État. 
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Les études suivies depuis l'année 1930 sont en train de nous renseigner partiel
lement sur les méthodes, sur la technique et sur le choix des essences à utiliser 
dans le reboisement de ces terrains. 

Des nombreuses placettes d' essais de reboisement, dans les différentes con
trées, sur des différents terrains, observées régulièrement, sont la base de ce 
travail. 

L' action systématique des forestiers sur la collaboration bénévole du peuple 
au reboisement a donné des résultats plus que satisfaisants. 

Nous donnons gratuitement les plantes et les conseils sur la manière de 
planter. Dans la période 1930—1933 environ 14,000.000 des plantes sont plantées par 
ces collaborateurs actifs. Les résultats positifs de ces plantations varient de 50 à 90%. 

Les travaux sur la correction des torrents sont en voie de s' étendre SUT 
plusieurs torrents actifs. 

L' aménagement des forêts domaniales a atteint V» de la superficie de ces 
forêts. L' exploitation en régie dans ces forêts devient active et utile. 

L' économie pastorale — alpestre — présente une richesse toute particulière 
et dernièrement vient d' être étudiée. Ces études ont permis de connaître sa 
valeur économique et sociale. Il y a encore du travail à effectuer dans ce domaine 
précieux. 

Les forestiers du Midi sont jeunes et pleins de confiance dans leurs travaux. 
Ils travaillent dans la forêt, ils sont dans les premiers rangs de tout mouvement qui 
tend vers le bien-être du Midi et de la Yougoslavie. Leur présence est désirée 
dans tous les milieux de la société, ainsi ils accomplissent leur devoir avec zèle 
et ténacité. 

Cette publication où l'on trouve des travaux sur différents problèmes de la 
sylviculture du Midi est un signe de leur activité et de leur confiance dans Г avenir 
de notre Midi forestier. 

Ing. ORESTIJE KRSTIĆ (SKOPLJE): 

POŠUMLJAVANJE GOLETI U JUŽNO] 
SRBIJI OD 1913-1930 GODINE 

(LE REBOISEMENT DANS LA SERBIE DU SUD DE 1913 À 1930) 

UVOD. 

Prvo pitanje, sa kojim su se sreli šumari posle oslobođenja južnih 
krajeva u staroj Srbiji i Maćedoniji, bilo je pitanje pošumljavanja goleti. 

Po prirodnom redu stvari ovo pitanje po svojoj važnosti zauzima 
prvo mesto. Tako su smatrali i oni prvi šumarski stručnjaci, koji su nepo
sredno po svršetku balkanskih ratova proučavali šumske prilike u oslo
bođenim i prisajedinjenim krajevima. Prvi utisak o prostranstvu goleti 
na jugu zaista je težak. Ni šumari, u početku, pa ni danas još nisu mogli 
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proći, a da i oni kao i mnogi drugi ne steknu takav isti utisak. Posma-
tranje međutim dovodi nas do drugačijih zaključka. Nisu goleti sve one 
površine, koje nisu danas pod šumom. Južna Srbija ima svoj tipični šar. 
Stara kultura i onaj vekovni privredno-borbeni sklop života zbrisao je 
sa zemlje šumu svuda i na svakom mestu, gde je iole mogla uspevati 
druga kakva kultura.^ Narod je potčinio šumu svojoj egzistenciji do 
maksimalnih granica. Šuma je kroz vekove ostala glavni izvor narodnog 
privrednog života. Takav poredak nije izraz samo onog tradicionalnog 
nagona za uništavanjem one stvari » k o j a n e p r i p a d a n i k o m e « . 
Srednjevekovni feudalno-vlastelinski, docnije nešto izmenjeni čifčijski 
režim svojom brutalnom eksploatacijom' širokih seljačkih masa oterao 
je narod u šume. U njima se narod snalazio kako Je znao i umeo. Druk
čije nije ni mogao, jer mu vreme i prilike nisu dozvoljavale da sa šumom 
postupa racionalno i ekonomski u smislu načela trajnog gospodarenja. 

Takav način postupanja sa šumom ostavio je teških tragova. Ti 
su tragovi današnje naše goleti i one tipične južno-srbijanske sitne šikare, 
poznate pod imenom zakraćene šume. 

Napori današnjih šumara, da se goleti pošume i šikare podignu na 
viši stepen oblika niske ili visoke šume, naišli su na otpor postojećeg 
reda stvari. Otpor naroda ispoljio se najviše u toku ograničavanja šuma 
na Jugu i u problemu stočarstva. 

Prve generacije šumara, koje su odmah po oslobođenju primile 
težak teret sređivanja prilika u šumarstvu Juga, išle su trnovitim sta
zama i neprokrčenim putevima. Svaki korak je bio nov i skopčan često 
sa nesavladivim teškoćama. Sve su šume smatrane kao državne. Podela 
rada po specijalnim granama stručne delatnosti nije postojala.: Uprava 
šuma bila je u začetku, administracija nesređena, stručni personal malo
brojan, jedan stručnjak morao je raditi sve poslove. Na jednog struč
njaka padale su hiljade hektara šume i šumskog zemljišta. Granice šuma 
nisu bile određene. Nije se znalo, gde počinje i gde se svršava »državna« 
šuma! Dok danas ima oko 40 šumarskih stručnjaka u upravi državnih 
i nedržavnih šuma u J. Srbiji. Bilo je vreme, kad je na istoj teritoriji 
bilo 4—5 šumarskih stručnjaka sa fakultetskom spremom. 

Pod takvim okolnostima počeli su šumari velik posao pošumlja-
vanja goleti na Jugu. I ako u tome poslu ima grešaka, one će biti jasne 
samo onome, ko se prethodno potrudi da upozna ono vreme, kad su 
prvi pioniri nacionalnog šumarstva u Južnoj Srbiji počeli izgrađivati 
zgradu budućeg šumarstva u ovom najizmučenijem kraju današnje velike 
Otadžbine. 

GEOGRAFSKO PROSTIRANJE GOLETI. 
I ako ovo pitanje nije detaljno proučeno ni pre ni posle osnivanja 

Banske Uprave, ni s obzirom na klasifikaciju goleti: po geografskim i 
klimatskim odlikama niti po petrografskim i geološkim osobinama, po-
kušaćemo da ovom pitanju doprinesemo nekoliko priloga. 

U geografskom i klimatskom pogledu ćelu Južnu Srbiju možemo 
podeliti na oblast kontinentalne klime i na oblast mediteranske modifi
cirane klime. Prema ovome, sve goleti spadaju u ove dve grupe: goleti 
mediteransko-modificirane klimatske oblasti i goleti kontinentalno-vi-
sinske oblasti. 
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Granica između ovih oblasti nije jedna određena geografska linija. 
Ta geografsko-klimatska linija nije i biljno-geografska linija niti apsolutna 
granica rasprostranjenja pojedinih biljnih slojeva. Reljefne 1 morfološke 
prilike južno-srbijanskog planinskog spleta imaju izraza i na biljni svet 
i njegovo socijalno grupisanje. Vrlo su karakteristične pojave, koje se 
javljaju u ovom pogledu. Tako na ograncima šarplaninskog masiva, koji 
sačinjavaju južni planinski obod Kosova, u kestenovoj šumi1 prirodnog 
porekla raste spontano jela (Abies pectinata) na nadmorskoj visini iz
među 700—800 metara — dakle daleko izvan svoga prirodnog areala. 
Jelova stabla dostižu ovde visinu od 10—12 metara i jela se tu prirodnim 
putem širi. Po našem mišljenju ovo treba da bude najniže nalazište jele 
u šumskoj flori Južne Srbije. 

Isti takav slučaj postoji i na ograncima planine Vlainice u keste
novoj šumi, u ataru Novog sela, na jugoistočnoj ekspoziciji i na nešto 
većoj nadmorskoj visini nego kod sela Plešine. 

Postoje tako isto mnogi primeri rasprostranjenja pojedinih biljnih 
elemenata izvan njihovog prirodnog područja, kao na pr. u slivu Vardara, 
Radike, Drima, u dolini Topolke, Bregalnice i u mnogim drugim rečnim 
dolinama južno od Šar planine. 

U oblasti mediteranske modificirane klime razlikujemo nizinske go
leti, koje se prostiru do 500 metara nadmorske visine, i visinske goleti, 
koje se prostiru od 500—1000 metara nadmorske visine u zoni pobrđa 
srednje visine. Sve goleti iznad 1000 metara nadmorske visine i u jednoj 
i u drugoj klimatskoj oblasti spadaju u oblast kontinentalno-visinske klime. 

Nastaje pitanje, imamo li na Jugu aridnih oblasti. Karakteristika 
aridnih oblasti je jedan izraziti tip, koji se može naći samo u zoni ni
zinskih goleti u pravom mediteranu. Aridna oblast je po pravilu: i po 
prirodi apsolutno siromašna oblast u atmosferskim talozima. Suvi su 
tereni nešto drugo. Nisu jedno isto aridna oblast i suvi tereni u donjem 
povardarju. Podneblje južne Srbije nema takvih odlika, da bi se mogla 
formirati jedna tipična aridna oblast. 

Nizinske goleti su suvi tereni usled totalne obesšumljenosti i usled 
mehaničkog, fizičkog i dinamičkog dejstva atmosferskih sila. Organski 
poremećaj u površinskom sloju doprineo je, da atmosferski taloži imaju 
slab uticaj na koncentraciju i održavanje vlage u sloju zemljišta koji nas 
interesuje. 

Isti je slučaj i sa dobrim delom visinskih goleti. To još ne znači, 
da je podneblje tako siromašno u vlazi i talozima, da bismo takve terene 
mogli klasificirati u aridne goleti. 

Južna Srbija nije po pravilu suva oblast, već periodično bez do
voljno atmosferskih taloga. Ima godina kad je kišovitost sasvim dovoljna. 
U svakom slučaju, ovo će se pitanje moći proučiti samo onda, kad bu
demo raspolagali sa meteorološkim podacima i tačnim opservacijama u 
oblasti mediteranskc-modificirane klime. Botanička proučavanja bi nam 
rasvetlila isto tako mnoge okolnosti, koje nam danas još nisu dovoljno 
poznate. 

Nizinske goleti su od velike važnosti, pošto su mahom u najinti
mnijoj vezi sa poljoprivrednom kulturom. One prestavljaju baš onu 
oblast, u kojoj se nailazilo na najveće teškoće. To je oblast Južne Srbije, 

1 Kod sela Plešine. 
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koja daje onu sliku goleti i za koju gospodin Košanin kaže (od Velesa 
do Gradskog) »Kao da se preko nje juče prelio okean vode«. 

Celokupna akcija na pošumljavanju goleti u Južnoj Srbiji od 1913— 
—1930 godine bila je sprovođena baš u zoni tih nizinskih goleti. Izvan 
nje, u visinskom je pravcu osnovano samo nekoliko šumskih rasadnika, 
od kojih danas postoji samo još jedan u državnoj šumi Straži, dok su 
pošumljavanja u višoj šumskoj zoni bila vrlo retka. Sve goleti, koje se 
prostiru iznad lOOOi metara nadmorske visine, spadaju već u zonu pla
ninskih goleti. U pogledu iskustava u pošumljavanju goleti u ovoj zoni 
nemamo još nikakvih praktičnih rezultata. Vrlo se malo radilo. Što se 
u ovoj zoni nije radilo na pošumljavanju, razlog je u tome, što pravno-
imovinski odnosi za dugo nisu bili raspravljeni, pa se čekalo da se vidi, 
koje će površine Ibiti ograničene kao državne, posle čega je pitanje 
pošumljavanja vezivano za uređenje šuma. 

Prema izloženomu mislimo da treba podeliti goleti u J. Srbiji na 
tri oblasti: 

1. Q o l e t i u n i z i n s k o j : o b l a s t i do 500 m. n a d m o r s k e 
v i s i n e ; 

2. G o l e t i u v i s i n s k o j o b l a s t i , od 500 p a d o 1000 m e-
t a r a n a d m o r s k e v i s i n e ; 

3. G o l e t i od 1000 m. n a d m o r s k e v i s i n e p a d o g o r n j e 
p r i r o d n e g r a n i c e š u m s k e v e g e t a c i j e . 

Svaka od ovih oblasti ima svoje specifične klimatske i biljno-geo-
grafske odlike, botaničke, ekološke i edafske karakteristike. Pored toga 
za rad na pošumljavanju od velikog je značaja i to što svaka oblast ima 
svoje naročite privredne odlike, preko kojih se ne može preći i koje 
šumari moraju do tančina poznavati kao i one prve odlike, da bi uspešno 
mogli ispuniti zadatak pošumljavanja. 

Značajno je napomenuti, da se pošumljavanje goleti u J. Srbiji može 
vrlo mnogo olakšati metodom mešovitih radova. Gde postoje ma i naj
manji tragovi niske vegetacije, žbunja i grmlja, mešoviti radovi sastoje 
se prvenstveno od pripremnih mera i stvarnih radova, koji se sastoje u 
samom zasađivanju biljaka. 

Pripremni radovi se sastoje u prethodnom stavljanju pod zabranu 
one površine, koja se ima pošumiti. To stavljanje pod zabranu treba 
izvršiti najmanje na 3—5 godina pre faktičnog veštačkog pošumljavanja. 
Za to vreme na zemljištu će se normalno razvijati jednogodišnja vege
tacija (i drvenasta, u koliko ova postoji) i stvoriće se izvestan sloj. 
koji će delimično pokrivati zemljište, što može imati samo dobre posle-
dice u toku ćele godine u pogledu zadržavanja vodenih taloga i održa
vanja vlage. 

Druga vrsta pripremnih radova sastoji se u seči svega žbunja i 
grmlja, u koliko ovo nema budućnosti usled nagrizanja od stoke, da bi 
se panjevima dala nova životna snaga. 

Pored ovih pripremnih radova (u toku trajanja zabrane, t. j . sve 
dok se ne izvrši pošumljavanje) mogu se izvoditi i ostali manji meliora-
tivni radovi, kao što su n. pr. priprema navodnjavanja (ako u blizini 
postoje izvori i ako ti radovi ne iziskuju veće troškove), zatim osigu
ranje erozionih partija, učvršćivanje zemljišta, izrada ograde, izrada 
staze, puteva i t. d. 

Kad jedno zemljište ostane tako pod zabranom 3—5 godina, ono 
će u neku ruku povratiti svoju vitalnost, ako se tako može reći, i ve-

155 



štač'ko će pošumljavanje doći u povoljniju sredinu u svakom pogiedu. 
Smatramo, da bi ovakav rad bio malo i jeftiniji. 

Druga dobra strana ovakvog načina rada bila bi još i u tome, što 
bismo unapred znali (na 3—)5 godina ranije), gde se ima pošumljavati. 
Najzad teren, koji je već jednom stavljen pod zabranu, i ako se ne pošumi 
veštačkim putem, biće pripremljen da se postepeno, u koliko ima uslova, 
i prirodnim putem obuče vegetacijom. 

Rad na pošumljavanju goleti u Južnoj Srbiji treba da ide paralelno 
sa stavljanjem pod zabranu ne samo šikara, već i pravih goleti. Na taj 
način uštedile bi se ogromne novčane žrtve, koje iziskuju radovi na 
pošumljavanju. 

Da smo tako radili za proteklo vremé, danas bismo imali već od
rasle šume, jer su uspesi od veštačkog pošumljavanja i onako neznatni 
i biće neznatni sve dok se ne pribegne ovom načinu rada, jer današnje 
privredne prilike su i suviše teške, da bi se na pošumljavanje mogli dati 
milijuni, koje ti radovi iziskuju. 

PREGLED IZVRŠENIH RADOVA U ŠUMSKIM RASADNICIMA I NA 
POŠUMLJAVANJU. 

1. Šumska Uprava u Kumanovu. 
a) Š u m s k i r a s a d n i c i 

Prvi šumski rasadnik u Južnoj Srbiji posle oslobođenja osnovan je 
u 1913. godini. U Kumanovu u neposrednoj blizini varoši. Osnovao ga 
je ondašnji šef Šumske Uprave g. dr. Doka Jovanović, sada profesor 
poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu. To je prvi stručni rad 
na pošumljavanju goleti u Južnoj Srbiji. 

Površina ovog rasadnika iznosila je 0.50 ha. U njemu se radilo sve 
do 1915. godine. Za vreme neprijateljske okupacije rasadnik je bio na
pušten. Godine 1919. rasadnik je obnovljen i u njemu se radilo na pro
izvodnji sadnica sve do 1929. godine, kada je definitivno napušten. 

Godine 1924. osnovan je šumski rasadnik u Preševu na mestu Bare 
u površini 0.47 ha, a 1926. osnovano je još pet rasadnika i to u Čestelinu, 
u šumi Sv. Ilije u površini 0.02 ha, u selu Matejču kod matejačkog mana
stira u površini 0.02 ha, u Kratovu na mestu Musona u površini 0.01 ha 
i u Belanovcu na mestu Izvor u površini 0.20 ha. Za sve vreme dakle bilo 
je pod rasadnicima sa raznim prekidima 1.22 ha. 

Ovi rasadnici osnovani 1924. i 1926. trebali su poslužiti za kulturu 
četinarskih sadnica u području Kumanovsko-Zletovske oblasti. Međutim 
ova hiperprodukcija rasadnika nije bila potrebna. Namera je bila, da se 
u taj kraj uvedu četinari, koji bi najbolje odgovarali tamošnjim klimat
skim prilikama. 

Kako taj pokušaj u osnovi svojoj nije bio temeljno proučen, rasad
nici su ukinuti. Tim rasadnicima proizvedene su veće količine četinar
skih sadnica, ali do kakvih se rezultata došlo, nemamo o tome podataka. 
Nestalnost šumarskog osoblja bila je najveća smetnja svakom racional
nom radu. Jedan stručnjak počne neki posao, drugi nastavi, a treći ne 
stigne ni da se upozna sa onim, što su njegovi prethodnici uradili, jer 
je već bio premešten. 
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Područje Kumanovske šumske uprave nije; oblast četinara. U toj 
oblasti dominiraju listopadne šume, poglavito, bukove i hrastove šume. 
Prema današnjoj strukturi šuma, u toj oblasti nema mesta za četinarske 
šume. Četinari bi tu mogli doći samo kao sporedne vrste, a nikako za 
formiranje šuma kao privrednih slobodnih dobara, jer takav rad ne bi 
odgovarao narodnim potrebama. U toj oblasti treba razviti kulturu listo
padnih šuma, naročito hrastovih i bukovih, jer samo listopadne šume 
nalaze svoj optimum u ovoj oblasti, dok to ne bi bio slučaj sa četinarskim 
šumama. Za četinare postoji još uvek prostrana oblast, koja se prostire 
iznad lišćarskih šuma u drugim krajevima Južne Srbije. 

U ovim rasadnicima sejano je seme ariša, smrče, munike, molike, 
belog bora, crnog bora, pa čak i kiparisa! Od lišćara gajen je bagrem, 
jasen, dud, a najmanje bukva. 

„Krušino". Pogled na Kulturu iz 1926 god. izbliza. 20-1-34. 

Svi su ovi rasadnici ukinuti, a onaj u Krakovu na Musoni zatrpala 
je jedna poplava. 

Od 1919. do 1929. godine proizvedeno je u svim rasadnicima: 
Bagrema 1,137.000 sadnica 
pajasena 11.000 
pitomog kestena . . . . 160 „ 
duda 43.000 
gledičije 3.000 
crnog oraha 120 
crnog bora 78.000 
belog bora 20.000 
munike 6.000 ,, 

Lišćara svega 1,194.280 sadnica i četinara 104.000, ukupno 1,298.280 
sadnica. 

Ukupni troškovi u ovim rasadnicima od 1919—1929. iznose 61.552 
dinara. 

b) P o š u m 1 j a v a n j e. 
Prvo pošumljavanje u Južnoj Srbiji izvršeno je 1914. godine na 

mestu Bajir u blizini Krive Palanke. Sadnice su izdate iz šumskog rasad-
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nika u Kumanovu. Tom prilikom zasađeno je 8.000 bagremovih sadnica. 
Na istom mestu opština Krivopalanačka zasadila je 1917. godine 2.000 
bagrema kao popunu kulture iz 1914. godine. Posle oslobođenja opština 
je zasadila 1920. godine na istom mestu, kao novu kulturu, 30.000 bagre
movih i 5.000 crnoborovih sadnica. Godine 1926. zasađeno je na površini 
od 10 hektara 43.000 bagremovih sadnica. 

Ukupno de zasađeno na Bajiru 83.000 bagremovih i 5.000 crno
borovih sadnica. Sva ova pošumljavanja izvršila je opština Krivopala
načka sadnicama iz državnih rasadnika. 

Građani Krive Palanke shvatili su sav značaj pošumljavanja goleti, 
jer je njihovo mesto često stradalo od poplava i nanosa od razornog 
dejstva Krive reke i njenih pritoka posle svake veće kiše. 

Zbog toga je ondašnji šef šumske uprave u Kumanovu g. Đuro 
Šokčević predložio 1925. godine, da se pristupi pošumljavanju i stabili
ziranju terena i da se osnuju dva rasadnika, od kojih bi jedan bio u dolini 
reke Krklje, a drugi u Krivoj Palanci. Odobren je bio čak i predračun 
u sumi od 30.000 dinara, ali do radova nije došlo. Naprotiv su osnovani 
rasadnici tamo, gde nisu bili potrebni, na području šumovitog Karađaga 
i svetoilijske šume za proizvodnju četinarskih stabala. 

Od 1919—1929. vršeno je pošumljavanje na Vački, Kiseloj vodi, na 
starom pravoslavnom i na starom muslimanskom groblju. Na Preševskoj 
kosi Vački zasađeno je od 1924/29. 62.200 bagremovih sadnica, 22.300 
crnoborovih sadnica i 3.000 sadnica belog bora na površini od 24 hektara. 
Uspeh slab, skoro nikakav. Za ove radove utrošeno je 8.165 dinara. 

Na Kiseloj Vodi, kod Kumanova, zasađeno je 2.000 bagrema, 2.000 
sadnica crnog bora. Od ove sadnje nije ostalo ništa, sve se posušilo. 
Izdataka nije bilo iz državne kase, pošto je radove izvršila kumanovska 
opština. 

Na starom pravoslavnom groblju posađeno je 1928. godine 1.366 
sadnica bagrema, 1.185 duda, 22 jasena — svega 2.573 sadnica — i 
utrošeno 3.645 dinara. Pošumljena površina iznosi 0.50 ha. 

Na starom muslimanskom groblju zasađeno je na površini od 5 
hektara: 6.521 bagrem, 2.422 duda, 483 jasena, 626 javora negundo i 
559 sadnica crnog bora. Svega te zasađeno 10.341 sadnica i utrošeno 
20.285 dinara. 

v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u K u m a n o v s k e 
U p r a v e . 

1. Osnovano je 6 šumskih rasadnika sa ukupnim troškom od 61.552 
dinara; 

2. proizvedeno je svega 1,298.280 sadnica, od kojih 1,194.280 lišćara 
i 104.000 četinara; 

3. zasađeno je 159.555 sadnica lišćara i 32.859 sadnica četinara; 
4. pošumljavana je površina od 40 hektara sa ukupnim troškovima 

od 32.095 dinara; 
5. sveukupni troškovi u rasadnicama i na pošumljavanju iznose 

93.647 dinara; 
6. razdeljeno je besplatno narodu 1,034.725 sadnica lišćara, a 71.140 

sadnica četinara prestarelo je u rasadnicima ili se posušilo. 
Na Bajiru kod Krive Palanke uspeh vrlo dobar, na Vački kod 

Preševa i Kiseloj Vodi kod Kumanova potpun neuspeh, na grobljima 
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uspeh vrlo dobar. Kad se izdvoji površina od 10 hektara na Bajiru uspele 
kulture i 24.50 ha na Vački i Kiseloj Vodi, ostaje površina od 5.5 ha 
uspele kulture, na koju se prenose svi izdaci na pošumljavanju u sumi 
32.095 dinara, jer pošumljavanje na Bajiru nije vršeno o državnom trošku. 

Objekti, na kojima je vršeno pošumljavanje, nisu državna svojina. 
Pored veštačkog pošumljavanja stavljeno je pod zabranu 287 hek

tara sitnih šikara na mestima Vačka, Pržar, Bajir, Mečak, Mala Korija, 
Latinski put, Pletvar, Skrljava i Rosulja. 

2. Šumska Uprava u Skoplju. 

a) Š u m s k i r a s a d n i c i . 
Prvi šumski rasadnik osnovan je 1925- godine. Do toga vremena 

postojao je jedan mali rasadnik na sprudu Vardara ispod Skopskog grada, 
kojim je upravljala Skopska opština i pored ostaloga proizvodila i šum
ske sadnice. Do toga vremena Šumska Uprava nije se interesovala za 
šumski rasadnik. 

U jesen 1922. na molbu pisca ovih redaka ustupila je skopska op
ština Šum. Upravi u Skoplju 0.98 ha zemljišta za šumski rasadnik u 
blizini današnjeg aerodroma na m. zv. Jurija. Ovaj rasadnik imao je 
poslužiti isključivo za kulturu liščarskih sadnica. Tako« je prvi šumski 
rasadnik u Skoplju osnovan u proleće 1923. godine. Docnije je Šum. 
Uprava dobila još 1 hektar na istom mestu i proširila prvobitni rasadnik. 

Godine 1925. osnovan je drugi šumski rasadnik više sela Nerezi 
kod Careve Vode, u površini od 0.50 ha, a za kulturu četinarskih sadnica. 
Tu Je sejano seme smrče, jele, belog i crnog bora, ariša i alepskog bora. 

U ovom rasadniku četinari su slabo uspeli. Alepski bor je napre
dovao odlično sve do 1928. godine, kada ga je pokosila zima, čim je tem
peratura spala na —10 do —15°. Ovaj rasadnik ukinut je 1928. godine 
kao nepotreban. 

U ovim rasadnicima proizvedeno je od 1923—1929. godine ukupno 
2,919.000 sadnica, od kojih : 

1. bagrema 2,534.500 sadnica 
2. gledičije 20.000 
3. jasena . . . . . . . 78.000 
4. pajasena 73.000 
5. duda 45.000 
6. javora 2.000 
7. oraha 1.000 
8. zanoveta 5.000 
9. crnog bora 130.000 

10. alepskog bora . . . . 30.000 
11. belog bora 500 

Lišćara svega 2,758.500, a četinara 160.500 sadnica. 
Osnivanjem novog rasadnika kod sela Nerezi htelo se da se u njemu 

neguje isključivo četinarske sadnice na nadmorskoj visini od nekih 700 
metara, a da se prvi rasadnik u Juriji zadrži isključivo za lišćare. Za
misao je bila dobra, u koliko se odnosi na samu podelu rada, ali smrča 
i jela zahtevaju vlažnije podneblje, nego što je zona kestena i vinograda 
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kod sela Nerezi, dok je za mediteranski alepski bor bilo i malo visoko 
i severno prema njegovog ishođnoj oblasti. 

Držanje rasadnika u Skoplju bilo je uvek skopčano sa velikim ma
terijalnim žrtvama zbog žarkih leta i suše. Zbog toga su se u ovom 
rasadniku u glavnoj gajile samo bagremove sadnice. 

Pošto je ukinut rasadnik u selu Nerezima, tražila je Direkcija od 
Okružne Bolnice u Skoplju, da joj ustupi potrebno zemljište za osnivanje 
jednog većeg šumskog rasadnika. Iz toga bi se rasadnika izdavale sad
nice prvenstveno za pošumljavanje pl. Vodno iznad Skoplja. Ministar
stvo Narodnog Zdravlja odobrilo je Direkciji potrebno zemljište, ali samo 
na vreme od 3 godine. Direkcija nije prihvatila tako kratak rok i napu
stila je ideju osnivanja toga rasadnika (1927). Sledeće (1928) godine ideja 
je ostvarena, jer je postignut sporazum sa Higijenskim Zavodom, koji je 
odobrio traženo zemljište za osnivanje šumskog rasadnika, koji postaje 
centralni šumski rasadnik Higijenskog Zavoda, a docnije najveći i naj
važniji šumski rasadnik u Vardarskoj Banovim. 

b) P o š u m l j a v a n j e . 
Prve radove na pošumljavanju kod ove uprave nalazimo tek 1923. 

godine. Zasađeno je na terasama levé obale Vardara 12.000 bagremovih 
sadnica. Od toga broja ostalo je svega nekoliko stotina živih sadnica; 
sve se drugo posušilo usled velike suše. Godine 1924. izvršeno je drugo 
pošumljavanje, ali o tome radu nema nikakvih podataka. 

Veći radovi na pošumljavanju počinju 1925, godine. U cilju pro
pagande izabrana je okolina Velesa, gde postoji velika potreba za po-
šumljavanjem. Ali poslovi su bili povereni jednom šumarskom činovniku, 
koji ne samo da nijie ništa uradio, već je i novac upropastio, zbog čega 
je docnije bio kažnjen od strane suda. 

U okolini Velesa određena je površina od 40 hektara. Na površini 
od 25 hektara zasađene su sadnice bagrema i pajasena, a na površini 
od 15 hektara posejano je seme amerikanskog jasena i pajasena. Od 
zasađenih sadnica primilo se 20%, ali se to još istoga leta sve posušilo. 
Od posejanog semena na površini od 15 hektara nema ni traga. 

Za sve radove bio je otvoren kredit od 100.000 dinara. Od te sume 
utrošeno je oko1 401—50.000 dinara, a možda i više. Zbog neispravnih 
računa rukovaoc radova bio je osuđen na zatvor. Tako je taj rad bio 
potpuno negativan i moralno i materijalno. 

Posle ovoga neuspeha pristupa se pošumljavanju okoline Velesa po 
drugi put 1928. godine. Ovoga puta radilo se na površini od 2 hektara 
na brdu Svetog Spasa. Zasađeno je 6.000 sadnica bagrema, 1.50O gledi-
čije, 500 duda i 500 sadnica crnog bora. Sadnice lišćara sađene su u 
šančevima dubokim 0.60 m i širokim 0.50 m. Teren je izložen južnoj 
ekspoziciji, šančevi razmaknuti 3—4 m. Uspeh je bio vrlo dobar. Prve 
godine održale se u životu sadnice sa 86%. Tek u drugoj godini počelo 
je delimično sušenje, pa je stoga izvršeno popunjavanje te prve šumske 
kulture u okolini Velesa i tom prilikom zasađeno je 750 sadnica crnog 
bora. 

Radovi u šančevima veoma su skupi. Za radove u 1928. godini 
utrošeno je za 2 hektara 14,588 dinara, a za popunjavanje 874 dinara. 

Na terasi kod francuskog groblja u Skoplju zasađeno je od 1924— 
1929. godine svega 81.399 sadnica i to: 
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bagrema 65.949 sadnica 
pajasena 2.124 „ 
jasena 2.250 „ 
gledičije 2.670 
crnog bora 259 
alepskog bora 2.070 

Na istom mestu posejano je 60 kg bagremovog semena, 35 kg pito
mog kestena, 25 kg hrastovog žira, 3 kg gledičijevog semena, 20 kg 
semena molike i 12 kg semena munike. Od ovoga rada bilo je malo 
uspeha, jer su onih godina učestale suše, a jedne godine požarom je 
uništen sav jednogodišnji rad, koji je bio dobro uspeo. 

Na radove pošumljavanja kod francuskog groblja utrošeno je od 
1924—1929. godine 95.403 dinara na površini od 7 hektara. 

Na vardarskom ostrvu, pozadi opštinskog parka posađeno je 1927. 
i 1928. godine 8.214 sadnica bagrema, 480 jasena i 980 crnog bora na 
površini od 3 hektara i utrošeno je 5.192.50 dinara. Uspeh je odličan. 

Kod Kisele vode u blizini Skoplja zasađeno je u šančevima: 16.821 
bagrem, 104 pajasena, 587 javora. 429 gledičije, 619 zanoveta i 992 crna 
bora i posejano 80 kg semena pajasena, sve na površini od 5 hektara. 
Troškovi na ovim radovima iznosili su 39.694 dinara. Uspeh kulture 
vrlo dobar. 

Na mestu ürofot kod Skoplja, na ograncima pl. Vodna zasađeno 
je 7.843 bagrema u šančevima i potrošeno je 18.667 dinara. Uspeh slab. 

v) Pregled svih radova na području Skopske Uprave. 
1. Osnovana su dva šumska rasadnika sa ukupnim troškovima od 

200.000 dinara. 
2. Proizvedeno je svega 2,919.000 sadnica, od kojih 2,758.500 liščara 

i 160.500 četinara. 
3. Zasađeno je 208.949 sadnica liščara i 11.369 četinara. 
4. Pošumljavana je površina od 58 hektara, od kojih 38 hektara 

sadnjom i 20 hekt. setvom sa ukupnim troškovima od 204.418,50 dinara. 
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumljavanju iznose 

404.418.50 dinara. 
6. Razdeljeno je besplatno ustanovama i narodu 2,549.550 sadnica 

liščara; od 149.130 sadnica četinara manja je količina razdeljena na
rodu, a ostale su preostale u rasadnicima. 

Uspeh na pošumljavanju slab. Od celokupne površine (58 hektara) 
ima uspele kulture oko 5—8 hektara. 

Na području Skopske uprave vršena su pošumljavanja u zoni ni
zinskih goleti, na suvim ispranim terenima. Kulture nisu bile zaštićene 
niti im je pružana ma kakva nega. Sve su kulture do avgusta meseca 
mahom bile u dobrom stanju, a posle toga su podlegle kalamitetu suše, 
jer je bilo godina, kada nije padala kiša od maja do oktobra. 

Neuspeh rada na pošumljavanju goleti u skopskoj kotlini treba 
proučiti. Bilo je tu mnogih činjenica, koje su ometale svaki uspešan rad. 
To je pitanje veoma složeno, pa zbog toga izlaganja ne bi moglo obu
hvatiti i taj prikaz. 
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3. Šumska Uprava u Stipu. 
a) Š u m s k i r a s a d n i c i . 

Na području ove uprave osnovana su 1924. godine dva šumska 
rasadnika i to jedan na Kavakliji kod Štipa, a drugi kod sela Erdželije 
na Ovčem Polju. Rasadnik na Kavkaliji imao je služiti za proizvodnju 
sadnica za pošumljavanje ovčepoljskih goleti. Kako je problem pošumlja-
vanja goleti na Ovčem Polju neobično složen zbog klimatskih odlika ove 
visoravni i zbog geoloških osobina tla, rešeno je da se u samoj: takvoj 
sredini osnuje rasadnik za proizvodnju sadnica u neposrednoj! blizini 
objekta za pošumljavanje. Zbog toga je i osnovan rasadnik u Erdželiji 
na Ovčem Polju. 

Postojala je namera, da se na Ovčem Polju osnuje specijalno nad-
zorništvo za pošumljavanje, ali ni ova zamisao niti akcija na pošumlja-
vanju ovčepoljskih goleti nije shvaćena u svoj svojoj velikoj važnosti. 
To je pitanje skinuto i bačeno u pozadinu, jer naša administracija nije 
mogla resiti ovo pitanje kako iziskuje priroda ovako važnoga rada. Za 
ceo kraj u slivu Bregalnice, velika je šteta što merodavni faktori nisu 
posvetili veću pažnju pošumljavanju u tome kraju, bar u onoj meri v 
kojoj su to opravdano tražili ondašnji šumarski stručnjaci u Južnoj Srbiji. 

U obadva rasadnika proizvedeno je od 1924—1929. godine 1,606.760 
sadnica i to 1,309.483 sadnica lišćara i 307.277 četinara. 

Proizvodnja sadnica po vrstama izgleda ovako: 
bagrem 652.000 sadnica 
pajasena 585.000 
gledičije 31.600 
duda 17.626 
pitoma kestena 176 
crnog oraha 360 ,, 
divljeg kestena 840 
javora 290 
katalpa 500 
hrasta 3.077 
divlja kruška 18.000 
crni bor 279.000 
beli bor 5.0O0 
munika 20.000 
tuja 1.277 

Pored ovih vrsta sejano je u rasadnicima ove Uprave čak i seme 
ariša, jele, vejmutovog bora, belog bora i jasena, što sve1 nije bilo ni 
najmanje potrebno niti opravdano. Nije se smelo eksperimentisati sa 
ovim vrstama, koje nisu za podneblje ovčepoljskih i bregalničkih goleti, 
jer ža te vrste nema uslova za život pod klimatskim uslovima jedne 
izrazito suve oblasti i na onoj nadmorskoj visini i izvan prirodnog areala 
gore pomenutih vrsta. 

Rasadnik u Erdželiji ukinut je 1926., a onaj na Kavkaliji ostao je 
i dalje. 

Za sve radove u rasadnicima ove Uprave utrošeno je od 1924.— 
1929. godine 134.292 dinara. 

Uslovi za održanje rasadnika u Erdželiji bili su veoma teški. Pored 
nepogodnih klimatskih uslova nedostajalo je i vode. Zbog toga je i isko-

162 



pan bunar, koji nije imao dovoljno vode, pa je posle jedne navale ska
kavaca, koja je opustošila sadnice i ono malo uspele kulture, rasadnik 
ukinut. 

b) P o š u m l j a v a n j e . 
Prvo pošumljavanje na Ovčem Polju izvršeno je 1924. godine na 

površini od 84 ara. Ovim radovima pristupilo se bez dovoljnog prouča
vanja. Na slaboj osnovi nije se moglo ništa solidno izgraditi. Od 84 ara 
na Beloj Čuki zasađeno je na površini od 75 ari ukupno 2.000 sadnica 
bagrema, pajasena i crnog bora, a 9 ari posejano je semenom alepskog 
bora. Sadnice su se primile i ostale u životu do juna meseca, kad su se 
posušile od vrućeg vetra i usled napada od skakavaca. Seme alepskog 
bora nije niklo. 

Na ovaj rad utrošeno je 1.050 dinara. Od tada počinje niz poku
šaja, da se Bela Čuka zazeleni, ali su svi ti pokušaji ostali bez uspeha. 
Sve što se zasadi u jesen, osuši se u leto sledeće godine, a što je sađeno 
u proleće, osuši se još istoga leta. 

1925. godine izvršeno je pošumljavanje na Beloj čuki. Na površini 
od 2.80 hekt. zasađuje se u jesen 1925. godine 10.428 sadnica jednogodiš
njeg bagrema, 4.308 jednogodišnjeg pajasena, 833 dvogodišnjeg bagrema 
i 5.272 dvogodišnjeg crnog bora. 

Svega je zasađeno 20.846 sadnica, od kojih 15.569 lišćara i 5.277 
četinara. Ova se kultura potpuno osušila još iste godine. Rad se) ipak 
produžava i odmah do ove parcele vrši se novo pošumljavanje u proleće 
1926. godine. Zasađuje se 12.700 sadnica jednogodišnjeg bagrema, 2.000 
jednogodišnjeg pajasena i 1.000 dvogodišnjeg crnog bora. U koritu 
Kadrifalkovske reke zasađeno je 1.480 topola. 

U cilju održavanja i ono malo vlage posle sadnje, položene su ka
mene ploče oko sadnica u 10.300 rupa. Profil rupa bio je dubok 0.30 m 
i širok 0.4O m. 

Za sve radove utrošeno je 38.685 dinara. Uspeh ove kulture n a 
d a n 26. j u l a 1926. g o d i n e bio je sledeći: primljeno je 8% bagrema; 
40% pajasena i 2%: bora, ostalo se posušilo. Pošto se i ostatak živih 
sadnica posušio u toku avgusta i septembra iste godine, pristupa se jese
njoj sadnji (1926) na istom mestu i zasađuje se 3.007 bagrema, 3.240 
pajasena, 20 sadnica divlje trešnje i 4.190 crnog bora. Troškovi ove 
radnje iznosili su 11.795 dinara. 

Uspeh ove kulture na dan 26. jula 1927. godine izgledao je ovako: 
živih sadnica bagrema 20%; pajasena 60%'; crnog bora 4% i divlje 
trešnje 0%. 

POred ove parcele izvršeno je pošumljavanje druge jedne parcele 
u blizini ove prve u jesen 1926. i proleće 1927. godine. Tada je zasađeno 
14.005 sadnica bagrema, 22.600 pajasena, 800 gl edicije, 440 divlje trešnje 
i 7.155 sadnica crnog bora, sve na površini od 7 hektara. Površina od 
0,28 hekt. posejana je žirom hrasta prnara (0. Coccifera). 

Troškovi ove sadnje iznosili su 51.714 dinara. 
Ovu kulturu detaljno su pregledali inspektor ü . Dragoljub Milo-

vanović i uvaženi stručnjak i radnik počiv. g. Velentin Šack i. Oni su 
našli na dan 26. jula 1927. godine na ovoj parceli živih sadnica bagrema 
40%; pajasena 90%; gledičije 80%; crnog bora 2% i divlje trešnje 0%. 

Izgleda da je ova kultura propala u jesen 1927. godine, jer se 1928. 
vrši još jedno pošumljavanje na istom mestu i godine 1927./28. (jesei? 
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i proljeće) zasađuje se: 12.537 sadnica bagrema, 19.100 pajasena, 120 
gledičije, 2.500 sadnica divlje kruške, 320 bresta, 100 javora, 216 pitomog 
kestena, 656 crnog oraha i 6.700 crnog bora. Svega je zasađeno 42.388 
sadnica, od kojih 35.688 lišćara i 6.700 četinara. 

Ukupni troškovi ovih radova iznosili su 45.342.50 dinara. Sadnja 
je vršena u rupama. Nemamo podataka o tome kako je izgledala ova 
kultura u toku leta 1928. godine. I ova se kultura na kraju potpuno 
osušila. 

Ovim se završava i pošumljavanje na Ovčem polju. Danas nema 
možda ni liednel žive biljke, kao da nikada onuda nije prošao šumar! 

U neposrednoj blizini Štipa vršeno je pošumljavanje na Markovom 
gradu. Zasađeno je 1.000 sadnica bagrema, 1.000 pajasena, 200 gledičije, 
50 sadnica divlje trešnje i 1.950 sadnica crnog bora; svega 4.200 sadnica, 
od kojih 2.250 lišćara i 1.950 četinara na površini od 3 hektara i utro
šeno je 9.562 dinara. Na Markovom gradu sađen je i amerikanski jasen, 
koji je vrlo dobro uspeo. 

Pored ove kulture zasađuje se ponovo u jesen 1928. godine na 
Markovom gradu 1.150 sadnica bagrema, 1.360 pajasena, 250 crnog 
oraha, 1.094 crnog bora na površini od 1 hektara. Na ovim radovima 
utrošeno je 16.597.— dinara. 

U jesen 1.928 godine izvršeno; je pošumljavanje na zemljištu na
puštenog muslimanskog groblja kod Štipa i zasađeno je 14.190 sadnica 
bagrema, 2.560 gledičije i 7.150 amerikanskog belog jasena, svega 23.900 
sadnica na površini od 6 hektara i utrošeno je 22.954 dinara. Uspeh 85%. 

Na zemljištu napuštenog muslimanskog groblja kod Kočana za
sađeno je 3.297 sadnica bagrema, 3.200 duda, 246 jasena i 1.468 crnog 
bora — svega 10.426 sadnica od, kojih 8.958 lišćara; na površini od 2.5 
hektara i utrošeno je 13.406 dinara; uspeh 85% . 

Na zemljištu napuštenog turskog groblja kod varošice Sv. Nikole 
zasađeno je 9.530 sadnica bagrema, 400 amerik. belog jasena i 500 gle
dičije na površini od 3 hektara, svega 14.031 sadnica, i utrošeno je 
14.412 dinara. Sadnja je vršena u šančevima. Uspeh 70'%. 

Pored ovih radova na pošumljavanju priređen je 22. marta 1926. 
dečji dan i zasađeno je na mestu Beli Kamen kod Štipa 1.012 bagremovih 
sadnica. Uspeh ove sadnje bio je odličan. Primilo se 60% od zasađenih 
biljaka, ali kako niko nije čuvao ovu dečiju šumu, stoka je izgazila i 
uništila sve sadnice, koje su se najzad posušile. 

Na istom mestu (Beli kamen) zasađeno je 1929. godine 11.915 sad
nica bagrema u šančevima, na površini od 2 hektara, i utrošeno 16.650 
dinara. Uspeh slab. 

Na muslimanskom groblju kod Štipa izvršeno je popunjavanje 
kulture iz 1928. godine; zasađeno je 2.092 sadnica bagrema i utrošeno 
2.342 dinara. 

U jesen 1929. i proleće 1930. izvršeno je popunjavanje kultura na 
muslimanskom groblju kod varošice Sv. Nikole i zasađeno 2.400 sadnica 
bagrema i 100 komada gledičija. Potrošeno je 1.170 dinara. 

Na mestu zvanom Bor kod Radovišta zasađeno je 300 sadnica ba
grema, 4.900 pajasena, 280 gledičije i 2.600 crnog bora, svega 13.300 
sadnica, od kojih 10.700 lišćara i 2.600 četinara na površini od 2 hektara; 
utrošeno je 12.980 dinara. Uspeh je bio relativno slab, velik se dec 
posušio. 
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v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u š t i p s k e u p r a v e . 
1. Osnovana su dva šumska rasadnika sa ukupnim troškom od 

134.292 dinara; 
2. Proizvedeno je svega 1,616.700 sadnica, od kojih 1,309.483 lišćara 

i 307.277 sadnica četinara; 
3. Zasađeno je 195.667 sadnica lišćara i 31.434 sadnice četinara; 
4. Pošumljavana je površina od 30 hektara i utrošeno 258.659.50 

dinara; 
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumljavanju iznose 

392.951.50 dinara; 
6. Pazdeljeno je besplatno narodu i ustanovama 1,203.816 sadnica 

lišćara i nešto četinara, dok je oko 260.000 sadnica četinara preostalo 
u rasadnicima. 

Opšti rezultat rada slab. Od celokupne površine jedva da ima 
danas prosečno oko 4—5 hektara uspele kulture. 

4. Šumska uprava u Đevđeliji. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

Na području ove Uprave osnovan je prvi šumski rasadnik 1922. 
godine na mestu Carkur u Sermeninskoj planini u površini 0.25J hekt. 
Iste godine osnovan je još jedan rasadnik u Đevđeliji na bezvlasničkom 
zemljištu, u površini 0.42 hekt., koji je 1925. godine ukinut. Osnovan je 
î treći rasadnik 1924. godine u Javorčici na desnoj obali Vardara. Zatim 
je osnovan još jedan u Sreskom poljoprivrednom rasadniku u1 Đevđeliji 
1926. godine, a 1927. godine osnovan je kod vodenice u Đevđeliji još 
jedan rasadnik. Godine 1926. ukinuti su šumski rasadnici u Carkuru, 
Javorčici i onaj u Sreskom poljoprivrednom. 

U svim ovim rasadnicima proizvedeno je 673.090 sadnica lišćara 
i 987.120' sadnica četinara; svega je proizvedeno 1,660.120 sadnica sa 
ukupnim troškom od 118.970 dinara. 

P'roizvođene su sledeće vrste: Bagrem, gledičija. javor, sofora 
japanska, pitomi kesten, dud. crni orah, jasen, hrast, crveni hrast, a od 
četinara crni i bell bor, munika, molika, primorski bor, alepski bor, ki-
paris, Vejmutov bor, kontortni bor i banksianski bor. 

Nije bilo nikakvog plana ni sistema u osnivanju rasadnika. To se 
vidi po datumima njihovog osnivanja i ukidanja. Jedne godine osušilo se 
u rasadniku u Carkuru 100.000 bagremovih i 40.000 crnoborovih sad
nica usled suše, jer niko nije negovao biljke, a i zečevi su uništili velik 
broj sadnica. 

Svi ovi rasadnici osnovani su u zoni nizinskih goleti, južno od 
Đemir-Kapije, gde se može reći da postoji jak uticaj mediteranske klime 
i aridna karakteristika ćele one oblasti, otvorene punom uticaju Egejskog 
mora i jakom uticaju hladnog i suvog vetra vardaica. 

Pored toga što su rasadnici nesistematski osnovani, u njima su se 
gajile čak i one vrste, koje apsolutno ne odgovaraju onom podneblju. Tu 
su se sticali ekstremiteti: primorski i alepski bor u istom rasadniku ss 
mimikom i molikom! Ako su to bili samo eksperimenti, onda je potre-
balo da bude zabeleženo, kako je izgledala molika na 100 m. nadmorske 
visine u okolini Đevđelije, jer svakako to nije rađeno radi praktičnog 
veštačkog pošumljavanja južno od Đemir Kapije. 
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b) P o š u m l j a v a n j e . 
Pošumljavanje je vršeno na raznim mestima u okolini DevđelijeT 

Valandova i Strumice. 
Nekoliko godina uzastopce rađeno je na Mrzenačkom brdu, Dubu, 

Grčkoi čuki i Izvoru kod Pevđelije, a zatim kod Valandova i Strumice 
1929. godine. 

Od 1924.—1927. godine rađeno je na Dubu i Grčkoj Čuki na povr
šini od 3.50 hektara i na Arizonovom kamenu na površini od 6.30 hektara. 
Zato vreme posađeno je na ovim mestima 60.000 sadnica crnog bora, 
44.300 bagrema i 1000 pajasena. Sve su1 se zasađene sadnice posušile. 

U proleće 192'8. godine zasađeno je na Mrzenačkom brdu 14.490 
sadnica alepskog bora, 2.100 bagrema, 1.83Ö javora i 1.600 crnog bora. 

U jesen 1928. god. zasađeno ie na istom mestu 6.665 sadnica 
crnog bora, 4.410 alepskog bora, 3.665 bagrema, 2.724 jasena, 1.445 gle-
dičijc. 20 hrasta. 2.384 javora i 1.600 crnog bora. 

U proleće 1929. godine zasađeno je na Mrzenačkom brdu na povr
šini od 7 hektara 7.565 sadnica crnog bora, 334 alepskog bora, 100 sad
nica tuje, 4.800 bagrema, 3.745 gledičije, 25 hrasta, 1.924 jasena i 1.654 
javora. 

Kod Valandova na mestu Izvor zasađeno je 1.000 sadnica crnog 
bora, 6.000 bagrema, 4.500 gledičije, 2.500 crnog jasena i 3.000 sadnica 
javora. 

Na starom groblju kod Strumice zasađeno je 8.000 sadnica crnog 
bora, 4.000 bagrema, 2.000 gledičija i 1.500 jasena. 

Uspeh kultura -kod Valandova, Strumice i na Mrzenačkom brdu 
na dan 1. oktobra 1929. godine bio je sledeći: živih sadnica crnog bora 
bilo je 20%, bagrema 60%, gledičije 60%, hrasta 80%', javora 20%, 
jasena 30%, alepskog bora 5% i tuje 10%. 

Cclokupni troškovi na radovima pošumljavanja od 1924.—1929. 
iznose 194.190 dinara, a radilo se na površini od 30 hektara. 

v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u d e v đ c 1 i j s k e 
u p r a v e . 

1. Osnovana su četiri šumska rasadnika sa ukupnim troškom od 
118.970 dinara; 

2. Proizvedeno je svega 1,660.210 sadnica, od kojih 673.090 sadnica 
lišćara i 987.120 četinara; 

3. Zasađeno je 97.496 sadnica lišćara i 102.564 četinara, svega 
210.060 sadnica; 

4. Pošumljavana je površina od 30 hektara i utrošeno 194.190 
dinara; 

5. Sveukupni troškovi u rasadniku i na površinama iznose 313.160 
dinara; 

6. Razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama i propalo 574.594 
sadnica lišćara, a oko 884.556 sadnica četinara. U ovaj broj sadnica ušle 
su i one, što su se posušile u rasadniku u Carkuru. 

Pošumljavanje goleti na području Devđelijske Uprave postavlja se 
kao problem skopčan sa naročitim teškoćama. U toj oblasti postoje česte 
atmosferske promené zbog mediteranskog kontinentalnog uticaja. Kiše 
su preko leta veoma retke, a i zimski taloži vrlo slabi. To bi mogla biti 
aridna oblast južno od Demir-Kapij'e. 

166 



Opšti uspeh vrlo je slab. Na Mrzenačkom brdu jedne godine požar 
je uništio i ono malo uspele kulture. 

Qd celokupnog rada ostalo je malo uspeha kod Valandova i Stru-
mice, dok je sav ostali rad u okolici Devdelije potpuno propao. 

5. Šumska uprava u Kavadarcima. 

a) š u m s k i r a s a d n i c i . 
Šumska uprava u Kavadarcima osnovana je 1923. godine. U njenom 

području nalaze se najtipičnije goleti u Južnoj Srbiji. To je onaj suri i 
strani, goli predeo između Velesa i Demir-Kapije, očajno prazan, gde 
je i zakržljali žbun velika retkost. U tom se kraju nalazi najtipičnija 
slika, koju goleti ostavljaju na prolaznika. 

Sve što je do sada učinjeno, da se te goleti zaodenu šumom, tako 
je neznatno, da se ne može ni govoriti o kakvoj akciji većeg zamaha. 
Kad dođe vreme da se te goleti pošume, naše će šumarstvo onda doživeti 
veliku čast pred Otadžbinom i pred narodom. 

•.Krušino". Kultura iz 1926 god. sa jugozapada. 20-1-34. 

Prvi šumski rasadnik osnovan je 1924. godine u selu Mereni na 
mestu zvanom Đeris, a drugi na mestu Mala Kruša u masivu Roždenske 
planine. Dok je prvi rasadnik bio zaista od velike potrebe, jer je osnovan 
u centralnoj oblasti Kavadarskih goleti, dotle je ovaj drugi, na Maloj 
Kruši, bio potpuno nepotreban. Udaljen 70 km od sedišta Uprave, nije ni 
održavan, kao što bi to trebao da bude. Pored toga, Roždenska planina 
je najvećim delom pod šumom i nema potrebe da se tamo vrši veštačko 
pošumljavanje. 

Od 1924.—1929. godine proizvedeno je u ovim rasadnicima svega 
669.858 sadnica, od kojih 351.858 lišćara i 318.000 četinara. 

Za radove u rasadnicima utrošeno je 41. 019 dinara. Na rasadnik u 
Maloj Kruši nije mnogo utrošeno, dok je na rasadnik u Mareni utrošeno 
mnogo više zbog negovanja sadnica, koje je skopčano sa velikim teško
ćama zbog dugotrajnih letnih suša. 
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b) P o š u m l j a v a n j e . 
Prvo pošumljavanje na području ove uprave izvršeno je 1924. go

dine na muslimanskom groblju kod Kavadara i tom prilikom zasađeno 
je 1.200 bagremovih sadnica. Od ove sadnje bilo je u životu 80% u toku 
1927. godine. Na istom mestu zasađeno je 1925./26. godine 3.310 bagrema 
i 1.165 crnog bora na površini od 5 hektara. 

Na Ljubašu kod Kavadara zasađeno je 1925. godine 28.550 bagre
movih sadnica i posejano 200 kgr. hrastovog žira. Posle dve godine od 
zasađenih i niklih biljčica od žira bilo je u životu 90% sadnica. 

Kod Glišićke crkve zasađeno je 600 bagrema i na starom groblju 
kod Marene 700 bagrema, a u blizini varošice Gradsko zasađeno je 5.000 
bagrema i 1.210 crnog bora. Ovi su radovi izvršeni 1927. godine. 

U toku 1928./29. godine izvršeno je pošumljavanje u blizini varošice 
Gradsko na mestu zv. Ispod Lojze i zasađeno 23.510 bagremovih sad
nica, 3.850 crnog jasena, 8.700 amer, belog jasena i 4.970 gledičije. 

Na mestu zv. Samar u blizini Kavadara zasađeno je 15.000 bagre
movih sadnica, 10.000 crnoga jasena, 2.000 belog jasena i 1.600 gledičije. 

Na starom groblju kod Negotina zasađeno je 3.900 bagrema, 600 
crnog jasena i 900 gledičije. 

Sadnja je vršena u šančevima, banketama i rupama. Zemljište u 
banketama prekopano je na 50—'60 cm. dubine i u širini do 1—1.50 m. 
Pošto je zemljište duboko, upotrcbljeni su plugovi za oranje banketa, u 
kojima su na preoranoj površini kopane rupe i u njima sađene biljčice. 

Površina, na kojoj je rađeno, iznosi 15 hektara, i utrošeno je 71.684 
dinara. 

v) P r e g l e d 1 s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u k a v a d a r s k e 
u p r a v e . 

1. Osnovana su dva šumska rasadnika sa ukupnim troškom od 
41.019 dinara; 

2. Proizvedeno je svega 669.858 sadnica, od kojih 351.858 lišćara 
i 318.000 četinara; 

3. Zasađeno je 114.390 sadnica lišćara i 2.375 četinara. Setvom je 
posejano 200 kgr. hrastovog žira; 

4. Pošumljavanje je izvršeno na površini od 22 hektara i utrošeno 
71.684 dinara; 

5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumliavanju iznose 
112.703 dinara; 

6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu i usta
novama 237.468 lišćara, od 315.625 sadnica četinara nešto je malo raz
deljeno narodu, a ostalo je prestarelo u rasadnicima. 

Nemamo tačnih podataka o uspehu ovih radova. Radovi u okolini 
Gradskog dali su dobre rezultate, a isto tako na Ljubašu i na Samaru 
kod varoši Kavadara. 

Svaka uspela sadnica u ovom kraju znači velik uspeh i svaki rad 
zaslužuje da se proučava najbrižljivije, kako bii se izradio pravac za
snovan na iskustvima, da se ne bi gubilo vreme u tako važnim poslovima. 

168 



6. Šumska uprava u Bitolju. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

Na području ove Uprave nije se mnogo ekspcrimentisalo sa rasad
nicima. Osnovan je jedan rasadnik na dobru niže Poljoprivredne škole 
u predgrađu Sv. Nedelja kod Bitolja još 1924. godine. Taj rasadnik po
stoji i danas, uvek dobro uređivan i negovan. Jedino se mora primetiti, 
što još onda nije osnovan rasadnik za kulturu molike na Peristeru. Da 
je to tada uređeno, danas bismo imali već mnoge nepoznate činjenice 
rasvetlrene, što bi nam korisno poslužilo za upoznavanje molike u cilju 
pošumljavanja visokih goleti. 

Prvobitno je rasadnik imao 0.55 hekt. površine, a docnije (1927.) 
proširen je na 1 hektar. 

U ovom rasadniku proizvedeno je svega 1,805.000 sadnica, od kojih 
1,200.000 liščara. 600.000 četinara i 5.000 sadnica raznih nepotrebnih 
egzota liščara i četinara. 

Za sve radove u ovom rasadniku utrošeno je 99.778 dinara. 

b) P o š u m 1 j a v a n j e. 
U toku svih 7 godinama pošumljavanje je vršeno na kosi zvanoj 

Aleksandrovo brdo, gde se nalazi opštinski park. 
Prvo pošumljavanje izvršeno je setvom 1923. godine i tom pri

likom posejano ie na Aleksandrovom brdu 165 kgr. hrastovog žira, a 
zatim 1925.126. još 775 kgr. 

Pored ove setve zasađeno je na Aleksandrovom brdu 50.900 ba
gremovih sadnica, 3.500 gledičije, 6.000 sadnica duda, 3.029 jasena, 500 
kestena i 20 orahovih sadnica. Svega je zasađeno od liščara 63.949 sad
nica. Pored ovoga zasađeno je na istom mestu u vremenu od 1923.— 
—1929. godine 61.965 sadnica crnoga bora, 39.645 b'eloga bora, 1.000 
primorskog bora, 3.060 kiparisa, svega četinara 105.670 sadnica. Ukupno 
je zasađeno liščara i četinara na Aleksandrovom brdu 169.619 sadnica. 

Na Bajiru posađeno je 10.000 sadnica bagrema, 700 jasena, i 6.500 
crnog bora. 

Ukupni troškovi na pošumljavanju površine od 30 hektara iznose 
145.345 dinara. 

v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u b i t o l j s k e u p r a v e . 
!. Osnovan je jedan šumski rasadnik sa ukupnim troškom od 99.778 

dinara; 
2. Proizvedeno je svega 1,805.000 sadnica, od kojih 1,200.000 sad

nica liščara i 600.000 četinara; 
3. Zasađeno je 63.949 sadnica liščara i 105.670 četinara i, posejano 

je 940 kgr. hrastovog žira; 
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 30 hektara i utrošeno 

145.345 dinara; 
5. Sveukupni troškovi u rasadniku i na pošumljavaniu iznosili su 

245.120.50 dinara; 
6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu 1,136.051 

sadnica liščara, a od preostalih 494.330 sadnica četinara nešto je malo 
iskorišćeno, dok ostalo izgleda prestarelo u rasadniku. 
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Rezultati rada nisu dobri. Svake se godine popunjava prethodna 
kultura, ali je ipak ostalo nešto uspeha na Aleksandrovom brdu u povr
šini od oko 3 hektara. Nemamo podataka o uspehu šume na Bajiru. 

7. Šumska uprava u Ohridu. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

Prvi rasadnik osnovan je 1920. godine na mestu Bejbunar kod 
Ohrida. U ovom rasadniku proizvodnja sadnica bila je intenzivna. Koli
čina je redovno daleko premašila potrebe na pošumljavanju okoline 
Ohrida, gde je u glavnom bio skoncentrisan sav rad. Proizvedeno- je 
svega 1,792.479 sadnica, od kojih 982.879 lišćara i 809.600 četinara. Za 
sve radove u rasadniku utrošeno je 160.834 dinara. 

b) P o Š u m i i a v a n i e . 
Pošumljavanje goleti u Ohridskoj kotlini vršeno je u glavnom sa 

ciljem da se ulepša inače divna okolina ohridskog jezera. Na žalost mo
ramo konstatovati, da i ovde nije postignut željeni uspeh, kojim bi se 
mogli pohvaliti. 

Pošumljavanje je vršeno kod Ohrida i Struge. Kod Ohrida na me-
stima Sv. Đorđe, Stari grad, u portama crkve Sv. Klimenta, Sv. Jovana, 
Sv. Nikole, Sv. Bogorodice, u dvorištu Ohridske gimnazije, u Ohridskom 
gradu, Gornjoj Porti i Kosištu. Kod Struge je pošumljavano na starom 
groblju. 

Prvo pošumljavanje kod Ohrida izvršeno je 1923. godine na mestu 
Sv. Đorđe. Na ovom mestu zasađeno je od 1923.—1929. godine 34.631 
bagrem, 5.000 gledičija, 300 pitomih kestena i setvom posejano 15 kgr. 
kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog 
bora, 470 vejmutovog bora, 400 kiparisa, 450 alepskog bora i 1.678 sad
nica smrče. 

I ovde je učinjena ista greška kao i na Ovčem Polju. Nema na tome 
mestu uslova za život ni za smrču ni za kiparis, ni za alepski bor ni za 
vejmutov bor! Takvi eksperimenti nisu se smeli spajati. 

Sve, što je rađeno na ovom mestu od 1923.—1927.. propalo je. 
Ostala je po koja živa biljčica. Zbog toga se ovo mesto napušta i prelazi 
se na druge objekte. 

U starom gradu zasađeno je 6.340 bagrema, 50 sadnica gledičije, 
50 kestena, 10 oraha, 10 jasena, 360 crnog bora, 10 smrče, 1.500 vejmu
tovog bora, 790 jasena i 5 sadnica lipe. 

Na mestu kale i gornja porta zasađeno je 8.845 sadnica bagrema, 
crnoga bora, alepskog bora i kiparisa. Docnije je na istom mestu izvr
šeno pošumljavanje sa 4.000 sadnica alepskog i crnog bora. 

Kod crkve svetog Klimenta — Gornja porta, zasađeno je 1.010 
sadnica kiparisa, 700 alepskog bora, 650 crnog bora i 200 primorskog 
bora. 

Iznad Kosišta zasađeno je 70 sadnica crnog bora, 70 alepskog bora, 
30 bagrema, 10 jasena i 30 sadnica duda. 

Najzad je 1927./28. vršeno ponavljanje neuspelih kultura na mestima 
Sv. Đorđe, stari i novi Grad, Sv. Jovan. Sv. Ilija, Sv. Đimitrije i Sv. 
Bogorodica i zasađeno je 2.200 sadnica crnog bora, 300 kiparisa, 2.300 
bagrema, i 2.200 jasena i 30 kestena. 
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Na starom groblju kod Struge zasađeno je 5.000 bagrema i 880 ja
sena i 9.000 raznih četinara. 

Ukupno je zasađeno od 1923.—1929. godine 98.325 sadnica, od kojih 
58.931 lišćara, i 39.394 četinara. 

Uprava Dvora poslala je iz Splita šumskoj upravi Ohrid 367 kipa-
risa i 47 alepskog bora u saksijama, osim toga u običnom pakovanju 
4.000 kiparisa i 900 sadnica alepskog bora. Jedan deo sadnica zasađen 
je kao što je napred rečeno, a jedan je deo pikiran u rasadniku. 

U Ohridu je postojalo društvo za ulepšavanje i pošumljavanje, koje 
je dobilo jednom prilikom veću novčanu pomoć od države. 

Na svima radovima na pošumljavanju za sve vreme od 1923.— 
—1929. godine utrošeno je 167.300 dinara. Radilo se na površini od oko 
40 hektara. Današnje stanje kultura vrlo je rđavo. Ostale su samo poje
dine sadnice. 

v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u o h r i d s k e u p r a v e . 
1. Osnovan je jedan šumski rasadnik na Bejbunaru u površini od 

3 hektara sa ukupnim troškovima od 160.834 dinara; 
2. Proizvedeno je svega 1,792.479 sadnica, od kojih 982.879 sad

nica lišćara i 809.600 četinara; 
3. Zasađeno je 58.931 sadnica lišćara i 39.394 četinara; 
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od oko 40 hektara sa ukup

nim troškom od 167.300 dinara; 
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumljavanju iznose 

328.134 dinara; 
6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu i usta

novama 923.948 sadnica lišćara. Od 770.206 sadnica četinara razdeljeno 
je nešto malo narodu, a ostalo je prestarelo u rasadniku. 

Na kraju mora se reći, da je opšti uspeh slab. Od ovolikog rada 
ne postoji ni jedna izrazita formirana kultura. Jedini praktični uspeh 
je u tome, što se u ovim radovima došlo do iskustva, da u okolini Ohrida 
mogu uspevati mediteranski elementi: alepski bor i kiparis, koji su pre-
živeli strahovitu hladnoću 1928.—1929. godine. 

8. Šumska uprava u Kičevu. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

U Kičevu je osnovana šumska uprava 1923., a rasadnik 1924. godine 
i to na mestu Krušino u blizini Kičeva. Na području ove Uprave sa zado
voljstvom možemo zabeležiti uspeh u pošumljavanju. 

Pbred odgajivanja raznih sadnica lišćara i četinara ovde su pro
izvedene prvi put u našim rasadnicima i sadnice molike (Pinus Peuce 
Qrisebach). Ing. Simčić, ondašnji šef uprave, posejao je u rasadniku 1925. 
godine 2.5 kgr. nestratificiranog semena molike. Dubina brazdica bila je 
3 cm., a u razmaku od 20 cm. Na jedan dužni metar posejao je 3.7 grama. 
Seme nije klijalo 1925. godine, nego tek iduće godine i od te količine 
semena dobio je samo 820 biljčica. 

Iste (1925.) godine stratificirao je 2.5 kgr. semena, koje je preležalo 
u stratifikaciji do proleća 1926. godine, kada je posejao. Ovoga puta bra-
zdice su bile duboke 4 cm. Seme je klijalo 10 dana posle sejanja, koncem 
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meseca maja. Na jedan dužni metar posejao je 74 grama. Od 2.5 kgr. 
semena dobijeno je 12.000 biljčica. 

Kao što se vidi, rezultati kod nestratificiranog i stratificiranog se
mena vrlo su različiti. U svakom slučaju, i ovde je pokazano, da treba 
raditi samo sa stratificiranirn semenom. 

U šumskom rasadniku na Krušinu proizvedeno je svega 968.065 
sadnica, od kojih 421.315 lišćara i 546.750 četinara. Na radove u rasad
niku utrošeno je 56.899 dinara. 

b) P o š u m l j a v a n j e . 
Pošumljavanje je u glavnom vršeno na mestu Krušino. Prvi radovi 

su izvršeni 1925. godine i od toga pa do 1929. godine zasađeno je 62.280 
sadnica crnog bora, 12.500 belog bora, 3.000 molike i 300 munike, 64.000 
sadnica bagrema, 11.000 gledičije, 500 kestena i posejano je na stalnom 
mestu 370 kgr. hrastovog žira. Prva kultura iz 1925. godine uspela je 
vrlo slabo, ali su sve docnije, do 1929., uspele vrlo dobro (vidi priložene 
dve fotografije). 

v) P r e g l e d r a d o v a n a p o d r u č j u k i č e v s k e u p r a v e . 
1. Jedan šumski rasadnik osnovan je 1924., a ukinut 1928. On je 

posle ponovo obnovljen, kad su poslovi pošumljavanja prešli na Otsek 
za Šumarstvo. Površina rasadnika iznosila je 0.30 hektara sa ukupnim 
troškom od 56.899 dinara ; 

2. Proizvedeno je svega 968.065 sadnica, od kojih 421.315 sadnica 
lišćara i 546.750 četinara; 

3. Zasađeno je 75.500 sadnica lišćara i 78.080 četinara; posejano 
je 370 kgr. hrastovog žira; 

4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 25 hektara sa ukupnim 
troškom od 66.514 dinara; 

5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošuml';avanju iznosili 
su 123.413 dinara; 

6. Od proizvedenih sadnica razdeljeno je besplatno narodu i usta
novama 345.815 sadnica lišćara i nešto malo četinara, dok je velika koli
čina predata Banskoj Upravi. 

Od celokupnih radova na pošumljavanju ima danas oko 15 hektara 
uspele kulture. 

9. Šumska uprava u Prizrenu. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

Na području ove uprave osnovan je rasadnik još 1913., a obnovljen 
1919. godine. Osnovao ga je g. Svetozar Ranitović, Načelnik Ministarstva 
Šuma i Rudnika u penziji. U ovom rasadniku proizvedeno je od 1913.— 
—1915. i od 1919.—4929. godine svega 1,325.500 sadnica, od kojih 825.500 
lišćara i 500.000 četinara. 

Rasadnik se nalazi na mestu Buzagiljak u površini od 0.50 hektara. 

b) P' o š u m 1 j a v a n j e. 
Pošumljavanje je vršeno na Cviljenu kod Prizrena. Prvo pošumlja

vanje vršeno je 1925. godine. Za sve vreme rada, od 1925.—1929. godine, 
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zasađeno je na Cviljenu 101.500 sadnica bagrema i 37.000 crnoga bora. 
Utrošeno je 21.304 dinara. Uspeh je vrlo slab. 

Najveći deo radova izvršila je prizrenska opština. 

v) P r e g 1 e d svih r a d o v a na području p r i z r e n s k e 
uprave. 

1. Osnovan je jedan šumski rasadnik 1913. godine u površini 0.50 
hektara sa ukupnim troškom od 33.281 dinara; 

2. Proizvedeno je svega 1,325.000 sadnica, od kojih 825.500 lišćara 
i 500.000 četinara; 

3. Zasađeno je 101.500 sadnica lišćara i 37.000 četinara; 
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 30 hektara sa ukupnim 

troškom od 21.304 dinara; 
S.Sveukupni troškovi u rasadniku i na pošumljavanju iznose 54.585 

dinara: 
6. Razdeljeno je narodu i ustanovama 724.000 sadnica lišćara; od 

463.000 sadnica četinara nešto je razdeljeno narodu, a velik deo ostao 
je i prestareo u rasadniku. 

Uspeh na pošumljavanju u okolini Prizrena vrlo je slab. Nema 
uspele formirane kulture. 

10. Šumska uprava u Tetovu. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

Na području ove uprave postojala su u svoje vreme 4 šumska ra
sadnika. Prvi je osnovan 1922. na mestu Išačka dulij'a kod Tetova, a 
drugi 1925. godine na Đafanskoj bukvi kod sela Dafe. Ovi su rasadnici 
bili nepodesni, prvi zbog toga što je zemljište bilo dugačko i nedovoljno, 
drugi što je osnovan gde mu nije bilo mesto i gde nema potrebe za ra
dove na pošumljavanju. 

Zbog toga su obadva rasadnika napuštena i 1926. godine osnivaju 
se dva nova rasadnika, koji i danas postoje. Time je pitanje rasadnika 
kod tetovske uprave definitivno rešeno. I 

Prvi od ta dva rasadnika osnovan je na mestu Pašin grob kod 
Tetova, a drugi u šumi Straži. Prvi je namenj'en proizvodnji lišćara, a 
drugi proizvodnji četinara. 

Posle predaje šumskih rasadnika Banskoj Upravi rasadnik u Straži 
ostao je jedini rasadnik u upravi državnih šuma. 

b) \ P o š u m l j a v a n j e . 
Pošumljavanje na području tetovske uprave vršeno je u klisuri 

Tetovske reke, na Strmolu, u ataru sela Bogovinei na mestu Leska i 
Kadar i u Državnoj šumi Straži. 

Prvo pošumljavanje izvršeno je 1926. godine na mestu Indžirluk u 
klisuri Tetovske reke. 

Od 1926.—1929. godine zasađeno je na obalama tetovske reke od 
varoši do električne centrale 174.300 sadnica bagrema, 36.100 pitomog 
kestena, 6.100 amerikanskog belog jasena i 248.500 crnoga bora. 

Na Strmalu zasađeno je 11.500 crnog bora i 10.000 beloga bora. 
Na Leski i Kadru u ataru s. Bogovina zasađeno je 80.000 sadnica 

bagrema, 29.000 gledičije i 5.000 kestena i 16.000 crnoga bora. 
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U šumi Straži na starom sedištu i paljevinama zasađeno je 163.000 
sadnica belog bora i nešto malo crnoga bora. 

Na svim ovim radovima pošumljjavanja od 1926.—1929. godine utro
šeno je 186.387 dinara. Rađeno je na površini od 50 hektara. Od ove 
površine ima oko 20 hektara uspelog pošumljavanja. 

v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u t e t o v s k e u p r a v e . 
1. Osnovana su 4 šumska rasadnika, od kojih danas ima samo dva, 

sa ukupnim troškom od 146.973 dinara; 
2. Proizvedeno je svega 3.323.500 sadnica, od kojih 1,131.000 lišćara 

i 2,192.500 četinara; 
3. Zasađeno je 340.500 sadnica lišćara i 439.000 četinara; 
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 50 hektara, sa ukupnim 

troškom od 186.387 dinara; 
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na ipošumljavanju iznose 

333. 360 dinara ; 
6. Razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama 790.500 sadnica 

lišćara i nešto malo četinara. Najveći deo četinara ostao je u rasadniku, 
od kojih je jedan deo predat Banskoj Upravi, a jedan je prestareo. 

S obzirom na klimatske prilike na ograncima Šar-planine pošumlja
vanje nije skopčano sa velikim teškoćama. 

Godine 1927. izvršena su prvi put pošumljavanja pitomim kestenom 
i amerikanskim belim jasenom. 

11. Šumska uprava u Prištini. 
a) š u m s k i r a s a d n i c i . 

Na području ove uprave bilo je 5 šumskih rasadnika. U šumi 
Grmiji na Sastavcima, u Piešini na Crnom Kamenu, pod Goleš planinom 
u selu Vrelu, u Gošici na srednjoj reci i kod škoie u selu Mileševu. 

Ukupna površina ovih rasadnika iznosila je 1 hektar. 1 ovde na
ilazimo na istu hiperprodukciju kao i kod šumske uprave u Kumanovu. 
Interesantno je podvući, da smo najveći broj rasadnika imali u najšumo-
vitijim upravama. Rasadnici u Plešinskoj šumi i Gošici bili su nepotrebni. 

b) P o š u m Гј a v a n j e. 
Pošumljavanja su vršena u Grmiji kod sela Sofalije, na Golešu, u 

Gošici i kod Gnjilana u opštinskom parku. 
U Grmiji zasađeno je 16.400 bagrema, 3.600 gledičije i 30.400 sad

nica crnoga bora. U šumi Gošici zasađeno je 131.975 sadnica crnoga bora. 
Na Goleš planini zasađeno je 39.750 sadnica crnoga bora, 1.790 bagrema, 
50 javora, 80 gledičije, 100 duda, 140 lipe, 20 leske, 10 jasena, 15 drena 
i 7 sadnica divlje trešnje. Kod Gnjilana! u opštinskom parku zasađeno 
je 10.000 sadnica amerikanskog belog jasena (sadnice poslate iz teto-
veskog šum. rasadnika 1927. god.), 1.000 sadnica bresta i 2.000 sadnica 
crnog bora. 

Pošumljavanja su vršena na površini od 45 hektara i utrošeno ie 
90.975 dinara. 

Vršeno je pošumljavanje kod spomenika Kosovskim junacima, ali 
sa potpunim neuspehom. 
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v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u P r i š t i n s k e 
U p r a v e . 

1. Osnovano je pet šumskih rasadnika, od kojih danas postoji samo 
onaj u Grmiji. Ostali su ukinuti 1928. godine. Ukupni troškovi iznosili su 
91.909 dinara. 

2. Proizvedeno je svega 2,356.950 sadnica, od kojih 874.100 lišćara 
i 1,482.850 četinara. 

3. Zasađeno je 38.211 sadnica lišćara i 204.125 četinara. 
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 45 hektara sa ukupnim 

troškom od 90.975 dinara. 
5. Sveukupni troškovi u rasadnicima i na pošumljavanju iznose 

182.884 dinara. 
6. Razdeljeno je besplatno narodu i ustanovama 835.889 sadnica, 

a od 1,278.725 četinarskih sadnica nešto je iskorišćeno, dok je najveći 
deo ostao u rasadnicima i prestareo. 

Uspeh na pošumljavanju neznatan. Na Golešu nema uspeha. Za 
kulturu crnog bora u Gošici nemamo podataka. 

12. Šumska Uprava u Kos. Mitrovici. 
a) Š u m s k i r a s a d n i c i . 

Rasadnik u Kos. Mitrovici osnovan je 1913. godine na mestu Ši-
polje. Površina rasadnika, obrađivana za proizvodnju sadnica, iznosila 
je 0.30 hekt. Docnije je osnovan još Jedan kod Jaza u blizini Kos. Mitro-
vice u površini od 0.30 hektara, a onaj u Šipolju je napušten. 

b) P o š u m l j a v a n j e . 
Prvi radovi na pošumljavanju izvršeni su 1926. godine. Rađeno je 

na Zvečanu, Bajiru i Lisičkoj' Čuki. Na Bajiru je zasađeno 700 sadnica 
bagrema i 5.000 crnoga bora i posejano je 10 kg semena crnoga' bora. 

Na Lisičkoj čuki 1 Zvečanu zasejana je površina od 3.5 hektara 
semenom crnog bora, zasađeno je 12.380 sadnica bagrema, 2.120 crnoga 
bora i 10.260 b. bora. Uspeh neznatan. 

v) P r e g l e d s v i h r a d o v a n a p o d r u č j u K o s . M i t r o v a č k e 
U p r a v e . 

1. Osnovana su dva šumska rasadnika, od kojih ne postoji više 
nijedan. Površina im je iznosila 0.60 hekt., ukupni trošak 31.010 dinara. 

2. Proizvedeno je svega 511.000 sadnica, od kojih 331.000 lišćara 
i 180.000 četinara. 

3. Zasađeno je 13.380 sadnica lišćara i 17.380 četinara. 
4. Pošumljavanje je vršeno na površini od 10 hektara sa ukupnim 

troškom od 22.146 dinara. 

13. Šumska Uprava u Peći. 
Prvi šumski rasadnik osnovan je 1919., a ukinut 1928. godine. Po

vršina rasadnika iznosila je 0.35 hektara. 
U ovom rasadniku proizvedeno je 262.250 sadnica, od kojih 114..000 

četinara i 147.850 sadnica lišćara. 

175 



Sve su sadnice razdeljene besplatno narodu i ustanovama, a man;'a 
količina upotrebljena za veštačko pošumljavanje. 

Veštačko pošumljavanje vršeno je najvećim delom setvom. Na 
Markovom brdu, Gubovcu i Kukavici i nešto pored druma Peć-Čakaje 
posejano je 15 kg semena crnog bora, 100 kg hrastovog žira, 100 kg 
pitomog kestena i 3 kg semena belog bora. 

Na pošumljavam'e utrošeno je svega 2.462 dinara. 
Na radove u šumskom rasadniku i na pošumljavanju utrošeno je 

svega 19.263 dinara. 

14. Šumska Uprava u Novom Pazaru. 
Osnovan je jedan šumski rasadnik 1923. godine, ali nemamo nika

kvih podataka o količini proizvedenih sadnica ni o utrošenom novcu. 
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P R E 
Izvršenih radova u šumskim rasadnicima 

Direkcije Suma u Skoplju za 



G L E D 
i pošumljavanju goleti na području 
vreme od 1913—1930 godine. 

Poznato je, da su sve proizvedene sadnice razdeljene besplatno narodu 
i ustanovama. 

Inicijativom Uprave, a uz pomoć vojske izvršeno je jedno pošumlja-
vanje kod manastira Đurđevih Stupova i zasađeno je 12.000 sadnica 
crnog bora na površini od 2 hektara. Nemamo podataka o uspehu 
ovoga rada. 

ZAKLJUČAK. 
Po osnivanju Otseka za Šumarstvo Direkcija Šuma predala je Ban

skoj Upravi 11 šumskih rasadnika sa 13.65 hektara produktivne površine 
u rasadnicima, 691.220 sadnica lišćara, 784.072 sadnice četinara i 445 
komada raznog alata za obrađivanje zemljišta. 
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Kod svih šumskih uprava naveli smo, kakvog je bilo uspeha i ne-
uspeha. Međutim nije još tačno ispitano, koliko svega ima živih biljaka. 

S obzirom na važnost radova izvršenih u prvoj etapi posle oslobo
đenja južnih krajeva neophodno je potrebno, da se najbrižljivije i naj-
marljivije ispitaju svi objekti. Mora se tačno ustanoviti, kakav je uspeh 
postignut i kako se razvijaju one sadnice, koje su ostale u životu posle 
tolikog pomora zasađenih biljaka. 

Kao što se iz ovoga pregleda vidi, pošumljavana površina iznosi 
413 hektara. Danas možda nema svega 30—40 hektara prosečno uspele 
kulture. Možda je i to mnogo. U svakom slučaju bili bismo neobično 
srećni, ako bi nas stvarnost demantovala. To ostaje da se utvrdi u toku 
1934. godine. Ono što će biti objavljeno o uspehu-rada na pošumljavanju, 
kad se svaki objekat bude detaljno pregledao, smatraće se kao dopuna 
referata. 

Podatke o broju sadnica i o utrošenom novcu uzeli smo iz deset
godišnjih povremenih izveštaja, koji se nalaze u arhivi Direkcije Šuma 
u Skoplju. Za neku upravu možda ima i manjih grešaka, no to ne menja 
mnogo krajnji rezultat i krajnju cifru ni u pogledu sadnica ni u pogledu 
utrošenog novca na ćelom radnom području. 

Pregled radova na pošumljavanju i osnivanju rasadnika izneli smo 
za svaku upravu posebno, da bi oni, koji će docnije raditi, znali šta je 
pre njih bilo. Drugo je pitanje, kakav je i zašto je takav bio taj rad! 
To pitanje ne spada, strogo uzev, u čisto stručnu kritiku rada! Ima tu 
mnogo drugih činjenica, zbog kojih nije uspeo jedan stručni rad, koji je 
od velike važnosti za narodnu privredu ovoga kraja! 

Treba li evocirati sećanje na one uspomene, kad je šumarsko 
osoblje u Južnoj Srbiji bilo na užasnoj vetrometini ondašnjih partisko-
političkih prilika? Nestalnost šumarskog osoblja i česti premeštaji ne 
mogu se pripisati u stručnu nesposobnost onima, koji su u ono vreme 
radili u ovim krajevima. Nije trebalo pristupiti radovima bez prethodnog 
sistematskog plana, no i taj plan ne bi mnogo vredeo pri onakvoj perso
nalnoj politici. 

Dok su šumarska nadleštva na severu države bila puna stručnog 
personala, dotle su u Južnoj Srbiji šumarski stručnjaci bili, i pored ma
log broja, premeštani bez ikakvih obzira po interese službe. Daleko bi 
nas odvelo, kad bismo sada iznosili sve te strahovite negativne strane 
ondašnjih prilika. 

Samo jednu okolnost da navedemo. Šumska uprava sa 100—200.000 
hektara šuma i šumskog zemljišta imala je samo jednog stručnjaka sa 
4—5 čuvara šuma, a imalo je da se vrši ograničavanje šuma, uprava, 
nadzor, gazdovanje, administracija — i uz to fatalna nestalnost! I sve 
te dužnosti bile su skoncentrisane u jednom licu. Dok na severu po dve 
Direkcije nemaju 100.000 hektara šuma, a pune su šumarskih stručnjaka, 
dotle je ovde samo jedna šumska uprava bila veća od mnogih starih 
Direkcija. Pod takvim prilikama ne može biti govora o kakvom siste
matskom radu. 

Ovo rekoh ne radi pravdanja onih, koji su vršili pošumljavanje sa 
neuspehom, nego radi opomene, da stari putevi, kojima je struka išla, 
nisu bili dobri i da se iz te prošlosti može izvući pouka, da je dužnost 
novih generacija da traže zdrave puteve, kojima treba voditi veliku 
narodnu šumsku privredu, za dobro naroda i otadžbine. 
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Résumé 

Aussitôt après la guerre balkanique, Г Etat a commencé les travaux d' orga
nisation de Г Administration forestière dans les régions alors délivrées. La question 
qui a absorbé presque toute Г époque depuis 1913—1930, c' était la délimitation 
générale des forêts. Par suite des difficultés sur'gies dans ces travaux, le service 
de forêts de l'Etat n' a pas pu consacrer le plus grand soin aux travaux de rebodsememt 
des terrains dénudés de la Serbie méridionale. Malgré ces difficultés, nous pouvons 
montrer que l'administration a fait des grands efforts dans le domaine des travaux 
de reboisement. 

Nous ne sommes pas pourtant heureux de montrer un succès qui nous pourrait 
contenter. 

La plus grande partie de cultures forestières n' a pas eu de succès. Pourtant, 
ces travaux nous serviront comme expérience, afin de chercher des meilleures métho
des des travaux de reboisement dans une région qui possède ses caractères spéciaux 
au point de vue de climat, de la flore forestière et de Г économie régionale. 

Depuis 1913—1930, l'administration a eu 34 pépinières forestières, avec 13.84 
hectares de surface. 

On a produit 20,508,762 des plants de différentes espèces feuillues et celles des 
Conifères. 

La surface soumise au reboisement était de 413 hectares. Pour les travaux dans 
les pépinières on a dépensé 1,193.318 dinars et pour ceux de reboisement même 
1,463.479 dinars, en tout 2,656.797 dinars. 

Jng. LJUBOMIR MARKOV1Ć (SKOPLJE): 

ZAJČEV RID. OGLEDI NA POŠUML]AVANJU 
ARIDNIH GOLETI JUGA 

(LES RECHERCHES SUR LE REBOISEMENT DES TERRAINS 
ARIDES À ZAJČEV RID) 

Opšti deo. 
Veštačko pošumljavanje aridnih goleti u Vardarskoj banovini od 

1930. godine ovamo vrši se sadnjom u jamama i šančevima, a upoređo 
se vrše ogledi sa pošumljavanjem u preoranom zemljištu sa i bez jama. 

Da bi utvrdili pozitivne i negativne strane ovih metoda i tehnike 
sadnje, odredili najpovoljnije vreme za sadnju, došli do povoljnog izbora 
vrsta i kvaliteta sadnica za pojedine terene, ocenili važnost i potrebu 
okopavanja zasađenih sadnica i pratili njihov dalji razvoj, uveli smo u 
pošumljavanje još u jeseni 1930. god. (i produžili narednih godina) siste
matske oglede pošumljavanja putem oglednih polja. 

Ogledna polja postavljana su na goletima, koje je Banska uprava 
pošumljavala u sopstvenoj režiji. Ona su imala zadatak, da budu ogle-
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dalo pošumljavanja dotičnih objekata. Stoga su ona vodila računa o 
geološkoj podlozi, o fizičkim i hemijskim osobinama tla, o reljefu, o 
ekspoziciji, o nadmorskoj visini i t. d. 

Dosadašnji rezultati ovih oglednih polja pomogli su nas u mnogim 
važnim pitanjima praktičnog pošumljavanja za pojedina područja. Od
govor na nerešena pitanja tražimo i dalje osmatranjem i registrovanjem 
fenomena kako na ranijim tako i na novim oglednim poljima. 

Smatram da je od interesa za šumarsku javnost, ako se upozna sa 
ovim radom. Stoga sam se odlučio da prikazem ogledno polje »Zajčev 
rid«, koje u minijaturi pretstavlja tip širih ogleda i način pošumljavanja 
aridnih goleti u Vardarskoj banovini. 

Ovo polje, pored svog glavnog zadatka, služi mladim šumarskim 
inžinjerima u Skoplju za praktično usavršavanje u ogledima, a stručnja-
cima-posetiocima Skoplja, da na najlakši način vide i ocene stručne na
pore šumara i novije rezultate na pošumljavanju Juga. 

Opis oglednog polja. 
Ogledno polje »Zajčev rid« nalazi se na istoimenom golom brdu. 

Svojina je sela Zlokučani, koje je od skora sastavni deo opštine grada 
Skoplja. Veličina oglednog polja je 4,78 hektara. Zajčev rid se nalazi 
severozapadno od Skoplja, na 4. km desno od puta Skoplje-Tetovo-Ohrid. 
Zajedno sa Kučkinom rupom i Francuskim grobljem čini jedan venac 
nad Vardarom, koji počinje pod zidinama Dušanovog grada, te se za
vršava Zajčevim riđom. 

Tlo je teška peskovita ilovača na jezerskom šljunku, sa gornjim 
slojem od 10—20 cm plodnije zemlje, koja se lako obrađuje, dok su niži 
slojevi tla siromašni u hranljivim elementima, vrlo zbijeni i teški za 
obradu. 

Nagib terena je blag i pada prema putu skoro po strmoj ravni. 
Ekspozicija je u celosti južna. Nadmorska visina je od 247 do 295 m. 
Bez malo cela površina je pokrivena niskom sitnom travom. Ispod polja 
se nalaze njive, na kojima se gaji duvan, pšenica i dr. Bujičnih tragova 
nema. Vardar protiče na kojih 500 m južno od podnožja polja. 

Objekt Zajčev rid pripada jegejsko-istočnoj klimi, u kišnom režimu 
pčinjsko-metohijskom. Iz podataka, koje smo dobili od meteorološke 
stanice na aerodromu u Skoplju i koje prikazujemo1 u tabeli 1., sleduje, 
da je godišnji vodeni talog za periodu 1930'—1933. niži od 500 mm i da 
vegetacioni talog zahvata oko 60% od godišnjeg. Proleće dobija najviše 
vodenih taloga (34.7%), a leto najmanje (12.0%). Srednja godišnja tempe
ratura je oko 18.5°, a za vreme vegetacije oko 25.5°. Kolebanje između 
apsolutnih ekstrema t° je oko 50.4°. Srednja godišnja relativna vlaga je 
oko 70.5%:. Broj dana sa preko 25" je 119, a sa nižom temperaturom 
od 0" iznosi 81. 

Qodina 1932/33., u kojoj je glavni deo oglednog polja obrađen i 
zasađen, bila je izuzetno sušna — samo 295.8 mm taloga. Temperatura 
je bila niska naročito u toku proleća, tako da je u martu minimum bio 
— 7.5°, u aprilu —4.4°, u maju 2.1°, junu 4.5°, julu 5.5* i t. d. Ova dva 
faktora bila su od uticaja na prijem i dalji razvoj sadnica. 

Tlo, klima, nadmorska visina i ekspozicija su elementi, koji Zaj-
čevom riđu daju pečat aridne goleti, kakvih ima mnogo na našem Jugu, 
a naročito dolinom Vardara, Pćinje, Bregalnice, Strume i Crne reke. 
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Do pošumljavanja je golet Zajčev rid služila za ispašu stoke sela 
Zlokućana i to u vreme od druge polovine septembra do sredine juna, 
u koje je vreme trava sveza i ima je u dovoljnoj meri. 

Polje je podeljeno, prema vremenu sadnje i prema metodama rada, 
na šest delova (Vidi nacrt u razmeri 1 : 2.500). 

Sadnja je izvršena pod stručnim rukovodstvom inžinjera N i k o-
1 a j a Z a 1 e s o v a i D i m i t r i j a V e 1 i č k o v i ć a, a sistem ogleda i 
nadzor nad ovim radovima izvršavao je inž. L j u b o m i r M a r k o v i ć . 

Registriranje stanja polja izvršili su sa nužnom tačnošću inžinjeri 
L j u b o m i r M a r k o v i ć , H a n s Em, M i h a i 1 o 11 i ć, N i k o l a i 
Z a 1 e s o v, P a n t e 1 e j m o n D o 1 g i j , R e l j a P o p o v i ć i S v e t i -
s l a v K i j a m e t o v i ć . Izmeru teodolitom je izvršio P a n t e î e î m o n 
D o l g i j . 

Radi jednobraznosti opisa sadnica i njihovog zdravstvenog stanja, 
prilikom registriranja (prvo 15. jula, drugo 5. novembra 1933. godine), 
razvrstali smo sadnice u četiri kategorije. U I. kategoriju su svrstane 
uginule, u II. one koje teraju iz panja i žila (slabe), u ГИ. one koje teraju 
iz delà stabljike osrednjeg izgleda (srednje) i u IV. kategoriju one sad
nice, koje su lepo razvijene, sa zdravom bojom lista i kore (normalne). 

Polje ćemo prikazati po delovima, kako bi se mogle uočiti karak
teristike metode rada i ostalih činjenica od važnosti. 

Opis i stanje delà polja 1. 
Ovaj deo polja prestavlja pošumljavanje sadnjom u jamama, čije 

su dimenzije iznosile 70 X 60 cm, na razmaku od 2 X 2 do 4 X 4 m. 
Veći deo jama iskopan je besplatnom radnom snagom vojske. Sadnja ie 
izvršena između 5—15. marta 1932. godine. Sadnice su donesene iz bano
vinskog šumskog rasadnika »Juri je«, koji je udaljen oko 7 km od ovog 
polja i nalazi se u skopskom polju na 237 m nadmorske visine. Seme 
bagrema i gledičije sakupljeno je u okolini Leskovca. Seme amerinkan-
skog jasena kupljeno je od firme »Šuma« u Ljubljani. Seme duda dobi
veno je iz Novog Sada. Seme javora negundo i bresta sakupljeno je u 
okolini Skoplja. U rasadniku su sadnice u prvoj godini života zalivane 
radi klijanja i porasta, a u godini pikiranja nisu navodnjavane, već samo 
prašene 3 puta u toku leta. Zasađene su sadnice dvogodišnjeg pikiranog 
bagrema (Robinia pseudoaccacia) i belog duda (Morus alba), kao i jedno
godišnje sadnice amerikanskog jasena (Fraxinus americana alba), gle
dičije (Gleditschia triacanthos) i javora negundo (Acer negundo). Za
sađene su 2.773 sadnice na površini od 26.135 m~, odnosno 1.064 sadnice 
na 1 hektar. 

Prema podacima tabele 2. porast broja uginulih sadnica je nezna
tan. Broj slabih umanjio se za račun uginulih. Srednje individue su u 
opadanju za račun normalnih. Jasen je pokazao izvesno opadanje u svima 
kategorijama izuzev porasta uginulih. Na njega je sušna zima i proleće 
kao i niska temperatura u aprilu i maju nepovoljno delovala. Tempera
tura ga je zadržala od blagovremenog listanja, s toga je njegov prirast 
u godini 1933. od 0—10 cm. Kod bagrema je primetno pomeranje živih 
sadnica u pozitivnom smeru. To isto vredi za gledičiju i beli dud. Kod 
javora se javlja na prvi pogled, da uginule individue vaskrsavaju, i to 
za vreme suše, u periodi juli-novembar. Tu se krije osobina javora ne
gundo, da i sadnice bez života u vazdušnom delu, kod povoljnih atmo-
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Tabela 2. 
Pregled stanja na delu polja 1. 

Vrste 
drveća 

Bagrem 

Amerikanski 
jasen 

Gledičija 

Javor 
(negundo) 

Dud beli 

Svega 

Datum 
inventara 

15. Vli. 1933 
5. XI. 1933 

15. VII. 1933 
5. XI. 1933 

15. VII. 1933 
5. XI. 1933 

15. VH. 1933 
5. XI. 1933 

15. VII. 1933 
5. XI. 1933 

15. VII. 1933 
5. XI. 1933 

Kategorija 

I 11 III IV 

sadnica 

59 
72 

20 
47 

1 
2 

13 
10 

92 
131 

101 
66 

28 
13 

14 
5 

15 
26 

9 
9 

167 
119 

629 

465 

74 

75 

60 
54 

70 

57 

59 
33 

892 
684 

1325 
1511 

115 
102 

67 
71 

82 
87 

42 
68 

1621 
1839 

Svega 
zasađeno 

2114 

237 

132 

180 

110 

2773 

Kategorija 

I II III IV 

u procentima 

2.8 
3.4 

8.4 

19.9 

0.7 
1.5 

7.2 

5.5 

3.3 
4.7 

4.8 

3.1 

11.8 
5.5 

10.6 
3.8 

8.3 
14.4 

8.2 
8.2 

6.0 
4.3 

29.7 
22.0 

31.2 
31.2 

45.6 

40.9 

38.9 
31.7 

53.6 

30.0 

32.2 

24.6 

62.7 

71.5 

48.6 
43.4 

43.1 

53.8 

40.6 
48.4 

38.2 
61.8 

58.5 
664 

Svega 
živih 

97.2 
96.6 

91.6 

80.1 

99.3 
98.5 

92.8 
94.5 

100.0 
100.0 

96.7 
9 5 3 

sferskih faktora poteraju iz panja i žila, ako su ti delovi živi i normalno 
funkcionišu. Bagrem i gledičija se najbolje drže, kako po procentu živih 
tako i po krepkosti sadnica. Dud se bokori. Jasen je u zastoju. Okopa
vanje sadnica u junu 1932. pomoglo je slabe da se održe u životu i uz-
napreduju. 

Opis i stanje delà 2. 
Deo polja »2« prestavlja pošumljavanje sadnjom u preoranom 

zemljištu, bez spravljanja jama. Cela površina od 3.307 m2 preorana je 
jedanput na dubinu od 10—20 cm. U tako preoranoj zemlji zasađene su 
sadnice na 1 m razmaka. Oranje je izvršeno početkom marta, a sadnja 
izmeau 25. marta i 5. aprila 1933. godine. Sadnice su uzete iz šumskog 
rasadnika »Jurije« kod Skoplja. Sađcne su jednogodišnje biljke bagrema, 
amer, jasena, gledičije, javora negundo i poljskog bresta. Sadnice su pre 
sađenja umočene korenom u blato od đubreta, zemlje i vode. Ozledene 
i predugačke žile uklonjene su oštrim makazama. 

Iz tabele 3. zapaža se osetno umanjenje broja uginulih sadnica, i 
to jasena, gledičije i bresta. Broj slabih se takođe smanjio, dok su srednje 
i normalne u porastu. Kod jasena smo našli dosta individua, koje nisu 
ni 5. XI. 1933. prolistale. Takve sadnice, zdrave u stabljiki i korenu, 
svrstali smo u slabe, stoga se njegov broj pojačao. Pregledom jedne 
takve sadnice utvrdili smo, da je koren potpuno zdrav i da funkcioniše. 
Na kojih 5 cm ispod zemlje, usled jesenske vlade i blage temperature, 
koren je počeo da razvija žilice 3—5 cm dužine, kao i izbojke (dva iz-
bojka oko 2 cm dužine). Ovi izbojci bili su potpuno zeljasti, bez kore 
i žuto-bele boje. Osmatranjem u narednoj godini utvrdiće se dalji tok 
ovakvih sadnica. 

184 



Tabela 3. Pregled stanja delà 2. 

Vrste 

drveća 

Bagrem . . 

Amerikanski 
jasen 

Gledičija 

Javor 
(negunđo) 

Brest . . . 

Svega . . . 
• 

Datum 

inventara 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

Kategorija 

I II III IV 

sadnica 

147 

177 

126 

55 

28 

16 

66 

73 

151 

147 

518 

468 

554 

145 

10 

72 

41 

25 

89 

59 

28 

30 

722 

331 

266 

325 

110 

280 

25 

57 

39 

80 

54 

481 

755 

351 

671 

595 

434 

106 

102 

45 

29 

63 

91 

1160 

1327 

o c 
ф 

« "S 
ta s £ i i, « 

1318 

841 

200 

200 

322 

2881 

Kategorija 

I II III IV 

u procentima 

11.2 

13.4 

15.0 

6.5 

14.0 

8.0 

33.0 

36.5 

46.9 

45.7 

18.0 

16.2 

42.0 

11.0 

1.2 

8.5 

20.5 

125 

44.5 

29.5 

8.6 

9.3 

25.0 

11.5 

20.2 

24.6 

13.0 

3 3 3 

12.5 

28.5 

19.5 

25.0 

16.7 

16.7 

26.2 

26.6 

51.0 

70.8 

51.7 

53.0 

51.0 

22.5 

14.5 

19.5 

28.3 

40.3 

46.1 

-a 

os 

OD 

88.8 

86.6 

85.0 

93.5 

86.0 

92.0 

67.0 

63.5 

53.1 

54.3 

82.0 

83.8 

Kod bagrema je i na ovom delu polja osetno pomeranje u pozitiv
nom smeru. Broj normalnih se udvostručio na račun II. i III. kategorije. 
Kod jasena je opadanje u snazi individua. Gledičija je stabilna. Javor je 
u opadanju. Brest je u primetnom jačanju. 

Na dan 5. novembra bagrem je imao 90% lišća, brest 100%, javor 
60%, gledičija 40% a jasen samo 10%. 

Opis i stanje polja 3. 
Deo polja »3« prestavlja pošumljavanje sadnjom, u preoranom 

zemljištu, sa jamama dimenzija 70 X 60, 70 X 50 i 70 X 40 cm, na raz
maku 1.5 X 1.5 do 2 X 2 m. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i vreme 
sadenja isto je kao i na delu polja »2«, površina delà 3 iznosi 2.048 m2. 

Iz pregleda (tabela 4) sleduje, da se broj uginulih umanjio. Bagre
move sadnice su u znaku oporavljanja. Kod jasena je primećeno opadanje 
životne energije. Gledičija se oporavlja. Javor i brest su u opadanju. 
S obzirom na slabu životnu snagu svih vrsta ima izgleda, da će se u 
narednoj godini procenat uspelih smanjiti. Razlika između delà »2« i ovog 
delà još kod prvog inventarisanja bila je izražena, a na štetu delà »3«. 
U produžetku delà »2« ima izvesnih razlika u fizičkim osobinama tla, 
koje se jačaju prema delu 6. 
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Tabela 4. Pregled delà 3. 

Vrste 

drveća 

Bagrem . . 

Amerikanski 
jasen 

Gleđičija 

Javor 
(negunđo) 

Brest . . . 

Svega . . . 

Datum 

inventara 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

б. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1993. 

5. XI. 1933. 

Kategorija 

I II III IV 

sadnica 

67 

53 

8 

5 

35 

32 

65 

72 

55 

66 

230 

228 

80 

24 

5 

6 

47 

27 

8 

2 

9 

3 

149 

62 

13 

49 

6 

41 

2 

26 

— 

3 

3 

24 

117 

14 

50 

90 

57 

19 

18 

3 

2 

5 

131 

127 

o 
ci 
© 

rt *o 1 g 
g ö 

174 

109 

103 

76 

72 

534 

Kategorija 

I II Ш IV 

u procentima 

38.5 

30.4 

7.3 

4.6 

34.0 

31.0 

85.4 

95.4 

76.4 

91.8 

43.0 

42.7 

46.0 

13.8 

4.6 

5.5 

45.6 

26.2 

10.6 

2.3 

12.5 

4.1 

28.0 

11.6 

7.5 

27.0 

5.5 

37.6 

2.0 

25.2 

— 

4.1 

4.1 

4.5 

22.0 

8.0 

28.8 

82.6 

52.3 

18.4 

17.6 

4.0 

2.3 

7.0 

24.5 

23.7 

м '> 
сЗ 
Sc & > 

60 

61.5 

69.6 

92.7 

95.4 

66.0 

69.0 

14.6 

4.6 

23.6 

8.2 

57.0 

57.3 

Opis i stanje delà 4. 

Deo polja »4« prestavlja pošumljavanje sadnjom u dva šanca, koji 
su na podnožju polja. Dimenzije sančeva iznose 70 X 60 i 70 X 50 cm. 
Dužine sančeva iznose po 30 m. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i vreme 
sadnje isto je kao kod delà »2«. 

Iz pregleda (tabela 5) vidimo nazadovanje po broju živih, dok se 
oseća izvesan popravak kod bagrema, ali ne i kod ostalih vrsta. I ovde 
je zbijeno tlo važan faktor slabijeg uspeha, a pored toga i prašina sa 
puta S'koplje—Tetovo. Svi su izgledi, da će se nazadovanje produžiti i 
u narednoj godini. 

Opis i slanje delà „5." 

Ovaj deo polja prestavlja kombinovanu sadnju u šančevima i u 
jamama dimenzija 70 X 60 cm. Površina delà »5« iznosi 8.618 m2. Po
reklo sadnica, njihov kvalitet i vreme sadnje isto je kao kod delà »2«. 

Šančevi su kopani .po» izohipsama, a između njih su jame. Da bi 
mogli praviti upoređenje između jednog i drugog načina rada, rezultate 
inventarisanja u 1933. sa ovoga delà polja prikazujemo posebno. 
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Tabela 5. Pregled delà 4. 

Vrste 

drveća 

Bagrem . . 

Amerikanski 
jasen 

Gledičija 

Javor 
(negunđo) 

Brest . . . 

Svega . . . 

Datum 

inventara 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933-

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

Kategorija 

I II III IV 

sadnica 

5 

8 

9 

13 

3 

15 

14 

— 

29 

33 

19 

8 

3 

13 

11 

1 

1 

32 

24 

3 

4 

6 

5 

4 

4 

— 

1 

14 

13 

1 

8 

16 

10 

4 

3 

— 

— 

21 

21 

S, з 
f S 

05 

28 

31 

21 

15 

1 

96 

Kategorija 

I II III IV 

u procentima 

18.0 

28.6 

29.0 

41.9 

14.3 

100.0 

83.4 

— 

30.2 

39.6 

68.0 

28.5 

9.7 

62.0 

52.4 

6.6 

100.0 

33.3 

25.0 

10.7 

14.3 

19.4 

16.1 

19.0 

19.0 

— 

100.0 

14.6 

13.5 

3.3 

28.6 

51.6 

32.3 

19.0 

14.3 

— 

— 

21.9 

21.9 

oj 

> 

82.0 

71.4 

71.0 

58-1 

100.0 

85.7 

6.6 

100.0 

100.0 

69.8 

60.4 

. U tabeli 6, gde su uneseni rezultati šančeva, broj uginulih je pora
stao za 50%. Broj slabih i normalnih se umanjio za račun srednjih i 
uginulih. 

U jamama '(tabela 7) broj uginulih je jedva primetan u međuvre
menu juli-novembar. Slabe i srednje sadnice su se pojačale na račun nor
malnih. Procenat živih je kod jama 71.3%, a kod šančeva 57.3%, što je 
osetna razlika s obzirom na zajedničke uslove života, izuzev način 
sadnje. 

Opis i stanje delà „6". 

Ovaj deo polja prestavlja pošumljavanjc sadnjom u jamama, čije 
su dimenzije 70 X 60 cm, na razmaku od 2 X 2 m. Površina ovog delà 
polja je 7.332 m2. Poreklo sadnica, njihov kvalitet i sadnja je kao na 
delu »2«. Ovaj deo polja polazi od podnožja pa do grebena. 

Broj uglinulih je (tab. 8) u porastu na račun slabih. Broj srednjih 
se pojačao na račun normalnih. Na ovome delu polja prosečni je uspeh 
najmanji. Ovome treba tražiti uzrok u zbijenom i posnom tlu u prvom 
redu, a zatim i u ozledama, koje je stoka nanela većem delu sadnica. 
Istina i na delu »5« i »1« je stoka pričinila ozlede sadnicama. 
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Tabela 6. P r e g l e d d e l à 5 (šančevi). 

Vrste 

drveća 

Bagrem . . 

Amerikanski 
jasen 

Gledičija 

Javor 
(negundo) 

Brest . . . 

Svega . . . 

Datum 

inventara 

15. VII. 1933. 

6. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

Kategorija 

I II III IV 

sadnica 

208 

321 

102 

136 

52 

79 

10 

12 

10 

18 

382 

566 

327 

152 

11 

37 

102 

94 

4 

2 

15 

6 

459 

291 

55 

87 

65 

118 

40 

60 

1 

3 

5 

7 

166 

275 

34 

64 

213 

100 

69 

30 

2 

3 

2 

321 

196 

o c 
V 

ï « 
aï 

624 

391 

263 

17 

33 

1328 

Kategorija 

I II III IV 

u procentima 

33.3 

51.5 

26.1 

34 8 

19.8 

30.0 

58.8 

70.6 

30.3 

54.5 

28.7 

42.6 

52.4 

24.2 

2.8 

9.4 

38.8 

35.7 

23.5 

11.8 

45.4 

18.2 

34.5 

21.9 

8.8 

14.0 

16.6 

30.2 

15.2 

22.8 

5.9 

17 6 

15.1 

21.2 

12.5 

20.7 

5.5 

10:3 

54.5 

25.6 

26.2 

11.5 

11.3 

9.2 

6.1 

24.3 

14.8 

.c 

СЗ 

> 
ce 

66.7 

48.5 

73.9 

65.2 

80.2 

70.0 

41.2 

29.4 

69.7 

45.5 

71.3 

57.4 

Razlike između delova oglednog polja za iste vrste sadnica su ve
like. Ove razlike su pojačane kvalitetom tla i osobenim atmosferskim 
prilikama, koje su vladale u 1932/33. godini. 

Sumarna komparacija. 
Da bi dobili sliku stanja vrsta na ćelom poliju, u tabeli 9. iznosimo 

stanje celog oglednog polja po vrstama i ukupno. 
B a g r e m u svima delovima oglednog polja pokazuje stabilnost. 

Naročito je napredan na delu »1« (sadnja iz 1932. u jamama) i na delu 
»2« (sadnja iz 1933. godine u preoranom bez jama). Njegovi gubici su 
bili osetni u prvom delu vegetacije, dok je u drugoj periodi gubitak ma
len, a popravak individua akcentuiran. Naročito je važno podvući, da 
je prirast bagrema u toku jeseni postojan i da on prestavlja 50% ukup
nog prirasta. Bagrem je pokazao jaku izbojnu moć, te je time u mnogome 
obezbeđen rad na pošumljavanju sa njime. Veliki broj sadnica »slabe« 
nađen sredinom jula smanjio se, delom prešao u uginule, a većim delom 
u srednje. Broj srednjih je ostao isti, odnosno za onoliko koliko je sad
nica prešlo od slabih u srednje, toliko je srednjih uznapredovalo u nor
malne. 

J a s e n je u godini 1933. pokazao, da teško podnosi sušu, pogotovo 
zimsko-proletnju, praćenu niskom temperaturom. On je došao na teren 
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Tabela 7. Pregled delà 5 (jame). 

Vrste 

drveća 

Bagrem . . 

Amerikanski 
jasen 

Gleđičija 

Javor 
(negunđo) 

Brest . . . 

Svega . . , 

Datum 

inventara 

16. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

5. XI. 1933. 

15. VII. 1933. 

6. XI. 1933. 

Kategorija 

I II III IV 

sadnica 

165 

195 

163 

145 

13 

4 

61 

78 

1 

303 

322 

180 

158 

33 

57 

45 

64 

34 

22 

1 

1 

293 

302 

144 

136 

75 

148 

35 

37 

12 

13 

1 

266 

335 

68 

68 

152 

73 

28 

16 

11 

5 

— 

259 

169 

o a 
Ф 

« "S 
S " i. « 

02 

557 

323 

121 

118 

2 

1121 

Kategorija 

I II III IV 

u procentima 

29.6 

35.0 

19.5 

13.9 

10.7 

3.3 

51.7 

66.1 

50.0 

50.0 

27.0 

28.7 

32.3 

28.3 

10.2 

17.6 

37.2 

52.9 

28.8 

18.7 

50.0 

50.0 

26.1 

26.9 

25.8 

23.9 

23.2 

45.8 

28.9 

30.7 

10.1 

11.0 

50.0 

23.7 

29.9 

12.8 

12.8 

47.1 

22.7 

23.2 

13.1 

9.4 

4.2 

— 

23.2 

14.5 

.a 
\> 
>tq 

os te s > 
02 

70.4 

.6 5.0 

80.5 

86.1 

89.3 

96.7 

48.3 

33.9 

500 

100.0 

73-0 

71.3 

lepo razvijen, uspravan i otmen, ali nije mogao razviti svoju fiziološku 
delatnost, te je u stvari proletnji prirast kod njega bio ništavan. Dalji 
sušni meseci nisu mu dozvolili, da pojača svoje telo, te je ušao u jesen 
sa već izgubljenim listom i pupovima spremljenim za zimovanje. Intere
santna je činjenica, da oko 10% zasađenog jasena nije uopšte listalo, 
da od toga broja dobra polovina individua živi kako nad tako i pod 
zemljom. Kod ovih sadnica koren funkcioniše. Ovome su pogodovale 
jesenske kiše i blaga temperatura. Naredne ćemo godine videti, šta će 
biti sa ovakvim sadnicama jasena. 

G l e đ i č i j a se pokazala stabilnom i otpornom prema suši u prvoj 
periodi vegetacije. Njen jesenski prirast je dobar. Lignifikacija prirasta 
je sprovedena, te nema opasnosti od smrzavanja vršnih delova. Ovo isto 
vredi i za bagrem. Slabe sadnice gledičije su kod okopavanja u junu 
prerezane do zemlje. To isto je učinjeno sa bagremom i javorom ne
gunđo. Kod sadnje nije vršeno uravnoteženje sadnica, pošto gleđičija 
usled toga usporava svoj prirast u visinu i dobija oblik nagnutog slova 
T. Jasen pak pušta dva jednaka izdanka, koji međusobno konkurišu, te 
je prirast u visinu kod takvih individua jako usporen. 

J a v o r n e g u n đ o je na delovima polja, koja su zasađena 1933. 
godine, podbacio, što znači da je neotporan prema suši i niskoj tempera
turi u proleće. Kod njega je izdanačka moć jaka, ali na aridnim terenima 
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Tabela 8. Pregled delà 6. 

Vrste 
drveća 

Bagrem 

Amerikanski 
jasen 

Gledičija 

Javor 
(negundo) 

Brest 

Svega 

Datum 
inventara 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

16. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15- VII. 1933 

5. XI. 1933 

kategorija 

I i П 
1 

III IV 

sadnica 

404 

530 

62 

96 

18 

53 

107 

108 

13 

14 

604 

801 

322 

167 

12 

15 

78 

49 

4 

2 

6 

3 

422 

236 

103 

154 

77 

49 

20 

23 

1 

3 

201 

229 

47 

25 

45 

36 

17 

8 

1 

2 

110 

71 

O 
Ö 

1 i 
> ш 

876 

196 

133 

112 

20 

1337 

kategorija 

I П III IV 

u procentima 

46.1 

60.5 

31.6 

49.0 

14.3 

39.9 

95.5 

96.4 

65.0 

70.0 

45.2 

59.8 

37.9 

19.0 

62 

7.6 

58.7 

36.9 

3.6 

1.8 

30.0 

15.0 

31.6 

17.6 

11.7 

17.6 

39.2 

25.0 

15.0 

17.2 

5.0 

15.0 

15.0 

17.1 

4.3 

2.9 

23.0 

18-4 

12.0 

6.0 

0.9 

1.8 

8.2 

5.5 

V 
rt 

> 
TJ1 

53.9 

39.5 

68.4 

51.0 

85.3 

60.1 

4.5 

3.6 

35.0 

30.0 

54.8 

40.2 

ne uspeva da formira uspravno stablo. U zaklonu od vetra, na poroznim 
i svežim zemljištima pokazuje dobar porast. Primećeno je da ima dva 
varijeteta, te da je varijetet sa žućkasto-crvenkastom korom i nežnijim 
listom manje otporan, dok je varijetet sa debljim i većim listom i crven-
kasto-ljubičastom korom otporniji na aridnim terenima. 

B r es t |e imao neprilike sa sušom, ali kada je ta perioda prošla, 
on se snašao, nastojao da se popravi i zauzme mesto, koje mu na gole
tima juga pripada. On je 5. novembra bio sav u zelenom .listu. 

B e l i d u d je sađen u maloj količini, te se ne može donositi ni 
približni sud o njemu. I ako nema gubitaka, on ne stvara stabla, već se 
bokori. 

Zaglavne pripomene. 
Prelazeći na upoređenja metode rada, nalazimo da je sadnja u 

preoranom bez jama dala najbolje rezultate u delu polja, koji je pošumljen 
1933. godine. Ovo verovatno usled toga što je korenje plitko zasađeno, 
te je lakše zagrejavanje preoranog tla omogućilo ranije listanje sadnica, 
a dalji vodeni taloži pak omogućili prirast. Upoređenje sadnje u šanče-
vima sa sadnjom u jamama na delu 5 ide u prilog sadnji u jamama što 
potvrđuje i deo 1. Na uspeh u šančevima imalo je dejstva slivanje materi
jala — zamuljivanje usled kiša, te je izbojna moć pojedinih vrsta pod-
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Tabela 9. 

Pregled oglednog polja po vrstama drveća. 

Vrste 
drveća 

Bagrem 

Amerikanski 
jasen 

Gledičija 

Javor 
(negundo) 

Brest 

Dud (beli) 

Svega 

Datum 
inventara 

16. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

15. VII. 1933 

5. XI. 1933 

Kategorija 

I II III IV 

sadnica 

1055 

1356 

390 

397 

147 

189 

337 

367 

230 

245 

2159 

2554 

1583 

720 

99 

203 

340 

275 

154 

114 

59 

44 

9 

9 

2244 

1365 

1213 

1218 

413 

716 

186 

26) 

83 

112 

90 

68 

59 

33 

2044 

2408 

1840 

2397 

1226 

812 

300 

248 

144 

125 

71 

93 

42 

68 

3623 

3743 

o s 
CD 

«8 'S 

> N 
03 

5691 

2128 
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bacila. Deo 6 je podbacio. On se približuje delu 3, koji je u pogledu oso
bina tla više manje jednak. 

Jasno je, da ovi ogledi, usled izuzetnih atmosferskih prilika, koje 
su vladale od 1. oktobra 1932. godine do kraja maja 1933. godine, a usled 
kratkoće vremena osmatranja, ne mogu dati punovažne zaključke za 
pošumljavanje sličnih goleti u okolini Skoplja. 

Sadnja u preoranom zemljištu, i to na kompaktnim goletima bez tra
gova bujičnog dejstva, i sadnja u preoranim pantljiikama na bujičnim 
goletima naročito nas interesuje, jer je pošumljavanje tim putem jefti
nije. Oranje punog hektara staje oko 300 dinara, sadnja 8.000 sadnica 
ua hektar oko 800 dinara, prašenje sadnica u junu mesecu oko 300 dinara, 
trošak upotrebljenih sadnica oko 400 dinara, što iznosi za 8.000 zasa
đenih sadnica 1.800 dinara. Ako bi se upotrebila dva oranja, onda bi 
trošak po hektaru iznosio 2.000 dinara. Kada bi ova metoda dala 75% 
uspeha, na jednom hektaru imali bismo oko 6.000 živih sadnica. Ova bi 
se metoda mogla koristiti za bezbroj terena u Vardarskoj banovini, samo 
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je pitanje njenog uspeha i daljeg razvoja sadnica, koje će ubrzo svojim 
korenom naići na zbijene i nepropustne slojeve tla. 

Sadnja u jamama dimenzija 70 X 60c/m, gde se mogu koristiti jake 
pikirane sadnice, daje dobre rezultate, samo je trošak po hektaru veći, 
a broj sadnica manji. Prema sadašnjim cenama radne snage, trošak po 
hektaru za 2.000 sadnica iznosi: kopanje jama 2.500 dinara, sadnja 600 
dinara, okopavanje 200 dinara i trošak sadnica 150 dinara, što čini oko 
3.500 dinara. Ako uzmemo uspeh ove metode sa 80%, onda na hektar 
površine dobijemo 1.600 sadnica, koje imaju za duži niz godina uslove 
za razvoj, ali stvaranje sklopa je odloženo za docnije, dok bi se to u 
slučaju sa sadnjom u preoranom brže postiglo. 

Moj sadašnji zaključak glasi, da treba eksperimentisati i dalje sa 
sadnjom i setvom, a rezultati neće izostati. 

Résumé 

Les recherches systématiques sur le reboisement artificiel de terrains arides 
et dénudés de la Banovine de Vardar, inaugurées dès Г année 1930, sont un appui 
solide pour Г avenir du reboisement de ces terrains. 

La placette d' essai »Zajčev Rid« se trouve à Г Ouest de Skoplje à 4 km, 
orientée vers le Sud, sur une pente douce et en plan incliné, à une altitude de 247 m.. 
Sa contenance est de 4.78 hectares. Le sol est composé des sables et argiles, très 
compact, assez profond et dur au labour. Elle est divisée en 6 sections des différentes 
grandeurs ou nous observons les méthodes et la marche des essences employées. 

Les plantations sont exécutées: dans la section No. 1 vers la fin ae Mars en 
1932, tandis que les autres dans le même mois eu 1933. 

Nous avons planté les plants suivants: Robinier, Gleditchia triacanthos, Fraxinus 
americana alba, Acer negundo, Ulmus campestris et Monis alba. Ces plantes à 
Г âge d' un an provenaient de la pépinière de Skoplje située à 7 km de la placette. 

Dans la section No. 1 la plantation est faite dans des potets de 70X60 cm; dans 
celle No. 2 la terre est labourée à 15 cm de profondeur où Г on a planté les dif
férentes plantes. La section No. 3 est labourée de même que No 2 et dans ce labeur 
des potets de 70X60 et de 70X50 cm. La section No. 4 des fossets d' arrêt (Chevan-
dier) 70X60 cm et 70X50 cm. La section No. 5 des fossets d' arrêt et des potets 
70X6O cm. La section No. 6 des potets 70X60 cm. 

Les plantations dans des potets ont donné de résultats meilleurs que celles 
dans des fossets d' arrêt. Les résultats sur la terre labourée sont très encourageants. 

Les observations futures sur ces plalettes d' essai nous renseigneront sur tout 
ce qui nous intéresse dans le reboisement de terrains identiques. 
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Ing. S VETOZAR V. NOVAKOVIĆ (SRO PL]E): 

POŠUMLJAVANJE U DRŽAVNIM ŠUMAMA 
JUŽNE SRBIJE 

(LE REBOISEMENT DANS LES FORÊTS DOMANIALES 
DE LA SERBIE DU SUD) 

DOSADANJI RAD I SMERNICE. 

Geografsko-politička oblast Južne Srbije prostrana je u svemu 
4,178.364 ha bez jezera. Kako šuma i šumsko zemljište zauzimaju od te 
teritorije 40,7% ili 1,720.500 hektara, to je pre svega za nas interesantno 
da znamo, koliko imamo državnih šuma i zemljišta. Međutim to ne mo
žemo tačno da izjavimo, jer pitanje svojine još nije definitivno raščišćeno. 
Imamo do sada definitivno ograničenih zemljišta (bilo pod šumom, bilo 
pod suvatskom vegetacijom) u svemu 334.888 hektara, a u sporu sa 
privatnima i ostalim telima 209.844 ha, pa izgleda da ćemo po ograniča
vanju imati oko 450.000 hektara. Odmah moramo da kažemo, da se 
danas nalazimo u mnogo povoljnijem i određenijem položaju u pogledu 
rešenja pitanja svojine državnih šuma, nego što smo stajali u doba do
laska naše vlasti u ove krajeve, u doba oslobođenja. Zatečeno stanje 
svojine šuma, komplikovano nesređenim odnosima svojine carske i feu
dalnih gospodara sa čivčijskim pitanjem — najzad, kako se vidi, blizu 
je svome definitivnom rešenju. 

Reljef ove oblasti ima svoju karakternu crtu, prema kojoj se jasno 
pokazuju razlike između planinskih masa i ravnica. Planinski masivi 
otsečno se izdižu nad ravnicama, koje su s obzirom na morfologiju samo 
zatvorene kotline. Te kotline ukupno prestavljaju sa gledišta poljske 
narodne privrede i naselja pravi izvor bogatstva, ali u njima mi nemamo 
šuma ili malo (Metohija)! Šume su vezane za planinske masive uopšte, 
a. za državne šume to je pravilo. Pored toga karakteristika je državnih 
šuma, da su one dosta udaljene od naselja. Sasvim je prirodno, da je bli
zina naselja jedan jak faktor, koji je opređeljivao dosuđivanje 'kakve 
šume državi odnosno ostavljao takve šume naselju. Zakonska osnova 
bila je pri ograničavanju drž. šuma, da se vodi računa o dokumentima 
za sticanje svojine i o ekonomskim potrebama u šumi jednoga naselja. 
Pri tome, razume se, išlo se katkada tako daleko, da! je to rastegljivo 
pitanje ekonomske potrebe omogućilo mnogim selima, da imaju granicu 
prema drž. šumi na 4 i 5 sati hoda od njihovog naselja. Tako je rezultat 
toga opšteg rada, da mi mahom imamo drž. šume u onom pojasu, koji 
je najudaljeniji od naselja i ui horizontalnom i vertikalnom pravcu. U 
vertikali taj se pojas kreće prema suvatskom pojasu, dakle prema granici 
vegetacije drveta. Vrlo često naš državni posed u onom šumskom po
jasu ima oblik dugačkog i uskog platna priljubljenog uz zonu suvata, a 
često mesto šuma imamo tamo samo mestimične šumske oaze, koje su 
užljebljene u suvatske prostore, nastanjene ovde u povoljnim uslovima 
geobotaničke sredine. Iz toga izlazi, da gde nemamo preimućstva u ver-
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tikalnoj razgranatosti terena — tu se, u ravnicama, gube veze medu 
državnim šumama i drž. kompleksi nevezani, određeni su sami po sebi 
mesnim planinskim karakterom. Državne su šume dakle opredeljene vi
sokim masivima. Njihova je karakteristika nepristupačnost i neizgra-
đenost putova. Srećnih izuzetaka ima malo. 

Od interesa je da se zna, gde su najjače šumske oblasti i^gde su 
državne šume. U zapadnom delu ove oblasti Južne Srbije, u Šarsko-
Pindskoj i Dinarskoj sistemi, imamo najviše šuma uopšte, a tamo su i 
najjači državni posedi. Tamo prevlađuje u drž. šumama od četinara 
smrča, za deo severno od Šar planine, a borovi prevlađuiiu u delu južno 
od Šare, dok od listopadnih vrsta drveća u drž. šumama dominira bukva. 
Za najznatnijeg predstavnika, prema bogatstvu u drvetu, u Rodopskoj 
sistemi beležimo Morihovske planine i Perister. Na ovoj teritoriji u 
Južnoj Srbiji imamo i karakteristične veće formacije zelenike oko 
Demir-Kapije, prema Belasici, prema Gradačkim planinama u Zedenu, u 
Suhoj Gori i t. d. 

Vode i reke gravitiraju i ulivaju se u Jadransko , Belo i Crno More. 
U Belo More utiče Vardar, koji je uspeo da privuče vodu na slivu od 
2,792.509 hektara i da je odnosi na jug. Tim svojim nagnućem prema 
moru omogućio je tamošnjem Mediteranskom režimu, da utiče na ov
dašnju mesnu klimu i da se penje uz Vardar gotovo do samog njegovog 
izvorišta, u dužini od 370 km. razume se, sa svojim, uticajem na uzan 
pojas oko Vardara, najviše na neposredni sliv Vardara. Spomenuta ze
lenika je i proizvod toga mediteranskog uticaja. Toj blagoj klimi stoji 
nasuprot umereno-kontinentalna, koja dolazi sa Prokletije, Kopaonika, 
Šare i Skopske Crne Gore, i istočno-stepska klima, koja nam dolazi sa 
Pile i Rodopa. 

Državne šume po svom položaju zauzimaju najviše vrhove penjući 
se do 2.100 m., a sa borom krivuljom i do 2.500 m. Prema, tome, mi 
imamo u našim drž. šumama u glavnom režim srednje-evropske klime. 
Surovost ove klime možda oseća se tim više zbog prekida masiva, pre
kida prouzrokovanih spomenutim kotlinama. 

U pogledu geološko-petrografskom imamo ovde smenu krečnjačkih 
sedimenata sa škriljcima, a imamo i eruptivne mase. Perister je od kri-
stalastih škriljaca, Šara od škriljaca i krečnjaka i t. d. 

Režim vodenog taloga nismo još ispitali, ali sudeći po pogodnoj 
vegetaciji na visinama od 1.000—2.000 m. izgleda da je on u dovoljnoj 
količini. 

Relativno povoljan odnos zemljišta i klime učinio je, da se pojedine 
vrste javljaju, ako ne u svom optimumu, onda bar u podnošljivoj sredini. 
Isprepletenost masiva sa nestalnom klimom u jezerskim kotlinama omo
gućila je život i mešavinu raznim vrstama, koje obično nisu navikle da 
budu zajedno. Tako se u Belasici nalazi hrast u zajednici sa jelom, isto 
tako platan uz potoke popeo se u bukovi areal i s njom došao u vezu, 
odnosno pomešao se i t. d. 

I sa gledišta vrsta i sa gledišta dimenzija drveta kao i s obzirom 
na tehničku upotrebljivost —> možemo biti zadovoljni sa drž. šumama. 
Isto tako možemo (biti zadovoljni! i sa procentom golina u njima. Ako 
ima golina, onda su one rezultat bilo nekadašnjih naselja, bilo požara, 
koji su dolazili ili odozgo (radi proširenja! suvata) ili odozdo od strane 
sela (takođe radi ispaše a i radi ziraćenja). Retko imamo golina odre
đenih svojstvima zemljišta i klime. Prirodno je, da na pokazanom pro-
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stranstvu u drž. šumama mestimično imamo i neplodnih zemljišta. To 
su obično kamenita zemljišta češće krečnih formacija sa horizontalnim 
naslagama, mestimično ispunjenih rupama po površini. Ove su rupe 
postale delovanjem vode i biljnih organizama. Ili su to silikatne ploče, 
koje vire po površini zemljišta, ili su pak naslage kamenja od rastočenih 
lavina, koje napr. često sretamo na Peristeru. Ukupno čistina odnosno 
golina u drž. šumama na teritoriji ove direkcije izgleda da ima oko 
40.000 hektara. Ma kako da je ta površina velika, ona nam ne preti, 
jer se ne nalazi cela u jednom kompleksu, već u bezbroij delova. 
Od ovoga se izuzimaju Suha planina i Žeden, gde imamo nešto 
jače prostranstvo golina. No i te goline u stvari mnogo ne prête narodnoj 
privredi. Kada se uzme u obzir da državnih šuma ima 350.000 hektara 
bez suvata, onda ovih 40.000 goleti ne prestavljaju tako važnu činjenicu. 
Procenat šume u drž. šumama je 88.6 i on je dovoljan. Ako uzmemo u 
obzir, da ni te goline nisu formalno golet, već da većim delom imaju 
svoj, biljni pokrivač, i ako nepotpun, da čak imaju i šiblje, pa da su 
sklone da se pretvore u bliže vreme i u šikare kao prelazni stadijum 
između golina i šume, onda možemo biti optimiste kao sopstvenici takvih 
zemljišta, to pre što naši susedi (sopstvenici nedržavnih šuma) imaju 
mnogo gori položaj. Kod njih na 1,270.000 hektara ukupnog šumskog 
zemljišta dolazi 250.000 hektara golina. Oni dakle imaju 80,47^ zemljišta 
pod šumom i 19,6% goleti, dok kod nas (u drž. šumama) ima 88.6%' 
pod šumom i 11,4% goleti. Pored toga njihove su goline prestavljene 
terenom, može se kazati, u 20% bez svake vegetacije, gde se pre svakih 
radova na pošumljavanju mora raditi na prethodnom zatravnjivanju, i to 
kako radi sprečavanja dalje erozije kod bujičnih područja tako i radi 
pripreme zemljišta u pogledu hranljivosti. Možda bi kod mnogih terena 
oni morali da zasejavaju trave, pa i ovas ili drugo, kako bi, razlaganjem 
hranljivih materija uticajem vode i dr., bogatili svoja zemljišta. A to 
nama na drž. zemljištima nije potrebno. 

PROGRAM POŠUMLJAVANJA U DRŽAVNIM ŠUMAMA. 
Iz napred opisanoga vidimo, da se državne šume nalaze u šumskoj 

zoni planinskog karaktera. Više te zone nalazi se zona suvata, a ispod 
šumske zone planinskog karaktera nalazi se zona brdskog karaktera i 
ispod nje zona kotlina, tako zvana poljska zona. S obzirom na klimu naše 
državne šume nalaze se u vrlo povoljnom položaju u odnosu prema 
donjim zonama. Povoljna pošumljenost i opšte stanje državnih šuma, 
kako u pogledu bogatstva vrsta tako i u pogledu ogrevne i tehničke 
vrednosti drveta, zadovoljavaju. Oskudica dobrih šuma u zoni brdskog 
karaktera i potpuna oskudica šuma u zoni poljskog karaktera utiču na 
javno mišljenje i omogućavaju rad na pošumljavanju u tim dvema zo
nama. Rad na pošumljavanju u planinsko-šumskoj zoni čekao je da dođe 
na svoj red. To je zahtev vremena i na svome je mestu. Velike površine 
golina i prave goleti bile su predmetom prvih razmišljanja, prve brige 
okolnog stanovništva i merodavnih. Te se prostrane goleti šire pored 
Vardara, Bregalnice i u Pelagoniji, gde imamo železnički i drugi sao
braćaj. Uticaj mediteranske klime uz Vardar i na njegov neposredni sliv, 
modificiran akcijom srednjo-evropske klime, u kojoj se i naročito ističe 
vetar vardarac, koji sê  spušta od Skopske crne gore niz Vardar ka 
Devđeliji, imao je za dejstvo, da se stvori jedna gola zona sa skinutim 
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privrednim slojem zemljišta. Ta zona naslanja se na jednu gornju, u kojoj: 
se oseća skorašnji proces ogoljavanja. Tu imamo rede partije šuma pro
šarane ziratnim imanjima i zemljištima, u kojima vlada proces denidacije 
i prvih rovina. Ta druga zona zalazi u više parvije onih terena u medi
teranskoj klimi, a zauzima niže terene u onim područjima, u kojima se 
ne oseća uticaj mediteranske klime. Na taj način obadve ove zone go-
lina nalaze se na dodiru napred spomenute poljske zone sa zonom brd
skog karaktera i u području zone brdskog karaktera. Ceni se da imamo 
250.000 hektara ovih goleti. Interesantno je, da se zna poreklo ovih 
goleti, a isto tako da li se golet širi ili stoji na istom mestu Ш šuma 
osvaja teren. Iz dosadanjih naših posmatranja izgleda da stojimo na 
istom mestu, ali samo u pogledu površina, dok u pogledu terena može 
da se kaže, da se izvesnim oblastima šumski pojas širi, dok u drugim 
da se šire goleti. Ovo je u tesnoj vezi sa raseljavanjem muslimanskog 
stanovništva u pojedinim oblastima i sa množenjem stanovništva u dru
gim oblastima u vezi sa naseljenicima, koji uostalom unose bolje oruđe 
za seču drveta i više smisla za proredne radnje u šumama. Pošumlja-
vanje u državnim šumama novijeg je datuma. Prelaz na takav rad u 
zoni šumsko-planinskog karaktera objašnjava se potrebom, da se šum
skoj privredi podvrgnu izvesne površine čistina u državnim šumama. 
Potouno je razumljivo, što se tu nije radilo u onom) obimu, kao što je 
trebalo, a i dalje treba da se radi u donjim zonama. Ovde se u manjem 
obimu radilo u državnoj šumi Straži, na teritoriji šumske uprave u Te
tovu. Tamo je podignut jedan šumski rasadnik s ciljem, da se na čisti
nama u toj šumi (nadmorske visine 850—1674) uvedu četinari. Radilo 
se od 1926. godine. Pored rada u ovoj šumi, koja je na jugo-istočnoj! 
strani od Šare planine, radilo se slično i u državnoj šumi Gošici u za
padnim ograncima Skopske Crne gore, dakle na severu od Šar-planine. 
U Straži se sa 16.600 dinara proizvelo 500.000 sadnica i u ovoj šumi 
zasadilo se 163.000 biljčica belog i crnog bora sa ukupnim troškovima 
od 30.720 din. Približno istom rasadniku dao je i rasadnik u Gošici šumi. 
Tamo se sa 20.000 dinara proizvelo 850.000 sadnica, od kojih je zasađena 
121.000 komada sa troškom od 23.200 dinara. Ukupno se u državnim 
šumama potrošilo za to vreme od 1919.—1929. godine 90.520 dinara sa 
60% primanja u Straži i 40% primanja u Gošici. Svi ovi radovi bili su 
u malom obimu i vezani su za potrebe ispitivanja napretka ovih vrsta 
u ovim šumama. Radovi u Straži imali su bolji uspeh. Tamo je nastavljen 
rad u 1930. godini. Tada je zasađeno 91.500 komada četirigodišnjih belih 
borova sa troškom od 28.285 dinara. Radilo se u aprilu te godine. U 
1F-31. godini posađeno je u Straži 81.114 kom. trogodišnjeg belog bora 
sa troškom od 29.588 dinara. Radilo se od 30. marta do 25. aprila 1931. 
godine. U toj godini se osnivaju tri mala rasadnika, letećeg karaktera, 
u visokim planinama Galičica, Ilinske planine i Karaorman, sa karak
terom ispitivanja vrsta, koje treba u tim visinama upotrebiti. U! 1932. 
godini nije se pošumljavalo. Štednja zbog teških finansijskih prilika u 
zemlji u vezi poznate opšte svetske krize rukovodila je Direkciju, da 
što manje radi u visokim planinama želeći, da oslobođene izdatke koristi 
Banska Uprava za rad potrebniji u donjim zonama na nedržavnim zemlji
štima. Rad se te godine sveo na održavanje rasadnika. U 1933. godini 
s obzirom na izvršenje programa postavljenog od izrađenih privrednih 
planova za šume Perister, Babasač i Straža počinje intenzivniji rad na 
pošumljavanju. Tako je dobijen kredit od 158.500 dinara, dakle više neg» 
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što je utrošeno za sve ranije vreme. Ranije je utrošeno 148.383 dinara. 
Ekspoze budžeta za 1934./35. godinu predviđa još veće radove. Razlog 
su tome izmenjene prilike u pogledu uređenja šuma, rešenja svojine, 
'Organizacije službe i t. d. Treba ukupno, prema programima privrednih 
planova za uređene šume, pošumiti godišnje 170 nektara. Međutim to su 
izdaci preko naše finansiske moći. Zato se neće raditi u tome obimu, već 
koliko je to finansiski moguće. R u k o v o d e ć i s e p r i r o d n i m o s o 
b i n a m a z e m l j i š t a i p r o r a š ć a u s v o j i m , š u m a m a D i r e k 
c i j a m n o g o v e ć u p a ž n j u o b r a ć a p o š u m l j a v a n j u p r i 
r o d n i m p u t e m : s t a v l j a n j e m p o d z a b r a n u i obnovom šume 
resurekcionom sečom. To je program, kojeg se držimo iz mnogih raz
loga. Stavljeno je pod zabranu oko 2.000 hektara. 

Za vreme dok radimo na veštačkom pošumljavanju, želimo da do
bijemo što više podataka, koji će nam poslužiti za naše buduće radove. 

OPAŽANJA I ISKUSTVA. 
1. Pošumljavanje u državnoj šumi Straža. 

Ma kako da smo oskudni u iskustvima u veštačkom pošumljavanju 
u državnim šumama, ipak dosadašnji podaci služe nam dobro za ocenji-
vanje primene specifičnih načina za pošumljavanje. Kako smo najviše 
radili u Straži, to tamo 'imamo i najviše podataka. Na dan 4. oktobra 
1933. godine, analizirajući priraste (visinske), kod ranije zasađenih bi
ljaka od raznih vrsta dobijeni su sledeći podaci: 

Mlada sastojina belog bora zasađenog s proleća u 1929. godini. 
Istočna ekspozicija, na škriljcu. Zemljište — u pogledu dubine privrednog 
sloja, rastresitosti i vlage — povoljno. Nadmorska visina oko 1000 me
tara. Jedan primerak, koji se približava srednjem stablu odnosno srednjoj 
biljci u ovoj sastojini, daje ove podatke o godišnjem priraštaju. Odnego-
vana je u rasadniku Straži. Seme je posejano s proleća u 1926. godini. 
U istoj godini visinski prirast je bio 4 cm., u 1927. godini 7 cm., u 1928. 
godini 12 cm. 

S proleća 1929. godine biljka je 'izvađena iz rasadnika i ovde za
sađena. Prirast u toj godini, razume se zbog presađivanja, morao je da 
bude manji. Otuda 

u 1929. godini prirast je bio 10 cm. 
„ 1930. „ „ „ „ 26 „ 
„ 1931. 35 „ 
,, 1УОА. ,, ,, „ ,, £o ,, 

1913 47 
Individualne osobine jako su izražene. Tokom 8 godina težnja je 

ka izjednačenju. 
Na mestu zv. Bogojeva njiva sađen je beli bor u aprilu 1930. godine. 

Pregledana je jedna biljka, koja je radi daljeg osmatranja dobro zebele-
žena. Danas ima 7 godina. Iz rasadnika je izvađena u doba njene pune 
3 godine. Ukupni priraštaj u rasadniku ima 17 cm. U 1930. godini, dakle 
na kraju vegetacije, prirast je bio 7 cm. U drugoj godini u kulturi priraslo 
je 9 cm., u 3 godirii 10 cm., a u 4 godini (i to u kalendarskoj 1933.) njen 
godišnji priraštaj iznosi 21 cm. Ovaj primerak sa ostalim sadnicama 
nalazi se na škriljcu, na humoznoj peskovitoj ilovači u rahelovom tlu, 
•dubokom i dobrom. Nagib 25°. Ekspozicija severo-zapadna. Nadmorska 
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visina 1150 m. Severni vetar ne ulazi u sastojinu zbog zaštite, koju joj 
čini bukov masiv. Donji prizemni sprat sačinjava kupina, mlečika, grao-
rica i jagode. Opšti izgled ovog našeg primernog bora: nežan, tek sada 
postaje siguran. Stabljika pri dnu u prizemlju 3 cm. u obimu, na sredini 
2 cm. Obim delà donjeg, priraslog u 1933. god., 2 cm. Biljka je elastična. 
Nešto dalje, na istom zemljištu, sa susedima sitne bukovine i dosta trave, 
na mestu zv. »kod Bukvića« uzeti su ovi podaci o jednom primernom 
crnom boru: sadašnja visina nad zemljom 111 cm., obim stabljike pri 
samoj zemlji 9 cm., obim stabljike na sredini 6 cm. (1931. god.), a onaj 
za mesto, koje pripada rašćenju početkom 1933. god., iznosi 3,5 cm.. 
Mereni su ovi godišnji visinski priraštaji: 

u 1927. god. bilo je nad zemljom 5 cm. 
u 1928. god. bilo je u visini priraštaj 18 cm. 
u 1929. god. bilo je u visini priraštaj 15 cm. 
u 1930. god. bilo je u visini priraštaj 10 cm. 

u toj godini s proleća je bila sadnja. Do tog vremena je bila sadnica u 
rasadniku. Otuda se objašnjava zastoj u vegetaciji. 

u 1931. god. priraštaj je 12 cm 
„ 1932. „ „ „ 22 „ 
„ 1933. „ „ „ 30 „ 

Biljka je solidnog izgleda, normalnog postupnog grananja. 
U pogledu same sastojine stvar stoji ovako. Ovde je jedna čistina 

zasađena belim i crnim borom. U tojl čistini, u obliku džbunja, ima bukve, 
leske, ive, graba, a pri vrhu kose i hrasta. Ovde je bujna biljno-zeljasta 
vegetacija, koju treba srpom požnjeti ili motikom prašiti. 

Očevidno beli bor ovde bolje napreduje. Na »Bogojevoj njivi« ima 
zasađenih i jela. One pokazuju dobar uspeh. Merenjem jedne jele na 
mestu kod tri ive nađeni su ovi podaci: Ukupna visina 58 cm. Po go
dinama ovakvo je bilo napredovanje u visinu: 

1927. godišnji priraštaj 5 cm 
1928. „ „ б „ 
1929. „ „ 1 1 „ 
1930. „ „ 1 3 „ 

Sadnja je vršena s proljeća 1931. ,, „ 3 cm 
1932. „ „ 7 „ 
1933. „ „ 13 „ 

Opšti izgled vrlo svež i snažan. Ovo se odnosi na jedan broj od 400 jela. 
U pogledu dužine vegetacije u ovoj šumi bili bi možda interesatni 

podaci opažanja na dan 4. X. 1933. god. P'osmatranje je bilo sa podnožja 
Bogojeva-njive nad potokom Straže. Vrhovi ćele kotline karakterisani 
su lišćem bukve boje mrko-crvene. Među bukvama dolazi jasika boje 
jasno žute, boje smilja. Što se više bukva spušta ka podnožju, mrko-
crvena boja prelazi sve više u crveno-žutu boju. Zelenila uopšte nema 
ni kod jedne bukve. Međutim zelenkasto-žute boje ima gde gde kod 
mladih bukava u zaklonima od vetra i mrazeva. 

Grane stabala su prizemne i manje izloženi delovi duže vegetiraju. 
Što je veća nadmorska visina, to ranije prestaje jesenja vegetacija. 

Ovde imamo posla sa pojasom od 850 do 1674 m nadmorske visine. 
Ostala opšta opažanja su sledeća za objekt Straže: 
Treba proizvoditi u rasadniku u Straži zdrave i snažne sadnice sa 

dobro razvijenom krunom i isto tako sa dobro razvijenim korenom. Treba 
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pikirati sadnice, kako bi se izvršilo razredivanje biljaka. Pikiranje bilo 
u rasadniku bilo na pogodnim zemljištima, gde će se izvoditi i radnje 
na pošumljavanju. Što se tiče organizacije rada na pošumljavanju, ona 
je vezana sa okolnošću vrlo kratke sezone za moguć rad, jer između 
prestanka vegetacije s jeseni i prvih snegova i mrazeva je vrlo kratko 
vreme, umanjeno najzad i nemogućnošću rada pri kišama, koje nastaju 
pri prestanku vegetacije i iz kojih se prelazi u snežne vejavice i mrazeve. 
Radna snaga ne može se dobiti, jer se u tom vremenu pribiraju poljski 
usevi. Prema tome mora se sa kopanjem rupa raditi bez obzira na 
sezonu, dakle moraju se mnogo ranije spremiti. Rupe mogu biti od 30 
do 70 cm širine i sa odgovarajućim dubinama. Na težem terenu treba da 
su veće. Prašenje za vreme leta obavezno. Ovde uspevaju beli i crni bor 
i jela dobro. Beli bor na glinovitom škriljcu, a crni na krečnjaku. .lela 
tamo gde je zemljište dublje, vlažno i na severnoj ekspoziciji. 

Radilo se i sa sejanjem borovog semena na golim površinama. 
Uspeh je ometen miševima. Nastaviće se ovo i tako isto sejaćese jelovo 
seme. 

Do 1933. god. stalno se sadilo s proleća. Ove godine sađeno je i 
s jeseni. Opšti utisak: dosadanji uspeh povoljan je i pun obećanja. Po 
privrednom planu treba ovde pošumiti oko 210 ha. 

Kao što se vidi, mi ovde radimo sa izvesnom pouzdanošću na uspeh. 
Ovaj se uspeh očekuje koliko radi preciznosti pri samom izvođenju po-
šumljavanja, radi vienosti radnika i poznavanja vremena za rad, toliko 
i radi toga što ovde radimo u zoni, koja je potčinjena režimu srednjo
evropske klime. 

Kontinentalna klima, koja vlada u ovim zonama spomenutih planin
skih sistema, olakšava nam posao i naš je zadatak ovde u suštini, da se 
snalazimo u iskorišćavanju mikroreljefa, saglašavajući pri tom naše rad
nje dobroj tehnici, dobroj spremi sadnica i pogodnom sezonskom vre
menu za rad. 

2. Pošumljavanja na Peristeru. 
Pri pošumljavanju na Peristeru, gde nam je težnja da radimo u 

glavnom sa molikom (pinus peuce — Griseb.), daje nam se mogućnost 
da dođemo do dobrih originalnih podataka za izučavanje bioloških oso
bina ovog specijalnog balkanskoga bora. Kako se ove godine tek počelo 
uopšte sa radom i sa rasadnikom, to nemamo još podataka iz iskustva 
sa veštačkom sadnjom. Međutim, posmatrahjem sadašnje vegetacije na 
Peristeru, a poglavito posmatranjem peristerskog bora (molike) i jele 
mogu se imati interesantni zaključci s obzirom na temperamenat i ostale 
osobine, koje nas mogu odlučiti, da verujemo u njenu budućnost, ako je 
pomognemo zgodnim uzgojnim merama. Odlučuje nas da obratimo veću 
pažnju na način seča u ovoj šumi i da bivamo optimiste u pogledu njenog 
širenja, i ako je ona jako osetljiva kako prema sastavu zemljišta i osta
lim njegovim osobinama tako i zbog karaktera njenoga semena, koje 
zahteva ćelu godinu dana odmora u zemlji, pre nego što će da klija. Ovo 
drvo izvanredne veličine, sa kojom se ravna drugim četinarima, jeste za 
naše prilike na jugu (a specijalno za Pelagoniju i Bitolji, koji se odlikuju 
preterano žarkim letom) dragocen ukras i nudi sa gledišta zdravlja gra
đanstvu ogromne usluge, pored onih koje su vezane za drvo takvih 
dimenzija. Ova šuma molike na Peristeru služi sa gledišta turizma kao 
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jedna privlačna tačka u ovom inače divnom kraju, na putu Bitolj-Resan. 
Nad selom Magarevom imamo jedan masiv, koji se najviše približava 
Pelagoniji. 

Na celoj površini Peristera imamo 1.718 ha golina, koje treba po-
šumiti veštački i prirodno: putem zabrana. U 1930/31. predvidelo se 
pošumljavanje putem sadnje, pored drugih vrsta, u glavnom motikom. 
Tada su se davale smernice pri izradi privrednog plana. Međutim izgleda 
da ćemo mnogo manje veštački saditi, nego što se tada mislilo. Ovo 
uverenje stekli smo posle pregleda takvih čistina u 1933. god. Tada smo 
se uverili, da ćemo imati mnogo manje da radimo sa sadnjom. Molika 
se snažno širi prirodnim putem. Tako na primer u odelu 26 pododel d) 
predviđeno je pri izradi privrednoga plana, da se tadanji obrast od 0,3 
molike dopuni sa 0.7 sadnjom molike. Ona je pak do danas prirodnim 
putem već potpuno osvojila ceo taj pododel. Prema tome ne samo da 
nemamo tu da radimo na 46 ha i 36 ari odnosno na reduciranoj površini 
od 32 ha, već ta pojava daje nam putokaz za ispitivanje biologije molike 
i naš optimizam u njenu budućnost. Ta pojava obraća nam pažnju na 
određivanje potrebnih uzgojnih radnja u životu sastojine molike. Ovde 
se napominje, da na toj površini jedva ima oko 500 semenjaka molike i 
da je ipak cela površina pošumljena. Dodaje se, da je seme moralo doći 
i iz susednih masiva, koje čine molika i jela. Na pomenutoj površini pored 
molike (vesele, jedre) nalazi se pomešana i jela. Ova je slabijeg izgleda, 
očevidno se bori sa jakom svetlošću u tim čistinama. Ona je kržljavija 
i bor ima sva preimućstva za svoj napredak. Radi ilustracije izbrojane 
su biljke na 4 m2 u ovom pododelu i našlo se da ima 11 biljaka bora i 
1 jela. Ali taj odnos nije isti na celoj površini, već se on menja nešto 
malo u korist jele, ali tako da uvek bora ima više. Radi daljeg ispiti
vanja postavljeno je jedno ogledno polje 50 met. širine i 50 dužine, u 
kome će se idućeg leta izbrojati drvenaste biljke kao i sve vrste zeljastih 
biljaka i ustanoviti odnos između njih, te time proučavati biljna sociolo
gija u ovom području. 

Rukovodeći se ulogom ove vrste u značajnim radovima šumarstva 
ovih krajeva — kako zbog ekonomskog i klimatskog tako i zbog estet
skog razloga — posvetili smo njoj veću pažnju. Koristimo i ovu priliku, 
da izvesne naše radnje i ovde priikažemo. Tako smo radi izučavanja 
mesne sredine, a posebice molike, postavili i jedno drugo polje za stariju 
rnoliku, oko 15 do 20 godina. Takođe sa 50 met. širine i 50 met. dužine. 
Ovo je polje postavljeno u odelu 26, pododel »e« na mestu zv. »kod se
dam kladenca«. Ovde će se ispitivati individualne borbe i priroda elimi
nacije. Ostaviće se njihovom sopstvenom dejstvu i prilikom definitivne 
seče bez prethodnih proređivanja ima da se vidi proizvodnja drvne mase 
i kvalitet. Odmah od ovog polja postavljeno je još jedno, u kojem će se 
vršiti prorede ma kojom od poznatih metoda. Ta dva polja uporedo 
davače nam putokaz za načine rada u uzgajanju i eksploataciji molike. 
Razume se, da ćemo se služiti dosadanjim znanjem, koje imamo gledajući 
molüku, kako se razvija na čistinama. Da bi se dokumentovalo, da se 
molika gubi pri dosadanjim načinima oplodnih i probirnih seča, ustanov
ljeno je još jedno opitno polje sa površinom od 1 hektara u odelu 25 
pododel b). U ovom polju postoje stari borovi dosta proređeni sa sklo
pom oko 0.65. Mesto podmlatka molike pojavio se jelov podmladak, a 
molikovog podmlatka ima vrlo slabo ili nikako. Molika slabo napreduje, 
dok je jelov podmladak vrlo snažan. Ovde se imaju izbrojati stara stabla 
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molike i podmladak takav kakav je. Da molika traži sunce, dokaz nam 
je jedan mlad masiv, koji se pruža odmah pored spomenutoga polja, a 
na području 26 a), gde je čistina i gde smo osnovali rasadnik. Uopšte 
gledajući na solidnost stabala možemo biti zadovoljni sa molikom. Slika 
1. prikazuje nam je. Snimak je izvršen na mestu zvanom Begova česma 
na Peristeru, a na nadmorskoj visini od 1.500 metara. 

SI. 1. 

Nigde više ne oseća se potreba intervencije čoveka u regulisanju 
prirodnih sila, kao što je ona neminovna ovde, gde se vrste nalaze u 
svojim granicama rasprostiranja i gde su radi toga one najosetljivije. 
Kod mnogih čistina dovoljno je u nekoliko, ma i najmanjim riljanjem, 
razbiti sklop travne formacije. Imali smo prilike da vidimo, da molika 
rede i teško osvaja terene, gde je gust sklop trave kao i obrast. Može 
da se kaže, da njoj smeta kamenito zemljište i onaj teren, u kome ne 
može semenka da dopre do zemljišta za svoj dalji razvoj. 

Potrebno je umanjiti i obrast trave i tim najmanjim sretstvima 
omogućiti dolazak molike. U masivima potrebno je što više šeći i pustiti 
svetlost u sastojinu. U utrinama treba zabraniti kretanje stoke. Ali kao 
i svuda, dejstvo čoveka na prirodne sile ima svoju granicu. Zemljište i 
klima jesu faktori, koji su bar pri prvim drvnim produkcijama nezavisni 
od čoveka. 
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I u času kada odlučujemo o pošumljavanju ovih čistina, kada od
lučujemo o uvođenju te i te vrste, odnosno njenoj zaštiti i favoriziranju, 
osećamo dužnost da prethodno sve sile naše upotrebimo na proučavanje 
prirode i uzajamnosti odnosno reda, koji postoji medu proizvodnim sila
ma, bez čega se ne može zamisliti nauka o šumskoj privredi. 

Oranica današnje vegetacije molike na Peristeru (gornja) dostiže do 
1.700 metara, dok se donja spušta do 1.000 metara sve do samih sela. 
Donja je granica u punoj: zavisnosti od stoke. Molikove biljčice u ispasi-
štima više samih sela održale su se jedino u trnovitim žbunovima, gde 
su — sakrivene u kleki (juniperus communis) — našle zaštitu od stoke. 
To je ujedno dokaz ne samo njihove vitalne ekspanzije nego i njihove 
sposobnosti, da se održe u neravnoj borbi sa ostalim vrstama u takvom 
skloništu. Uostalom, silikatna podloga Peristera omogućava najbolju bu
dućnost ovoj vrsti. Tu je glavna stena gnajs sa partijama granita, dija-
baza i gabra. Gnajs je kristalasti1 škriljac, koji zbog svojih mineralnih 
delova, između drugih naročito ortoklasnih, omogućuje raspadanje stena 
i stvara rastresiti materijal i duboko zemljište. Među kristalastim škrilj-
cima, pored gnajsa, vidimo stene filita sa njegovom ugljenom sjajnom 
bojom, mikašist i kvarcne mase eruptivnog i hidrotermalnog porekla 
stene kvarcita. Na ovakvom materijalu molika se očevidno oseća u svojoj 
sredini. Dalja naša opažanja pri veštačkim sadnjama i sejanjima kao i 
opažanja kod prirodno podignutih sastojiina daće nam potrebne pravilne 
zaključke. Napominje se, da se drži, da je moguće uzgajati moliku samo 
sadnjom.1 Prikazano njeno rasprostiranje u odelu 26 »D« na Peristeru 
daje nam i druge perspektive, koje ćemo ispitivati u budućnosti radi do
bivanja potrebnih zaključaka. Naslanjajući se na prirodu, mi smo odlu
čili da u 1933. god. s proleća posejemo stratifikovano seme imitirajući na 
taj način sejanje, koje masivi molike vrše prirodnim putem. 

Državna šuma na Peristeru ima 7012.05 ha. Od te površine molika 
zauzima 487.05 ha.2 Ostalo su naselile bukva, jela, hrast i nešto grab sa 
drugim vrstama u neznatnoj mešavini. Ukupno ovde imamo gnHna 
1718.50 ha. Od toga nadamo se, možemo pošumiti sa molikom 759.67 ha. 
Ostale goline pošumićemo jelom i hrastom. 

Pada u oči, da molika naglo napreduje u razdoblju od posle rata, 
specijalno od posle solunskoga fronta, koji je ovde na Peristeru vođen 
rovovskim borbama. Te borbe sa svima posledicama uništavanja kuća, 
raseljavanja i umanjivanja stanovništva, što je neizbežna posledica onih 
silnih porušenih sela, razlogom su ponovnog i jakog napredovanja molike. 
Umanjeno stanovništvo sa još manje stoke manje je iskorišćavalo popašu 
i seču, te je vegetacija ponovo krenula. Ovo naročito nada u oči više 
sela Magareva, koje sada nije ni treći deo naseljeno, koliko je bilo ranije. 

Iskustvo nam je pokazalo, da nećemo morati svih 759.67 ha golina 
da pošumimo molikom, da nećemo morati samo veštački da pošumlja-
vamo, pošto se i prirodnim putem molika širi, i to naglo. Naš rad na 
pošumljavanju sadmom ili sejanjem — razume se, u vrlo malom obimu —* 
u stvari će samo pomoći prirodno pošumljavanje. U ovoj godini mi ne 
možemo saditi, jer nemamo sadnica. Dokle nam one ne stignu u rasad
niku, koji je u 1933. god. osnovan više sela Magareva, mi ćemo raditi 

1 Videti stranu 40 »molika« T. Dimitrova profesora, prevod inž. Krstića, 
Skoplje 1933. . . . • . . ; 

- Molika sa nešto primese i drugih vrsta. 
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i sejanjem znajući za onu izreku: da niko ne može tako obilno i uspešno 
da seje kao priroda. Ali mi nećemo raditi na većoj površini. Sejanje ćemo 
izvršiti bilo sejanjem po celoj površini, bilo sejanjem u prugama dotično 
u rupama. Oranje i sejanje na celoj površini moguće je kod ravnog i plod
nijeg terena. Kod nagiba radicemo u prugama. Oraćese u prugama, u 
koliko dopušta strmenitost terena kao i kamenita podloga. Oranje u pru
gama vrši se ovako: poore se;' nekoliko brazda, obično pet (jedna do 
druge). Na 3 do 5 metra daljine opet se ore jedna druga pruga od 5 
brazda. Brazde su u horizontalama. Između pruga ostavi se teren sa 

SI. 2. 

travom i šibljem, da bi čuvao od vododerina. Sejanje u rupama izvodi se 
gde je nagib terena veći, te je rad sa oranjem nemoguć. Osim toga se 
na kamenitim mestima kopanjem rupa može racionalnije da iskoristi 
mikroreljef. Kako smo napred rekli, sejaće se stratifikovano seme. Radi 
prakse i iskustva radicemo na raznim tačkama Peristera pod raznim 
klimatskim prilikama, u raznim sredinama i sa raznim vrstama pored 
molike. 

U gornjoj granici rasprostiranja molike na Peristeru primećuje se 
njen kržljaviji habitus i redi obrast što je interesantno po njen tempe
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ramenât na Peristeru. To rede, pojedinačno, javljanje navodi nas na 
misao, da ona iskorišćava svoj mikroreljef. Ne dostaju nam za sada još 
klimatski podaci, sa kojima bi mogli da damo više objašnjenja o ovoj 
vrsti na Peristeru. 

Donosimo ovde i nekoliko fotografija za moliku u Dečansko-
Juničkim šumama. Slika 2. pokazuje nam habitus i račvanje molika osam
ljenih blizu granice šumske zone na nadmorskoj visini od 2.000 metara 
na mestu zv. Prilepski stanovi iznad 12 odelenja ovde sada uređene šume. 
Snimak je dobijen ljubaznošću inžinjera Bojica. 

Mi ovde vidimo snažno razvijene molike, čiji habitus pokazuje ot
pornost prema klimatskom stanju na ovim visinama; vidimo pojedinačne 

SI. 3. 

primerke i dokaz njihove vitalnosti individualne. Oko ovih snažnih pri-
meraka vidimo uticaj čoveka, koji ih seče, da bi suvatsku zonu na dole 
proširio. 

Prirodna je stvar, da je održanje ovih molika na jakom vetru jedne 
tako surove klime moguće blagodareći i vrlo snažnom korenu stvojstve-
nom ovoj vrsti. 

Slika 3 pokazuje nam takode suzbijanje molike od strane čoveka 
radi proširivanja suvata, a na nadmorskoj visini od 1.900—2.000 metara 
u istoj šumi kao gore, ali iznad 13 odelenja te šume, za koju je izrađen 
privredni plan. Ovde je jedan masiv u gušćem sklopu. Situacija terena 
pokazuje, da je taj masiv iskoristio pogodnije zemljište. Na nadmorskoj 
visini od 2020 metara, na mestu zvanom Prilepski stanovi, sa izrazitom 
slikom devastacije radi stvaranja i proširivanja suvata, donosimo još jedan 
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snimak (si. 4.). Kao što se vidi, nismo mi ovde na granici vegetacije. 
Molika još može da ide u visinu preko 2.000 metara ne plašeći se surove 
klime, ali je čovek radi pašnjaka istiskuje ne dajući joj vrednost s obzi
rom na njenu udaljenost od saobraćaja. I ovaj je snimak iz Dečansko-
Juničke šume. 

Kao što se vidi, molika je jedan snažni prestavnik četinara na teri
toriji ove Direkcije i nalazi se i južno od Šare i severno od nje, na Peri-
steru južno, a na Dečansko-Juničkoj planini, Prokletiji i dr. severno. 

SI. 4. 

3. Pošumljavanje planine Baba-Sač-Strmor i Buševe planine. 
Ovaj kompleks ima 5.180 hektara, a od toga ima 1.350 hektara 

goline. Ova je golina prestavljena površinom goleti od 797 hektara, 
čistine sa nešto prorašća od 314 hektara, šume sa nedovoljnim obrastom 
od 130 hektara i čistinom nastalom od ranijeg ziračenja 91 hektar. Površina 
od 797 hektara u glavnom nas interesira, jer ona je stvarna golet. Pod 
terminom »goleti« zamišljamo teren kamenite podloge sa vrlo tankim 
slojem zemljišta, sa retkim prisustvom šiblja, sa slabim obrastom trave, 
osim toga površine, koje nemaju niti zemljišta niti šiblja niti trave. 
Odmah se vidi, da su to teška zemljišta za pošumljavanje. 
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Ova šuma nalazi se na putu Kičevo-Bitolj. Sama golet vidi se sa 
puta, a pored toga nalazi se više sela Cera. Prema tome ne samo što 
pošumljavamo radi rente zemljišne, već i zbog blizine naselja. Veći deo 
goleti nalazi se na Jugoistočnoj ekspoziciji, a na nadmorskoj visini od preko 
l.KK) metara. Podloga je krečnjak; nagib oko 20". Mislimo da je poreklo 
ove goleti u nekadanjoj preteranoj seči i stalnoj ispaši. Stanje sredine ide 
na ruku goleti. Ovaj je teren interesantan i naši dalji radovi, verujemo, 
obogatit će nas potrebnim podacima. Foja i kleka za mnoge partije zem
ljišta služiće nam kao prelazne šume. Eksperimentisanje sa tim vrstama 
kao i mnoga druga ispitivanja biće predmet naših studija i izvršenja. 
Počeli smo sa radom s jeseni 1933. godine. Iskopane su 22.373 jame, a 
zasađeno je 8.630 sadnica. Ovog proleća nastavićemo rad. Kopanje jedne 
jame staje 0.40 din., dok sadnja jedne biljke 0.25. Sa vađenjem biljka iz 
rasadnika, prenosom, kopanjem jame i sa sadnjom računamo troškove 
na 0.75 od komada. Jesenji dnevni kapacitet jednog radnika je od 60—80 
sadnica. Želimo, pored praktičnosti, da ove prve radove vodimo sa ciljem 
ispitivanja. Radi toga postavljeno je i jedno ogledno polje od 3.840 jama. 
Ima se ispitati umesnost veli'kih dimenzija kod jama (ispituju se dimen
zije: 30/20, 40/30 i 50/40, uvek sa srazmerno velikim levkom, koji se širi 
ka gornjoj ivici zemljišta), vrste biljaka koje odgovaraju sredini, doba 
sadnje i t. d. Radimo sa crnim borom. Za tu vrstu imamo podataka iz 
najbliže okoline u Poreču. Porečki bor (crni bor) ovde je svakako naj
više kod kuće i on je naš favorit. Posmatraćemo njegov razvoj počev od 
semena u rasadniku pa dalje. Pri tome ćemo ispitivati i druge vrste 
(beli bor, brest i dr.) služeći se i fojom za šumu tipa prelaznog karaktera. 
Privredni plan predviđa sadnju godišnje po 135 hektara tokom 10 godina 
kako na terenima goleti tako i drugim čistinama. Radi opreznosti, a i 
dok nam ne stignu sadnice iz mesnog rasadnika na Baba-Saču, pošum
ljavamo u manjoj količini. Tu je podignut i rasadnik, koji ne samo da 
će nas snabdevati sadnicama, već će i sam da nam pokazuje, koje se 
vrste mogu ovde uvoditi. 

Prilažemo i klimatske podatke za okolinu ovih šuma (vidi tabelu). 
Kako se iz njih vidi, oblast je u pogledu kiše (koliko se za ovo kratko 
vreme može videti) podvrgnuta jednom dosta nestalnom režimu u po
gledu količine. Ovo kako s obzirom na godišnji zbir tako i s obzirom na 
vodene taloge za isti mesec po raznim godinama. 

4. Pošumljavanje u Bukovu. 
Kako je napred rečeno, u 1931. godini osnovali smo rasadnik u Bu

kovu na nadmorskoj visini od 1.100 metara. Cilj nam je bio, da u ovom 
delu Ilinskih planina, gde imamo u glavnom bukvu, pošumimo čistine sa 
četinarima. U prvom krugu oko ovog rasadnika imaćemo oko 500 hektara 
čistina. Ovaj se teren nalazi oko samog puta Ohrid-Bitolj, a na sredo-
kraći između Ohrida i Resna. Pre oslobođenja na ovim čistinama bile su 
njive i pašnjaci sela Bukovo. Za vreme rata i posle ovo se selo raselilo. 
Zbog nekadašnjeg naselja bilo je ranije čistina, koje su prelazile u bujična 
područja. Bukva je otpočela da osvaja neuznemirivana od naselja. Da bi 
pomogli prirodnom pošumljavanju, resili smo se i na veštač'ko. U rasad
niku imamo crni bor. Ove godine izvodićemo sadnju sa crnim borom, a 
zatim ćemo uzeti i druge neke vrste iz Ohridskog Banskog rasadnika. 
Na povoljnim ekspozicijama vezaćemo bagremom izvesne vododerine. 
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Klimatski podaci za okolinu kompleksa Baba-Sač-Strmor 
i Buševu pl. 
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Treba imati u vidu, da je ovde bilo naselje i da imamo i pogodnih mesta 
za bagreme. 

Taj naš rad sa četinarima ovde je u stvari i opitnog karaktera. 
Videćemo, da li sa njima i koliko možemo da pređemo u dalje oblasti i 
to specijalno u onu zonu planinskog karaktera, kojai je zloupotrebama 
pastira poslužila proširivanju suvatske zone, i ako po karakteru vegeta
cije pripada šumskoj zoni. Pored toga, u koliko nam se s obzirom na 
rentu i opšte finansijske prilike ne isplaćuje da u toj zoni pošumljavamo 
radi stvaranja šume, mislimo da se ovim četinarima poslužimo za melio
raciju tih pašnjaka. 

5. Pošumljavanje u Nerodimskim planinama. 
Iz dosadanjeg izlaganja vidi se, da smo sadili i da mislimo da pro

dužimo sadnju u državnim šumama, koje se nalaze u planinskim kom
pleksima južno od Šare planine. Radi pošumljavanja čistina u Nerodim
skim planinama, dakle radi praktične koristi, radićemo sa sadnjom, razume 
se u vrlo malom obimu, i u ovoj planini, koja se nalazi severno od Šar pla
nine. Rezultat toga rada sravnjivaćemo sa onima, koje imamo južno od 
Šar planine. Nerodimske planine jesu severni ogranci Šare planine. Na 
jednoj golini, a na nadmorskoj visini od oko 1.150 metara, imamo' 30 
hektara čistine. Tu je podignuta jedna čuvarska šumska kuća za stano
vanje leti. 1 tu oko kuće zasađujemo jedan hektar ove godine sa boro
vima. Prednost povoljne srednjoevropske klime daje nam nadu na uspeh. 
Šume u ovom kompleksu jesu bukove. One se odlikuju dobrim kvalite
tom i dobrim zdravljem. Zbog toga ne mislimo da preterujemo sa obi
mom sadnje. 

6. Pošumljavanje na Suhoj Gori i Žedenu. 
Naš program na pošumljavanju veštačkim putem odlučio nas je 

na rad na Suhoj Gori i Žedenu. Ovaj je deo oblasti državnih šuma naj
bliži po klimi pblasti zauzetoj od nedržavnih šuma i zemljišta. Kompleks 
Suha Gora i Žeden ima svojih ogranaka, koji su podčinjeni čak i medi
teranskoj klimi, razume se izmenjenoj. Okolnost da je 2eden po mišlje
njima izvesnih pisaca bio ostrvo u doba jezera u Pološkoj kotlini, te 
svakako sačuvao mnoge primerke iz flore, daje nam nade, da ćemo 
ispitujući tu sredinu doći do interesantnih zaključaka. Postavićemo ovoga 
proleća ogledno polje na Žedenu radi ispitivanja stanja prorašća takvog, 
kako se ono javlja prirodnim putem. Radi sravnjivanja temperamenta 
izvesnih vrsta, koje ovde treba uvesti, ispituje se potreba, da se uvede 
jedan vrlo mali rasadnik, koji će tom ispitivanju da služi. 

ZAKLJUČAK. 
Kao što se vidi, naši radovi na podizanju državnih šuma u ovoj 

oblasti granaju se na stavljanje pod zabranu i(gde iskorišćavamo pri
rodne sile za prirodno pošumljavanje) i na pošumljavanje veštačkim pu
tem. Onaj prvi rad nam je jeftiniji, miliji i više nam odgovara uzev u 
obzir sve razloge. Miliji nam je taj rad, jer se šume prirodno podignute 
bolje održavaju u borbi sa bolestima i drugim nedaćama. Veštačko po
šumljavanje smatramo kao jedan prinudni način i njega upotrebljavamo 
samo da bi pomogli prirodnom pošumljavanju. Pri takvim radovima (i 
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jednom i drugom) trudimo se da dobijemo što više podataka o životu 
vrsta, individualnoj njihovoj borbi, o životu sastojine i t. d. Radeći tako 
sa veštačkim sadnjama uzgred koristimo priliku, da ispitamo i uvođen;e 
izvesnih vrsta na odgovarajuće položaje. Možda je to njihov povratak 
u njihovu staru postojbinu, iz koje su je glečeri i drugi uzroci istisnuli. 

Da bi naše iskustvo popunili, mi smo otpočeli da ispitujemo klimu 
neposredno, tako isto i zemljište. Posebno se obavlja ispitivanje preko 
vegetacije, koja je reaktiv sredine. Poznato je da nismo još organizovali 
klimatsku službu. Kako u ovoj oblasti tu službu obavljaju mnoge meteo
rološke stanice kod raznih struka (malarične stanice, hidrotehnički odelj-
ci, sreski poljoprivredni rasadnici, izvesni sanatorijumi u šumskoj zoni, 
avijatička služba), to smo preduzeli da skupljano sve ove podatke i da 
koristimo ono, što se može da koristi za našu šumsku zonu. Ispitivanje 
zemljišta (fizičko, hemisko i t. d.), služeći se monolitima, takođe je pred
met našega rada. 

Na tim se linijama razvija naš rad pri pošumljavanju u državnim 
šumama. Tesno vezujemo taj rad za pošumljavanje na nedržavnim zemlji
štima, gde nalazimo da su radovi iz mnogih razloga od preče potrebe. 
I jedan i drugi služe unapređenju šumarstva, a preko njega i narodnoj 
privredi (u ovoj oblasti više nego igde). Postotak 40.7 šumskog zemljišta 
to najizrazitije govori. 

Résumé. Dans cet article i' expose les travaux de reboisement dans les forêts 
d' Etat au Sud de la Serbie. 

Je note la tendance des autorités forestières sur le reboisement naturel dans ces 
forêts. Le reboisement artificiel n 'est employé que pour aider le reboisement naturel. 
On ne plante que les terres dénudées et difficiles au point de vue de climat et de 
qualité du sol. 

Je donne ici les détails sur les bons 'résultats obtenus dans les plantations du pin 
noir dans les terrains dénudés et qui se trouvent dans une altitude de 1.000 m aux en
virons de Oostivar. Aussi je démontre, que le pin de Peristère — Pinus peuce Grise-
bach — a une grande expansion dans les côtes du Peristère. 

Par cet article on voit que F autorité forestière de la Direction des Forêts de 
Skoplje veut profiter de ces travaux pratiques pour examiner le tempérament des 
différentes espèces avec lesquelles elle exercera les travaux de reboisement. On étudie 
systématiquement le climat de cette province et on examine les qualités du sol à tout 
point de vue: physique, chimique etc. 
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Inž. BRANISLAV ŠIKIĆ (KIČEVO): 

POŠUMLJAVANJE SA CRNIM BOROM U 
VEZI SA OPITIMA, S NAROČITIM OBZIROM 

NA POŠUMLJAVANJE U KIČEVU 
(LES RECHERCHES SUR LE REBOISEMENT AVEC LE PIN 

NOIR AUX ENVIRONS DE KIČEVO) 

Uvod. 

U Južnoj Srbiji se goleti pošumljavaju u glavnom od 1920. god. 
Od toga vremena upotrebljava se i crni bor u pošumljavanju. Ipak ne
mamo kultura crnog bora starijih od 10 godina. To što se danas nalazi 
u životu po neki primerak crnog bora stariji od 10 godina, ne svedoči 
o umesnosti njegove primene na pošumljavanju goleti niti pak o nekom 
smišljenom i planskom radu na pošumljavanju. Odbijemo li dve do tri 
godine na starost sadnica, onda stoji, da postojeće kulture potiču iz 
1926. godine. 

Meni nije poznato, gde i koliko tih kultura ima, ali je danas svakom 
šumaru Južne Srbije poznata takva kultura u srczu Kičevskom, na mestu 
zv. Krušino. 

Mladih kultura imamo mnogo više, a naiviše iz godine 1930/31. i 
1932. 

U Kičevu imamo kultura i iz 1929. i 1930. godine; radilo se sa crnim 
borom također 1925., 1926., 1927. i 1928. god. Prema tome u Kičevu po
stoji izvestan kontinuitet u radu na pošumljavanju sa crnim borom, koga 
u drugim mestima Južne Srbije nema. Govoreći dakle o pošumljavanju 
sa crnim borom u Južnoj Srbiji treba imati naročitog obzira na radove 
u Kičevu. 

U Južnoj Srbiji počelo se sa pošumljavanjem zato, što je bilo i ima 
mnogo goleti, a u početku se imalo i dosta materijalnih sredstava. 

Radovima na pošumljavanju nisu prethodile nikakve predradnje, 
koje bi istraživanjima dale kriterijum o primeni pojedinih vrsta drveća 
u pošumljavanju goleti. Jedan od najglavnijih uzroka tome je svakako 
činjenica, da u to doba gotovo i nije bilo školovanih i, pošumljavanju 
vičnih šumarskih stručnjaka u Južnoj Srbiji. U skladu s time nije posto
jalo niti oganizacije niti plana u radu na pošumljavanju. Tek individualna 
sposobnost i stručnost retkih pojedinaca nije bila dovoljna, da daje vidnije 
rezultate, to pre što je delovanje tih pojedinaca bilo obično kratkotrajno, 
s obzirom na česta politička premeštavanja. Jedino gde su takvi poje
dinci, srećom ostajali poduže vremena, mogao se opaziti po neki uspeh, 
a taj je slučaj bio u Kičevu. 

Crni je bor izašao na goleti Južne Srbije prosto zato, što spada u 
euritope ili bolje reći zbog pogrešnog shvatanja toga pojma. Ponešto 
je dakako uticao na njegov izbor opšti dobar rezultat pošumljavanja 
goleti sa crnim borom, koji je postignut u drugim krajevima naše zemlje 
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i u inostranstvu. Ali podrobnih razloga za njegovu upotrebu nije bilo. 
Sama pak činjenica, da se odlučilo raditi i radilo na pošumljavanju sa 
crnim borom, nije bila dovoljna za uspeh. Nikakvi konkretni podaci ili 
naučni rezoni nisu upućivali na primenu crnog bora za pošumljavanje 
izvesne goleti u Južnoj; Srbiji. 

U pogledu načina pošumljavanja, načina proizvodnje sadnica, nji
hovog osposobljenja za teren, i tehnike pošumljavanja nije se znalo ništa 
pozitivno, a o negovanju već uspelih kultura da se i ne govori. Razume 
se, da su izdata razna naređenja za radove, ali takva naređenja, koja su 
se izdavala bez stvarnog poznavanja lokaliteta same goleti, možda su 
samo odmogla uspehu. 

Po takvom stanju stvari je celokupno pošumljavanje, pa i ono sa 
crnim borom, išlo nepoznatim i neodređenim putevima i potpuno bilo pre
pušteno znanju ili neznanju, stručnosti ili nespremnosti, volji ili nehaju 
pojedinaca. Što je još najžalosnije, to je činjenica, da se skoro nije vodila 
nikakva kritična evidencija svih izvedenih radova, tako da se i danas 
tačno nezna, kako se radilo sa crnim borom na pošumljavanju goleti. 
Se;alo se i sadilo. Kako se sejalo, ne može se danas kazati, ali da rezultata 
nije bilo, to se može i danas videti. Seme nije bilo lokalne provenijencije. 
Sadilo se na razne načine, ali su skoro svi ti načini mnogo bliži pošumlja
vanju redovnih sečišta nego pošumljavanju goleti. 

Sem manjih izuzetaka tako je rađeno sve do 1930. godine, kada je 
rukovodstvo nad pošumljavanjem došlo u odlične organizatorske ruke 
šumarskog Odseka Kraljevske Banske Uprave u Skoplju. Te godine po
činje novo doba u pošumljavanju goleti Južne Srbije, pa time i novo 
doba primene crnog bora u pošumljavanju, koje se odlikuje bespre-
kornom organizacijom, sistemom i planom. 

Pošumljavanje sa crnim borom u Kičevu. 
a) Opis goleti. Na dvema goletima se pošumljavalo u Kičevu i to sa 

nejednakim uspehom, na goleti zvanoj »Krušino« i na goleti »Krasta-
llinica«. 

Krušino zauzima jedan deo podnožja planine »Drenovo«, koja je 
jugoistočni ogranak masiva Bistra. Golet se prostire na dve kose ode-
ljene dolinom suvog potoka. Obe su kose u gornjem delu zaravnjene, dok 
se u Kičevsko polje ruše dosta naglo, tako da je prelaz brda u polje 
osetljiv. Kosa jugoistočno od potoka proširena je i ima više kunast oblik 
i ona se u prekinutom nagibu spušta u Kičevsko polje. Obe se kose dosta 
strmo ruše u potok, koji ih deli. Teren je ispresecan čestim manjim jaru
gama, naročito na goleti jugoistočno od doline potoka. Te su jaruge pod 
dejstvom erozije. Nagib se na goletima kreće od 0° do 35°, prosečno 20°. 
Ekspozicija je istočna, jugoistočna, severoistočna do severne. Glavne su 
ekspozicije jugoistočna i severoistočna. Geološku podlogu čine filitni 
škriljevci, dosta trošni, i oni vrlo često izbijaju na površinu u vidu 
krupnog kamenja, a mestimično i stena. Nadmorska visina je od 660 do 
860 m. Zemljište leži na diluvijumu, ali je nanos na nekim mestima pot
puno sprat, osobito na terenu s levé strane doline potoka. 

U pedološkom pogledu zemljište pokazuje procese orumenjene gaj-
njače. Dubina varira od 10 do 40 cm. U fizičkom pogledu to je peskovita 
ilovača sa dosta šljunka i kamena, dok površinski deo zemljišta ima jaku 
primesu gline. U pomenutim jarugama nalazimo manje šljunkovite na-
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nose. Zemljište je u glavnom suvo, bar u letnje doba. Zimi i posle oborina 
mokro je i ljepljivo. Još 1912. god. na ovoj goleti je rasla hrastova šuma, 
koja je posle sasečena, a njena regeneracija nije dopuštena neprekidnom 
i neracionalnom sečom, brstom, popašom i vađenjem panjeva. Od biljne 
vegetacije imamo na goleti hrast (pojavio se pošto je golet stavljena pod 
zabranu), smreku, kupinu, šipak, poneki glog i diroku. Na ogolelom delu 
(levo od potoka) ima dosta papradi. Trava je bujna na celoj goleti. 

»Krasta-Ilinica« nalazi se odmah do Kičeva, istočno od njega. Ona 
se strmo ruši u korito Zajaške reke kao poslednja padina severozapadne 
kose »Velike - Korije«, jugoistočnog ogranka masiva Pesjak - čelojica -
Dobra voda. Qolet je u konfigurativnom pogledu dosta jednostavna. Od 
jasno stenama oivičenog grebena, sa juga i severa ograničena dolinama 
suvih potoka, ona se dosta jednomerno spušta u Zajašku reku. Taj ravno-
merni pad prekinut je u sredini goleti blažim nagibom, na kome se danas 
nalazi jedna hrastova izdanačka' sastojina oko 10 ha. površine. I ova 
golet je prosečena jarugama, ali su ove duže i rede. Nagib je prosečan 
35°, a kreće se između 25° i 80°. Ekspozicija je u glavnom severozapadna 
i severna, a manji deo (Ilinica) je jugozapadne ekspozicije. Gornji deo 
leži na trijanskom krečnjaku, dok srednji i donji deo goleti menja pod
logu; redaju se naslage škriljevca i krečnjaka. Ipak je pretežniji deo 
goleti na krečnjaku. Podloga svugde izbija na površinu i kako ie teren 
ogoljen i pod velikim nagibom, on je zasut odlomcima stena i kamenjem. 
Nadmorska visina je od 610 do 880 metara. Sem na pojedinim mestima, 
naročito u severnom delu goleti, o zemjištu kao zasebnoj pedološkoj tvo
revini ne može biti govora. Zemljište u glavnom skeletno i procesi stva
ranja zemljišta odigravaju se mestimično, u zavisnosti od pogodnosti 
mikroreljefa. U glavnom je tu aluvijum pomešan sa dispersidima stena, 
od peskovitih do kamenih dimenzija, koji su ovamo dospeli silom gravi
tacije. U stvari je ovde ranije bilo zemljište, no po nestanku šumske ve
getacije teren se ogolio, a tom ogolićenju doprinele su orografske i topo
grafske prilike same goleti .Mestimično, naročito u severnom delu go
leti, primetni su procesi rubifikacije (podloga je tu krečnjak). Od šumske 
vegetacije na goleti imamo hrast, beli grab, crnograbić, raznih glogova, 
kupina i diroka. Travni pokrivač je dosta slab i redak. Od zeljastih bi
ljaka češći je kukurek. 

b) Klimatske prilike. U Kičevu je samo kišomerna stanica i to od 
1923. godine. Svi potrebni elementi klime nisu se dakle mogli sistematski 
zabeležiti, a da bi se dao sastaviti bilten klime. Najbolje podatke o klimi 
u Kičevu naćićemo u knjizi »Šume i Šumarstvo našeg juga« od inž. Lju-
bomira Markovića. Podatci su po navodu pisca uzeti iz knjige »Novo 
vinogradarstvo« od inž. Milutina Stojanovića. Prema pomenutoj knjizi 
Kičevo ulazi u Jegejsko-istočnu klimu, zapadni pojas, a po! režimu kiša 
u Ohridsko-pološki režim.1 U toku od pet godina posmatranja dobiveni 
su sledeći meteorološki podatci. Nadmorska visina kišomerne stanice 
607 metara. Srednji godišnji vodeni talog 607 mm. Procenat vegetaci-
onog taloga od godišnjih 46. Raspored vodenih taloga u procentima: 
zima 31.1, proleće 26.5, leto 14.0, jesen 28.4, prema tablici kišnih i to
plotnih promena s obzirom na nadmorsku visinu goleti, godišnja relativna 
vlažnost zraka je 68, srednja temperatura: godišnja 11.6°, a za 7 meseci 

1 Detaljnije o klimi vidi u samoj knjizi od strane 23 do strane 31, koja se može 
dobiti kod pisca: Kraljevska Banska Uprava — Skoplje. 
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vegetacije 21.0°. I ako se ovi poslednji podaci ne osnivaju na posmatra-
njima u Kičevu, oni se mogu uzeti kao približno tačni. 

Sa svoje strane prikupio sam sledeće podatke o vodenim talozima: 
Prema posmatranju kišomerne stanice u Kičevu u godini 1925, 

1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932 i 1933 prosečni godišnji talog iznosi 
619 mm. i on oscilira sa pozitivnom amplitudom do 25%i (1931. god.), a 
sa negativnom amplitudom do 48% (1928. god.). Prosečni vodeni taloži 
u V, VI, VII mesecu zajedno iznose 128,6 mm i osciliraju na više sa maks. 
92% (1926. god.), a na niže sa maks. 34%' (1928. god.). Prosečni vodeni 
talog u VIII. mesecu je 6,9 mm. sa najvećom pozitivnom amplitudom 227% 
(1927. god.) i negativnom 100% (1925. i 1928. god.). 

Temperaturne oscilacije su dosta osetne, kako u toku dana tako 
i u pojedinim godišnjim dobama. Za toplih letnih dana razlika između 
maksimalne i minimalne dnevne temperature prelazi 20°. Maksimalna 
godišnja temperatura biće oko 35°, a minimalna oko 21°. 

Vazdušne struje u glavnom su povoljne. Vetrova stalnijeg i traj
nijeg karaktera nema niti su vetrovi osetnih jačina. Hladniji vetrovi do
laze iz 4. kvadranta, a topliji iz drugog. 

v) Hronološki red radova na pošumljavanju sa crnim borom. 1924. 
god. u proleće osnovan je rasadnik do same goleti >Krušino« na nad
morskoj visini od 825 metara. Crni bor, koji je upotrebljen na pošumlja
vanju goleti u Kičevu, proizveden je u tom rasadniku. U koliko je upo
trebljen crni bor iz nekog drugog rasadnika, naznačeno je u samom 
izlaganju hronološkog reda radova. Seme, iz koga je proizveden crni bor, 
sve do 1931. god. dobavljano je preko firme Fruktus iz Ljubljane, a ono 
za sejanje 1932. i 1933. god. sakupljeno je u režiji u šumama Porečkog 
crnog bora, posebno iz seoskih šuma sela Taževa u srezu Porečkom sa 
nadmorske visine od 900 do 1100 metara. 

Prvo pošumljavanje počelo je 1925. godine. Tada je u proleće za
sađeno 13.000 jednogodišnjih crnoborovih sadnica. Sađeno je pod mo
tiku u jame 20 cm. širine i 15 cm. dubine, u redovima na jedan metar 
odstojanja i jedan metar rastojanja sa dnevnim kapacitetom 1 radenika 
od 150 sadnica. 

1926. god. U proleće zasađeno je 7.000 jednogodišnjih i 13.500 dvo
godišnjih sadnica. Sadilo se u rupe širine 30 cm. dubine 20 cm. U od
stojanju i rastojanju od 1 metra sa kapacitetom 1 radenika dnevno sa 
70 sadnica. 

1927. god. Radilo se i u proleće i u jesen i na obe goleti t. j . na 
Krušinom i na Krasti. Ranije dve godine rađeno je samo na Krušinom. 
U proleće zasađeno je 1.600 trogodišnjih pikiranih sadnica i 27.480 tro
godišnjih nepikiranih sadnica na obe goleti. U jesen je zasađeno samo 
na Krušinom 13.700 trogodišnjih pikiranih sadnica. Jame su bile istih 
dimenzija kao 1926. god., odstojanje i rastojanje 2 m., dnevni kapacitet 
1 radenika 70 sadnica. 

1928. god. U proleće zasađeno je na Krušinu 29.080 trogodišnjih 
sadnica; dimenzije jama, odstojanje i rastojanje i kapacitet radenika kao 
1927. god. 

1929. god. U proleće i u jesen nije rađeno usled pomanjkanja 
kredita. 

1929./30. god. Od decembra meseca 1929. god. do marta 1930. god. 
zasađeno je na Krušinu 10.706 dvogodišnjih sadnica i 7.155 četverogo
dišnjih pikiranih sadnica. Na Krasti - Ilinica zasađeno je 7.338 trogodišnjih 
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sadnica. Dimenzije jama, odstojanje, rastojanje i dnevni kapacitet kao 
ranije godine. 

1930. god. počinju radovi pod rukovodstvom Kraljevske Banske 
Uprave. Radovi se u Kičevu odlikuju tim što su dimenzije jama pove
ćane i što se prethodno iskopavaju jame, a potom sadi. Jame su kopane 
u dimenzijama 70 cm. širine i 50 cm. dubine na razmaku 2 sa 2% m. 

Na Krasti kopane su jame u novembru mesecu 1930. god. Krajem 
novembra 1930. god. i sredinom januara 1931. god. zasađeno je 7.451 
četvorogodišnjih, 8.041 trogodišnjih i 118 dvogodišnjih sadnica. Na Kru-
šinu su jame kopane u novembru a sadnja je izvršena krajem novembra 
1930. god. i od sredine do kraja januara 1931. g. Zasađeno je 9.245 če
tvorogodišnjih, 4.940 tro- i 140 dvogodišnjih sadnica. Od četvorogodišnjih 
sadnica 91 su bile pikirane. 

U proleće 1931. god. na Krušinu, u već regenerisanom delu goleti 
i obližnjoj državnoj šumi zakržljalog blagunja i cera, zasađeno je 14.000 
četvorogodišnjih sadnica (koje su nastupile 5 god.). Kopanje jama iz
vršeno je od 15. do 25. marta, a sadnja od 25. do 30. marta 1931. god. 

1931 ./32. god. Rađeno je na Krušinu i na Krasti. Na Krušinu su is
kopane jame od 9. do 18. novembra 1931. god., dimenzija 40/30 do 50/40 
cm. u približnom razmaku od 2 do 2% metra. Kod kopanja jama gledalo 
se više na iskorišćavanje mestimično povoljnijih uslova (bolja dubina 
zemljišta, zaklonutost od sunca iza džbuna i t. d.) nego na striktno odr
žavanje odstojanja i rastojanja. Sadnja je izvršena 8 i 9 januara i 15 i 
17. marta 1932. god. a zasađeno je 12.300 trogodišnjih pikiranih i 4.100 
četvorogodišnjih pikiranih sadnica. Na Krasti su jame iskopane od 18 
do 21. novembra 1931. god. u dimenzijama od 40 do 50 cm širine i 40 do 
50 cm dubine. Sadnja je izvršena od 3. do 13. aprila 1932. god. Zasađeno 
je 3.670 trogodišnjih pikiranih i 2.500 četvorogodišnjih pikiranih sadnica. 
Pored ovoga je zasađeno 2.600 trogodišnjih pikiranih sadnica crnog bora 
iz šumskog rasadnika u Bitolju koji je na nadmorskoj visini od 570 
metara. 

1932. god. U zimu vršeno je pošumljavanje na Krasti. Popunjavao 
se onaj; deo starijih kultura, koji nije ranije dao uspeha. Od 20. do 25. 
decembra zasađeno je 9.850 dvogodišnjih nepikiranih sadnica. Jame su 
bile dimenzija 40/30 do 50/40 cm., a iskopane su u već postojeće, u ko
jima se bor sasušio. 

Ode u hronološkom redu izlaganja radova nije naročito naglašeno, 
pod proljetnjom sadnjom ima da se podrazume kraj marta i početak 
aprila, a pod jesenjom novembar mesec. 

g) Uspesi u pojedinim godinama i sadašnji. Od sadnje iz 1925. god. 
nemamo danas nijedan primerak. Već u leto iste godine sve su sadnice 
izginule. S obzirom na tehniku rada i starost sadnica '(one su tek nastu
pile 2. god.) tome se i nemamo čuditi. Same sadnice bile su vrlo slabe, 
tanke i nerazvijene. Ovo naročito s toga, što je seme u lejama sejano 
sasvim gusto, a mlade su se biljke razvijale u semeništu bez ikakve in
tervencije. U doba sadnje vreme je bilo sunčano vedro i vetrovito. Suma 
vodenih taloga u toj (t. j . 1925.) godini bila je 642 mm. U V, Vi, VII 
mesecu bilo je 106 mm. taloga, a u VIII 0 mm. 

Dvogodišnji crni bor (koji je tada ulazio u 3. god.) iz 1926. god. 
uspeo je prve godine sa 75%, a danas ga ima 65%. Jednogodišnji bor iz 
te godine bio je iste sudbine kao i onaj iz 1925. god. Sadnice su direktno 
vađene iz semeništa, ali je kod dvogodišnjih sadnica 1925. god. izvršena 
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proreda u samom biljevištu, tako da su sadnice 1926. god., kada su upo-
trebljene na pošumljavanju, bile krepkije, već nešto odrvljene, jačih kru
nica i sa boljim sistemom korenovih žila. U tehnici rada učinjen je korak 
napred povećanjem dimenzija jama i napuštanjem sadnje pod motiku. Te 
godine je suma vodenih taloga bila 598 mm, u V, VI i VII mesecu 247 
mm., a u VIII 8 mm. Za vreme sadnje bilo je lepo i mirno vreme. 

Od sadnica, koje su zasađene na Krušinu u proleće 1927. god., pi
kirane su i u istoj godini uspele sa 80%, a danas ih ima 70%'; nepikirane 
uspele su u prvoj godini sa 10%, a danas ih ima svega 5%. Na Krasti 
se od proletnje sadnje 1927. god. iste godine primilo 25% pikiranih i 

„Kriišmo". Primerak crnog bora, zasađen kao nepikiran 4 godišnji u zimi 1030/31. 
Snimljeno 20 januara 1934 god. 

30% nepikiranih. Danas imamo 10% pikiranih i 15% nepikiranih. Vreme 
je za sadnje bilo lepo i vetrovito. Suma vodenih taloga te godine bila je 
781 mm., u V mesecu 151 mm., u VI i VII mesecu 9 mm., u VIII 26 mm. 

Jesenja sadnja iz 1927. god. na Krušinu pokazala je svega 20% 
uspeha u narednoj godini, dok je danas uspeh ispod 10%. Vodeni talog 
u decembru mesecu 1927. bio je 242 mm. Godišnji talog u 1928. god. bio 
je 342 mm., u III, IV, V i VI mesecu 169 mm., u VII i VIII mesecu 0 mm. 

1928. god. dala je svega 1% uspeha iste godine, a danas je 0%. 
Za vreme sadnje bilo kišovito. 

Sadnice, koje su zasađene u decembru 1929. god. na Krušinu, dale 
su 70% uspeha u narednoj godini kao pikirane, a nepikirane 60%i. Danas 
su se one održale: pikirane 65%, a nepikirane 55%. One zasađene u 
proleće 1930. god., iste godine su uspele sa 80% kao pikirane, a 70%: 

kao nepikirane. Danas pikiranih ima 75%, a nepikiranih 65%. Za vreme 
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sadnje bilo je oblačno sa manjim vetrom. Vodeni talog 1930. god. bio 
735 mm., od toga u V, VI i VII mesecu 137,8 mm., u VIII mesecu 7,8 mm. 

Od onoga što je zasađeno 1930./31. god. na Krasti, primilo se prve 
godine: 3-godišnje sadnice 35%, četvorogodišnje sadnice 10%, dvogo
dišnje sadnice 60%. Danas ima trogodišnjih 25%, četvorogodišnjih 8%, 
dvogodišnjih 25%. iNa Krušinu je sadnja iz te godine u prvoj godini dala 
ovakav uspeh: dvogodišnji bor 80%, trogodišnji bor 78%, četvorogodišnji 
nepikirani 75%, četvorogodišnji pikirani 65%. Danas je uspeh ovakav: 
dvogodišnji bor 80%, trogodišnji bor 75%, četvorogodišnji bor nepiki
rani 60%, a pikirani 55%'. 

Za vreme sadnje u novembru mesecu 1930. god. bilo je mirno i 
vedro, u januaru 1931. god. promenljivo, ali u glavnom mirno. 

Proletnja sadnja 1931. god. na Krušinu dala je iste godine 35%, 
a danas 20%. Za vreme sadnje bilo je vetrovito i toplo. Godišnji talog 
1931. god. bio je 771,4 mm., od toga u V, VI i VII mesecu 131,4 u VIII 
2 mm. 

1931. god. vršeno je prvi puta prašenje kultura krajem jula meseca. 
Sadnja 1931./32. god. Na Krušinu je trogodišnji pikirani crni bor 

uspeo sa 97% i taj uspeh ostao do danas; četvorogodišnji pikirani je 
uspeo sa 96% u istoj godini, a danas ga ima 94%. Kulture su prašene 
početkom avgusta 1932. god. Vodeni talog u 1932. god. bio je 459,9 mm., 
od toga u V, VI i VII mesecu 69,4 mm., u VIII 2,8 mm. 

Trogodišnji crni bor pikirani, koji je u isto vreme zasađen na Krasti, 
dao je 1932. god. 90%' uspeha, dok ga sada ima svega 25%. Ovde valja 
napomenuti, da bi toga bora danas bilo makar 60%, da je kultura bila 
ograđena, jer Je mnogo veći deo bora uništen od strane ljudi i stoke, 
nego što je uginuo. Trogodišnji pikirani crni bor, koji je doveden na 
Krastu iz šumskog rasadnika u Bitolju, uspeo je iste godine sa 5%, a i 
danas ga ima 5%. Četvorogodišnji pikirani crni bor iste godine je uspeo 
sa 20%> a danas ga ima 10%. 

Za vreme sadnje bilo je u januaru vedro sa sumrazicom u jutru, u 
martu lepo i sunčano, a u aprilu vetrovito i toplo. 

Sadnice, koje su zasađene 1932. god. decembra meseca na Krasti, 
dale su naredne godine 25%, ali su od strane stoke i ljudi svedene na 
15%. Za vreme sadnje bilo je maglovito, hladno i sumrazica. 1933. god. 
godišnji vodeni talog iznosio je 621,82 mm., u V, VI i VII mesecu 118,1 
mm., a u VIII mesecu 9,5 mm. Dok je 1932. god. izvršeno okopavanje 
kultura, 1933. god. nije izvršeno s razloga, što bi prašenje bilo kod takvog 
stanja čuvanja kulture uzaludno. 

d) Opiti. I ako pošumljavači u Kičevu svoj rad možda nisu sma
trali takvim, može se reći, da su svi izvedeni radovi na pošumljavanju 
bili u neku ruku opiti. Što ovi radovi i sa formalne strane nisu imali 
Karakter opita, leži u nedostatku tačne i periodične registracije radova 
i pokazatih uspeha u pojedinim i narednim godinama. 

Opiti u ograničenim, jasno obeleženim, tačno opisanim i popisanim 
površinama, t. j . u opitnim poljima, zavedeni su u kampanji pošumlja-
vanja 1930. i 1931. god. Tada je, po naročitim upustvima, koje je izdala 
Banska Uprava u Skoplju, svaki režiser postavljao opitna polja. U tim 
opitnim poljima način rada bio je jednak sa načinom na ostaloj goleti, 
s tim da su u njima upotrebljene sve vrste drveća i vrste sadnica, koje su 
bile raspoložive dotičnom režiseru. 
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Te godine su u Kičevu postavljena 4 opitna polja; dva na goleti 
Krušino i dva na goleti Krasta-IIinica. Geološki, pedološki i vegetacioni 
opis iznet je za pojedine goleti ranije; ovde ću nadopuniti ono što je za 
pojedino polje karakteristično. 

Prvo ogledno polje na Krušinu nalazi se u nižem delu same goleti. 
Ekspozicija je južna. Površina mu je 18 ara. Zasađeno je 9. I. 1931. god. 
U njemu je zasađeno 115(23) trogodišnjeg nepikiranog crnog bora, 91(20) 
četverogodišnjeg pikiranog crnog bora. Sve sadnice, t. j . njihov koren, 
zamočene su pre sadnje u đubrevitu kašu od kravljeg đubreta sem iz-
vesnog broja, a taj je broj upisan u zagradama. 

Drugo opitno polje na Krušinu nalazi se odmah do prvog, samo 
preko grebena. Ekspozicija je severna. Površina 30 ari. U njemu je za
sađeno 141(28) dvogodišnjeg, 145(28) trogodišnjeg i 159(30) četvorogo-
dišnjeg nepikiranog crnog bora. 

Treće opitno polje postavljeno je na Krasti u severnom njenom 
delu, na kreenoj podlozi. Ekspozicije je severozapadne. Veličine 30 ari. 
Sađeno je 3. XII. 1930. god., 18. I. i 4. II. 1931. god. U njemu je sađeno 
128(30) trogodišnjeg, 118(29) dvogodišnjeg nepikiranog crnog! bora i 
119(29) četverogodišnjeg pikiranog crnog bora. 

Četvrto ogledno polje nalazi se također na Krasti, u sredini kulture. 
Mešovite je podloge (vidi opis goleti), ekspozicije je zapadne, a veličine 
60 ari. Zasađeno je 380(85) trogodišnjeg nepikiranog crnog bora i 140(35) 
četverogodišnjeg pikiranog crnog bora. 

Prilikom registracije 'uspeha u -ovim opitnini poljitma nađeno je 
stanje, što ga pokazuje pregled broj 1. 

Pregled 1. 

Polje Starost sadnica Uspeh u % 
1-X-1931 god. 

Uspeh u % 
1-X-1933 god. 

II. 

III. 

IV. 

Trogodišnji . . . . 
Četvorogod. pikiran 

Dvogodišnji . . . . 
Trogodišnji . . . . 
Četvorogodišnji . . 

Dvogodišnji . . . . 
Trogodišnji . . . . 
Četvorogod. pikiran 

Trogodišnji . . . . 
Četvorogodišnji . . 

71% 
60% 

85% 
80% 
82% 

30% 
35% 
15% 

33% 
10% 

70,5"/„ 
55 % 

80 % 
80 7» 
80,5% 

10 % 
25 7o 
10 % 

23 
5 

/o °/ 
/0 

1931./32. god. Postavljena su dva opitna polja na Krušinu i to na 
delu goleti severozapadno od potoka (vidi opis goleti). 

U opitu upotrebljene su trogodišnje i četvorogodišnje pikirane sad
nice, a sa druge strane vršen je opit u pogledu položaja zasađene sadnice. 
Još u pikirištu su krunice sadnice obeležene sa južne strane krečom. U 
opitnom polju jedan deo sadnica zasađen je u istom položaju prema 
suncu, koji su zauzimale u pikirištu, a drugi deo zasađen je bez obzira 
na taj položai. 
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Prvo polje veliko je 71 ar na nadmorskoj visini od 780 do 840 me
tara; nagib 5 do 20", prosečno 15°; ekspozicija severna. Sem papradi 
druge vegetacije nema. Pri kopanju jama nailazilo se na poneki deo 
istrulelog hrastovog korena. U fizičkom pogledu zemljište se razlikuje 
od drugog opitnog polja vrlo neznatnim procentom kamenja. 

Drugo ogledno polje je veliko 1,30 ha., nagiba 15 do 30, prosečno 
25", ekspozicije istočne; sem papradi druge vegetacije nema (neuračuna-
jući trave), tlo kamenito do negde čak i stenovito, zaklonjeno (leva pa
dina potoka; vidi opis goleti). 

Jame su u oba polja kopane od 9. do 12. novembra 1931. god. onako, 
kao što je rađeno na celoj goleti te godine, a sađenje je izvršeno 15. i 16. 
marta 1932. god. 

Iz priloženog pregleda broj 2 vidi se, šta je, čega i koliko zasađeno 
i kakav je bio uspeh. 

Pregled 2. 
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Po stanju 
1. oktobra 1933 g. 
Uginulo je 3 sad
nice od 4-god. pi
kiranih u I polju 
a 2 sadnice od 

4-god. pikiranih 
u II polju 

Uspeh u I polju 
je dakle 96,5ic/o 
Uspeh u II polju 

je 99,15% 
Prosečan uspeh 

98,230/c 
Sve su sadnice 
bile pikirane 

Zaključak. 
Opisatih 8 godina rada na pošumljavanju goleti sa crnim borom u 

Kičevu daje nam pravo, da stvorimo izvesne zaključke u pogledu ume-
snosti primene crnog bora, tehnike pošumljavanja, doba sadnje, proiz
vodnje, pripreme i starosti sadnica sposobnih za uspešan rad. Ovakvi 
zaključci osnivaju se na čistoj empiriji, dok i danas još nismo u stanju 
da ih sve postavimo na naučnu osnovu, bar ne najvažniji zaključak, a 
to je zaključak 0 umesnosti primene crnog bora. 

Nedostatak naučnih dokaza o primeni izvesne vrste drveta u po
šumljavanju određene goleti, prestavljao je karakteristiku pošumljavanja 

* Obeležene su one sadnice, koje su zasađene u isti položaj prema suncu, u kome su 
se nalazile u pikirištu. U tablici su označene sa '. 
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goleti u Južnoj Srbiji, a ne može se sporiti, i u ostalim krajevima naše 
zemlje. I za današnje pošumljavanje se još ne može reći, da u primeni 
pojedinih vrsta drveća ima naučne podrške, no ono što razlikuje raniji 
i sadanji rad na tome polju, jeste sistem organizacije i plana, koji postoji 
od 1930. god. na ovamo. Dok je rad pre 1930. god. bio individualan i često 
bez kritičke analize uspeha ili neuspeha, on je od 1930. god. postao tako 
reći šumarsko-kolektivan i otpravljao se po određenim upustvima i di
rektivama, osnivan je na prikupljenim f sređenim podacima ranijeg 
iskustva na pošumljavanju goleti Južne Srbije. 

Ti zaključci, do kojih smo došli iskustvom, opitima i kritičkim po-
smatranjem, sledeći su: 

„Krušino". Pogled na kulturu iz 1926 god. i 1930 god. sa severozapada. 

Crni bor uspeva na goleti Krušino potpuno, a na goleti Krasta-IH-
nica slabo i delimice i ako golet Krasta ima povoljniju rezultantnu eks
poziciju nego Krušino. 

Klimatske su prilike jednake za obe goleti. Dakle, klimatske prilike 
su povoljne za uspevanje crnog bora, a uspeh ili neuspeh se ne može 
pripisati njima nego ili osebinama zemljišta i zemljišne podloge ili teh
nici pošumljavanja. 

Na obe goleti primenjena je ista tehnika pošumljavanja; radilo se 
sa istim materijalom sadnica i na isti način, a u isto doba l(u pogledu 
proljetnje i jesenje sadnje). Uspeh je uvek bio osetno nejednak. Uspeh 
prema tome ne zavisi od tehnike pošumljavanja u konkretnom slučaju, 
bolje reći neuspeh na Krasti ne može se pripisati načinu pošumljavanja, 
jer je taf način dao uspeha tamo, gde drugih uslova za uspeh ima. Uspeh 
dakle zavisi od zemljišta i zemljišne podloge. 

Geološka podloga na Krušinu je filitni škriljevac, a na Krasti i 
filitni š'kriljevac i krečnjak. Na Krasti je uspeh na škriljevcu nesrazmerno 
manji nego na Krušinu, čak šta više, na Krasti je uspeh na krečnjaku 
nešto bolji nego na škriljevcu. I geološka podloga prema tome nije od
lučna za uspeh. Ostaje nam jedino to, da uspeh zavisi od osobina ze
mljišta, t. j . od pedološke tvorevine. To nam potvrđuje i činjenica, da na 
Krasti imamo uspeha baš onde, gde postoje procesi stvaranja zemljišta, 
konkretno tamo, gde se mogu opaziti tragovi rubifikacije. 
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Kakvo je zemljište na obim goletima, može se videti iz opisa goleti. 
Nadalje izvodimo sledeće zaključke: Sadnice, koje izlaze na teren, 

treba da su proizvedene u rasadniku približno istih nadmorskih visina, 
na kojima se nalaze goleti. Bitoljski crni bof primenjen na Krasti potpuno 
je podbacio. Nadalje 1932. god. u proleće doneto je iz Bitolja 30.000 dvo
godišnjih sadnica crnog bora (koji je tada nastupao 3 godinu). Te sadnice 
pikirane do rasadnika na Krušino, svele su se u toku prve godine na 
50%, a u toku druge godine na 32%. U pogledu provenijencije semena 
još nemamo iskustva, jer je prvo pošumljavanje sa sadnicama, proizve
denim iz semena Porečkog crnog bora, izvedeno tek jesenas. Velika je 
verovatnost, da će same lokalne provenijencije uticati povoljno na uspeh. 

Bor treba da se seje u semeništu dosta retko. Dokazi su sadnja 
1925., 1926. kao i sadnja 1931. i 1932. god. 1925., 1928. i 1929. god. seme 
se sejalo na retko. 

Pikirane sadnice imaju prednost pred nepikiranim, kada su vezane 
za pogodnu starost. 

Trogodišnje sadnice sposobnije su od dvogodišnjih i četvorogo-
dišnjih. 

Proljetna sadnja prednjači pred jesenjom. 
Treba da prođe izvesno vreme između kopanja jama i sadnje, a 

najbolje je jame iskopati u jesen i sadnju izvršiti u martu mesecu. 
Dubina jame treba da je najmanje 30 cm., a ne mora da je veća od 

40 cm. Širina jame nije od presudnog značaja. Važnije je prekopati što 
veći površinski sloj zemlje oko sadnice. Tako je rađeno u godinama 
1930./31., 1931 ./32. i 1932./33., kada je postignut najveći uspeh. 

Prema iznetom i drugim detaljima, koji se ovde ne iznose, jer pre-
stavljaju opšta pravila za sadnju, moglo bi se postaviti sledeće pravilo 
u pošumljavanju sa crnim borom za goleti u Kićevu i one, koje stoje pod 
sličnim klimatskim i zemljišnim prilikama (za golet Krastu ovo pravilo 
ne može važiti u potpunosti). 

Crni bor se sadi kao trogodišnji pikirani, u jame dubine najmanje 
30 cm., a ne više od 40 cm., koje se iskopaju u jesen. Sadi se u marlu 
mesecu. Kod sadnje treba što veći sloj površinske zemlje oko sadnice 
razrahliti, a najmanje 60 cm. u prečniku. U jamu se stavlja samo povr
šinska zemlja t. j . najrodnija na goleti. Sadnicu treba postaviti usred 
jame, pažljivo i da korenove žilice ne budu savijene: zemlju treba dobro 
ugaziti, tako da se čvrstoća sadnice može odupreli njihanju, koje pro
uzrokuje vetar. Površina zasađene jame treba da je horizontalna i u 
sredini nešto udubljena. 

Seme u rasadniku seje se na retko, a ć:rn sadnice nastupe 3. godinu, 
one se u proleće presađuju - pikiraju, po mogućnosti na samoj goleti. 

U leto iste godine, kada je izvršena sadnja, mora se u pogodno 
vreme bar jednom prašiti. 

Pri završetku želim istaći, da se za dobar deo napred navedenih 
iskustava našlo i može naći naučnih dokaza, ali da to u ovom članku 
nije učinjeno, manje zbog ograničenosti prostora, no radi toga, što bi 
ti naučni dokazi bili nepotpuni, s pogledom na nedostatak elementarnog 
naučnog dokaza, koji se odnosi na umesnost primene crnog bora za po
šumljavanje goleti u Kičevu. Pored toga bi sami naučni dokazi presta-
vljali građu zasebne, obimnije ozbiljne studije. 
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Résumé. L' auteur donne une étude détaillée et bien documentée sur Г emploi du 
pin noir dans les reboisements aux alentours de Kičevo. 

Les plantations en pin noir au mont Krasimo sont bien venantes. Celles de mont 
Krasta par rapport à celles de K ru šino sont moins réussies. 

D' après lui, la cause est dans les qualités physiques et chimiques du sol, car la 
méthode, la technique, les plants et la saison étaient identiques aux deux terrains. 

L'auteur constate que les plants répiqués dn pin noir et à Г âge de 3 ans ont 
donné les meilleurs résultats. 

Inž. NIKOLA ŠALA JE V (BEROVO): 

POŠUMLJAVANJE U MALEŠU 
(LE REBOISEMENT DE MALES) 

Pošumljavanje u srezu Maleškom otpočelo je u 1930/1931. godini, 
kada je na brdu »Ujevac« iznad Berova posađeno 10.000 crno-borovih 
sadnica i 3.700 sadnica alepskog bora. Ujevac ima jugozapadnu ekspozi
ciju i srednju nadmorsku visinu 920 metara. Ima razvijen mikro-reljef, 
te je dubina zemljišta razna. Zemljište je produkat raspadanja škriljaca; 
sa severne strane ima i zelenog filita. Južna strana izbrazdana vododeri
nama, strmija, ima duboko glinovito zemljište, koje je u donjem delu i 
pored jaruga dosta vlažno. Kopanje jama i sadnja vršena je narodnom 
snagom bez dovoljnog nadzora, a sadnice su bile iz đevđelij'skog šum
skog rasadnika. Dugo su ležale na stanici u Kočanu, te usled toga i dugog 
transporta uspeh ove sadnje u leto 1931. pokazao se slabim; ostalo je 
zdravih sadnica svega oko 30%, a alepski bor je uginuo sav osim jednog 
primerka. U proleću i u zimi 1932. godine preduzeto je popunjavanje kul
ture na Ujevcu listačama —< bagremom, javorom, gledičijom i crnim jase
nom. Tako je uspeh doveden na 80%. Primećeno je, da je bagrem stra
dao od poznih mrazeva (8. i 9. VH. 1933. g.), kada mu je kora popucala, 
ali su se biljke oporavile. Od jake i dugačke zime 1931/32. godine bagrem 
nije stradao. Posmatrajući kulturu na »Ujevcu« možemo videti, kako 
veliku ulogu igra korov. Na kulturi je nađeno 46 pretstavnika raznih 
botaničkih familija, od kojih, kako izgleda prema broju, dominiraju pret-
stavnici familije Gramineae i to Bromus tectorum. Korov ne samo da 
konkuriše sadnicama u iskorišćavanju vlage, nego zimi, zajedno sa sne-
gom, stvara iznad jama neku vrstu nadstrešnice, koja pritiskuje sadnice, 
savija ih, a ponekad i lomi. 

Na Fudenskom riđu oko Berova, na nadmorskoj visini oko 800 me
tara, sa peskovitim i glinovitim zemljištem neogenskih naslaga, bilo je 
8. IV. 1932. g. posađeno 5.000 komada crno-borovih sadnica donesenih 
iz Devđelije. I ovde je uspeh bio slab. Primilo se ne više od 15%, te je 
kultura zimi 1932/33. popunjena listačama i 3-godišnjim sadnicama crnog 
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bora pikiranim u rasadniku u Berovu od slabih dcvdelijskih sadnica. Sada 
prema pregledu u septembru 1933. g. prosečno je primljenih sadnica Pilo 
60%, pri čemu crni bor na zapadnoj strani izgleda bolji nego na istočnoj. 
Na istom mestu u novembru 1932. g. radi opita bile su posađene pod 
ćuskiju jednogodišnje sadnice i to 100 komada crnog bora, 100 komada 
bagrema, 20 komada gledičije i 20 komada crnog jasena. Od ovih sadnica 
pri pregledu u oktobru 1933. godine održalo se: bora cr. 55, bagrema 
26, gledičije 8 i jasena 11. Opite u ovom pravcu treba produžiti, jer je 
sadnja ovim načinom jeftina; 2 radnika na dan mogu da posade 300 sad
nica. Tako je radi opita zimi 1932. na jugozapadnoj strani »Ujevca«, na 
izoranoj površini od 1.600 m2 zasejano 50 kg hrastovog žira u jamice pod 
motiku po 5—6 komada, u redovima, na odstojamu od 1 metar. U selu 
Vladimirovu na isti način na istočnoj strani zasejano je 2.000 m2 žira i 
100 m" oraha. Ako uzmemo za klijavost žira 50%, a u posejanih (na »Ujiev-
cu«) 50 kg hrasta ima oko 20.000 semenki, to bi pri 50% klijavosti niklo 
10.000 hrastovih jedinki, dok je stvarno isklijalo i održalo se do oktobra 
1933. g. 3.200 mladih hrastića, t. j . po 2 hrastića prosečno na 1 пт\ te je 
uspeh oko 30%. U Vladimirovu iskidalo je i održalo se 3.5 hrastića na 
1 m2, što prestavlja 45% uspeha. Na istom mestu od 180 oraha isklijalo je 
i održalo se do septembra 1933. god. 54 komada, ili 307', a od 50 oraha, 
posejanih u jamama, gde su se sadnice na šumskoj kulturi osušile, pro-
klijalo je 17 komada (30%). Treba još izvršiti sejanje žira na pruge, tako 
da se izore samo :1% određene za setvu površine, pošto oranje ćele po
vršine na ledini košta oko 400—500 dinara po 1 ha. Bolje je sejati na 
prisojnim stranama, jer su toplije. Na mestu gde je sejan na »Ujevcu« 
žir, bilo je posađeno u proleće 20 bukovih sadnica iskopanih u šumi, koja 
se nalazi na višim hladnijim položajima od Ujevca; od 20 sadnica primilo 
se i održalo 9 komada. 

U proleće 1932. i 1933. godine, iznad sela Vladimirova, na strani u 
glavnom sa istočnom ekspozicijom, narodnom snagom sađen ,je u jame 
bagrem, gledičija, javor amerikanski, jasen crni i bor crni na površini 
od 5 ha. Ova kultura izgleda sad vrlo dobro. Sve su se listače primile 
sa 80—90%, a crni bor samo sa 10%, pošto su upotrebJjene sadnice do
vezene iz Devđelije. Bagrem, pošto je sađen na istočnoj strani, nije stra
dao od poznih proletnih mrazeva 1933. g., kako se to desilo na »Ujevcu«, 
gde je ekspozicija zapadna. 

Narodno pošumljavanje u 1932. i 1933. godini vršeno je takođe u 
selima: 

1) U Mitrošinku na površini od 0,25 ha, gde se je bagrem primio sa 
70%, ali je posle kultura stradala od stoke. 

2) U Pehčevu na dva mesta: na mestu zvanom Simin Rid, na rav
nici 2 km udaljenoj od Pehčeva, na glinovitom zemljištu. Uspeh je ovde 
prema pregledu u jesen 1933. — slab. Kultura je mnogo stradala od stoke 
i od zečeva, a bagrem se sušio od hladnih severnih vetrova. To se opaža 
i na drugoj kulturi u Pehčevu na mestu zvanom »Katerinac« u kasarn-
skom krugu, gde stoka ne dolazi. Ovde, zbog severnih vetrova i glino-
vitog zemljišta, bagrem se primio sa 25%', raste slabo i dosta je kržljav; 
na mestima zaklonjenim od vetra zgradama kasarne bagrem raste mnogo 
bolje. Bor crni jzgleda vrlo dobro. 

3) U selu Čifliku pošumljeno je 0,25 ha na silikatnom zemljištu, koje 
sadrži dosta kamenja. Sađen je bagrem, gledičija i javor amerikanski, 
koji su se primili sa 70%. 
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4) U selu Rudinovu zasađeno je 1,5 ha; sađen je bagrem, gledičija, 
jasen amerikanski, javor am. i dud beli. Uspeh je potpuno zadovoljava
jući. Sve listače, prema pregledu u avgustu 1933., primile su se sa 75%. 
Dud, koji je u rasadniku stradao od mraza, dobro se održao- Ekspozicija 
je ovde severo-zapadna, zemljište duboko glinovito. 

5) U selu Mačevu sađen je bagrem i gledičija na mestu sa severo-
istoenom ekspozicijom na 0,5 ha. Uspeh je 60%. 

6) U selu Robovu sađen je bagrem po obalama jaruge na severnoj 
i južnoj strani pod kolac na površini od 0,5 ha. 

7) U selu Budinarcu na 0,5 ha sađen je bagrem, gledičija i javor 
amerikanski. Uspeh je 50%<; kulturu trebe popuniti. 

Kako se vidi, do sada su sađene u Malešu pretežno listače. Od jeseni 
1933. godine, sadiće se u glavnom bor crni, koji ovde prirodno dobro 
uspeva, a listače će se dati ustanovama i privatnim licima za sađenje na 
njihovim imanjima. Dvogodišnje sadnice crnog bora odgajene su u šum
skom rasadniku u Berovu od semena prikupljenog u Maleškoj planini. 
Prikupljanje je vršeno tako da su šešarice sabirane u džakove od 25 kg, 
a posle su šešarice prosute na pod u zagrejanoj sobi. One su se otvarale 
i seme se istresalo udarcima o komad drva. Prosečno pri prvom tresanju 
ispadalo je iz šešarke 30 semenki; težina 100 komada semenki iznosi 
2,01 grama, a sa krilcima 2,5 grama. Klijavost semena od 1932. god. bila 
je 75%, a od 1933. god. 60% do 70%. Beli bor pokazao je klijavost 
od 50%'. 

Kakvi se zaključci mogu izvesti na osnovu rada na pošumljavanju 
u srezu Maleškom, u srezu koji ima planinski karakter, a prosečna visina 
mesta, gde je vršeno pošumljavanje, iznosi oko 900 m, gde vladaju oštre 
zime, a pozni mrazevi bivaju još 12. jula, a rani već 8. septembra? Sigur
no je, da ove zaključke treba potvrditi daljim posmatranjima, pošto je rok 
od 2 godine za donošenje pouzdanih zaključaka kratak. Ti bi zaključci 
mogli, prethodno, da glase ovako: 

1) Bagrem je bolje saditi na mestima gde ne hvataju severni vetrovi, 
po mogućnosti na prisojnim stranama, na rastresitom, ne glinovitom zem
ljištu. 2) Jednogodišnji borići mogu se saditi pod kolac, s tim da se u 
junu posle sadnje okopaju. Ova sadnja može se vršiti na nezakorovlje-
nim rnestima. 3) Pri sađenju u jame bor bi trebalo saditi gušće, na odsto
janju od 1 X 1 m ili 1,5 X 1,5 m, da drvca brže stvore sklop. 4) Hrastov 
žir može se sejati na celoj izoranoj površini ili na površini izoranoj u 
prugama. Bolje je sejati na prisojnim stranama. 5) Sejanje oraha bilo u 
jamama bilo na izoranom zemljištu takođe daje dobre rezultate, samo 
je još pitanje, da li će orah podneti zimu i proletnje mrazeve . . . 

Résumé. L' auteur nous donne F historique des reboisements dans la contrée 
de Maies, li décrit les procédés employés, les essences introduites et les résultats 
obtenus. 
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Inž. ALEKSANDAR ZALJESOV (ĐEVĐELIJA): 

TERENSKA PIKIRIŠTA U SREZU ĐEVĐELIJ-
SKOM I NJIHOVI REZULTATI 

(LES PÉPINIÈRES VOLANTES DE DJEVDJELIJA ET LEURS 
RÉSULTATS) 

Devdelijska kotlina nalazi se na krajnjem jugu naše države. Opko
ljena je visokim brdima do 1700 metara visine nad morem, koja sa severa 
proseca reka Vardar u uskom klancu Demirkapija-Klisura i samo je sa 
juga otvorena prema toku Vardara. Nadmorska visina kotline je 50— 
100 metara. 

Klima jegejska, koja se u mnogome približuje mediteranskoj, sa 
jakim i čestim vetrovima severo-zapadnog smera i lokalnim vetrom uz 
reku Vardar zv. »Vardarac«, koji počinje od Demirkapije-Klisure i duva 
niz reku Vardar jakom brzinom. U đevdelijskoj kotlini »Vardarac« na
nosi mnogo štete vegetativnom pokrovu svojom fizičkom snagom (lomlje
nje, savijanje, stvaranje levka oko sadnica i t. d.), a svojom brzinom 
suši tlo, koje se za vreme letnjih žega potpuno isuši. Srednja godišnja 
temperatura je 20.6". Kolebanje između apsolutnih godišnjih ekstrema 
temperature je 49.6°. 

Raspored atmosferskih taloga spada u tako zvani Solunsko-Vardar
ski režim i nije povoljan za vegetaciju, što se vidi iz merenja u šumskom 
rasadniku »Lisičkovc vodenice« (Vidi tabelarni pregled broj 1.) 

Pošumljavanja, koja su vršena u minulim godinama, pokazala su 
srazmerno slabe rezultate. Na konferenciji šumarskih referenata u 
Sko-plju u godini 1931. odlučeno; je, da se izvrše ogledi sa terenskim 
pikirištima. 

Terenska pikirišta, to su pikirišta na samim objektima za pošumlja-
vanje ili u neposrednoj blizini istih, koja ne dobijaju vlagu umetnim nači
nom. Na njima se vlaga zadržava prašenjem za vreme vegetacije, a to 
je tzv. metoda »suve kulture«, t. j . način »kojim se veštački i naučno 
iskorišćuje jednostavni fizički zakon kapilarnosti, za zadržavanje vlage 
u zemljištu«, kako to kaže g. inž. Burlakov u Šumarskom Listu za godinu 
1929., strana 266. 

Rahljenje zemljišta deluje i fiziološki na razvoj korena odnosno 
vlasnih žilica radi lakšeg pristupa kiseonika i vazduha.: 

Svrha je pikirišta, da od slabih sadnica, koje su uzgojene u šumskom 
rasadniku na uobičajen način, dobijemo sadnice sa dobro razvijenim ko-
renom, a kod četinara i krunicom, koje će biti ne samo jake i zdrave, 
već i sposobne da podnesu klimatske i terenske prilike, da njihov uzgoj 
bude što jeftiniji, a rezultati što pozitivniji. 

Ja sam blizu Devđelije osnovao terenska pikirišta na dva objekta 
u jesen 1931. godine. 

I. Na Mrzenačkom Đrdu postavio sam tri pikirišta sa ukupnom 
površinom od 550 kv. metara; 

II. Na Đevđelijskom Ritu postavio sam dva pikirišta sa ukupnom 
površinom od 2.500 kv. metara. 
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Mrzenačko Brdo. 
Prvo i drugo pikirište Mrzenačkog brda po svom su položaju i 

karakteru zemljišta slična jedno drugom. Tlo nanosno, peskovita ilovača 
pomešana sa šljunkom, položaj ravan; nalaze se pri dnu, a sa istočne 
strane brda podloga je kamenita. Treće je pikirište po površini najmanje, 
peskovita ilovača dosta je duboka, podloga kamenita, položaj ravan, na 
grebenu. 

Obrada zemljišta izvršena je u decembru 1931. godine, a sadnja u 
januaru 1932. Obrada je izvršena krampom i motikom, sadnja jie pak iz
vršena »pod kolac« ili tačnije pod železnu štangu. Rupe za sadnice prav
ljene su železnom štangom zbog šljunkovitog tla, a nabijanje zemlje 
vršeno je kocem; sadnja je izvršena u redovima. Razmak reda od reda 
30 cm, a u redu 25 cm. Ovaj je način sadnje brz, jednostavan i jeftin. 
Uspeh rada sadržan je u pregledu broj: 2. 

Pregled broj 2. 
Pregled zasađenih i uspelih sadnica na pikirištima 

Redni 
broj 

1. 
2. 
3. 
4. 
5 

Bilo je zasađeno u januaru 

Bagrema 

Jasena amerikanskog 
Crnog bora 

Svega 

1932 godine 

. . . 2.Ç00 sad. 
eOO sad. 
500 sad. 

. . . 900 sad. 

. . . 1.500 sad. 

. . . 6.400 sad. 

Uspelo u proleće 
1933 g. 

1.000 sadnica 
440 
250 . 
170 , 
350 

2.210 sadnica 

u % 

34,5 
73,3 
50,0 
19,0 
23,3 

34,5 

Đevđelijski Rid. 
Tlo duboko, peskovita ilovača, položaj ravan. 
Obrada zemljišta izvršena je oranjem, ali radi slabe tegleće stoke 

oranje je izvršeno slabo i plitko, svega na 10—12 cm. Orano je dva puta 
i jedan put vlačeno. Veće grudve zemlje razbijane su motikom. Sadnja 
je izvršena na isti način i u isto vreme kao i na Mrzenačkom brdu. Uspeh 
radnje prikazuje pregled broj 3. 

Pregled broj 3. 
Pregled zasađenih i uspelih sadnica na pikirištima 

Redni 
broj Bilo je zasađeno u januaru 1932 godine Uspelo u proleće 

1933 g. u % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Bagrema 8.000 sad. 
Javora 7.000 sad. 
Jasena 700 sad. 
Crnog bora 6.000 sad. 
Alepskog bora 8.000 sad. 

Svega . . . 29.700 sad. 

3.820 sadnica 
1.020 

150 „ 
220 „ 

2.886 

8.096 sadnica 

47,7 
14,5 
21,0 
3,6 

36,0 
27,2 

226 



Kako na jednom tako i na drugom objektu sadnice lišćara bile su 
prilikom sadnje prerezane na 10 cm iznad zemlje, sem jasena. Žile su bile 
prikraćene i kod lišćara i kod četinara. 

Troškovi obrade zemljišta, sadnje i prašenjia u toku jedne vegeta
tivne godine iznosili su 0.70 dinara na 1 m2. 

Za terenska pikirišta morao sarrf upotrebiti one sadnice, koje su 
bile na raspoloženju u šumskom rasadniku. Kvalitet upotrebljenih sadnica 
bio je dosta slab, t. j . upotrebljene su one sadnice, koje nisu bile spo
sobne za teren. Tome se ima dodati: 

1. Bagrem na pik'irištima bio je napadnut delimično od kornjače. 
Kornjača napada mlade sadnice i brstom uništava potpuno mlado lišće, 
zbog čega sadnica ili zakržljavi ili sasvim ugine. Interesantan je sam 
način napada. Kornjača svojom težinom savija sadnicu kao tenk i kada 
je sadnica savijena i priljubljena zemlji, kornjača obrsti1 list, da zatim 
pređe na drugu. Stoga je potrebno u okolini pikirišta i rasadnika uništa
vati kornjače kao štetočine. 

2. Crni bor, kao trogodišnji i nepikiran, bio je već odrastao i iz 
previše gustog sklopa. 

3. Alepski bor bio je sa 50% dvogodišnji. U istoj godini nije uspeo 
ni u rasadniku, a i uopšte dvogodišnji alepski bor nije pogodan za sadnju, 
ako ga vadimo iz zemljišta bez zemlje, koja opkoljava njegove žilice. 

Iz gore navedenih razloga i postignutih rezultata vidimo, da broj 
uspelih sadnica nije tako velik, ali njihov kvalitet je odličan. Rezultat u 
broju uspelih sadnica je svakako mnogo manji, nego u rasadnicima, no 
i troškovi proizvodnje su takođe manji. Mi ne tražimo samo broj, već 
i kvalitet sadnica, sem toga broj bi bio kud i kamo veći, ako bismo upo-
trebili normalne sadnice, a ne one iz previše gustog sklopa i najslabije. 

Mi i sada već u rasadnicima na našem području, na istoj površini, 
uzgajamo kud i kamo manji broj sadnica, nego što se to radilo pre, samo 
radi toga da dobijemo jače sadnice. Postotak uspelih sadnica ne treba 
da nas plaši, ali ono što je uspelo to je zdravo i sposobno za život, a to 
je ono što se traži. Površina, što je bila upotrebljena za pikirište, već je 
pošumljena i to sa onim delom sadnica što ćemo ostaviti prilikom va
đenja, a ostavićemo svakako one sadnice, koje su slabije, tako da prili
kom vađenja u nas uopšte neće biti slabih sadnica, a površina upo
trebljena za pikirište biće pošumljena. Troškovi obrade već sada pošum
ljene površine ne padaju na teret rasadnika, već na teret samog uspelog 
pošumljavanja. 

Terenska pikirišta neophodno su potrebna za pošumljavanje goleti 
na jugu, isto tako kao što je potreban sam rasadnik. Iz prakse vidimo, 
da su sadnice, koje su u početku pošumljavanja na Jugu dobijane iz 
različitih rasadnika, udaljenih 2—3 dana od mesta pošumljavanja, uginule. 
Nema tu krivice ni do pošumljavanja ni do odgajivača. Krivica je dug 
transport, inedovoljno pakovanje, promena klime i nadmorske visine. 
Nije to vrtljarstvo, gde se sadnice u toku mnogih godina neguju posle 
sadnje, jer mi radimo sa velikim kvantumom sadnica na slabim zemlji
štima i sa ograničenim srestvima. 

Iz svega gore izloženog vidimo, da se uspešno pošumljavanje u 
Devđelijskoj kotlini kao i na većem delu juga može vršiti samo sa sad-
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nicama, koje su odgojene u istim prilikama, na istom staništu i pod
neblju, na kojima će stalno ostati. To najbolje i najlakše postižemo malim 
terenskim pikirištima. 

Résumé. L' auteur nous expose la manière d' agir dans les pépinières volantes-
installées sur les terrains dénudés aux alentours de Djevdjelia. 

Ces pépinières ont pour but non seulement de produire des plantes adaptées, 
aux terrains mêmes, mais de reboiser la superficie de la pépinière. 

On y remarque la méthode »Alegretti« modifiée. 

KARLO ZLOH (LESKOVAC): 

ШУМСКИ РАСАДНИК У ЛЕСКОВЦУ 
И НАРОДНО ПОШУМЉАВАЊЕ 

(LA PÉPINIÈRE DE LESKOVAC ET LE REBOISEMENT 
EFFECTUÉ PAR LE PEUPLE) 

Од укупне површине територије шумске управе y Лесковцу,. 
која обухвата срезове лесковачки, власотиначки и лебански, % повр-
шине je апсолутно шумско земљшпте, док само ]/3 припада равшши. 
Према томе површина за пољопривреду je мала y сразмери са густином 
становнигатва. 

Територија je богата шумом, y којој су заступљенс све врсте 
лишћара, са свима класама старости (и са свима начинима узгоја. 

Окупаторске су власти за време рата без икаквог реда и мере 
секле, уншитавале и уништиле велике површине шума, нарочито оне, 
које су биле на домаку извозних путева, као и оне до којих ce могло-
прилазити без великих инвестиција и без великог труда око израде 
путова. 

После рата осиромашени народ, оставши без домова и других 
економских зграда, које му je непријатељ за време окупације попалио-
и поништио, вршио je такође сечу без икаквог реда и мере. Овој љевогој 
безобзирности y сатирању шума шпло je y прилог и то, што одмах y 
иослератном времену нисмо имали довољно стручног шумарског особља, 
које би заштићивало y довољној мери шуму и опомиљало народ на 
важност шуме као нодлоге за нормални развој пољопривреде и живота 
љеговог. Повећавањем броја шумарског особља ишло ce на то, да ce 
прво заустави и спречи даље уништавање шума, да ce уведе ред и 
мера y њиховом искоришћавању и да ce приступи подизању шума на 
местима, на којима je шума до недавно била и која je места природа 
за њу одредила. 

Постепено ce успело, да ce локализујс уншптавање шума, и још 
1923 год. пристугшло ce производњи садиида за пошумљавање голети, 
оснжвањем једног шумског расадника y државној шуми, који je имао> 
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за циљ, да продукује саднице за пошумљавање голети, не само оних 
на државном него и отгих на сеоском и приватном земљишту. 

Како површина тога расадника није била довољна, да произведе 
нотребну количину садница, то je шумска управа y Лесковцу основала 
још два расадника y 1924 год., и та три расадника могла су да даду 
довољан број садница за поступно пошумљавање голети. Тешкоћа y 
производњи садница y овим расадницима била je та, што су расадници 
били на надморској висини од преко 1000 метара, те ce y њима нису 
могле за краће време произвести саднице за низинска пошумљавања, 
na ни оне врсте садница, које су захтевале низину и већу топлоту. 

Да би ce народу ипак дао потребан број садница, шумска управа 
y Лесковцу основала je шумске расаднике код основних школа, али ту 

Срески шумски расадник y Лесковцу год. 1933. 

није било жељеног успеха, јер су г. г. учитељи негу садница y овим 
расадницима напушталр1 за време школских ферија, баш y времену 
када je садницама била потребна највећа нега — плевљење, заливање 
и прашење. 

Тек од 1929. године, од када je извршена подела земље на бано-
вине и при њима основани шумарски отсеци, приступљено je систе-
матски и рационалније подизању шума на голетима, које нису спо-
собне за другу културу. Шумски расадници на државном земљишту 
остали су и даље за производњу садница за пошумљавање држ. голети, 
a за пошумљавање комуналних и приватних голих површина, нарочито 
оних до 500—600 м надморске висине, било je потребно, да ce образује 
један шумски расадник за производњу садница оних врста, које брзо 
расту и од којих he привредник за краће време доћи до потребне грађе 
и горива. Разуме ce, да ce са производњом садница имало кретати 
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према потражњи, тако да ce оне све и засаде. И већ y пролеће 1930 год.,. 
срески шумарски референт y Лесковцу основао je шумски расадник. 
на имању Нгоке пољонривредне школе y Лесковцу, y површини од 
0,50 ха. Ha тој површини било je засејано 30 кгр. багрема, 10 кгр. гле-
дичије, 5 кгр. јавора, 4 кгр. ораха франк., 1 кгр. софоре, 6 кгр. јасена, 
2 кгр. црног бора и 2 кгр. јеле. Од тога je произведено и издано садница 
приватним лицима и то: 102,000 комада багрема, 8.500 ком. гледичија, 
615 ком. јавора и 115 комада ораха (фр.). Остало засејано семе није-
никло y првој години, a семе четинара није уопште никло, стога y 
идућим годинама није више ни сејано. 

У 1931 год. засејано je 30 кгр. багрема, 20 кгр. гледичије, 5 кгр. 
јасена, 5 кгр. кестена див. и 3 кгр. црног бора. Од тога je произведено 
и издано багр. садница и то: приватним лицима 122.000 и селима 54.000 
комада; гледичије приватним лицима 36.000 и држ. установама S.ooo 
комада; софоре 500 комада; јасена произведено je 2000 комада и исти 
je пикиран, те ће ce издати y овој (1932/33) години; остале врсте нису 
успеле. 

Како je одзив y народу y тражењу садница за погаумљавање — a 
особито багрема — наишао на разумевање и како je потражња за 
садницама била много већа, него што je произведено, то je шумарски 
референт овај расадник повсћао на 1 хектар. Ha овој површини y 1932. 
год. било je засејано 50 кгр. багрема, 40 кгр. гледичије, 5 кгр. белог 
јасена и 40 кгр. дивљег кестена. Произведено je 350.000 км. багр;гна, 
50.000 ком. гледиције; 10.000 комада б. јасена. Кестен није никао. 

Од тога je издано способних садница за пошумљавање и то: п])и-
ватним лицима 218.000 ком. багрена и 22,600 ком. гледичије; селима 
(за народно пошумљавање) 90.000 ком. багрена; државним установима 
1.000 ком. гледичије и 10.000 ком. багрсна и војним властима 3.000 ком. 
гледичија. 
: Како ce и y тој години потражња за садницама повећала, што 

доказује, да je грађанство правилно схватило подизање шума и по-
шумљавање голих простора и оних парцела, које за друге културе нису 
рентабилне, a када ce засаде багремом, донесу већу корист и дају други 
изглед пошумљеном земљишту, то je шумарски референт овај расадник 
повећао на 1,50 хектара. 

Ha овој површини y 1933 год. засејано je 100 кгр. багрема и 60 кгр. 
гледичије, a пикирано je 10.000 багремових и 2000 јасенових садница. 
Како je ова година била веома кишовита и хладна, то ce садницс нису 
могле правилно развијати, бар не y толикој мери, да ce оспособе за 
сађење на стално место, из којих je разлога одлучено, да ce ове саднице 
делом задрже y расаднику до идуће јесени. За издавање y овој години 
остају само пикиране саднице y количини горе поменутој. 

Résumé. La propagande des forestiers dans la contrée de Leskovac pour le 
reboisement a eu un effet positif. Ainsi les reboiseurs particuliers augmentent d'année 
en année. Avec l'augmentation des demandes des plantes nous avons augmenté ia 
production, ainsi chague année la pépinière de Leskovac s'accroie dans les mêmes., 
proportions. 
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lng. VLADIMIR MAKSIMOVIĆ (GOSTIVAR): 

NARODNO POŠUMLJAVANJE NA TERI
TORIJI POLOGA 

(LE REBOISEMENT DE POLOG AVEC LA COLLABORATION 
DU PEUPLE) 

I. Opšti opis. 

U ovom ćemo članku prikazati jedan deo naše šumarske delatnosti 
na pošumljavanju goleti, i to ne delatnosti šumarsko-tehničke prirode, 
već privrednog i socijalnog značaja. 

Sa pošumljavanjem na području Pologa poeeto je od pre, ali po
datke o radu na pošumljavanju, koji su bili vršeni u državnoj režiji, imamo 
samo od 1926. godine. Narodno pošumljavanje kao takvo dobilo je svoj 
izraz 1932/33. god., kada je usled umanjenih kredita pitanje pošumljavanja 
bilo pod izvesnim uslovima prepušteno svesti građanstva. 

Polog znači gnezdo, koji je naziv dobio po konfiguraciji terena. Dno 
gnezda prestavlja pitomu ravnicu sa nadmorskom visinom od 450—500-
met., čiji pad ide u pravcu severa, a ivicu gnezda prestavljaju visoke 
gore kao »Šar-planina«, »Žeden« i »Suva gora«. Sa juga zatvara se 
ravnica ograncima planina »Bistra« i »Bukovik«. 

Polog prestavlja trag nekadašnjeg slatkovodnog jezera, jer glavna 
podloga ravnice je sedimenat peska i kreča, sa naslagom kasnije donete 
gline i ^drugog trošnog materijala, koji daje dobru ziratnu zemlju u rav
nici. »Šar-planina« sa svojim ograncima, koji su kristalasto-škriljevske 
prirode, sa visokim vrhovima ogolelih planina, prestavlja jedan izraziti 
tip bujičkog područja, čiji je efekat povećan time, što j'e donja granica 
šume pretvorena u slabo ziratno zemljište putem krčenja. I sama šuma 
nije bogzna kakve vrednosti, jer više prestavlja šikare nego pravi tip 
šume. Na takav način istočni sliv »Šar-planine« daje čitav niz bujica, 
koje ugrožavaju i sam grad Tetovo ̂ katastrofa 1932. god.), kao i druga 
sela (Džepčište 1930. god. i t. d.). »Žeden« i »Suva gora« su u glavnom 
izraziti krš, sa suvatima ha gornjim položajima, sa šimširovom i hrasto
vom šikarom i golim kamenjem, i prestavljaju pogodan teren za naglo 
slivanje vode. 

Ogranci »Bistrice« pokriveni su visokom bukovom i hrastovom 
šumom, u povoljnom stanju i dobrom sklopu, daju stalne izvore i obra
zuju izvor Vardara, koji proseca čitavu ravnicu. Dalje pokazan! odnos 
šuma, suvata i goleti u srezovima gornjo- i donjopološkom ilustruje po
trebu pošumljavanja. Ovde treba dodati, da pod pojmom šume treba 
podrazumevati u glavnom niske šume i šikare, dok za visoku šumu ostaje 
prostor od kojih 4.000 hektara. 

Geografski položaj Pologa određen je koordinatama 40° severne 
širine i 19° istočne dužine od Pariza. Klima je u njemu rezultanta sukoba 
između jegej'ske i istočne klime, koja prodire preko Skopske kotline. Nad
morski položaj i okolna brda daju svoj gorski upliv i time što u ravnici 
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preko zimskih meseci leži magla i povećava oštrinu temperature i rela
tivnu vlagu vazduha. 

Klimatski podaci u glavnom su sledeći: Godišnjih vodenih taloga ima 
677 mm, od kojih na 7 vegetacionih meseci (od 1. IV. do 31. X.) otpada 
277 mm, to znači 40% sa 58 kišnih dana. Inače preko leta vladaju jasni 
sunčani dani sa slučajnim provalama oblaka. Godišnja je temperatura 
12.4°, za vegetacionu periodu 18.5° C. Godišnja amplituda temperature 
ide od + 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi 
12° C, čime se ova karakterizira kao gorska. 

Pregled površina na teritoriji Pologa 

Privatne šume 
Opštinske i seoske šume . . 
Manastirske i crkvene šume . 
Državne šume 

Ukupno . . 

Privatni suvatt i pašnjaci . . 
Opštinski i seoski pašnjaci . 
Manast. i crkveni pašnjaci . 

Ukupno . . 

Neplodno zemljište . . . 

Celokupna površina srezova . . 

Sume zahvataju 

Stanovništva i domova 

Pravoslavnih 
Muslimansk'h . 

Ukupno . . . 

Srez Gornjo-Pološki 

1 
Ha 

524 
17.792 

189 
1.103 

19 609 

574 
13.Q03 

68 
4.619 

ar. 

78 
16 
2 

45 
41 

95 
46 
45 
97 

19.166 84 

2.913 
57.133 

96 | 

89 

m2 

10 
50 

39 

99 

5 
25 
20 
54 

4 

19 
22 

34,3°/o od cei. pov. sreza 

Duša 

11.401 
24.596 

35.997 

Domova 

1.875 
3.994 

5.869 

Srez Donjo-Pološki 

Ha 

3.222 
10117 

165 
3.070 

17.457 

2.890 
21.230 

294 
28.475 

ar. 

56 

67 

23 

33 
38 
30 
62 

52.910 64 

12.982 

121.446 

63 

78 

m2 

10 
25 
49 

84 

74 
87 
96 

57 

42 

10 

15,2% °d ce '- Pov- sreza 

Duša 

27615 
49.479 

77.124 

Domova 

4.447 
8.107 

12.554 

Iz gore navedenog vidi se, da klimatske prilike za pošumljavanje 
nisu baš najteže, upoređujući ih sa drugim mestima Juga (Kavadar, Ne-
gotin i Ovče-polje). Sam bujični reljef iziskuje pošumljavanje i povratak 
iskrčenih i ogolelih površina šumskoj kulturi. 

Stanovništvo ovoga područja u glavnom je brdsko, ono se bavi 
zemljoradnjom i stočarstvom. Siromašno je i da zaradi potreban novac 
za život, ide u pečalbu. Manjak ziratnog zemljišta tera, da ljudi pretva
raju šumu u ziratno zemljište, koriste ga 2—3 godine i dalje, kao iscrpljeno, 
ostavljaju ga Božjoj volji. Česte štete, koje su nanele u zadnje vreme 
bujice, probudile su u stanovništvu interes za šumu i volju za pošumlja-
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vanjem. Kako se vidi iz priložene tabele, ima više muslimanskih kuća, 
koje ne mogu da odustanu od starih načina i pojmova života. Oskudica 
za ziratnu zemlju, stočarstvo i koze kao glavna osnovica ishrane življa, 
osim toga bezobzirna seča šikara i šume prestavlja najveću poteškoću 
za pitanje pošumljavanja. Trebaće dosta vremena, da se probudi svest 
kod gorštaka za potrebu pošumljavanja. 

II. Pošumljavanje do 1930. godine. 
Pošumljavanje u Pologu bilo je vršeno i pre, ali podatke o radu 

imamo samo od 1926. god., kada je bio osnovan šumski rasadnik na mestu 
zvanom »Pašin grob« kod Tetova, sa površinom 1.20 hektara, koji i sada 
postoji, ali je umanjen na 1 hektar. Kapacitet rasadnika iznosi 200.000 do 
300.0000 jednogodišnjih šumskih sadnica, koje su služile kao jedini izvor 
za namirenje pošumljavanja u državnoj: režiji i pošumljavanje privatnom 
inicijativom. Interes za pošumljavanje bio je dosta velik. Od 1924—1929. 
god. bilo je izdato narodnim školama, privatnim licima i državnim usta
novama i t. d. 

a) Crnog bora 14.000 sadnica 
b) Bagrema 340.000 
c) Kestena 12.500 
d) Amerikanskog jasena 47.500 
g) Gledičije 8.000 

422.000 sadnica 
Kao što se vidi, najviše se tražio bagrem kao vrsta drveta, koja je 

bolje podnosila ovdašnje klimatske prilike. 
Pošumljavanje je početo u državnoj režiji u 1926. god. sa neškolo-

vanim biljkama dvogodišnjeg crnog bora i jednogodišnjeg bagrema. Po
šumljavanje je vršeno sa levé i sa desne strane »Šarske reke« (Tetovske 
reke). Na ovom objektu i u sledećim godinama bilo je produženo sa 
pošumljavanjem i popunjeno je staro neuspelo pošumljavanje, dodate su 
bile vrste kao pitomi kesten, amerikanski jasen, javor i dr. Pošumlja
vanje je vršeno kopanjem rupa u razmaku od 2—3 met., mestimično je 
bilo i u šančevima i pod motiku na popuzinama. 

Slika uspeha svakogodišnjeg pošumljavanja bila je približno jed
naka, uspeh u proleće 90%. Ovaj je procenat padao krajem septembra 
iste godine na 15—40% usled žege i suše. 

Rad na pošumljavanju u 1926. god. dao je mogućnost da se traži 
orijentacija o načinu sadnje i izbora vrste sadnica, dao je tehničku rutinu 
na pošumljavanju i rukovanju sa šumskim sadnicama. Tehnički momenat 
je od velike važnosti, jer se na njemu mogu utvrditi sve materijalne žrtve 
i volja za pošumljavanje. Rad u državnoj režiji, koji se vodi sa većom 
disciplinom, nadzorom i posmatranjem, dao je putokaze za tehnički mo
menat, i za ovo treba zahvaliti režiskom radu. 

Do sada u rasadniku »Pašin grob« isprobane su sledeće vrste se-
mena: crnog i belog bora, smreke, jele, cedrus atlantica, bagrema, zano-
veta, pitomog i divljeg kestena, jasena crnog i belog, gledičije, javora 
negundo i brdskog javora, maklure, belog i crnog duda, lipe, leske, ko-
privića, breze, tuje, čempresa i bresta. Od njih je pokazao dobar uspeh 
bagrem, jasen, javor, kesten i orah i kao takvi bili su isprobani — 
eksperimentisani u navedenom objektu, koji je bio pogodan, jer ima više 
različitih visina, ekspozicija i zemljišta. 
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III. Pošumljavanje 1930.—1933. 
Radovi u režiji 1930./31. god. dali su još sigurnije putokaze za pošu

mljavanje, koje u glavnom ističemo. Na teškim bujičnim područjima pre
poručena je sadnja po metodi »a la kordon« u proleće odmah kad je 
završeno topljenje snega; dalje kopanje jama 70—60. cm. širine i dubine 
na razmaku od 2 met. ili kopanje šančeva iste dimenzije po horizonta
lama; sađenje motikom u područjima, gde puzi zemlja. Kao vrsta drveta 
preporučuje se bagrem, javor negundo, jasen, crni bor, kesten i t. d. 
Kao uzor treba upotrebljavati dvogodišnje pikirane sadnice ili u boljim 
položajima moglo bi se zadovoljiti i jednogodišnjim bagremom. 

IV. Narodno pošumljavanje. 
Narodno pošumljavanje, ili bolje rečeno dobrovoljno pošumljavanje 

narodnom snagom, odlikuje se od pošumljavanja u državnoj režiji ne u 
principu tehničkog izvođenja rada, već u smislu načina angažovanja i 
zaposlenja radne snage. Uspeh ovakvog pošumljavanja zavisi u glavnom 
od svesti i volje građana za značaj šume ; u isto vreme može služiti kao 
merilo opšteg socijalnog shvatanja seljaka, koji dobrovoljno žrtvuje svoju 
radnu snagu u ime buduće koristi, koju on očekuje za sebe i za 
svoje selo. 

Najviša forma narodnog pošumljavanja je kolektivno pošumljavanje 
čitavog sela i opštine na bujičnim goletima (obično iznad sela), koje ugro
žavaju opstanak sela i ziratnog zemljišta. Ovaj način zahteva najveću 
disciplinu, moralnih i fizičkih žrtava od strane pojedinaca, ali zato pruža 
najveće koristi za javne interese. 

Druga forma narodnog pošumljavanja je osnivanje gajeva, ograda, 
drvoreda kod javnih zgrada kao škola, crkava, džamija i t. d., koji imaju 
značaj objekata za propagandu i odgoj ljubavi kod dece i domaćina za 
šumu. Ovde spada organiziranje dečjeg dana, kada se pošumljavanje, 
bolje rečeno sađenje, vrši od strane dece uz nadzor učitelja. 

Treća forma je pošumljavanje od strane pojedinih građana, koji 
pošumljavaju međe oko svojih njiva i imanja, prave gajeve oko svojih 
kuća. Ovo je pošumljavanje najobičniji i najjeftiniji način, ali malo efi
kasan, zbog osustva kontrole. Kao lep primer ovakvog pošumljavanja 
navodimo rad sela Brvenice, koje ima već posađenih nekoliko hiljada 
bagremovih sadnica između ziratnog zemljišta duž šančeva, kojima se 
dovodi voda u ziratno zemljište i t. d. Povoljnost zemljišta i vlage u ovom 
selu čini, da su bagremova stabla 2—5 met visoka, i ako nemaju više 
od 5 godina života. Pojedini već koriste ova stabla za vinogradsko kolje 
i ogrev. 

Režijska pošumljavanja od 1930.—1932. god. imala su u sebi već 
pojedine elemente narodnog pošumljavanja. Građani nekih sela (selo 
Debreše i t. d.) kopali su basplatno rupe, na iskopanim rupama školska 
su deca uz nadzor učitelja vršila sađenje šumskih sadnica. Kraljevska 
banska uprava Vardarske banovine preko svonh šumarskih stručnjaka 
organizovala je predavanja i dečje dane. Da je princip dobrovoljnosti 
pošumljavanja bio dobro shvaćen, svedoei to, da je u 1932. god., kad 
je usled pomanjkanja kredita za pošumljavanje režiski rad prestao, po
šumljavanje bilo obnovljeno u formi dobrovoljnog rada. 

Koristeći ovu pripremu u jesen 1932. god. sreski šumarski referent 
obilazeći sela i škole i u razgovoru sa viđenim i radnim seljacima, uči-

234 



teljima, Sokolskim društvima, pretsednicima opština i kmetovima sela,, 
istaknuo je važnost pošumljavanja u vezi sa opštom privrednom krizom. 
Održan je selima niz predavanja i zainteresovana su sela za pošu
mljavanje. 

Kao rezultat ovih moralnih napora sreskog šumarskog referenta 
bile su donete seoske odluke o dobrovoljnom narodnom pošumljavanju. 
Ove odluke bile su potvrđene od strane Načelstva sreza i dale su pot-
streka pojedinim lenjivcima, a selu obezbedile unutrašnju disciplinu kod 
rada, kao i sigurnost u pogledu izvođenja rada. Sreski šumarski referent 
u ovom aktu video je prelaz iz apstraktnosti u stvarnost, imao je mo
gućnost odrediti način rada, obezbediti selu potrebitu količinu sadnica i 
u dane sađenja nadzirati ovaj kolektivni rad. 

Nakon donošenja ovakve odluke, a u vezi sa željom sela, sreski 
šumarski referent treba da na licu mesta izabere objekat za pošumlja-
vanje, obično goleti iznad sela, i već istom prilikom pokaže, na kakav 
način treba izvršiti pošumljavanje i eventualno kopanje rupa i šančeva. 

Prilikom početka rada opet je sreski šumarski referent učio narod, 
na kakav način treba kopati rupe, iskoristiti reljef i t. d., dok se ubedi, 
da njegova upustva narod rezume. Ako se ovi radovi vrše na bujičnim 
područjima, gde treba vršiti primitivne, tehničke radove l(odvod vode, 
pravljenje suvog zida i pletenje pletera), dodeljuje se čuvar šuma. Nakon 
toga zbog pomanjkanja vremena sreski šumarski referent putuje na drugi 
objekat. Naš narod vičan je ovome radu, osobito kada ima dobrog nad
zora od strane seoskog kmeta, tada se izvrši rad oko kopanja rupa dobro. 
Eventualne greške lako se poprave pre sađenja. 

Momenat sađenja izrično zahteva prisustvo sreskog šumarskog re
ferenta i pomoć mesnog učitelja, jer se greške kod sađenja ne daju lako 
kontrolisati kod kolektivnog rada, pošto u jedan dan dolazi do 200 ne-
izvežbanih radnika, pa je teško sprovesti organizaciju posla, u čemu leži 
u glavnom uspeh rada. Trebalo bi ovaj deo rada odvojiti iz čitavog delo-
kruga narodnog pošumljavanja i izvršiti ga putem plaćene radne snage, 
radi boljeg uspeha. 

Prašenje sadnica ustupljeno je dotičnim selima i ono je blagovre
meno izvršeno po upustvu sreskog šumarskog referenta. 

Ovi radovi, koji su vršeni po prvi put na ovaj način, bili su skop
čani sa teškoćama, koje su se osnivale na nesporazumu između pojedinih 
sela i građana. Pošumljavanje bilo je vršeno na privatnim goletima, koje 
su služile kao ispasišta i zirati, na kojima je bio posađen kukuruz. Zbog 
oskudice pašnjaka i ziratnog zemljišta pojedinac je podnosio štetu, koju 
bi trebalo nadoknaditi na neki način. Ali i ove smetnje bile su prebrođene 
ličnim autoritetom sreskog šumarskog referenta, a neki put i interven
cijom sreskog načelnika. 

V. Pregled radova u 1932.—1933. godini. 
Državnim ustanovama izdato je svega 8.500 komada (i to Tehničkom 

odeljku u Tetovo), od kojih su 2.500 jakih sadnica platana, jasena, ba
grema, duda i pitomog kestena, dobivenih iz šumskog rasadnika u Ohridu, 
upotrebljeni za drvored kraj državnih puteva. Ove sadnice zasadili su 
državni putari. Ostalih 6.000 komada Tehnički odeljak posadio je kulukom 
iznad puta Tetovo-Prizren, na 3—5 km. radi učvršćivanja popuzina obale 
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reke »Pene«. P'ored ovoga je izdato Domu narodnog zdravlja u Tetovu 
5.000 komada raznovrsnih sadnica radi uređenja njegove bašte. 

Samoupravnim telima izdato je za pošumljavanje goleti: 
1) Na području sreza Donjo-Pološkog: 
a) Opštini Džepčiškoj: Na objektu Br. 1. krajf sela Đermol-Poroj 

posađeno je ukupno 19.000 komada. Na objektu Br. 2. iznad sela Džep-
čište posađeno Je 5.000 komada. 

b) Opštini Tetovskoj: Na objektu Br. 3. iznad kilometra 3—5 put 
TetovO'-Prizren kulukom Tehničkog odeljka posađeno je 6.000 komada. 

c) Opštini Donjo-Palčiškoj : Na objektu Br. 4. iznad sela kod crkve 
posađeno je 5.000 komada. 

d) Opštini Senokoškoj: Na objektu Br. 5. u početku bujičnog po
dručja u ataru sela Gradac posađeno je 7.500 komada. Na objektu Br. 6. 
iznad sela Negotina posađeno je 2.500 komada. 

2) Na području sreza Gornjo-Pološkog: 
a) Opštini Požaranskoj: Na objektu Br. 7. iznad sela Dobri do po

sađeno je 6.500 komada. 
b) Opštini Vrapčiškoj: Na objektu Br. 8. iznad sela Vrapčišta na 

brdu kod crkve »Sveti Ilija« posađeno je 8.000 komada. 
c) Opštini Zubovačkoj: Na objektu Br. 9. iznad sela Zubovci iz

vedeno je pošumljavanje starih kultura, koje su bile podignute u državnoj 
režiji; posađeno je 15.000 komada. Na objektu Br. 10. iznad sela Debreše, 
odmah iznad opštine i škole, posađeno je 6.000 komada. 

Svega zasađeno narodnim pošumljavanjem . 75.000 komada 
Privatnim ustanovama i licima 235.000 „ 
školama za ograde i t. d 5.000 

Ukupno izdato 315.000 komada 
Na narodno pošumljavanje bilo je izdato svega 380.000 komada 

sadnica, od kojih 80% otpada na bagremove sadnice i 20% na brest, 
platan, pitomi kesten, jasen, javor i bor. 

Dosadašnji rad, osobito rad 1932.—1933. god., pokazao je, da smo 
na dobrom putu i da je ideja narodnog pošumljavanja prihvaćena i treba 
da bude potpomognuta na sledeći način: 

1) Narodno pošumljavanje izvesti na način kombinovanja, tako da 
se sam rad sađenja izvede plaćenom snagom uz minimalne nagrade i 
time dobijamo veći uspeh u radu. 

2) Omogućiti sreskom šumarskom referentu stalni kontakt sa na
rodom na licu mesta. Time će biti rešene sve teškoće, ne samo kod po
šumljavanja, već i kod drugih šumskih problema. U isto vreme organi
zirati dečje dane i pomoći akciju Sokolskih društva i drugih humanih 
ustanova. 

3) Sačuvati rad u državnoj režiji na malim površinama, koji će 
služiti kao tehničko-ogledno polje šumarskim stručnjacima, a sa druge 
strane biće kao materijalna pomoć siromašnom stanovništvu. 

4) Šumski rasadnik treba da produkuje jake sadnice, u glavnom 
bagremove. 

U planu narodnog pošumljavanja treba postaviti u prvom redu 
kolektivno narodno pošumljavanje, koje donosi više koristi društvu i 
selima, i to na golim mestima, za koja je pošumljavanje osobito potrebno. 
Dalje treba pomoći školama i opštinama, koje se staraju za opštu korist, 
bilo za zdravlje svoje dece, bilo za ukras varoši, bilo za zaštitu varoši 
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od vazdušnog napada, kao i Tehničkim sekcijama, koje štite svoje objekte, 
i vojnim ustanovama u istu svrhu. 

Nakon zadovoljavanja opštih socijalnih potreba ne smemo zabora
viti vredne pojedince, koji svojom inicijativom daju potstreka svojim dru
govima. Iz gore navedenih podataka potrošnje sadnica videli smo, da 
je potrošnja pojedinaca veća od svih ostalih, a to je prirodno. 

Put, kojim se pošlo, dobar je, samo ga treba dalje širiti, jer su goleti 
brojne i u P o l o g u . 

Résumé. L' auteur expose la marche et les résultats du reboisement exécuté 
par les particuliers dans la contrée de Polog et Г action du forestier dans ce 
reboisement. 

Ing. ŽIVOJIN VANČETOVIĆ (SKOPLJE): 

POGLED NA BUJIČARSTVO VARDARSKE 
BANOVINE 

(COUP D' OEUIL SUR LES TRAVAUX DE LA CORRECTION 
DES TORRENTS) 

Uređenje bujica u Vardarskoj banovini jedan je vrlo važan problem, 
kojim se imaju šumarski stručnjaci decenijama zabavljati. 

U Vardarskoj banovini ima bezbroj bujica. Statistika u tome pravcu 
nije izrađena, da bi se znalo tačno stanje, ali svakako broj bujica» je 
vrlo velik. 

Uzrok postanku tih bujica leži u glavnom u geološkim i klimatskim 
prilikama, konfiguraciji' terena i pustošenju šuma. 

Planinski masivi Vardarske banovine delom su sastavljeni od raznih 
škriljevaca, koji se lako raspadaju pri atmosferskim promenama. Po kon
figuraciji ovi masivi dolaze u strme i vrlo strme terene. 

Dok su ti masivi bili pokriveni šumom, bujica nije bilo. Neracionalno 
gazdovanje sa šumama i njihovo pustošenje za vreme turske vladavine 
dovelo je do ogoljivanja terena i stvaranja bujica. Pustošenju šuma i 
ogoljivanju terena pripomogla je i suva klima sa nedovoljno vlage, koja 
se zapaža kod većeg delà bujičnog područja, jer je klima u mnogim slu
čajevima onemogućila prirodno pomlađivanje šuma i dovela do potpunog 
ogoljenja terena. 0 toj žalosnoj pojavi i danas govore živi svedoci, koji 
pamte sreena vremena, kada su brda i planine njihovog kraja bile pokri
vene gustim i neprohodnim šumama. 

Bujice u Vardarskoj banovini predstavljaju veliko zlo za našu poljo
privredu i opasnost za saobraćaj i naselja, a vrlo često štetno deluju i u 
zdravstvenom pogledu. To fe zlo u toliko veće, što je skoro svaka jaru-
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žica i jaruga bujičnog karaktera, a i čitave reke, čije površine slivova 
premašaju stotine kilometara kvadratnih, nose karakter bujica (Lepenac, 
Dragor, Krševica, Kriva reka, Pčinja i t. d.). 

Najveću štetu trpe saobraćajna sredstva, naselja i plodna zemljišta. 
Saobraćajna sredstva obično se nalaze duž reka, čiji je sliv ogoleo, 

te je prepun jaruga, jaružica i većih potoka bujičnog karaktera, zato vrlo 
često i na železničkim prugama i na putevima nastaje prekid saobraćaja 
usled zatrpavanja bujičnim nanosom. 

Najveća opasnost od bujica preti naseljima, koja se nalaze na pod
nožju planinskih masiva. Dok su planinski masivi bili pokriveni šumom, 
opasnosti od bujica nije bilo i ta su naselja, — bogata izvorima, šumama 
i plodnim zemljištima, — predstavljala blagostanje i sreću za život, a 

Bujica „Rašićeva" kod železn. stanice Džep. 

posle satiranja šuma bujice su rušile zgrade i zatrpavale plodna 
zemljišta. 

Usled štetnog delovanja bujica izvesna polja delom su zamočvarena 
i hiljade hektara zemljišta se ne privode kulturi, kao što,! je slučaj sa 
delovima Skopskog polja, Strumičkog polja i Bitoljskog polja. Osim toga 
što se ta zemljišta ne privode kulturi, što je od neocenjive štete i po narod 
i po državu, šteta je još veća i zbog toga, što su ta zamočvarena polja 
leglo uzročnika malarije. 

Prema izloženom uređenje je bujica u ovim krajevima od prvoklasne 
važnosti, kako za saobraćaj tako i za stvaranje mogućnosti da se mo
čvarna zemljišta pretvore u plodna. 

Na uređenju bujica sve do oslobođenja nije ništa rađeno, a njihov 
broj satiranjem šuma sve je više rastao. Sam narod se branio od bujica, 
koliko je znao i mogao, te su u tu svrhu na mnogim mestima podizani 
obrambeni zidovi od kamena u suvo pored kuća i imanja. Tek posle 
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oslobođenja počelo je da se misli i na uređenje buiica u ovim krajevima. 
U tu svrhu pristupljeno je pripremnim radovima i izrađeno je vise 
projekata. 

Kako uređenje bujica iziskuje velike materijalne žrtve, to je sa ure
đenjem otpočeto tamo gde je to momentalno najnužnije, te su u prvi red 
•došle bujice, koje ometaju saobraćaj ili čine velike štete naselju. 

Sa uređivanjem bujica u Vardarskoj banovini otpočeto je 1927. 
godine, kada je pristupljeno radovima na uređenju Kalimanske reke kod 
Vladičinog Hana, koja je ometala saobraćaj na državnom drumu i že-
lezničkoj pruzi Skoplje — Niš. 

Bujica „Rašićeva" kod železn. stanice Džep. 

Posle toga je pristupljeno radovima na uređenju bujice Dragor, koja 
je ugrožavala varoš Bitolje i činila velike štete okolini. 

Do sada je rađeno na uređenju ovih bujica: Kalimanske reke kod 
Vladičinog Hana, Dragora kod Bitolja, Krševičke reke kod železničke 
stanice Ristovac i Rašićeve kod žel. stanice Džep. 

Uređenje Kalimanske reke u nekoliko je završeno. Tamo je u donjem 
toku izveden zidani kanal od kamena u cementnom malteru, kojim se 
odvodi voda u r. J. Moravu, a u srednjem i gornjem toku izvedene su 
pregrade od zida u cementnom malteru. 
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Ovi su radovi izvedeni vrlo solidno, te do danas nisu pretrpeli ni
kakvo oštećenje. 

Da bi se završilo uređenje ove bujice, potrebno je podići još izvestan 
broj pregrada u njenim pritokama (Donjo- i Gornjo-Jabukovačkoj reci), 
a pre svega trebalo bi pristupiti pošumljavanju ogolelog delà sliva. U tu 
svrhu preduzeti su koraci, da se izvrši pošumljavanje sliva od! strane 
vlasnika imanja uz pomoć Banske Uprave u davanju sadnica i stručnih 
upustava. 

Dok nije pristupljeno uređenju ove bujice, ona je pričinjavala štetu 
ne samo saobraćaju nego i varošici Vladičin Han, koja se sada, posle 
izvršenog uređenja bujice, podiže i ulepšava. 

Uređenje bujice Dragor takođe je u nekoliko privedeno kraju. 
Sistem uređenja ove bujice sastoji se u izvođenju pregrada i obalnih 
zidova od kamena u cementnom malteru. 

Sem toga i kod ove bujice je potrebno izvršiti pošumljavanje ogo-
lelih površina sliva, radi potpunog umirenja terena. 

Bujicu Krševička reka sačinjava čitav sistem bujica. Jedan deo 
tih bujica nalazi se na peskovitom terenu, pa su pogodne za uređenje sa 
živim pleterima. Kombinacijom živih pletera, garnisaža i pregrada od 
kamena uređene su bujice ovoga sistema, pritoke Krševičke reke: Vr-
banov Do, Bela Dolina, Brajkov Do i Nevin Do. Ovaj način uređenja u 
finansiskom je pogledu vrlo povoljan, jer je mnogo jeftiniji od uređenja 
sa objektima zidanim odi kamena u cementnom malteru, pa je prepo
ručljivo, da se na taj način vrši uređenje bujica, gdegod to terenske pri
like dozvoljavaju. 

Uređenjem ovih bujica izvršeno je delimično uređenje Krševičke 
reke, koja za vreme provala oblaka i većih kiša ometa saobraćaj na že-
lezničkoj pruzi Skoplje —i Niš. 

Bujica Rašićeva, koja je napred spomenuta, spada u grupu Džepskih 
bujica kod žel. stanice Džep. Tu grupu čine bujice: Rašićeva, Jazbina, 
Mlakačka i Katićeva reka. To je nevezan sistem bujica, od kojih se svaka 
uliva direktno u r. J. Moravu na potezu od oko 800 metara. 

Ove su bujice kratke dužine i sa vrlo malim slivom (Rašićeva 0,38 
km2, Jazbina 0,09 km2, Mlakačka 0,73 km2 i Katićeva reka oko 2 km2), 
te su u stvari oveće jaruge, preko leta skoro suve, izuzev Katićevu reku, 
ali predstavljaju veliku opasnost za saobraćaj na državnom drumu i 
železničkoj pruzi Skoplje — Niš. 

Uzrok te opasnosti leži u tome, što je sliv većim delom ogoljen, a 
vrlo strm i što se podloga terena sastoji od raspadnutih škrilievaca, te 
voda lako produbljuje korito i povlači za sobom čitave blokove zemlje, 
koja zatrpava drum i železničku prugu posle svake veće kiše. 

Prvobitno uređenje grupe Džepskih bujica je zamišljeno odvođe
njem vode sabirnim kanalom sa sliva sviju bujica u jednu bujicu, koja bi 
se dalje regulisala pregradama i odvodnim kanalom do ušća u r. J. 
Moravu. 

Sabirni kanal imao je da ide sa malim padom od bujice Rašićeve 
do bujice Katićeva reka, da bi sabrao vodu iz gornjeg delà sliva bujice 
Rašićeve, Jazbine i Mlakačke. Ispod toga kanala imale bi ostati suve 
jaruge, a iznad kanala bi se sve jaruge regulisale pleterima, garnisažama 
i gdekojom pregradom od kamena. 
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Međutim posle godinu dana prilike na terenu sasvim su se izmenile. 
Čitavi blokovi zemlje su se spustili i sišli niz korito bujice Mlakačke, tako 
da od trase sabirnog kanala nije ostalo ni traga na tome mestu. Zbog 
ovog pomeranja zemljišta u čitavim blokovima doneta je odluka od 
strane ministarstva, da se svaka bujica uređuje zasebno sa pregradama 
u sistemu i odvodnim kanalima. Princip odvođenja vode sabirnim ka
nalom zadržan je samo kod bujice Mlakačke, koja se račva u tri ogranka, 
te se voda sliva ima sabrati sva u jedan ogranak i ovaj regulisati pregra
dama u sistemu i odvodnim kanalom. 

U bujici Rašićevoj još ranijih godina direkcija državnih železnica 
je podigla nekoliko zaustava od kamena u suvo, radi zaštite železničke 
pruge od navale bujičnog nanosa. Te su zaustave stalno bile oštećivane 
od vode i nadoziđivane. 

Poslednjih godina otpočeto je sistematsko uređenje ove bujice. Pre 
svega rekonstruisane su i pojačane zidovima od kamena u cementnom 
malte ru sve oštećene zaustave, koje je podizala ranijih godina direkcija 
državnih železnica. Zatim je pristupljeno izradi novih pregrada za za
ustavljanje materijala i učvršćivanje dna korita. Taj je posao tako reći 
u začetku, te se ima nastaviti do definitivnog uređenja. Do sada podi
gnutim objektima zaustavljeno je dalje napredovanje bujice u donjem 
toku, ali u gornjem toku bujica aktivno deluje i prilikom većih kiša zatr
pava prugu materijalom. 

Kod ove je bujice vršeno i pošumljavanje bagremom na jednom delu 
sliva i obala. Pošumljavanje je uspelo vrlo dobro, ali se time nije moglo 
mnogo pomoći, pošto dno korita još nije utvrđeno tehničkim objektima. 

Kod ostalih bujica iz grupe Džepskih bujica pristupljeno je pri
premnim radovima, nakon čega će se pristupiti i samom uređenju. 

Ovim je ukratko izloženo, šta je sve urađeno na uređenju bujica 
u ovim krajevima od oslobođenja do sada. 

Résumé. La correction des torrents dans la Banovine de Vardar date de 
Г année 1927. Ces travaux, très exigeants au point de vue pécuniaire, sont générale
ment limités sur les torrents de la vallée de Morava où ils causent souvent des 
dégâts à la ligne de chemin de fer Skoplje — Nich — Beograd. 

Inž. PANTELEJMON DOLGIJ (SKOPLJE) : 

UREĐENJE BUJICE DRAGOR 

(CORRECTION DU TORRENT DRAGOR À BITOLJ) 

Na uređenju bujica u Vardarskoj banovini radilo se poslednjih go
dina na nekoliko mesta, te je i u kotlini Pelagonije kod Bitolja bilo pri
stupljeno radovima na uređenju bujice Dragor. Kako je to gotovo jedina 
bujica na jugu banovine, u kojoj su u poslednje vreme izvođeni radovL 
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to ću u kratko izložiti sadržaj projekta za uređenje te bujice i suštinu 
izvršenih radova. 

Pri proučavanju pitanja oko isušavanja bara u dolini Crne reke 
pokazalo se, da na stvaranje močvara imaju upliva i bujice, koje se uli-
vaju u kotlinu Pelagonije. Da bi se povoljno resilo pitanje isušavanja 
močvara, trebalo je otkloniti štetno djelovanje bujica. U prvom redu bila 
je uzeta u obzir bujica Dragor, te je sastavljen projekat uređenja, a 
docnije je pristupljeno radovima na uređenju te bujice. 

Sadržaj projekta. 
Peka Dragor izvire na Peristeru na nadmorskoj visini oko 2.200 

metara iz jednog malog glečerskog jezera i izbija na severo-istočnoj padini 
planine, a u svome donjem toku prolazi kroz Bitolj i gubi se u prostranim 
barama Crne reke u Pelagonskoj ravnici, na nadmorskoj visini oko 550 

Uređenje bujice „Dragor" 

metara. Dragor je jedan od većih bujičnih potoka ovoga kraja. Njegova 
•dužina je oko 26 km., a površina sliva iznosi oko 122 km". Izračunata 
maksimalna količina proticajne vode je 232 mVsek. 

Veliki pad ü gornjoj polovini toka stvara uslove, da reka brzo na
buja čak i usled lokalnih kiša na planini, te iznenadno nadolazi. 

U svome toku od podnožja planine pa sve do Bitolja reka proseca 
diluvialne naslage terena, te kopa svoje korito i podlokava obale odno
seći trošan materijal u ravnicu, gde stvara čun nanosa. Ova reka ugro
žava poplavom donji deo Bitolja i zatrpava njive nanosom peska i šljunka. 
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Nabrojene osobine i karakter štetnog delovanja daju Dragoru obeležje 
bujice. Da bi se otklonile štete od ove bujice, predviđeno je projektom 
uređenja: da se spreči degradacija terena u koritu srednjeg i gornjeg 
toka bujice; da se zadrži pokretan materijal; da se obezbedi dno bujice 
od produbljivanja u reonu varoši; da se izradi stalno korito za neškodljivi 
odvod vode u donjem toku ; da se pošume devastirane površine terena 
i zavede racionalno gazdovanje sa šumama u bujičnom području. 

Od nabrojenih mera navedenim projektom bili su uzeti u razma
tranje poslovi oko uređenja srednjeg toka, i to radovi oko sprečavanja 
produbljivanja dna, podlokavanja obala i zaustavljanja nanosa u koritu 
bujice. 

Izrada pregrada. 
Pošto se snaga vode smanjuje sa usporavanjem oticanja, to je rado

vima namenjenim u svrhu sprečavanja pojave erozije i korozije bio cilj 
smanjivanje pada bujice. Taj je cilj bio postignut izradom sistema pre
grada u koritu bujice. Deiovanje tih pregrada bilo je takvo, da se iza 
svake pregrade stvorilo jezero, u kome se taložio vodom doneseni ka
men, šljunak i pesak. Postepeno se popunio nanosom sav prostor uz
vodno od pregrada, te se dno korita uzdiglo, a pad bujice se smanjio 
i približio projektovanom padu. 

Pregrade su izrađene u sistemu, kako ne bi bile podlokane i da bi 
se dobio kontinuelan pad između pregrada. Rezultat delovanja tih pre
grada osetio se i u donjem toku, jer se zatrpavanje njiva smanjilo, time 
smanjila i štetnost bujice. 

Sem poprečnih pregrada izrađeni su i uzdužni obalni 1zidovi, koji 
sü služili za zaštitu podlokanih obala i radi formiranja korita bujice na 
mestima, gde je postojala opasnost poplave i proširenja bujice na račun 
njiva. 

Pri iskopu rova za temelj zida morala se odvoditi voda od mesta 
rada. U ovome slučaju rađene su privremene brane od drveta i busena, 
kojima se odvodila voda k jednoj obali, da bi se moglo raditi kod druge 
i u sredini korita bujice. Više puta se dešavalo, da se pri kraju pripremnih 
radova za zidanje odjednom pojavi oblak iznad Peristera, te se kroz 
kratko vreme začuje huka nadolazeće bujice. Ona brzo poplavi iskop i 
zatrpa ga nanosom, a privremene brane poruši i odnese. Takva iznena
đenja u radu neugodna su i za iskusne bujičare, a kamo li za početnika. 
Inače je rad oko izrade kamenih zidova jednostavan, kada nisu u pitanju 
visoke vode bujice. 

Izradom tehničkih objekata još nije konačno rešeno pitanje ure
đenja ove bujice. Izvršenim do sada radovima umireno je samo korito 
bujice i smanjeno njeno deiovanje. Znatne površine sliva ostale su i dalje 
bez šumskog pokrova, te je dalji zadatak šumara da izvrše veštačko 
pošumljavanje golih površina sliva i uspešno čuvaju postojeće šume. 

Ostale mere predviđene u projektu uređenja Dragora ne spadaju u 
delokrug bujičara, pošto stoje u vezi sa pitanjem regulacije varoši i sa 
melioracijom Pelagonske ravnice. 

Résumé. L' auteur nous introduit dans le système de la correction du torrent 
Dragor, effectuée en régie et aux frais de F Etat. 
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Ing. RADOVAN ĐOKOV1Ć (PRIZREN) : 

PRILOG OGRANIČAVANJU ŠUMA 
{UN APERÇU SUR L' ÉVOLUTION LÉGISLATIVE CONCERNANT 

LA DÉLIMITATION DES FORÊTS) 

Još u prvobitnom Zakonu o šumama odnosno Šumskoj Uredbi pred
ratne Kraljevine Srbije šume su smatrane kao »opšte polezno« (opšte 
narodno) dobro, koje nije svojina jednog naraštaja, već svih pokoljenja, 
koja za ovim dolaze. Ovakvo shvatanje došlo je tek onda, kada su velike 
površine šuma iskrčene i pretvorene u ziratna imanja i kada su se osetile 
strašne posledice haračenja šuma. U težnji da se stane na put ovom 
haračenju, doneta je prvo Uredba, a potom Zakon o Šumama. Posle 
šumske Uredbe, koja je regulisavala izvesna pitanja o podeli šuma na 
kategorije vlasništva, donet je prvi Zakon o šumama 30. marta 1891. 
god. Prvi odeljak ovog Zakona bio je »svojina, izdvajanje, podela i ogra
ničavanje šuma«. Prema ovome pitanje ograničavanja šuma na dnevnom 
je redu još od pre čitavih četrdeset i više godina, odnosno od vremena, 
kada je donet prvi Zakon o šumama u predratnoj Kraljevini Srbiji. Ko
liko je napora i truda uloženo, da se ovo pitanje brže i pravilnije resi, 
koliko je taj posao bio težak i kod naroda nepopularan, videće se najbolje, 
ako se pogleda u istorijat današnjeg Zakona o ograničavanju državnih 
šuma. 

1) Po prvobitnom Zakonu o šumama od 30. marta 1891. god. nare
đeno je, da ograničavanje šuma izvrše posebne komisije. Takvu jednu 
komisiju sačinjavalo je 7 članova. Od ovih su trojica postavljena ukazom 
(jedan šumar, Inžinjer i pravnik), jedno je postavio stalni okružni odbor, 
a trojicu svaka opština, u kojoj je vršeno ograničavanje. Ova komisija 
prema pribavljenim dokazima rešavala je većinom glasova o granici i 
pravu svojine, gde nije bilo uredne tapije. Odluke ove komisije raz
matrao je Prvostepeni Sud na žalbe zainteresovanih. 

Pada u oči, da je ovakva komisija bila glomazna, nepraktična i 
skupa, pored toga još i to, da su u rešavanju pitanja svojine učestvovala 
tri člana, koji su bili zainteresovani kao građani dotične opštine. 

2) Po prvim izmenama i dopunama ovog zakona od 2. avgusta 
1898. komisiju je sastavljalo pet članova (tri stručnjaka, t. j . po jedan 
šumar, inžinjer i pravnik), a po dva je birala skupština okruga, u kome 
se vršilo ograničavanje. Presude i odluke ovakve komisije bile su izvršne. 

3) Po drugim izmenama od 26. januara 1900. god. komisiju je sa
stavljalo opet 5 članova: trojica istih stručnjaka i dva aktivna narodna 
poslanika. Presude ove komisije bile su izvršne. 

4) Po trećim izmenama od 16. maja 1902. god. ostao je isti sastav 
komisije, ali su njene odluke podvrgnute razmatranju Kasacionog Suda. 

5) Po četvrtim izmenama od 23. marta 1904. god. komisiju sastav
ljaju samo tri člana: dvojica iz sudske struke i jedan narodni poslanik; 
rešenja ove komisije razmatra Prvostepeni Sud. Dakle ove je komisija 
bila bez šumara. 
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Pada u oči, da su u ograničavanju drž. šuma najvidniju ulogu igrali" 
narodni poslanici, koji su u svakoj komisiji učestvovali kao sudije, te bi 
bilo čudnovato, da ovi tu priliku nisu koristili za učvršćivanje svoga po
ložaja ili svoje političke stranke u narodu. Po četvrtim izmenama vidi se, 
da je iz sastava komisije izbačen šumar; ovo je došlo verovatno otuda, 
što je narod smatrao šumare kao glavne krivce ovoga ograničavanja. 

б) Naposletku doneta je nova uredba o ograničavanju državnih šuma 
21. juna 1921. god., koja je putem zakonodavnog odbora narodne skup
štine od 15. decembra 1921. god. oglašena za Zakon o ograničavanju dr
žavnih šuma, po kome su ustanovljeni sudovi za ograničavanje državnih 
šuma. Sastav ovakvog suda sačinjavali su: jedan šumar, jedan agronom 
i jedan pravnik. 

Po ovome Zakonu ograničen je i najveći deo šuma Južne Srbije, pa 
ćemo se na ovome malo više zadržati. 

Kakvo je stanje u pogledu svojinskog pitanja nađeno u južnoj Srbiji 
posle Balkanskog rata, poznato je u glavnom, te se na ovome pitanju 
nećemo dugo zadržati, već ćemo se zadržati na samom radu ograniča
vanja šuma. Napominje se samo da je po Turskom pravu sva zemlja 
smatrana kao Mirijska t. j . Carska, ali ovo je bio samo relativan pojam 
(Carska), jer u stvari meštani su obrađivali zemlju i koristili šumu i paš
njake neograničeno uz plaćanje carskog desetka. Nema ni jednog doku
menta, iz koga bi se videlo, da pojam Miri;:ska zemlja znači, da je to 
svojina turske države, te je ovaj pojam vrlo čudnovat i neobjašnjiv. Sul
tan kao apsolutni gospodar davao je pojedincima, za učinjene vojničke 
usluge, pojedine prostrane šume i suvate ne u punu svojinu, već u pravo 
službenosti, o čemu je svaki dobavio carsku ispravu —* hudžet. Ovo 
pravo službenosti bilo je neograničeno, t. j . u carskoj ispravi stajalo je, 
da je zemlja Mirijska, koja se ustupa na uživanje jednom licu, ali tome 
licu nije ništa smetalo, da to svoje pravo prenese i na svoje potomke ili 
čak i proda. 

Teorijski prodata zemlja smatrana je opet Mirijska, a prodato je 
samo pravo uživanja. Uopšte uzev, vrlo je nejasno, u čemu se sastojalo 
to pravo svojine turske države. 

Ovakvo nerasvetljeno pravo svojine zateklo je oslobođenje ovih 
krajeva 1912. god. Odmah iduće 1913. god. Ministarstvo Narodne Pri
vrede poslalo je u ove krajeve jednu stručnu komisiju sastavljenu od 
domaćih i stranih stručnjaka sa zadatkom da komisija ispita na licu mesta 
privredne prilike i predloži, kakve sve mere treba preduzeti, da se 
ogromne goleti pošume. Kada je ova komisija završila svoj zadatak, u 
svom je izveštaju predložila Ministarstvu, da je potrebno pre svega 
raspraviti pitanje svojine. No kako je odmah posle ovoga nastupio svet-
ski rat, po ovome predlogu nije moglo biti ništa rađeno. Ograničavanje 
je počelo tek posle donošenja Zakona o ograničavanju državnih šuma, 
t. j . u 1922. godini. 

U težnji da se spreči uništavanje šuma do ograničavanja, jednim 
raspisom, a na osnovu 61. 1. Zak. o ograničavanju (verovatno i na osnovu 
tumačenja, da pojam Mirijska zemlja znači državna), proglašene su sve 
šume kao državne do ograničenja. Razume se, da se smatralo, da će se 
ograničavanje brzo izvršiti. Međutim novi duh vremena, talas agrarne 
reforme, sređivanje političkih i ekonomskih prilika u zemlji nisu dozvo
ljavali, da se ovo važno pitam'e tako brzo resi. U koliko se pitanje ogra
ničavanja više odlagalo, u toliko je kod naroda bilo veće nezadovoljstvo.. 
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Jer narod nije mogao da se pomiri sa tim, da mu se negira Zakonom ste
čeno pravo svojine čak i na one šume, koje se nalaze u neposrednoj 
blizini naselja. 

Po članu prvom Zakona o ograničavanju državnih šuma šume se 
dele na: a) državne, b) opštinske, v) seoske, g) manastirske, d) crkvene, 
e) vakuvske, ž) privatne, z) brastveničke (u Crnoj Gori) i džematske 
šume. 

Državne šume dvojake su: 
1) Čisto državne, ko:'e su isključivo državna svojina bez ičijeg i 

ikakvog prava uživanja u njima; 
2) One, kojima je država do sada kao sa o opšte narodnim rukovala 

i u korist svoje kase eksploatisala i na koje niko drugi nije pribavio pravo 
sopstvenosti. 

Prva kategorija čisto državnih šuma na celoj teritoriji južne Srbije 
nije postojala. U stavu drugom prednjega člana izraz »opšte narodne 
šume« vrlo Je nejasan, te se nije znalo, koje su to šume. Jer po građan
skom Zakonu pravo svojine stiče se dugogodišnjom i savesnom »drža-
vinom«. Uzmimo radi primera ona mnogobrojna sela, koja se nalaze na 
samim planinama na nadmorskoj visini od preko 1000 metara, kao što 
je slučaj sa selima Galičnik i Lazaropolje na Bistri, Brod i Restelica u 
srezu Gorskom na Šari, pa se zapitajmo1, da li bi bio moguć opstanak tih 
sela bez okolnih suvata, imajući u vidu da je na ovim mestima zemljo
radnja nemoguća? Odgovor je prost; sam fakat, da ta sela postoje na 
takvim mestima, govori nam, da su ta sela, otkako su tu postala, koristila 
okolne suvate i pašnjake i prema tome stekli pravo svojine. Uopšte uzev, 
ovaj zakonski propis nije dovoljno opredelio, koje su to državne šume. 
koje treba ograničiti. Svakako zbog ovoga propisa često puta vršeno je 
ograničavanje i gde ovome uopšte nije bilo mesta. Često puta ograničeni 
su pojedini neznatni delovi šuma i šumskog zemljišta pored samih sela, 
tako da sada niti država može uredno gazdovati sa tim malim površi
nama niti se pak okolna sela mogu ekonomski razvijati. Bilo je mnogo 
bolje, da se odmah precizira, koje su to šume kao na pr. Šara, Bistra, 
Stogovo, Perister, Kajmakčalan i t. d. Ali ovo je došlo zbog težnje nad
ležnih, da se ovo pitanje što brže resi, jer u koliko se to pitanje više 
odlagalo, nailazilo je na sve nove i nove teškoće. 

Postupak oko ograničavanja po ovom Zakonu bio je ovakav: 
Sud je dužan da na terenu šume, za čije je ograničavanje postav

ljen, izdvoji i obeleži graničnu liniju, kojom će, bez obzira na privatnu 
svojinu, obuhvatiti svu šumu i šumsko zemljište, na koje država polaže 
pravo svojine i. koje zbog svoga položaja!, fizičkih svojstava, klimatskih, 
opšte prirodnih i šumsko-gazdinskih razloga treba da čini celinu i da se 
stalno održava u pošumljenom stanju. Ovo izdvajanje šuma i povlačenje 
granične linije Sud će izvršiti vidnim znacima, a po izvršenom obeleža-
vanju graničnih tačaka izvršice premer izdvojenog kompleksa. Pri ovome 
poslu sud će voditi računa o ekonomskim i zdravstvenim pogodbama za 
život stanovništva na podnožju i ograncima šuma, kao Ï o tome da gra
nice šume budu što vidnije i preglednije, a cela šuma da dobije što pra
vilniji oblik'. Za vreme povlačenja granične linije sud je dužan da primi 
prijave od svakog, koji polaže pravo na ma kolik deo u ograničenom 
prostoru i traži ga za sebe u svojinu. Po svakoj od tih prijava sud će 
dotično zemljište premeriti, načiniti skicu od istog i uviđajem konstato-
vati, da li je ono sastavni i nerazdvojni deo šume, u čijim se granicam-д 
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nalazi, da li se po konfiguraciji ili fizičkim osobinama razlikuje od okol
nog zemljišta i dr. Po prijavama, koje se odnose na zemljište manje od 
5 nektara, sud će suditi o svojini po propisima Građanskog sud. postupka. 
Na ovakve presude ostavljeno je pravo žalbe Prvostepenom Sudu, koji 
u posljednjem stepenu donosi presude. Po prijavama, koje se odnose na 
zemljište veće od 5 ha, Sud će izvršiti uviđaj i premer i dostaviti ih nad
ležnom prvostepenom Sudu, koji po ovima donosi presude, na koje neza
dovoljna stranka ima pravo žalbe Apelacionom Sudu, koji donosi presude 
u poslednjem stepenu. Kad završi rad na ograničavanju, sud sastavlja 
granični protokol, koji dostavlja Ministarstvu Šuma i na osnovu koga 
se Ministarstvo može ubaštiniti (čl. 10, 11, 12, 13 i 15 Zak. o ogr. drž. 
šuma). 

Granična linija povučena ovako od strane suda izvršna je odmah, 
jer na istu nije dato pravo žalbe niti drž. zastupniku pri sudu niti pak 
zainteresovanim licima, što se takođe može smatrati kao veliki nedo
statak ovog Zakona. Jer dok su pojedini sudovi suviše strogo cenili po
jam ekonomske potrebe, drugi su bili odviše širokogrudni, pa su okol
nim selima ostavljali neverovatno velike prostore, a za državu ograničili 
samo onaj planinski pojas, koji sam za sebe ne pretstavlja nikakvu gaz-
dinsku celinu. Državni zastupnik pri sudu nije imao zakonskog prava 
da čini prigovore na povučenu graničnu liniju, već je mogao jedino da 
se žali protivu presuda, koje je sud donosio po pitanjima svojine do 5 ha. 
Šta više, državni zastupnik nije ni imao podataka, da bi se izjasnio na 
sudu, šta sve traži u ime države. Jednostavno sud je po svome naho
đenju povlačio graničnu liniju, koja je vrlo često povučena na štetu dr
žave, zbog čega je dolazilo do toga, da su pojedini kompleksi ograniča
vani po nekoliko puta. 

Osim ovoga vredno je napomenuti, da su za članove jednog istog 
suda svake godine postavljana druga lica, usled čega takav sud nije mo
gao imati onu kontinuitivnost u radu, koju bi imao da je bar jedan član 
suda ostajao stalno u tome sudu. Novi članovi suda, često bez potrebnog 
iskustva i poznavanja prilika i terena odnosnog kraja, činili su greške, 
koje se nisu mogle nikako popraviti. Budući da je ograničavanje vršeno 
u planinskim krajevima, oskudnim u ziratnoj zemlji, narod je u velikoj 
meri bio zaiteresovan, a u vezi sa ovim i pojedini političari i narodni 
poslanici činili su razne intervencije kako kod suda tako i kod Ministar
stva, što je sve imalo za posledicu usporavanje rada suda. 

Naposletku u 1930. god. 5. aprila donet je opet nov Zakon o ograni
čavanju drž. šuma, koji je zasnovan na ranijim iskustvima, popunio praz
nine ranijih Zakona, samo je šteta što je ovaj Zakon došao dockan, kada 
je ograničavanje već privedeno kraju. Po ovome zakonu sastav suda isti 
je kao po prethodnom, sa razlikom što je aktivni sudija postavljen za pret-
sednika suda, a isto tako i za državnog zastupnika. Postupak pri ograni
čavanju u glavnom je isti sa tom razlikom što državni zastupnik ima 
pravo žalbe Ministarstvu šuma na povučenu privremenu liniju, ako 
smatra da je sud istu povukao na štetu države. Po žalbi drž. zastupnika 
Ministar šuma šalje stručnu komisiju, koja određuje, kuda se ima povući 
ijova granična linija i o tome podnosi izveštaj Ministru šuma, koji do
nosi definitivno rešenje o pravcu granične linije, koje je rešerije za sud 
obavezno. Ovakav postupak, i ako je spor, ipak je dobar. Mogle bi mu 
se učiniti izvesne zamerke samo sa formalne strane, naime u tome, što 
se Ministar Šuma pojavljuje i kao parničar preko svog državnog zastup
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nika i kao vlast, koja u poslednjem stepenu rešava pitanje granične linije. 
Bilo bi pravilnije, da se obrazuje jedan centralni viši Sud sastavljen od 
stručnjaka, koji bi po sličnim pitanjima donosio formalna rešenja, koja 
bi bila obavezna za sud. 

U pogledu rešavanja po pitanjima svojine u ograničenom prostoru 
postupak je nešto izmenjen. I po ovome Zakonu kao i ranijem, država 
kao parnična strana dragovoljno se stavlja u položaj tužene strane i tako 
tužiocu pruža mogućnost, da dokazuje svoje pravo na sporni prostor; 
u koliko u tome ne uspe, sporno imanje ostaje državno. Po svima pri
javama, po kojima se traži u svojinu kakav prostor ograničenog držav
nog zemljišta, ovaj sud donosi presude, koje saopštava zainteresovanim 
strankama i državnom zastupniku. Na žalbu zainteresovanih ove presude 
u poslednjem stepenu razmatra, do 5 ha, Prvostepeni Sud, a preko 5 ha 
Apelacioni Sud. Ovaj postupak, da Sud za ograničavanje donosi presude 
po svima sporovima u prvom stepenu, brži je i bolji, nego što je to bio 
slučaj po ranijem Zakonu. 

Kao novost propisan je uz ovaj Zakon pravilnik za njegovo izvrše
nje, u kome su tačno određene dužnosti pretsednika i članova Suda, 
državnog zastupnika, pomoćnog osoblja i dr. Isto tako propisano je, kako 
se ima postaviti i utvrditi stalna granična linija, što je vrlo značajno, kad 
se ima na umu, da su raniji sudovi vrlo slabo utvrđivali granice, tako da 
je često posle završenog ograničavanja nastajao nov spor oko granične 
linije. 

Po ovome Zakonu vršeno je ograničavanje u 1930., 1931., 1932. i 
1933. godini. Naročito u 1933. godini posao je bio vrlo dobro organizovan. 
Ministarstvo Šuma propisalo je svakom Sudu zadatak rada, u kome je 
tačno rečeno, koje sve komplekse ima da ograniči, a istovremeno (što 
je najvažnije) stavilo je i svoj zahtev, na koju površinu (opisujući gra
nice) država polaže pravo svojine. Prema ovome sud je imao dovoljno 
podataka o kompleksima, koje ima da ograniči, što je u velikoj meri 
olakšavalo rad i imalo kao posledicu, da su Sudovi u 1933. godini (koliko 
mi je ovo poznato) dali bolji rezultat od Sudova ranijih godina. 

Iz svega izloženog vidi se, koliko je posao oko ograničavanja šuma 
bio naporan, kod naroda nepopularan i nezahvalan za one, koji su1 ga 
provodili, kao i na kakve je ogromne teškoće taj posao nailazio. U koliko 
se više taj posao odlagao, nailazile su sve nove i nove prepreke, koje 
su zahtevale izmenu Zakona, jer su naselja bila sve gušća, pa i sve veće 
potrebe u ziratnom zemljištu, a još veće gde se stanovništvo zanimalo 
stočarstvom. Srećom ograničavanje je u glavnom privedeno kraju. Svi 
važniji i veći kompleksi ograničeni su, ostaje još da se rasprave izvesni 
sporovi, koji bi posao mogao biti gotov još za jednu, najviše dve godine 
rada, pa će tako ovo pitanje biti skinuto sa dnevnog reda, posle skoro 
jedne polovine stoleća. 

Résumé. L' auteur donne une description, avec critique, de la législation con
cernant la délimitation des forêts domaniales dans la Serbie du Sud et du Nord. Ce 
problème, très compliqué ces dernières années, entrepris avec plus des ressources, 
est à sa fin. 
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Ing. SVETOZAR V. NOVAKOVIĆ (SKOPLJE): 

PRILOG ISTORIJI OGRANIČAVANJA U 
DRŽAVNIM ŠUMAMA JUŽNE SRBIJE 

(UNE CONTRIBUTION À L'HISTOIRE DE LA DÉLIMITATION 
DES FORÊTS DANS LA SERBIE DU SUD) 

1. Ograničena površina. 

U 1919. godini sa novim državnim životom otpočela je i šumska 
privreda ovde na Jugu nov jedan život. Osnov za njen razvoj, bez svake 
sumnje, nalazio se i nalazi u regulisanom stanju svojine. Do te godine 
stanje je svojine bilo komplikovan sistem, u kome su se mešala prava 
svojine sultana, feudalnih gospodara i čivčije. 

Sume i šumsko zemljište zauzimaju 40.7% od celokupne površine 
područja Južne Srbije. To znači 1,720.000 hektara. Ta površina i taj pro-
cenat šume jasno govore o značaju, koji šume ovde imaju za narodnu 
privredu. Ovo je skoro jedna polovina celokupnog zemljišta, koje narod 
ovde ima. I to je jedan narod, koji se bavi u glavnom zemljoradnjom i 
stočarstvom. Pri tom treba imati na umu, da se stočarstvo razvija na 
bazi utrinskih ispaša, a ne na bazi štalske ishrane. 

Nerešeno pitanje svojine tako velike površine zemljišta uticalo je 
na stanje šumske, pa i opšte privrede. Rešenje se nametalo samo od sebe. 
Ali mesto da se nade neki bolji način, da se to pitanje resi brzo, našao se 
jedan vrlo nezgodan i to baš najnezgodriiji način, onaj kojim se (putem 
jedne uredbe) smatrale sve šume kao državne i to za sve vreme, dok 
se one ne razgraniče t. j . dok se državne šume ne ograniče. 

Suština ovog pitanja, koje jako zadire u privredni život naroda, 
iziskivala je, da se to pitanje ubrzo resi. Pristupilo se poslu sa najboljom 
voljom. Zakoni su se menjali. Novi su zamenjivali stare i —* sa boljim, 
stečenim iskustvom — bili su praktičniji. 

Mi danas možemo da vidimo javni posao, koji je već priveden 
kraju. Kada se pogleda na onu veliku površinu od 1,720.000 hektara, koje 
je trebalo ograničiti, na opšte stanje države, koja se izgrađivala, na 
mesne politike uticajnih ljudi i t. d., moramo priznati, da su odgovorni 
imali mnogo teškoća. Pokraj svih teškoća ipak se brzo radilo. Pokazujem 
ovde jedan predmet iz ograničavanja na području šumske uprave u 
Ohridu. Tamo je trebalo resiti pitanje svojine šuma u dva politička sreza. 
One iznose 67.575 hektara. Do 1924. god. država je putem ograničavanja 
stekla pravo svojine na 4.179.56 hektara. U 1927. godini ograničila je 
11,106.27 hektara i u 1928. godini završila je sa ograničavanjem, kada je 
došla do svojine od 15.229.22 hektara,, dok je ostatak od 52.445.78 hektara 
pripalo privatnicima, selima, verskim ustanovama i dr. 

Iz toga se vidi i brzina, sa kojom se radilo, a i razumevanje, da je 
brzina za takav posao bila nužna i opravdana. Kada se zna, da takva 
rešenja moraju proći kroz sve zakonske formalnosti, onda se ne može 
govoriti o nekoj sporosti, gledajući na rezultat i zakone takve kakvi su. 
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na obim materijala za rad i svršen posao. Slično se radilo i u područjima 
drugih šumskih uprava. Dosada je ograničeno za državu 334.888 hektara. 
Pored ovoga još država drži 209.844 hektara, za koju površinu vodi spor 
sa raznim interesentima. Znači, da je do sada definitivno pripalo raznim 
privatnim licima, samoupravnim telima, verskim ustanovama i dr. u 
svemu 1,175.268 hektara. 

2. O dokaznim sredstvima za svojinu nedržavnih šuma. 
Kada se završe svi poslovi na ograničavanju šuma kod ove Direk

cije, onda ćemo da vidimo i sva dokumenta, sa kojima su interesenti 
dokazivali pravo svojine i sticali ovu svojinu. Odmah ćemo napomenuti, 
da će ovi dokumenti biti jako interesantni. To je sasvim razumljivo, kada 
se ima na umu, da je ovde vladao jedan komplikovani splet prava (Sul
tana, feudalnih gospodara i eivčije). Taj komplikovani sistem morao se 
rešavati u duhu i na osnovu našeg građanskog zakona, koji je znao za 
modernu konstrukciju svojinskog sistema i za prostiji oblik privatne svo
jine. Da bih pomogao pribiranju interesantnih dokumenata, koji su u 
ovom dobu služili za dokazivanje i sticanje praval svojine, pokazujem 
veran prevod jednog interesantnog Sultanovog akta, koji je sopstveniku 
istog služio kao dokaz svojine. 

Carska tura sultana Abdul Hamida I. 
»Kada (ovaj) carski uzvišeni ukaz bude prispeo pročelniku Kadija 

i Sudija, rudniku vrlina i reci, našem Gospodinu Skopskom kadiji, kojem 
da se umnože vrline, neka mu bude na znanju, da je od timarske struke 
Jusuf zvani Spahija dostavio Žalbu prestolu moje sreće (neizmerne), u 
pogledu pašnjaka sela Soponice, Opštine i Okruga Skopskog, koji je 
(pašnjak) mojim plemenitim i slavnim dekretom zaveden u 
defteri Hakaniski timar, a č i j i p l o d i d a ž b i n a pripada selu, te kako 
se je zaželelo, da se na mestima (ovog)1 starog pašnjaka, koji se nalazi 
u ataru pomenutog sela, izlazi u svoje vreme sa ovcama i ostalom 
stokom, od njegove trave pase i voda iskorišćuje, te da se traži 
prima i uzima popašnina prema mogućnosti, tako da im sa strane nesme 
biti ni u kom obliku mešanja niti napada. Suprotno ovome dostavljeno mi 
je, da je od stranaca i osvetnih lica zvani Murad Jazidžija sa nekim 
ljudima, koji su, privrženi njegovoj volji, ponovno i protivu zakona uzimali 
i primali dažbinu pašnjaka, nudeći im (od toga) neki deo pod imenom 
»Maktu«, te su na ovaj način bili začetnici i uzrok da prirede naplati i 
ugroženost nad timarskim plodovima. Na molbu upućenu mi za Carsku 
odluku, da se na stare pašnjake, nalazeće se u ataru pomenutog sela u 
svoje vreme izvode na ispašu ovce j ostala stoka iskorišćujući od trave 
i vode i uzimajući dažbinu prema mogućnosti njihovoj, s tim da se ni
jedno (strano) lice ne mesa u dažbinu popaše niti da isto napadne, što 
bi pomenuto bilo protivu zakona, te je (o tome) izdata i 
moja naredba, da se po zakonu postupa. 

Kada ova moja plemenita naredba po ovome odnosu prispe i ako 
dažbina pašnjaka od atarskog,ploda sela Sopinca bude zavedena u novu 
knjigu Defteri Hakaniskog Timara i pomenuti posao bude potpuno zabe-
ležen i popečać-en od strane mojeg prestola sreće u,ispravnom primerku 
Hakaniskog Novog registra to neka se postupa po naređenju 
izdatom u ovome smislu, te na stara mesta ispaše, koja.se nalaze na 
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zemljištu pomenutog sela, neka se izvode u svoje vreme na ispašu ovce 
sa ostalom stokom i onaj koji bi od njfegove trave (pašnjak) i vode isko
ristio, ma ko to bio, neka im se prema njihovom stanju — kapacitetu 
dosudi dažbina popašnine i od njega uzme. Protivno pomenutom zakonu 
neka se od ostalih (stranih) lica niko ne mesa niti da isto napadne. Ovo 
zabrani i odstrani. Od sada nemoj nikome dopustiti, da delà protivno 
ovoj mojoj Carskoj naredbi i zakonu. Ne učini da po pomenutom poslu 
još jedared prispe moja naredba. Neka ti je ovako na znanju i da pleme
nitom znaku pokloniš poverenje. 

Pisano pri kraju Šabana (meseca) godine 1190. 
Zaštitnik Carigrada. 

3. O principima zakona za ograničavanje drž. šuma sa gledišta šumske 
ekonomije. 

Treba imati u vidu, da je pri ovim radovima najjači interesent — 
posmatrano pojedinačno — država. Ona je imala da resi pitanje svojine 
za sve svoje šume i ostala zemljišta u ovoj oblasti. Sasvim je prirodno, 
da je država htela da pri rešenju ovog čisto pravnog posla ujedno resi i 
ostala pitanja, koja se odnose na obim, oblik i dalji budući život dotičnih 
njenih šuma. Zakon o ograničavanju državnih šuma zadovoljio je te 
želje države kao sopstvenika i država je isti koristila, u koliko to nije 
protivno naređenjima i građanskog zakona. Prema čl. 10 zakona za ogra
ničavanje državnih šuma iz 1922. god. i § 11 u vezi § 1 onog iz 1930. 
god., sud za ograničavanje drž. šuma povlači graničnu liniju oko državne 
šume. Prema ovim zakonskim naređenjima Sud ima »bez obzira na pri
vatnu svojinu obuhvatiti svu šumu i šumsko zemljište na koje država 
polaže pravo svojine i koje zbog svoga položaja, svih fizičkih svojstava, 
klimatskih, opšte prirodnih i šumskih gazdinskih razloga treba da čini 
jednu celinu i da se stalno održava u pošumljenom stanju.« 

Kako se vidi, ovo je široko ovlašćenje za sud u pogledu postavljenja 
granične linije oko državne šume. To pak ovlašćenjfe ide u korist države 
— sopstvenika, jer se njoj prvobitno pri ograničavanju time daju veliki 
kompleksi na bazi spomenutog zakonskog člana, a u smislu stvaranja 
jedne ekonomske celine radi omogućavanja i izvođenja šumske ekono
mije. Sopstvenici oštećeni ovakvom linijom podnašajn prijave samom 
sudu, koji po njima rešava u slučaju da površina zemljišta, zbog kojih 
su podnete, ne prelazi 5 hek. Žalba na presudu Suda za ograničavanje 
može se izjaviti Prvostepenom Sudu. Po prijavama na zemljišta preko 
5 hek. za rešavanje nadležan je Prvostepeni Sud. Po tim prijavama, a 
po čl. 14 spomenutog Zakona, kao po tužbama protiv države, Prvostepeni 
Sud traži odgovor od Ministarstva šuma i rudnika, pa određuje ročište, 
izviđa spor često ponovo na terenu i sudi. Izlazi se na teren i ako je Sud 
za ograničavanje već bio na terenu, premerio takvo zemljište i skicu 
poslao uz protokol terenskog uviđaja u smislu čl. 11 istog Zakona. 

Presude Prvostepenog Suda za ovakve sporove preko 5 hektara 
nisu izvršne. Nezadovoljna strana traži presudu Apelacije. Tako se sa 
tim ide dosta sporo. Po izvršnoj presudi od strane Apelacije Načelstvo 
sreza vrši predaju zemljišta privatnom licu odnosno kakvom samouprav
nom telu — ako je spor presuđen na štetu države. Takvoj predaji pri
sustvuju ostali graničari, pa i predstavnici države (šef uprave), koji pot-
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pisuju protokol primopredaje. Sve ovo utiče, da se poslovi oko rešenja 
svojine sporo izvršavaju, da je od prvog povlačenja linije oko osporenog 
imanja do predaje prošlo bar toliko vremena, da je (i inače provizorno-
ostavljena) linija već uništena i da sada treba pri predaji učvršćivati 
liniju i u tako utvrđenoj liniji predati dosuđeno zemljište. 

Sve to ne bi bilo tako teško, ali je najteže to, što se pojavljuju i 
prijave potkrepljene svojinskim dokazima, ali bez detaljnog opisa gra
nice imanja i bez određene površine. Turske tapije i slični dokazi obično 
ne kazuju detaljne granice, već često samo naznače nekoliko belega ili 
još gore zvana mesta, pa sada treba povući poligon na bazi tih belega 
ili zvanih mesta. Kada se kaže na primer, da je to i to imanje u grani
cama između S u v o g R ud i š t a sa severa, reke sa juga, Markove 
kruške sa zapada i Lokve sa istoka, onda ima uvek mogućnosti, da se 
te granice rastegnu, blagodareći konfiguraciji terena. Treba znati, da 
ovde za vreme Turaka nije bilo katastra, da se on tek sada polako uvodi.. 
Isto tako treba znati, da se svi ti mesni, katkad proizvoljni nazivi ne 
nalaze ni u Đeneralštabnoj karti. Dakle ostavljeno je, da se veruje iskazu 
svedoka, koji će pokazati te belege. Ako je u takvoj tapiji naznačena 
površina, onda bi se još moglo kazati, da Sud treba prema toj površini 
da odmerava taj teren, koji je u sporu. Međutim to se protivi zakonu, 
koji više daje vere belegama nego računu površine. Na primer ako u 
tapiji stoji, da neka sporna površina iznosi 100 hektara i da se ona pro
stire u tim granicama određenim sa tim i tim belegama, onda Sud po
klanja punu veru opisu belega i ne obzire se na pokazanu površinu, pa 
to čak i onda ako je ta površina 2 ili više puta u stvari veća nego što 
u tapiji piše. Ovakve prijave i tapije odnose mnogo vremena i kada se 
ima na umu značaj samog ovakvog rada, onda se može da shvati i 
opravda i sama sporost u rešavanju, kao i potreba onih ponovnih izlazaka 
na teren od strane višeg suda. Treba da se zna, da je bilo slučajeva, u 
kojima je država dolazila češće u takvu situaciju da preko takvih neodre
đenih i nejasnih belega i granica uopšte izgubi i čitave komplekse sa 
po 500 i više hektara. Naročito ako je tu u pitanju lepa četinarska šuma. 
Poznati slučaj u Mojstirskim planinama daje jedan eklatantan primer 
takvih mogućnosti. 

Zakonodavac je doduše obratio pažnju na vegetaciju i na konfigu
raciju takvih osporenih zemljišta. Zato je u čl. 11 istog zakona iz 1922. 
god. naređeno, da se u protokolu uviđaja, o kome je napred reč, mora 
»konstatovati, da li je ono« (t. j . zemljište) »sastavni i nerazdvojni deo 
šume, ц' čijim se granicama nalazi, je li obraslo i kakvom gorom po vrsti" 
i starosti i da li se i sa te strane kao i po konfiguraciji i svojim fizičkim 
osobinama razlikuje od okolnog zemljišta. »Međutim i ako starost drveća 
može da dokumentuje uživanje tog zemljišta uopšte, odnosno iskorišća-
vanje šume —• ipak sa gledišta zakona ne daje definitivan sud o pravu 
svojine zbog neodređenosti, ko je stvarno koristio tu šumu. Slično i kon
figuraciji zemljišta, razlika šume i razlika zemljišta. Sve su to samo 
pretpostavke, tragovi za traženje izlaza u donošenju zaključaka, ali ne i 
definitivno određene činjenice, na kojima može da se bazira presuda. Sve 
te pretpostavke padaju pred nekoliko redi u tapiji ili sličnom dokazu o 
svojini, u kojima stoji da se granica odnosnog spornog imanja nalazi 
između tih i tih belega. 

Zakon od 1930. god. u suštini nije mnogo izmenio ove glavne mo
mente. Taj zakon, istina, uprostio je rad na taj način što je povećao nad-

253 



ležnost sudu za ograničavanje drž. šuma, po kojoj je on moćan da rešava 
o sporovima bez obzira na veličinu, dajući sada i pravo državnom za
stupniku da izjavi žalbu, ako nije sa granicom zadovoljan, što po ranijem 
zakoiu od 1922. god. nije imao pravo. Time se postupak uprostio. Ali i 
dalje ostali su oni glavni momenti, koji idu u prilog državi, da se njoj 
zbog opštih koristi omogući, da bez obzira na privatnu svojinu dođe do 
jedne šume, koja treba da bude jedna celina sa gledišta fizičkih svojstava, 
klimatskih, opšte prirodnih i šumsko gazdinskih razloga i da se stalno 
održava u pošumljenom stanju. 

Kada se dobro pogleda intencija zakonodavca, vidi se, da je ovaj 
zakon ujedno i propaganda za državno šumarstvo, satisfakcija i priznanje 
državnoj šumarskoj organizaciji i puno poverenje, da će se šumsko ze
mljište održavati u pošumljenom stanju, ako se ono nalazi u državnom 
posedu. U svemu po tome izgleda, da sud ima više obazrtvosti prema 
državnim interesima. Tako nam se zakon za ograničavanje drž. šuma 
prestavlja. Tako su u toj liniji i neki od postupaka ovim zakonima na
ređeni. Tako po čl. 10 Zakona od 1922. god. i po čl zakona od 
1930. god. sud povlači graničnu liniju oko državnog poseda i ako je tom 
povučenom linijom zauzeo privatne posede, prima prijave zaintereso-
vanih i po njima rešava. To bi, grubo rečeno, bilo; »kadra tuži, kadija 
sudi«. Sud je već doneo svoju odluku pri odlučivanju, gde će sprovesti 
graničnu liniju. U ovom slučaju ne bi trebalo da sud ima nadležnost, da 
i sudi po takvim prijavama. Sve bi one trebale da se šalju višem sudu. 
Odnosno graničnu liniju imala je da povlači komisija Ministarstva Šuma 
i Rudnika i tako da izazove zainteresovana lica na spor, koja bi onda 
mogla da tuže državu zbog zauzeća nadležnom Prvostepenom Sudu i t. 
d. Međutim, zakonodavac je hteo komisiji da pribavi jači atribut dava
jući joj naziv suda za ograničavanje, imajući u vidu da potezi Suda pri 
postavljanju granične linije neće biti u jednostranom, uvek u državnom 
interesu. Činjenicom, da se po čl. 14 zakona od 1922. god. pozivala država 
odnosno Ministarstvo da podnese odgovor po podnetoj prijavi, koja se 
smatrala tužbom, za veće površine od 5 ha. — dokaz je, da se u stvari 
blagonaklonost prema državi pokazivala samo za manje posede, svakako 
u glavnom za granične, i odnosila se na neznatne korekcije takve gra
nične linije. No i to u suštini samo po formi. U sporovima za veće povr
šine tim je zakonom učinjena još slabija usluga državi, jer kada se su
dilo po građanskom zakonu i kada su se uzimali za dokaz o svojini oni 
elementi, koje taj zakon propisuje — onda čl. 10, koji spominje klimatske, 
zemljišne, konfigurativne pa i vegetativne osobine spornog objekta, 
pada sam od sebe i ustupa mesto stvarnim činjenicama konstato-
vanim ma i u nejasnoj i neodređenoj tapiji ili sličnom dokaznom srestvu 
o svojini. 

Kada se pročitaju ovi zakoni, stiče se uverenje, da se nekako htelo 
da udovolji onoj narodnoj: i vuci siti i koze na broju«. Šumarima date su 
najlepše želje u ovim zakonima. Pretpostavilo se, da će se ograničiti 
državne šume u onom obimu i obliku, u kojima se može gazdinstvo oba
vljati kao u ekonomskim cel'inama. Čak su se predvideli zemljišni i klimatski 
faktori! Međutim praksa je pokazala, da retko imamo ograničenih šuma 
u tom željenom obimu i obliku, jer su se mnogi drugi pozitivniji i jasniji 
zakonski propisi isprečili pred tim himeričnim željama. I to je dobro i 
srećno učinjeno, jer principi prava svojine imaju pre svega da se poštuju. 
Ni u kom slučaju ne treba zakonom i zakonskom silom iziskivati materi-
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jalne žrtve pojedinaca u korist bogatstva celine, a najmanje to treba 
primenjivati kod naših najsiromašnijih planinaca. 

Najzad treba biti iskren. U zakonu za ograničavanje državnih šuma 
izgubilo se iz vida, da se predvidi, da se pri ograničavanju drž. šuma isto 
tako ima obzira u stvaranju potrebnih šumskih celina kod seoskih i op-
štinskih poseda, čemu je tako stručnjački težio čl. 10 Zakona iz 1922. god. 
i §§ 11 i 1 zakona iz 1930. godine, jer III stav §§ 11 poslednjeg zakona i 
pokraj slične želje za seoske i opštinske šume ne stavlja državne i ne
državne šume na istu nogu u tom smislu. Mora se priznati ipak, da se 
zakon iz 1930. god. više približava ovom našem shvatanju, nego onaj iz 
1922. godine. Čini se da su oba zakona obraćala pažnju više na eko
nomsku potrebu u drvetu okolnih sela nego što se mislilo na formu i 
celinu same šume, koja se dodeljivala selima iz ekonomskih potreba. 

Te teškoće oko konfuznih, nesređenih sistema svojine za vreme 
sultana, pooštrenih takođe neiskristalisanim namerama zakona za ogra
ničavanje državnih šuma, u kojima su se mešali pojmovi svojine sa poj
movima čuvanja šume i održavanja istih u pošumljenom stanju — što 
je trebalo da bude predmet neke komisije za ekspropriaciju i arondaciju 
državnog šumskog poseda — otežale su rešenje o svojini, tom neospornom 
i najvažnijem pitanju u šumskoj kao i u svakoj privredi. • 

I kada se sve to ima na umu kao i onaj ogromni materijal, koji je 
trebalo savladati, onda moramo reći, da je ovaj ceo posao išao onim 
putem paralelno opštim prilikama, u kojima se naša mlada* Otadžbina 
razvijala. 

Résumé. Dans cet article je donne des détails sur la délimitation des forêts 
dans la Serbie du Sud. J'explique que ce travail, pénible et délicat selon sa matière, 
était si difficile vu le système compliqué des propriétés du Sultan,des Seigneurs 
féodaux et des paysans qui ont eu seulement le droit viagère, plutôt du travail. 

On voit que ce travail va Être bientôt terminé et que Г Etat aura ici une 
surface des forêts et de terrains forestiers de 40O à 500-000 hectares. 

Aussi je joins un acte du pouvoir turque, interessant au point de vue de style 
et de propriété. 

Dans la troisième partie, je donne un aperçu sur les principes de Г économie 
forestière dans la loi de délimitation des forêts, où je démontre que cette loi a 
cherché de créer les forêts d'Etat dans la forme et quantité capables d'assurer une 
solide exploitation forestière. 

255 



Inž. ORESTIJE KRSTIĆ (SKOPLJE) : 

УГОВОР O ПРОДАЈИ ШУМЕ ЛОПУШНИК 
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ИМОВНО-ПРАВНИХ ОДНОСА У 19. ВЕКУ 

(LA VENTE ET LE RACHAT DE LA EORÊT LOPUŠNIK, 
SOUS LE RÉGIME TURQUE) 

Осим Закона и Средњовековних златопечатних хрисовуља, повеља. 
и наредаба наших владара онога доба, после пропасти државне и на-
родне самосталности изгубили су ce многи писмени трагови из нашег 
народног живота. Рукописи и књиге мањег значаја код поједних поро-
дица врло су ретки. Нагаа села на Југу паљена су, расељавана, уни-
штавана, na je лриродно, да су уништени и многи извори, који би нам 
данас могли пружити више светлости на ондашње прилике народа и 
његовог живота. Сачувана су мнота драгоцена документа из нашег 
средњег века, која имају општи значај и важност за историју онога 
времена, али ретка су документа писана нашим језиком из доба турске-
владавине y овим крајевима. 

Истражујући no Ј. Србжји документа, која говоре о шумама и 
иравним односима y прошлости, наилазио сам на документа искључнво 
из турских извора и на турском језжку. To су махом фермани, иљами, 
сенети, тапије и т. д. и то често врло старог датума (на пр. из почетка 
17. века). 

Међутим за проучавање односа од великог су интереса документа 
писана на нашем народном језику. У таквим докумеитима могу ce наћи 
драгоцени нодаци из онога тешког времена, кад je наш народ на Југу 
био потпуно незаштићен y привредном, националном и просветно-
културном животу. 

Поменућемо овде аутобиографију Ћурћина Илије Кокалеског, 
сточарског челника и народног првака из села Лазаропоља y Горњој 
Реци, на планини Бистри. Његова нас личност занима и no томе, што 
je он као врло богат сточар и самоук y писмености оставио за собом 
свој животопис, своју аутобиографину, започету пред крај 18. века, a 
довршену y првој половини 19. века. Његова свест да опише свој живот 
y једној аутобиографији и да остави потомству податке о свом животу 
и раду, истиче га као врло кзразиту личност онога времена y Горњој 
Реци. Његова аутобиографија садржи врло интерееантне податке о сто-
чарству уопште, a посебно о летњкм и зимским испашама, о миграцији 
и номадизму пастирског живота, кад je наш народ, после пролаза 
азијских Јурука сточара преко планина Балканског Полуострва, под 
највећим и најцрњим тешкоћама одржавао свој живот y страховитој 
анархији, коју je Ввропа запамтила. 

Аутобиографија Ћурћина Кокалеског, сточарског челника, оп-
сежна je књига и о њој не може овде бити више говора, пошто она 
изискује посебну студију. 

Овом приликом даћемо само приказ једног другог његовог доку-
мента, који je тако исто занимљив. Taj докуменат имамо y оригиналу. 
To je y ствари један купопродајни уговор о продаји шуме Лопушник,, 
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коју je Ћурћин Кокалески продао селима Кленову и Душогубици (види 
приложене енимке обадвају докумената). 
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Сл. ), 

Из тога ce уговора разабире, иакс ce народ сам сналазио, како није 
налазио никакве заштите код турских власти, већ ce помагао сам и 
•ослањао свој живот и односе на појмове о части и о вери. 

Taj његов уговор (сл. 1.) гласи на ондашњем говору овако: 
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»Сенет од Христа 1845 године; Сенет турски 1262 год.« 
»Деветлум, инаетлум, Султан Неџим азурстлерум фукараја меха-

• р н р 

; -, 

XV '"' 'vf ' jT* w MIT« ti'r-i** m ufa пц ri"fy 

mrt тгшф и^/шџ ctfjfafitntm'vrta*»m 

1Џ V 

4Wf3 
*frW CrWrJ &tf* 4yf4 UH** T*ti:f ç 

îfa •лтж* j*iw?3 **<• % -«"Uff/ 

Сл. 2. 

метлум какетода алах бир ђуиони бин елесун; Везир иди довлетлудг 
Рахо Паша ефеидумус«. 

»Да ce зноет, Ja, Ђурчин Илија Кокалееки от Лазаропеле го купих 
Лопушник от цара — дванајесет хиљјади и пет стотини гроша. 12500-
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гроша; ми ce сори оосе арџиви кадим. (арџои)? Никои маниа да немат. 
Лосле доидое Кленвјани дим дада место от Лопушник. Сжго делихме до 
речшпте. Ми дадое четири хиљаде и педесет гроша. Запт не им дадох, 
имае кусур. Го чуваје неколку години, станае да го продавает скришем. 
Немае запт, неможее безат. Доидое еднага, доидое двапоти. Ja им 
рекох, не чините вие сами, соберите ce си селањи, ce собрае сите Кле-
новјани, триесет и четири мина; си зедое парите како ми и даде аманет. 
Теке си и зедое си и изделне no 116 гроша на нефер. Co клетва и со 
ванђелија, кој ha свртит от зборот и от верата да вртит, да je проклет 
и нафорисан, си зеде парите бир тамам. 

»Господ и пречиста богородида штити... 
Поп Мартин шаит,1 аџи Секо, шаит, Трпко Караџа пгаит, Стамат 

Панче, шаит, Иван, шаит. Турци 1иаити десет мина, от Дебор, шаити. 
»Ja Кузман Мирче, 116 гроша; Трпе Петрс 116 гроша; Тане Петре 

116 гроша; Лазар Петре 116 гроша; Вељјан Костадин 116 гроша; Илија 
Секула 116 гроша; Никола Секула 116 гроша; Дамјан Наум 116 гроша; 
Петре Стојко 116 гроша; Фшиш Митре 116 гроша; Цветко Митре 116 
гроша; Секула Ристе 116 гроша; Трајан Петре 116 rpoma; Аврам Дамјан 
116 гроша; Анђеле Павле 116 гроша; Танаско Трајан 116 гроша; Никола 
Трајан 116 гроша; Блаже Трајан 116 гроша; Ристе Нсдељко 116 гроша; 
Мите Крсте 116 гроша; Сиљјан Павле 116 гроша; Димитрија Цуде 116 
гроша; Танаско Трепко 116 rpoma; Сиљјан Наум 116 гроша; Аврам 
Ристе 116 гроша; Ђурс Јове 116 rpoma; Јаковче Ристе 116...; Кузман 
Ристе 116, Јован Секула 116 rpoma. Трајан Павле 116, Адере Крсте 116, 
Адре Нове 116, Јован Јаковче 116, Стојан Зуко 116 rpoma. 

»Си и зедое парите сите кленовјани бес џеза и бес прекословија 
4800 гроша. До Лопушнитс немает илака ништо. 

»Села да ce делит синорот со Кленово от лие и Думовица Лопу-
шничка. Ja не зном. Кичевци зноет синорот коде схловјани, ивајчани, 
поповјани повезни? лахчани. Синорот Кершевица, долу во рекана ехло-
вечка имат и нишан К е р с т, туве пишит. У горс Темнрт Дол, y горе 
Барбура, потем Османов аргач, Невестин Гроп, на преку до орман, Ку-
деви вирови, Попова шапка, Радичова ливада, y долу пак Темни дол, 
одоваде Лековита вода, no дол пак во река y горе пак Кршевица. Туве 
ce четири синори Лопушнички, ехловечки, ивачки, кленовечки и сенет. 
Тие Кичевци чинит испат,2 синорот ним дае на шија. Ja незном«. 

»Ja 'Бурчин ћ е х а ј а л и ш а и го сака , от ли су дал 
Ц а р у 15.000 rpoma. От ли е Ц а р с к и и м л а ч к и и н и к о и 
м а н а нее туве . J a су дал пари«. 

»Месеца маја ден 15.« 
Место српског печата Место турског печата 

Ђурчиновог. Ђурчиновог. 

Kao саставни део првог документа налази ce (сл. 2.) још један 
докуменат, којим сељаци из села Кленова и Душогубице потврђују 
пријем новца Ђурчину Кокалеском и враћају му y посед шуму JIo-
пушник. Taj докуменат гласи: 

»Да ce зноет, како доидохме, мие Кленовјани и Душогубјани, оти 
како си зедохме парите за Лопушнирс назат от Ђурчжна, како шо му ж 

1 сведок — 2 сведоче. 
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дадохме аманет. Четири хиљјади и педесет гроша бсс ђеза и бес пре-
кословија. 

»Тои си го зеде место Лопушник никои маниа нее туве. От cera 
шаит Гослод и свјатаја Богородица и сите, свјати Богоугодници Божни, 
За това даваме овеа писмо. Кој ћа менит зборот, да менит и верата, 
проклет и нафорисан, си зедофме парите кусур немаме. 

»Ja Кузман Мирче, Трпе Петре, Тане Петре, Лазор Петре, Велјан 
Костадин, Илија Секула, Дамјан Наум, Петре Стоико, Филип Митре, 
Цветко Митре, Секула Ристе, Стојан Петре, Аврам Дамјан, Анђеле 
Павле, Танаско Трајан. Никола Трајан, Блажа Трајан, Ристе Неделко, 
Митре Керсте, Силјан Павле, Димитрија Џуде, Танско Петко, Сиљјан 
Наум, Аврам Ристе, Ђоре Јове, Јакофче Ристе, Кузман Ристе, Јован 
Секула, Трајан Павле, Адре Крсте, Адре Нове, Јован Јакофче, Стојан 
Зунко, на другите четворица су им и пошал. 

»Шаити Турци сејмените, пољјаците, Велија от Блаца. Лош 
Мемет од Сербјани шаит; Задуш од Дебор шаит, Абас ara Кохс од 
Дебор шаит, Селман ara от Крифци, от џазот Селжм Арап нтаит, од 
ДОЛНР! Дебор шаит. 

Рисјани non Мартин шаит, Аџи Секо шаит, Стамат Никола шаит, 
Секо брат му шаит, Доне Силјан таит, Иван Коло шапт, Трпко Караџа 
шажт, сето село шаит«. 

Ha књижевиом говору први докумепаг гласи овако: 
»Милостиви заштитник државе, светли Султан Неџип, покро-

витељ сирогиње, нека му бог једини испуни све жеље срца његовог. 
Везир беше заштитник, Рахо паша наш господин« (превод са турског). 

»Нска ce зна, Ja, Ђурчин Илија Кокалески из Лазаропоља, купио 
са-м Лопушник од Цара за 12.500 гроша. Ca судским трошковима учини 
ми ce 12.500 гроша. Нико да нема никаквог приговора. Затим дођоше 
Кленовјани, да им продам део Лопуганика, Поделисмо га до речигата. 
Дадоше ми 4050 гроша. Потврду им писам дао, погато су били погре-
шили. Чували су тако (купљену шуму) неколико година, a затим по-
чеше да je кришом продају. Нису имали право, a без тога нису могли 
(располагати). Дођоше једном, дођоше и други пут. Ja им рекох; ne 
сачињавате ви сами село, скупише ce сви сељаци. Скупише ce сви Кле-
новјани, њих 34 лица и узеше новац, како су ми га дали y аманет. Чим 
узеше, они поделише новац no 116 гроша на главу. Под заклетвом и 
под Еванђељем. Ko погази споразум, од вере да отпадне, да je проклет 
и нафорисан. Узедоше сав новац до последње nape. 

»Господ и пречиста Богородица да нас игогти. Поп Мартин, све-
док, аџи Секо: сведок, Трпко Караџа сведок и т. д., затим: Турци, све-
доци њих десеторица из Дебра«. 

Затим долазе потписи Кленовљана, који су примили новац са 
назначењем суме, колико je који примио. 

После тих потписа наставља ce даље ређање y овом писмену и 
каже ce: 

»Сви Кленовљани узеше новац без остатка и без примедбе. У Ло-
пушнику немају апсолутно више ншпта«. 

»Сада да ce одреде границе према с. Кленову, јер и Думовица 
припада Лопушншгу. Ja незнам те границе. Кичевци знају, где ce на-
лази граиица лрема ехловјанима, ивајчанима, поповјанима n лахча-
нима. Границе Крушевиде: доле y ехловачкој реци постоји белега Крст. 
Ha више y Темни дол, горе Барбуром, путем за Османов аргач, Неве-
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стин гроб, право иа шуму, на Кудеве вирове, на Иопову шапку, Ради-
чову ливаду na на ниже поново y Темни дол. Одавде на Лековиту 
воду, долом онет y реку, a одатле на више на Кршевиду. Ту су четири 
међе: лопушничка, ехловачка, ивајчанска и клсновачка. 

»0 овим границама посведочили су Кичевци, нека их на дупш 
носс. Ja не знам.« 

»Ja Ђурчин, Ћехаја, написах и тако хоћу, јер сам дао Цару 
15.000 гроша. Због тога што je ово царева кмовина и нико да нема 
никаква приговора овде, јер ja сам дао nape.« 

»Месеца маја, дана 15«. 
Други докуменат на данашњсм правилном говору гласи овако: 
»Нека ce зна, како смо догали, ми Кленовјани и Душогубљани, и 

како смо узели новац за Лопушник, онако исто како ciio га били дали 
Ђурчину y амапет — четири хиљаде и псдесет гроша без остатка и без 
приговора«. 

»Он (Ђурчин Кокалески) прими место Лопушник/ и нико иротив 
тога ништа да нема. 

»Од данас нека нам je сведок Господ и Света Богородица и сви 
евети Богоугодници божји.« 

»Зато издајемо ово писмо. Ko буде променуо опоразум и веру да 
промени, да je проклет и нафорисан. Узесмо наш новац без икаквог 
остатка.« 

После овог заглавља на признаници следују пошиси: имена оних 
који су новац примили и имена присутних сведока. 

Ваља поменути, да су сведоци били: »турци сејмени, пољаци и 
»Лош Мемет« (зли Мемет), познат y целом оном крају још и данас као 
велики арамија. 

Ово писмено интересантно je no томе, што je поникло y самом 
народу, без учешћа власти; што je Ђурчин Илија Кокалески к y п и о 
Лопушник о д ц a р a и имао према томе право да купљену шуму 
црода и трећим лицима. Он je од купљене шуме продао само један део 
селу Кленову и Душогубици. Кад je впдсо, да су сељаци почели крншом 
продавати и међу собом делити купљену шуму, он ј(л имао толико 
в л а с т и и а у т о р и т е т а , да поништи ту продају, вратио им новац 
и нопово постао сопственик тога проданог дела Лопушника. Да ли je 
ту играла улогу свест о чувању шуме као целине за сеоску Заједницу 
или Ђурчнн није смео дозволити распарчавање шуме, коју je он купио 
од цара, није јасно. Претпостављамо да je он тиме хтео да спречи рас-
парчаваље сеоске шуме no својој доброј намери. 

Врло су ретки случајеви, да je неко могао купити какву шуму од 
Цара, a нарочито je то загонетпо за једног рајетина Ђурчина. Цар je 
поклањао, a бегови су отимали од народа оно што им цар није no-
клонио, док je Тзурчин »купио од цара«, како сам каже y своме лисмену. 

Познато je, да je Ђурчин одлазио и y Цариград и да je одржавао 
везе са извесним вишим круговима y Цариграду, na je могуће да je 
некоме заиста платио 12.500 гроша и тако »купио Лопушник од цара«. 

За познавање ондашњих економских прилика ово писмено може 
нам послужити, да бар донекле добијемо утисак о прометној вредности 
шума y оно доба. Шума Лопушник налази ce на огранцима пл. Бистре, 
између Лазаропоља и Кичева. To je данас храстова шума, док сел^апи 
говоре, да je Лопушник онда био нашњак, када je један грош имао врло 
велику вредност, a сточарство најрентабилнпја привредна грана. 

261 



Сматрали омо потребним да објавимо овај докуменат о једном 
приватно-правном односу ради упознавања прилика, под којима je 
живео наш народ y овим крајевима под турском управом, и да прика-
жемо овај до сада необјављени докуменат, који није толико важан 
колико занимљив као орнгинална реткост писмена one врсте. 

Résumé. D' après les photographies, imprimées ci-devant, de deux documents 
originaux de vente et de rachat d' une forêt, le riche pasteur Djurčin Ilija Kokaleski, 
originaire de village Lazarcpolje en Serbie du Sud, avait acheté une forêt »du Sultan 
turque«, dans la première moitié du XJXme siècle. Cet achat de la foret et du 
pâturage a été um cas très rare et intéressant. De la même forêt le pasteur Kokaleski 
a vendu une partie au villages Clénovo et Douchogouibitza. Comme les paysans ont 
commencés à vendre et à partager la forêt, Kokaleski n' a pas permis ce parcellement 
de la forêt. Il a invité les paysans, leur a rondu l'argent et redevient de nouveaux 
le propriétaire de la forêt. 

Le document est intéressant parce qu' il est écrit par le pasteur Kokaleski 
lui même, sans être approbé auprès les autorités turques. 

Les témoins de cette transaction ont été en premiier lieu, entre autres, le bon 
Dieu et Г Evangile. 

Ing. ŽIVOJIN VANČETOVIĆ (SKOPLJE): 

ŠUME U METOHIJI I NASELJAVANJE 
(LES FORÊTS DE MÉTOHIA ET LA COLONISATION) 

Metohija je ravnica sa niskim brežuljcima, koji se skoro i ne opa
žaju, a okružena je visokim planinskim vencima. Gledana sa visova 
okolnih planina daje sliku velike, veoma ravne površine, izbrazdane nji
vama i livadama, sa velikim tamno-zelenim mrljama zemljišta pod šumom 
i šikarom. Ta ravnica približno zauzima oko 1.600 km2 i prostire se u 
srezovima: Istočkom, Pećskom, Đakoviekom i Podrinskom. 

Kada se govori o Metohiji, uvek se misli na zemlju veoma plodnu 
i bogatu u poljoprivrednom pogledu. Plodnost zemljjišta, koje je u glav
nom peskovita ilovača, leži u navodnjavanju, a bogastvo u poljoprivredi 
tesno je vezano sa bogastvom u šumama. Metohija je veoma bogata 
vodom. Ispod planinskih venaca izvire bezbroj jakih izvora, čijom se 
vodom natapaju skoro sva ziratna zemljišta, bez čega bi usevi bili slabi 
usled propusnosti tla. Pored toga Metohija je bogata šumama, te je raz
vijeno stočarstvo, koje daje mogućnost đubrenju ziratnih zemljišta i 
izvozu stoke, što dopunjuje bogastvo poljoprivrede. 

Ziratna zemljišta većim se delom nalaze u dolinama i podvodnim 
mestima, a šume zauzimaju valovit brežuljkasti teren i ravnice iznad 
rečnih dolina. Na šume i šumska zemljišta u Metohiji otpada oko 47%. 
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Šume su dobrim delom na relativnom šumskom tlu. Pojedini kompleksi 
tih šuma iznose po nekoliko hiljada hektara. Glavne vrste drveća u tim 
šumama čini hrast, cer i u nekoliko pitomi kesten. Većim delom su šume 
niskog uzgoja, šume panjačc. a gdegde se nadu šume visokog uzgoja 
pitomog kestena i hrasta i to na manjim površinama; to su obično za
brani pojedinaca. 

U pogledu vlasništva, šume u Metohiji bile su ranije podeljene na 
seoske i privatne. Seoske su šume sačinjavali glavni kompleksi, a pri
vatne zabrani u blizini kuća. Gospodarenje u tim šumama bilo je neure
đeno. Svaka je porodica imala pravo da iskorišćuje šumske proizvode za 
svoju domaću potrebu, pa čak i za prodaju na malo, za snabdevanje 
sitnih namirnica u kući, i to bez ikakvog naročitog odobrenja sela, od
nosno seoskog odbora, jer se svaka porodica smatrala kao ravnopravan 
član u pogledu iskorišćavanja šumskih proizvoda u seoskoj šumi. Seča 
je vršena bez reda, jer je svaki sekao gde mu je bliže i pogodnije za 
izvoz. Stoka je takođe puštana na popašu na celoj površini, te su poje
dine parcele šuma usled prekomernog iskorišćavanja u pogledu seče 
i popaše pretvorene u šikare. Nešto su bolje čuvani privatni zabrani, koji 
su u glavnom i služili za snabdevanje građevnim drvetom. 0 tim zabra
nima se starao domaćin, koji je strogo vodio računa o potrajnosti gospo
darenja i pazio sa svima ukućanima, da neovlašćeno lice ne izvrši kakva 
seču, а kada bi se koji gorosečac zatekao na delu, vrlo često je plaćao 
glavom. 

Seoske šume bile su podeljene međusobno obično prirodnim grani
cama. Svako je selo čuvalo svoju šumu i svaki je seljak znao granice 
seoske šume, te je često dolazilo i do krvoprolića, kada bi se u šumi 
zatekla lica iz drugih sela da vrše seču ili popašu stoke. 

1 ako se sa tim šumama gospodarilo neracionalno i bez ikakvog 
reda, one ipak nisu uništene blagodareći dubokom i hranivom tlu, kao 
i pogodnoj klimi za šumu. Te se šume mogu vrlo lako regenerisati, a 
kada bi se čuvale, gajile i podizale iz semena, mislim neću preterati ako 
kažem, da bi te šume bile isto onako dobre kao hrastove šume u Slavoniji. 

Danas se te šume naseljavaju i šumska zemljišta pretvaraju u 
poljoprivredna. Naseljavanje Metohije je nacionalna i ekonomska po
treba. Pretvaranje relativnog šumskog zemljišta u poljoprivredno ze
mljište ekonomska je potreba, a našem življu iz pasivnih krajeva dati 
mogućnost, da se ekonomski razvija na zemljištu plodnijem i povolj
nijem za zemljoradnju, nacionalna je dužnost. 

Agrarne su vlasti u svrhu naseljavanja stavile pod udar agrara i 
ograničile sva šumska zemljišta u Metohiji, tako da je samo u srezu 
Pećskom, Istočkom i Đakovičkom prema zvaničnim podatcima ograni
čeno od strane agrara 53.556 hektara šumskog zemljišta. Prilikom ogra
ničavanja tih šuma, selima je ostavljeno otprilike po jedan hektar na 
•svaku kuću. Naseljavanje se vrši dosta intenzivno, što je vrlo pohvalno. 
Ali ima grešaka, na koje se pri tome naseljavanju ne pazi u dovoljnoj 
me ri. 

Pri izvođenju toga posla nije se vodilo i ne vodi se dovoljno računa: 
1. o ekonomskoj potrebi starosedelačkih sela; 
2. o ekonomskoj potrebi naseljcnika i naseljeničkih sela; 
3. o sposobnosti samog tla za pretvaranje iz šumske u poljopri

vrednu kulturu. 
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Ekonomske potrebe starosedelačkih sela nisu uzete u obzir skoro 
nimalo. Jedan hektar na jedan dom, koliko je po prilici ostavljeno staro-
sedelačkim selima, ne može zadovoljavati ekonomsku potrebu jednoga 
doma ni u pogledu ogrevnih drva, a o popaši i da se ne govori. Kad se 
uzme u obzir i činjenica, da ta sela nemaju druga utrinska zemljišta za 
popašu stoke, onda se dolazi do toga, da će ta sela biti u nemogućnosti 
da drže stoku i biće prinuđena da je svedu na minimum. 

Za sada starosedelačka sela ne osećaju veliku oskudicu u pogledu 
drvnog materijala i popaše stoke; drvnim materijalom snabdevaju se 
kupovinom od iskrčenih naseljeničkih parcela ili sečom u nenaseljenim 
kompleksima, a popašu stoke vrše na šumskim kompleksima, koji još 
nisu dodeljeni naseljenicima. Ima slučajeva gde starosedelačkim selima 
nije uopšte ostavljeno šumskog zemljišta, kao što je slučaj sa selom 
Dragoljevcem u srezu Istočkom, gde se već i sada s velikim teškoćama 
bore oko snabdevanja drvnim materijalom, a to svakako nije jedini 
slučaj. 

I o ekonomskoj potrebi naseljenika ne vodi se dovoljno računa. 
Njima se dodeljuju parcele od 5—15 hektara, većinom šumskog zemljišta, 
Izvesno vreme bio je na snazi raspis Kr. Banske Uprave, da naseljenici 
mogu krčiti svoje parcele, koje su pod sitnogoricom, bez prethodnog 
odobrenja i izdavanja dozvola od strane opšte upravne vlasti u smislu 
zakona o šumama. Time se htela učiniti izvesna olakšica naseljenicima, 
koju su mnogi od njih rdavo primenili, bilo od nevolje, bilo od neznanja 
zriačaja i vrednosti šume, jer su veći deo dobivenog zemljišta pretvorili 
u poljoprivredno. Većina njih učinila je to od nevolje, jer su jedan deo 
drvne mase prodavali, a jedan deo ustupali starosedeocima u zamenu 
za rad oko krčenja, pošto nisu u mogućnosti da plaćaju radnu snagu. Na 
taj način veći deo šuma dodeljen naseljenicima biće posečen i iskrčen, 
a to u toliko pre, što se u tim šumama, kao i u onima, koje još nisu par-
celisane i dodeljene naseljenicima. skoro i ne vodi nadzor nad sečom, 
jer agrarne vlasti, kao vlasnici tih šuma, nisu postavile organe za ču
vanje, a upravne vlasti takođe nemaju osoblje za vršenje nadzora i spre
čavanja prekomerne seče i krčenja. 

Takvim načinom nije osigurana ekonomska potreba naseljenika i 
bolje bi bilo, da su agrarne vlasti naseljenicima dodeljivale potrebno ze
mljište samo za poljoprivredu, a zadovoljenje potrebe na šumskom ze
mljištu da su osigurale izdvajanjem većih šumskih kompleksa za pojedina 
naselja. Ovo bi kud i kamo bilo bolje i u pogledu gospodarenja i u po
gledu uzgoja i čuvanja. Na isti način trebala je da se osigura i eKonomska 
potreba starosedelačkih sela. Obrazovanju većih šumskih kompleksa za 
zadovoljavanje ekonomske potrebe kako naseljenika tako i starosedelaca 
moglo bi se još i sada pristupiti, pošto ima šumskih kompleksa, koji još 
nisu parcelisani i dodeljeni naseljenicima. 

Osim toga prilikom naseljavanja i dodeljivanja zemljišta ne vodi se 
dovoljno računa o sposobnosti šumskog zemljišta za pretvaranje u poljo
privredno. Vrlo često ta zemljišta nose karakter apsolutnog šumskog tla, 
a dodeljena su naseljenicima da ih pretvaraju u poljoprivredna. 

Docnije, 1931. godine naredbom Ministarstva šuma i rudnika ukinuta 
je povlastica naseljenicima, da mogu slobodno krčiti šumsko zemljište 
bez prethodne dozvole upravnih vlasti, te se i oni podvrgavaju zakon
skim propisima u tom pogledu, pa je verovatno, da će se zaštititi od 
krčenja bar apsolutna šumska tla. 
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Potrebno je da merodavni faktori, koji rukovode sa naseljavanjem, 
posvete malo veću pažnju pitanju šuma u Metohiji i ekonomskoj potrebi 
naseljenika i starosedelaca, jer je to pitanje od velike važnosti za op
stanak tih naselja. Naseljavanje Metohije, koje je u uskoj vezi sa pitanjem 
šuma, vrši se bez sudelovanja šumarskih stručnjaka,, a docnije će se, 
kada šume većim delom budu nestale ili budu upropašćene, bacati krivica 
na šumare, i ako u ovom slučaju nemaju nikakvog udela pri rešavanju 
tog važnog pitanja. 

Résumé. La colonisation de la plaine de Métohia est en train de s'effectuer, 
même aux frais de la forêt. L' auteur plaide pour la forêt qui se trouve sur le sol 
absolument forestier, afin d'assurer l'avenir des habitants — autochtones et colonistes. 

DRAGOLJUB S. PETROVIĆ (BEOGRAD): 

OSNOVNA NAČELA ZA RAD NA UREĐI
VANJU ŠUMA U JUŽNO] SRBIJI 

(PRINCIPES DE L'AMÉNAGEMENT DES FORÊTS DANS LA 
SERBIE DU SUD) 

U Južnoj Srbiji, dakle u najjužnijem delu naše Kraljevine, stoji ure
đivanje šuma pred velikim radovima, ali i interesantnim zadacima i pro
blemima. Veličina ili upravo množina ovih radova shvatiće se lako, kada 
se pred očima ima činjenica, da za površinu od oko 1,700.000 hektara 
šume (40.7% od ćele površine Južne Srbije) ima oko 15 privrednih pla
nova izrađenih i sada u izradi sa oko 70.000 hektara površine. Iako usleđ 
rascepkanosti šume, koja se nalazi u nedržavnim rukama, za rad ne 
dolazi u obzir cela ova površina, ipak je onaj deo, u kome treba raditi, 
još uvek znatan. Da ne bi bilo nesporazuma, napominjem, da pred očima 
imam sve šume bez obzira na svojinu, jer nije samo država obavezna, 
da za svoje šume izrađuje privredne planove. Država će kao sopstvenik 
šume uređivati svoje šume putem svojih organa, a za ostale šume uticaće 
opet kao javna sila preko nadležnih organa. U svakom slučaju država 
ima dužnost da vodi računa o uređivanju svih šuma. 

Interesantnost ovih radova i množina problema proističe iz oblika 
zemljišta, podneblja, stanja šuma i načina života naroda. 

Da bi što lakše i preglednije došli do onih osnovnih načela, na 
kojima ovi radovi treba da počivaju, postavićemo sebi jedno pitanje i na 
njega dati odgovor. To je pitanje, šta hoćemo da postignemo sa ovim 
uređivanjem šuma uopšte? Možda bi se reklo, da je ovo pitanje izlišno 
i da na njega ne treba dati odgovor. I to je moguće kod država, u kojima 
su šume već uređene, dakle gde bi već postajali temelji i zgrade na 
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njima, pa se sada samo te zgrade đoteruju i prepravljaju prema potre
bama vremena. Tu se već zna, šta se hoće od šume, jer je to najzad 
već i poznato opšte načelo iz uređivanja šuma, t. j . da se od šume dobije 
što veći prihod, pa je na dnevnom redu samo iznalažanje puteva, da se 
to postigne. Kod nas pak nema ništa, pa mi se čini, da je gornje pitanje 
opravdano. Na to pitanje bio bi ovaj odgovor: Mi hoćemo s uređivanjem 
šuma da u šumama stvorimo što pre izvestan red u pogledu iskorišća-
vanja, podizanja, nege i zaštite šuma, već i radi samoga održavanja; da 
popravimo oblik i kakvoću šuma; da podignemo proizvodnju onih dobara, 
koja se od šume traže, čuvajući, a gde treba i podižući, proizvodnu 
snagu zemljišta. Ovako postavljeni zadatak uređivanja šuma ujedno je 
i najosnovnije načelo za samo uređivanje, jer će iz njega proizilaziti i 
sva druga glavna načela. 

fz ovoga odgovora može se jasno izvesti jedno načelo, jedan kamen 
temeljac. To je brzina rada. U Južnoj Srbiji treba uređivanje šuma da 
se što pre preduzme i što pre svrši. Ovo »što pre« treba tako razumeti, 
da se po mogućstvu svi poslovi svrše do prvih revizija, jer će posle 
radovi na ovom uređenju ići sporije usled zauzetosti osoblja oko revi
zije. Ovome načelu mora se približiti još jedno načelo isto tako važno. 
Naime ovi radovi ne smeju biti skupi, ili obrnuto rečeno, moraju se iz
vesti sa što manje novčanih žrtava. Te novčane žrtve moraju biti u 
skladu sa onim, što šumska privreda tamo može da podnese. Ti troškovi 
ne smeju biti toliko teški, da uguše samu privredu. Nikako se ne srne 
shvatiti, ili bar tako raditi, kao da je uređivanje šuma samo sebi svrha. 
Protivno tome mora se jednako držati pred očima činjenica, da je ure
đivanje šuma samo jedno srestvo za bolje i korisnije gazdovanje sa 
šumama, pa se zato mora držati u onim granicama, koje su još snošljive. 
S obzirom na ova dva postavljena načela dolazi po sebi zaključak, da 
se mora i treba da izrađuju po pravilu samo prostiji privredni planovi, 
koji će upravo odgovarati potrebama vremena. To su u smislu upustava 
za uređivanje državnih šuma inventarisanje i privremeni privredni pla
novi. Samo izuzetno, t. j . kod vrlo povoljnih prilika, mogu se izrađivati 
potpuni privredni planovi. Ovo važi i za državne i za nedržavne šume, 
a gotovo bi se moglo reći, više za nedržavne nego za državne. Država 
još nekako može bolje da snosi terete u ovome pravcu, nego drugi 
sopstvenici šuma. Ovi tačno odmeravaju, a tako i treba da čine, šta im 
je podnošljivo i šta će uređivanje šuma boljega doneti. Pa zato iz tak
tičkih razloga ne bi ih trebalo zastrašivati i prema ovim radovima činiti 
nepoverljivima. 

S obzirom na brzinu radova i na nejednaku važnost kompleksa, 
koje treba uređivati, kao i na same troškove radova neophodno je po
trebno izvršiti deobu kompleksa prema važnosti i potrebi samoga ure
đivanja. Nisu svi kompleksi šuma između sebe podjednaki ni s pogledom 
na udaljenost od saobraćajnih srestava, ni na mogućnost iznosa šumskih 
proizvoda, a ni na kakvoću svoje drvne mase. Postoje izvesne šume 
u kojima je odmah sada moguće gazdovanje i to čak vrlo intenzivno, 
dok su druge daleko izvan saobraćajnih srestava, pa ni iskorišćavanje 
u smislu eksploatacije za kraće vreme ne dolazi u obzir, a redovno 
gazdovanje još manje. Jasno je onda, da se pri uređivanju šuma mora 
o tome voditi računa, pa radove razvijati počevši od onih, gde je to naj
više potrebno, i završiti sa onima, gde je to najmanje potrebno. Ovo 
pak može da se izvodi samo po jednom smišljenom planu, u kome će 
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biti predviđeno vreme, za koje se sve šume imaju urediti i kojim redom 
to ima da bude. Dakle još jedan kamen temeljac za uređivanje šuma 
jeste jedan generalni plan rada. Svakako je teško pretpostaviti, da će 
ovaj plan moći da se izvršava u svim svojim propisima do najmanjih 
sitnica. Verovatno će biti promena u toku rada, ali to nikako nije razlog, 
da se plan ne pravi, niti da se u glavnim crtama njega ne drži. Njegova 
je glavna svrha da osigura stalnost radova u jednom pravcu. 

Da je kao glavni zadatak uređivanja šuma postavljeno i to, da se 
popravi oblik i kakvoća šume, a ovim poveća i sam drvni kapital šuma, 
kako u pogledu drvne mase tako i u pogledu njene vrednosti, izlazi iz 
činjenice, da je šuma u glavnom sastavljena od hrasta i bukve, jer hrasta 
ima oko 57%!, a bukve 27%. Svih četinara, koji dolaze u obzir za isko-
rišćavanje i uređenije gazdovanje, ima svega 8—9%. Hrast je pak sa 
14%' visokog oblika, sa 74% niskog oblika i sa 12% šikara, a bukva 
sa 68%' visokog oblika, sa 31% niskog oblika i sa 1% šikara. Od celo-
kupne površine šuma 36% je visokog oblika, 54% niskog, a 10% je ši
kara. Pa i sama je visoka hrastova šuma sa 90% visokog lisničkog 
oblika, dakle oblika, koji želi i traži popravku. U koliko kod hrastovih 
šuma treba ići k ovoj popravci, videćemo nešto niže prema jednom 
drugom merilu, koje takođe ima da služi kao putokaz. Pri ovome i 
s obzirom na samo stanje šuma neophodno je naročito voditi računa 
o čuvanju i podizanju proizvodne moći zemljišta. Ovo je jedno načelo 
opšte važnosti u šumarstvu, ali ga ovde u Južnoj Srbiji moramo naročito 
naglasiti i naročito držati pred očima. Kako treba popraviti ovaj oblik 
i ovu kakvoću šume, teško je autoritativno resiti. To bi se moralo da 
utvrdi skupom svih šumara, koji rade u Južnoj: Srbiji, a posle svestranoga 
raspravljanja, gde bi se iznela sva iskustva i zapažanja, a svaki predlog 
pretresao sa svih strana. Sada mogu samo toliko reći, da se od pre
brzoga odlučivanja za oblik visoke šume, t. j . za pretvaranje niskih šuma 
u visoke, treba čuvati, jer možda to neće biti jedino srestvo i jedino 
ono što je potrebno. 

Još jedno osnovno načelo je, da treba da se radi potpuno samo
stalno, neuplivisano stranim i tuđim šablonima i nazorima, koji su pro
izvod drugih prilika i okolnosti, pa zato verovatno i dobri za te prilike 
i okolnosti. Ovo isto važi i za one krajeve naše otadžbine, koji se znatno 
razlikuju od Južne Srbije. Kaogod što naša država mora da ima svoje 
uređivanje šuma prema svojim potrebama, tako isto i Južna Srbija mora 
i treba unutar toga uređivanja da ima svoje specijalno uređivanje pro-
izašlo i stvoreno iz tamošnjih prilika i okolnosti i za te prilike i okolnosti. 
Ne srne se radovima prilaziti ni sa kakvim predrasudama i predubeđe-
njima, nego se ubeđenja imaju sticati tek na samome mestu rada, dakle 
u Južnoj Srbiji. Pogrešno bi bilo doći sa jednim kalupom, pa u njega 
bezuslovno trpati šumu, šumsku privredu i život. Treba raditi sasvim 
suprotno t. j . poći od tamošnjeg života, šume i šumske privrede, pa prema 
njima praviti kalup za rad i napredak. 

Iz ovoga načela već izilazi još jedno tako isto važno, a to je, da 
treba raditi za potrebe naroda, polazeći od samih tih potreba. Tako će 
se obrazovati i stvoriti specijalni tipovi uređivanja, upravo specijalni 
načini rada. U Južnoj Srbiji se na šumu gleda drugim očima, nego što je 
to slučaj na severu Evrope, pa i na severu naše države ; na drugi način 
ona se iskorišćava, pa se na drugi način sa njome i postupa. Tako se 
Ћ Južnoj Srbiji treba pomiriti sa činjenicom, da šuma ne služi bezuslovno 
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za proizvodnju drva kao glavnog proizvoda šume, nego da je na dosta 
mesta suprotan slučaj. Jednim znatnim delom drvo je tamo sporedni 
šumski proizvod, a glavni je list i pupoljak (lisničke šume niske i visoke), 
pa brst, ugalj, smola. Šuma je na mnogo mesta livada, pa se to nikako 
ne srne izgubiti iz vida i takvu šumu pretvoriti u šumu samo za proiz
vodnju drva. To je ono me rilo kod hrastovih lisničkih šuma, o kome je 
napred bilo reci i koje se mora mnogo uvažavati kod težnje, da se po
pravi oblik šume 1 da se poveća drvni kapital. 

Jedno osnovno načelo proizlazi iz biljne geografije. Njoj se mora 
posvetiti najozbiljnija pažnja i potrebne propise donositi samo u skladu 
sa njenim pravilima. Ovo je potrebno naročito znati zbog propisa o 
pošumljavanju i popuni šume, o podizanju i negi šume i najzad zbog 
promené vrste drveta. Kao načelo važilo bi, da se ne udaljava, ili bar 
ne mnogo, od onoga što je već sama mesnost pokazala kao dobro i 
moguće. Iz ovoga će načela proizaći svi oni problemi, koje treba pret
hodno proučiti i dati im rešenje. Važnost ovoga zahteva proizlazi iz 
raznolikosti klime. U ovim pogledima Južna je Srbija vrlo raznolika, pa 
nije nikakvo čudo. što su u njoj mnoge vrste drveta našle svoju južnu 
ili severnu geografsku granicu rasprostiranja, kao i granicu svoga ras
prostiranja u vertikalnom smislu. Iskustva iz drugih krajeva, naročito 
severnih delova Evrope, mogu, a i već su dovela do mnogih skroz i skroz 
pogrešnih, pa zbog toga i štetnih zaključaka. 

Ovo su u najglavnijim potezima osnovna načela, na kojima se mora 
uređivanje šuma u Južnoj Srbiji organizovati i izvoditi. Prilikom rada 
i sprovođenja ove osnove pojaviće se i svi ostali problemi, koje treba 
resiti, a da izrađeni plan može da važi kao uspeo u smislu unapređenja 
šumarske privrede i popravljanja šume. To je najzad i jedini put, da se 
do problema dođe, jer je dosta velika veština do problema i doći i 
otkriti ih. U tome je već polovina uspeha. 

Résumé. L'auteur traite la question très importante de Г aménagement des 
forêts dans la Serbie du sud. 

Les plans d'aménagement doivent être faits d'après les caractères spéciaux 
de la région, à savoir, le caractère de forme et l'état actuel de ces forêts. 

11 trouve que les plans d1' aménagement par suite de l'importance de l'ordre que 
nous sommes obligés d'introduire le plus vite possible dans nos forêts, doivent être 
faits dans un délai le plus court. 

D' après son opinion, ces plans doivent amener les forêts tout d' abords à 
Г amélioration de leur forme et de ses qualités, qui sont très diminuées pendant 
Г époque antérieure. 

On doit tenir compte non seulement des produits principaux des forêts, mais 
aussi des produits accessoires, comme le charbon, la résine, le feuillage, le pâ
turage etc. 

Ces plans ne doivent pas coûter cher le propriétaire à cause de la faible rente 
provenant de nos forêts et de la crise actuelle. 
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Inz. LJUBOMIR MARKO VIĆ (SKOPLJE) : 

EKSPEDITIVAN NAČIN UREĐENJA ŠUME 
SELA GALIČNIKA I NJEGOVI REZULTATI 

<L' AMÉNAGEMENT EXPEDITIF DE LA FORÊT COMMUNALE 
DE GALIČNIK ET SES RÉSULTATS) 

1. Život i osobine sela Galičnika. 
Galičnik, selo bez zemljišta za poljoprivredu, na nadmorskoj visini 

od 1.450 m je tip planinskog naselja. Njegovi stanovnici (Mijaci) bave 
se u glavnom stočarstvom (ovčarstvom) i pečalbom u Jugoslaviji, Grčkoj, 
Bugarskoj i Rumuniji, manje u Egiptu, Turskoj i Americi. Na južnoj eks
poziciji Govedarnika (2118 m), na strmoj i kamenitoj padini, utisnuto je 
oko 500 domova, kamenom zidanih i pokrivenih kamenim pločama. 

Na svome tlu Galičanci imaju čist i prijatan vazduh, lepo i zdravo 
sunčano svetio, bistru i hladnu vodu. a u vezi sa tim dobro zdravlje. Da 
bi udovoljili potrebama života, oni su od davnine upućeni na rad i zaradu 
izvan svoga mesta. Odlični suvati na Bistri planini omogućavali su im 
razvoj stočarstva i oni su se u toj profesiji naročito istakli. Njihova stada 
leti su na Bistri, Korabu i Šari, a zimi u dolini Vardara. Vredni i pošteni, 
sposobni za trgovinu sa stokom i njenim proizvodima, oni su prebrodili -
sve teškoće ropstva, nedaće rodne grude i subalpinske klime, te kao takvi 
zaslužuju priznanje. 

I u vreme dobre konjunkture kao i za vreme nedaća oni su u stalnom 
traženju mogućnosti za život putem rada. Čuvaju svoje lepe tradicije, 
odevaju se u narodno odelo, gaje narodne pesme, narodne igre, narodni 
vez i malu domaću industriju prerade vune. Školuju decu i time daju 
naciji, kraju i državi svezu krv i duh. Danas intelektualci Galičnika i 
obližnjih sela (Lazaropolje, Tresonče, Rosoki, Selce i Sušica) dostojno 
služe preporodu Juga u svima zvanjima državne i privatne radinosti. 

Galičnik je posle rata podigao novu opštinsku zgradu, lepu i higi
jensku osnovnu školu, velelepu crkvu ukrašenu freskama svoga umetnika 
Ličenoskog, ima turistički hotel čist i prostran i u tome pravcu služi za 
primer celoj okolini i svojom prirodnom lepotom i svadbenim običajima 
privlači naučnike, turiste i prijatelje prirode iz zemlje i inostranstva. 

Galičanci učestvuju i podnose žrtve za Sokolstvo, osnovali su sto
čarsku zadrugu »Bistra« i radionice za kaškavalj, omladina radi u nacio-
nalno-prosvetnoj organizaciji »Jugoslovenski Preporod«, a njihov odbor 
za socijalnu pomoć doprinosi mnogo ublažavanju bede kod sirotinje. 
Oni su gostoljubivi, čisti, bistri i duhoviti, vole svoj rodni kraj i njihovo 
pečalbarenje je nužno zlo, koje ih samo fizički odvaja od njihovih kuća 
i Bistre planine. 

) 
2. Šuma sela Galičnika. 

Galičnik je skoro na granici šumske vegetacije i to je jedan od 
glavnih razloga, što nema dovoljno šume. 

269 



Suvati usled svoje finansijske važnosti bili su i ostali svojina jačih 
i države, a sada u glavnom države. 

Potrebe Galičnika na ogrevu velike su, kako usled dugačke zime 
tako i usled veličine njihovih domova i nedovoljno uvedenih štednjaka 
i peći za hieb i ogrev. Te se potrebe kreću oko 7.000 pr. metara godišnje, 
stoga je snabdevanje ogrevom za Galičance problem, koji oni sa mnogo 
muka rešavaju iz godine u godinu. 

Prema poreskom popisu Galičnik ima oko 880 hektara šume. Da 
bi sredili gazdovanje sa ovom šumom, jula 1932. godine njihov vredni 
punomoćnik Tihomir Mihajiović zamolio je Bansku Upravu, da o trošku 
sela izasalje jednog stručnjaka, koji će ih uputiti u pravilan postupak sa 
njihovom šumom. 

Određen od strane Banske Uprave sa zadovoljstvom sam krenuo-
u Galičnik, to pre što je ovaj poziv bio prvi toga kova. 

Galičnik. Foto I. Mihajiović 

Pošto sam se preko opštinske vlasti i brojnih domaćina upoznao sa 
životom stanovništva i njihovim potrebama, pregledao sam detaljno ćelu 
šumu i kako sam se po pregledu odlučio za prelaz u gazdovanje visokog 
uzgoja, to sam na licu mesta izvršio na više mesta oglednu proredu, koja 
mi je bila potrebna za dokumentaciju službenog elaborata i; pouku pre-
stavnika sela, kako se proreda izvršava. 

Posle svestrane diskusije sa prestavnicima sela utvrdio sam linije 
budućeg postupka sa ovom šumom, koje sam po povratku u Skoplje 
priveo u delo. 

3. Opis šume. 
U planu sačinjenom fotografskim uveličavanjem generalštabne 

karte u merilu 1:20.000, skiciranjem međa šume, čistina, puteva i kame
njara ustanovio sam, da površina pod šumom zahvata oko 640 ha, dok 
je око^ 240 ha pokriveno čistinama, pašnjacima, kamenjarima i dr. 

Šuma se nalazi između 740 i 1780 m. nad morem, tako da je najniža 
tačka nivo reke Radike. Zastupljene su u glavnom zapadna i severo-
zapadna ekspozicija, dok su ostale ekspozicije manje zastupljene. Šumu 

270 



presecaju Galička i Sušička reka sa svojim pritokama, koje leti ne pre
suše. Ima dosta šumskih izvora. Veći deo šume gravitira prema Radild, 
a manji deo prema selu Rosoki. Reljef je izrazit, ispresecan suvim uva
lama i potocima. Nagib od srednje-strmog do strmog. Tlo je produkat 
rastvaranju škriljca, a mestimično i krečnjaka. U većini prostranstva 
šume tlo je srednje duboko, na više od % površine sveže, pokriveno 
slojem humusa i listinca, koji se lako rastvara i pojačava humusni sloj. 
Ovde vlada zapadni pojas jegejsko-istočne klime, gde preko leta padne 
oko 10% od godišnje količine oborina, koja iznosi oko 700 m/m. Opas
nosti od buj-ičnih pokreta nema u ovom delu seoske imovine. 

Galička šuma je izdanačkog porekla. Izuzev ograđeni deo kod 
crkve sv. Petke, gde su ostavljena stara stabla cera i hrasta kitnjaka, 
sastojine su stare 20—35 godina. S obzirom na nadmorsku visinu flora 
je siromašna, tako da je, izuzev deo koji se nadvisio nad Sušičkom 

Oaličnik. Foto I. Mihajlović 

rekom, sastojina čista bukova sa stablimičnom primesom javora mleča 
i brekinje. Ova poslednja našla je mesta u severo-istočnom delu šume, 
koji gravitira prema selu Rosoki. Deo nad Sušičkom rekom, okrenut 
k jugu, mešovita je sastojina kitnjaka, cera, graba i crnog jasena. 

Ova šuma do sada je dobro čuvana izuzev delove prema selu Janče 
kod Radike i nad Sušičkom rekom. Ovde dolaze u obzir, pored napada 
seljana iz Janča, slabost zemljišta, niža nadmorska visina i južna eks
pozicija, kao faktori nepovoljnog uzrasta šume. 

Prema stanju pojedinih sastojina šumu Galičnika podelio sam na pet 
odelenja. 

1. O d e 1 e n j e obuhvata mešovitu nisku šumu hrasta kitnjaka, 
cera. graba i jasena, obrasta 0,5, sklopa isprekidanog stenama, čistinama 
i proplancima, tlo plitko, kamenito i suvo, starost oko 20 godina, srednji 
godišnji prirast 1,5 m3 po hektaru. Površina pod šumom 70 hektara. 
Ukupna sadašnja drvna masa oko 2,100 m3. 

2. O d e 1 e n j e obuhvata mešovitu nisku šumu bukve i hrasta, 
obrasta 1,0, punog sklopa, tlo srednje duboko i sveže, starost 20 godina, 
srednji godišnji prirast oko 3 m3 po hektaru. Površina pod šumom oko. 
150 hektara. Sadašnja drvna masa oko 9.000 m3. 
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3. 0 d e 1 e n j. e obuhvata bukovu izdanačku šumu, obrasta 0,8, tlo 
srednje duboko i sveže, starost oko 30 godina, srednji godišnji prirast po 
hektaru oko 3 m\ Površina pod šumom oko 225 hektara. Sadašnja drvna 
masa oko 20.250 m3. 

4. O d e l e n j e obuhvata duboku izdanačku šumu, obrasta 1,0, tlo 
duboko i sveže, starost 35 godina, srednji godišnji prirast po hektaru oko 
4 m:!. Površina pod šumom oko 55 hektara. Sadašnia drvna masa oko 
7.700 m3. 

5. O d e l e n j e obuhvata bukovu izdanačku šumu, na strmom te
renu, tlo plitko ali sveže, nadmorska visina 1500—1780 m, obrast 0,6, 
starost oko 20 godina, srednji godišnji prirast po hektaru 2 m3. Površina 
pod šumom oko 140 hektara. Sadašnja drvna masa oko 5.600 ms. 

Ukupna drvna masa iznosi oko 44.650 m:i ili 69,8 m3 po hektaru. 
Srednji godišnji prirast šume oko 1.730 m' ili 2,7 m3 po hektaru. 

Kuća u Galičniku. Foto I. Mihajlović 

4. Budući postupak sa šumom, 
Odelenja 1, 2 i 5 s obzirom na stanište i mladost sastojina, isklju

čuju se iz korišćenja, dok se odelenja 3 i 4 sa površinom pod šumom 
od 280 ha i masom od oko 28.000 m3 podvrgavaju smišljenoj proredi, 
koja će u prvom redu osigurati bolji razvoj sastojina, a u drugom doneti 
prihod u ogrevnom materijalu. 

Interesantno je napomenuti, da je selo Galičnik po svojoj inicijativi 
1919. godine izvršilo na jednom delu 3. odelenja čišćenje dot. sitnu pro
redu, koja je doprinela lepom razvoju sastojine. P'roređeni deo napred
niji je od neproređenog i ako su starost i ostali uslovi za sastojinu jednaki. 

5. Plan prorednih seča. 
Odelenja 3 i 4 podeljena su na planu u 6 otseka, i to 3. odelenje na 

4, a 4. odelenje na 2 otseka. Proreda počinje u 3. odelenju 1932. godine 
i sleduje se od juga prema severu, u smcru protivnom vetru, koji ovde 
vlada. 
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Umerena proreda će realizovati u 3. odelenju 20 pr. metara po hek
taru ili 225 X 20 = 4.500 pr. metara, a u 4. odelenju 55 X 25 = 1.375 pr. 
metara, što znači za šest godina oko 5.875 pr. metara. 

Ne želeći da komplikujem podelu i rad u šumi, odredio sam pro
redu, koja će na propisani način realizovati za 6 godina po 1.000 pr. 
metara, t. j . kada se u dotičnoj godini postigne ovaj kvantum, obustavlja 
se rad i odatle nastavlja u narednoj godini do odobrene visine pr. metara. 

Ovaj ekspeditivni uzgojno-uređajni plan u osnovi je etapa ka pri
vrednom planu, stoga je izvršenje prorede namenjeno samom selu, bez 
posebnog učešća šumarskog stručnjaka, koji bi svojim putnim troško
vima i bavljenjem na terenu teretio i onako slabe finansije Galičnika. 
Iz tih sam motiva na terenu uputio brojne prestavnike sela u način pro
rede, izrade materijala i njegove raspodele građanima Galičnika. 

U elaboratu, koji je posle sankcionisan od Bana. propisao sam što 
jasnijim izrazima radnju prorede, tako da smena seoskih časnika ne bude 
smetnja za pravilno izvršenje proreda. 

Proreda realizuje sva suva, polusuva, kriva, kvrgava i neugledna 
stabla iz glavnog i nižeg sprata, prizemno grmlje ne dira, a pored ovoga 
u glavnom spratu uklanja ona stabla, koja u gustom sklopu ometaju bo
ljima pravilan razvoj. Duž puteva, oko čistina i pašnjaka ostavlja se 
jedan pojas od IO1—20 m van prorede, iz razloga što se takva prolazna 
mesta sama proređuju, us led slobodnog kretanja stanovništva i stoke. 

6. Organizacija izvršenja prorede i seče. 
S obzirom na očuvanost šume i razumevanje seljana Galičnika za 

ovu šumu proredu će izvršavati selo u sopstvenoj režiji. 
Seoska uprava izdaće u akord izradu ogrevnog drveta iz prorede, 

pod uslovom da radnici izvršavaju tačno naređenja nastojnika prorede, 
koji treba da bude vičan šumskom poslovanju. 

Nastojnik obeležava seoskim šumskim čekićem na panju i u 1,30 ш 
svako stablo' koje.treba poseći po odredbama prorede, a radnici pažljivo 
obaraju obeležena stabla, tako da panjevi ne budu viši od 20 cm iznad 
zemlje. Oborena stabla sređuju u pr. metre i upotebljavaju testeru za 
prerezivanje oblica. 

Seoska uprava preko svojih članova nadzire rad nastojnika i rad
nika i odgovara za njihov pravilan postupak i rad. 

Elaborat dalje predviđa kalkulaciju troškova režije, način pravedne 
podele dobivenog ogreva građanima, naplatu takse u korist seoske kase 
radi podmirenja poreza, prireza, plate čuvara i t. d. kao i šumsko-poli-
cijske propise. 

Elaborat i plan šume sela Galičnika izradio sam u tri primerka, 
tako da je po jedan primerak dat selu Galičniku, sreskom šumarskom 
referentu u Gostivaru i Otseku za šumarstvo u Skoplju. 

Ovim planom postavljena je osnova za gazdovanje u odelenju 3. 
i 4., a 1938. godine uzeće se u postupak ostala odelenja, tako da se pro
rede zavedu sa periodicitetom od 10 godina. 

Troškovi pregleda šume i izrade elaborata stajali su u svemu 1.200 
dinara, odnosno necelih 2 dinara po hektaru. 

Već su dve prorede izvršene i, na moje veliko zadovoljstvo, veoma 
smotreno. Nisam propustio priliku, da prigodom službenog putovanja 
pregledam njihov rad, i mogu reći, da su Galičanci i na ovom poslu. 
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bez stručnih kvalifikacija, ali sa urođenom bistrinom i štedljivošću, iz
vršili ovaj i za stručnjake delikatan rad onako kako sam očekivao. 

Njihovom primeru sledovalo je selo Rosoki. Postoje molbe sela 
Lazaropolja, Tresonče, Selce i Sušica za izradu ekspeditivnih elaborata 
gazdovanja sa njihovim seoskim šumama, te se nadam da ćemo do kraja 
1934. godine imati povezan kompleks seoskih šuma naših vrednih Mijaka, 
koji će biti ekspeditivno uređen prema stanju šuma i potrebama sela, 
tako da će eventualni put od neuređenog šumskog dobra ka uređenom 
ovim biti jasno ocrtan i lako proveden. 

7. Zaključak. 
Zakon o šumama predviđa izradu privrednih planova za šume veće 

od 300 hektara do 1935. godine. Mlade, slabe i nevredne seoske šume 
Juga ne mogu podneti troškove uređajnih planova, koji se kreću od 
20—50 dinara po hektaru. Nagli prelaz iz ekstenzivnog u intenzivno 
gazdovanje ne može se izvršiti bez potresa, jer stočarski karakter juž
nog seljaka i njegove potrebe ne dozvoljavaju takav prelaz. Ekspeditivni 
planovi su podnošljivi za slabe finansije sela. Oni omogućuju postupni 
prelaz iz niskog u viši stepen gazdinstva, ti planovi uvode vlasnike u 
život šume i njene zahteve, te time oni postaju bolji vlasnici zajedničkog 
dobra. Ovakvi planovi, uporedo sa stabilizacijom šume, donose izvestan 
prihod, koji, ako ne podmiruje u celosti dažbine na šumu, ono bar stvara 
iluziju iskorišćavanja šume, dok stvarno doprinosi njenom unapređenju. 

U jesen 1932. godine izneo sam ovaj problem na konferenciju šu
marskih stručnjaka Vardarske banovine i on je od svih prihvaćen u celo
sti kao najzgodnije rešenje za uređenje seoskog šumskog dobra na Jugu. 

Uveren, đa će u većini slučajeva dati pozitivne rezultate, nastojim 
i nastojaću, da se ovaj način prelaznog uređenja seoskih i privatnih šuma 
u Vardarskoj banovini sprovodi i sprovede, jer odgovara stanju i vred-
nosti šuma, potrebama i mentalitetu naroda, a samim tim i mladom šu
marstvu Juga. 

Résumé. Vu Г état irrégulier de la majeure partie du domaine forestier com
munal dans la Banovine de Vardar, nous avons introduit en 1932 Г aménagement 
de ces forêts, par des procédés expéditifs et peu coûteux, où la regénération naturelle 
et Г éducation des pépiements par des éclaircies trouve la première place. 

Sur ces principes nous avons aménagé la forêt de Galičnik où les éclaircies 
agiront sur le bon développement des peuplements et en même temps elles donneront 
aux habitants de Galičnik 1000 stères de bois par an. 
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lng. JOSIP RUGOLE (SKOPLJE): 

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ДРЖАВНИХ ШУМА 
ЈУЖНЕ СРБИЈЕ У ВЛАСТИТО] РЕЖИЈИ 

1913-1933 
(I/ EXPLOITATION EN RÉGIE DES FORÊTS DOMANIALES 

DANS LA SERBIE DU SUD 1913—1933) 

Првих досет година након ослобођења Јужне Србнје није ce на 
љеној територији изводило искоришћавање државних шума y властитој 
режији ни y једном случају. Почетак таковог искоришћавања пада на 
егадномску годину 1922/23. Према томе двадесетгодишњица шумарства 
ослобођеног Југа значи y исто време и десетгодишњицу овдашњег ре-
жијског пословања. 

Било je то y оно доба, кад ce je IL редовна скупштина Југосло-. 
венског Шумарског Удружења, одржана јесеии 1922 године y Београду, 
својом резолуцијом донетом уз аплауз свих учесника изјаснила, да je 
искоришћавање државних шума y властитој режији начин експлоа-
тације тих шума y Пудућности и да ce постепено мора прећи на тај 
лачин њихове израде. 

И ако одавна примењитзан и са видним успехом вођен y државама 
са напреднијим шумарством (види о томе исцрпан чланак од Инж. 
Милана Мариновића: »Исч^оришћавање шума y властитој режији« 
Ш. Л. 1923 бр. 2—7), na од неког времена и код нас на подручју Ди-
рекција Шума Вштковци и оатреб као и y Босни, тај начин био je новост 
за шумску привреду Јужне Србије. 

Неоспорне к утврђене предности његове довеле су до тога, да je 
већ y првим годинама након Ослобођења, наредбом Министарства Шума 
и Рудника бр. 28620/921 од 10-Ш-1922, прописан »Правилник о руко-
вању фонда за пословање y властитој режији y државним шумама 
Краљевинс Срба, Хрвата и Словенаца«. Тиме je ударен темељ за иско-
ришћавање државних шума y властитој режији гаиром целе наше 
државе. 

У проведби тога правилника издато je наређење Госп. Министра 
Шума и Рудника бр. 22911 од 21-VIII-1922 за отварање режија као и 
»Упуства за вођење књига код израде дрва за огрев, y солственој 
режији« (Генерална Дир. Шума К. бр. 22911 од 30-V1II-1922). Коначно 
под Г. Д. Ш. бр. 28604 од 21-X-1922 донета je »Наредба, којом ce про-
нисује начин књижења, зарачунавања и контрола обртних капитала и 
аконтадија за режијско пословање«. 

Младо Шумарство Југа обилно ce послужило овим основима ре-
жијског пословања. Од 12 тадањих Шумских Унрава отпочело je израду 
шума y властитој режији њих пет. To су биле Шумске Управе Кос. 
Митровица, Битољ, Охрид, Ђевђелија и Тетово. Не мари што су рад 
нродулгиле само последње две, од којих једна и данас ради (Тетово). 
Главно je онај елан, који je шумаре обузео из спознаје користи режиј-
ског пословања no струку. 
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Под режимом тих основа Управе, које су продужиле режијско» 
пословање, водиле су га све до године 1929, кад je одлуком Председ-
ништва Мин. Савета П. М. С. бр. 323/929 одобрен »Правилник о иско-
ришћавању државних шума y сопственој режији«. прописан на основу 
чл. 272. Фин. Закона за 1928/29 годину, и тим дат нов оквир за рад y 
режији. Новост y том правилнику и главна разлика (нс и предност) 
ирема ранијим основима лежи y његовом чл. 4., којим je прописано да 
сви издаци из режијског фонда подлеже прегледу органа Главне Кон-
троле y смислу одредаба закона о Главној Контроли. Taj je правилник 
y важности и данас и no њему ce води режијско пословање. 

У приложеном прегледу изражено je рсжијско пословање појс-
диних управа, укупно за све време, y коме je оно вођено, одноено за 
првих десет година (III. У. Тетово). 

Шумска управа 

Кроз године 

Израђено дрва . . . . 

Шумска такса . . . . 

пр. 
м. 

ДИН 

I. 
Косов-

ска 
Митро-

вица 

1922/23 
(1) 

571-00 

II. 

Битољ 

1922/23 
(1) 

III. 

Охрид 

1922/23 
до (3) 

1924/25 

4.226-501 2.884'-

3.014'88'46.697-30 27.250-— 

IV. 

Ђев-
ђелија 

1922 23 
до (9) 

1930/31 
41.821-65 

542.988-10 

V. 

Тетово 

1922/23 
до (10) 

1931/32 

37.464-58 

537.563-81 

Укупно 

86.967-83 

1,157.514-09 
Фонду за пошумљавање до донашања Правилника о прикупљању фонду за по-
шумљавање 1 дин од сваког прост. метра проданих дрва. Доцније no Правилнику. 
te 
m 
o. « 
u 
£ 
ce 
CO a a 
m 
S 

бесплатно 
на име 

депутата 

y новцу 

y натури 

продајом . . . . 

Постигнутом чистом добити 
повишена je ш. такса y . 

дин 
пр. 
м. 

пр. 
м. 

up. 
M 

дин 

дин 

о/ 
/о 

— 
— 

571-00 

571-00 

4.000-22 
— 

за 122'5% 

— 
— 

4.226-50 

4.226-50 

46.345-70 
— 

око 100»/о 

— 
— 

2.88400 

2.884-00 

26.357 50 
— 

око 100°'„ 

— 
2.174-20 

39.647-45 

41.821-65 

497.63815 

245.190-88 

око 90% 

26.699-75 

1.291-25 

36.795-48 

38.086-73 

486.114-60 
— 

око 90°/о 

26.69975 

3.465-45 

84.124-43 

87.589-88 

1,060.456-07 

245.190-88 ' 

Почетни обртни капитал узимале су Уираве од свога прихода и 
вралаће га истом било након обуставе режијеког пословања било онда, 
кад су постигнутом чистом добити стекле суме довољне за погонски 
капитал. Шумска Управа Тетово ради данас са својим обртним ка-
питалом. 

Шуме, y којима je започет рад, нису биле ограничене no закону 
(тада уредби) о ограничавању државних гаума. Исто тако нису посто-
јали привредни ни ма какови други (експлоатациони) штанови за 
односне шуме. 

Обуставом пословања код првих трију Управа, и доцније код 
Ђевђелије, та су иитања отпала, али су остала актуелна код Шум. 
Управе y Тетову. Зато je први задатак новоосноване таксационе секције 
y Дирекцији Шума Скопље (пада y годину 1929) био тај, да ce саставе-
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уређајни опсрати за оне ограничене државне шуме, где ce тада водило 
режијско пословање. 

У то време радило сс и y Ђевђелији, y шуми званој »Градечка 
лланина« на левој обали Вардара, a мислило ce прећи и на огранке 
Рожденско—Маријанских планина, на 'супротној страни. Док су шуме 
на тој страни биле већ ограничене, дотле оне на левој обали, где ce баш 
радило y режији, нису то још биле. Па како ce тај рад имао доцније 
пренети y ограничене шуме на десној обали Вардара, то je године 1929 
израђен урсђајни онерат за њих, ма да касније ту итгак није рађено. 

Исте je године састављен уређајни операт и за држ. шуму Стража 
(подручје Шум. Управе Тстово) ограничену године 1920 y поврпшни од 
815.82 ха. По том операту има дрвне масе за сечу годишње (ета) 
7508 ма односно 10200 np. м. кроз десет година, са почетком 1929/30 и 
завршетком 1938/39. 

Сеча je. оплодна. Избор места за сечу врпти сам шеф Шум. Управе, 
y чији делокруг сдада газдовање са овом шумом, a ирема потребама 
природног помлађивања и његе пгуме. 

Из предњег прегледа види ce, да je рел^ијско пословање при Шум-
ској Улрави Кос. Митровица и Битољ вођено кроз свега једну годину, 
y Шум. Управи Охрид три године, a код Ђевђелије девет година. 

Разлози затварању првих двоју режија и оне y Охриду локалне су 
природе. Шумска Управа y Ђевђелији обуставила je рад, јер са изра-
ђеним материјалом, добивеним од сече старих преживелих крндеља из 
niyMa ранијом нсуредном сечом упропаштених, није више могла да 
квалитетом задовољава своју лијацу л издржл конкурелцлју, пошто 
су пристлзавала много боља дрва из других покрајина. Поред тога 
предузети комплекс био je готово искоришћен. 

Шумска Управа Тетово ради -и данас. У другој половини ei;o-
номске године 1932/33 отворена je режија и при Шумској Управи 
Скопље. To je отварање толико значајније, гато пада y време привредне 
стагнације. 

Несмем пропустити, a да ту не споменем, да je y зими 1928/29 
била нарочито основана Шум. Управа Урошевац, са називом Радна-
режијска управа, ради искоришћавања y властитој режији државне 
шуме Неродимско-Језерачке планино, за коју постоји експлоатациони 
ллан за сечу којих 1,000.000 м3 дрвенс масе. Међутлм до отварања те 
Улраве, као пи до режлјског пословања y тој шуми пијс дошло још 
нл до далас, л ако су чињени предлози, да ce оно л ту уведе. 

Ове су ГЦумске Управе израђлвале само огревно дрво. Изузетак 
чили Ђсвђеллја, једило y годлнл 1922/23, израдом 200 м3 грађевпог 
дрвета. 

Шумска такса износлла je код Шум. Управе: 
I) Кос. Митровица, дил 5.30; повишена са чистом добити на 12.30 

дин. од l пр. м., т. ј . повигаење за 122.5%; 
II) Битољ, дин 11.00; повишена са чистом добити на готово 22.— 

дин. од 1 пр. м., повишење за 100%; 
III) Охрид, y години 1922/23 дин. 9.—, a.y годинама 1923-24-1925 

дин. 10.— од 1 пр. м. И ту je повишење услед чисте добити готово за 
3 00%; 

IV) Ђевђелија je плаћала на име шум. таксе y години 1922/23 
ДИН. 20.81, 1923/24 ДИН. 13.30, 1924/25 ДИН. 22.00, 1925/26 ДИН. 10.92, 
1920/27 дин. 6.30. a од 1927/28 до 1930/31 (закључно) дин. 12.— за 1 
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пр. м. Од укулних производних трошкова шум. такса je била (према. 
предњем реду година) y процентима: 15.0, 1(3.3, 20.7, 6.2, 6.4, a од 
1927/28 до краја пзмсђу 11 и 13%. 

Вишка продатих дрва према количини израђених дрва није било. 
Просечна продајна цена no 1 пр. м. продатих дрва износила je 

нешто изнад 115.— дин. Ако оптерећење те режије депутатним дрвом, 
издатим бесплатно, y количини ОД 2174.20 пр. м. свега, претворимо y 
продајну вредност са том јединичном ценом, добива ce износ од 250.033 
динара. TOM je сумом рачунски покривен показани губитак од 245.190.88 
дин., na ce шум. такса и код те Управе повжсујс са постигнутом чистом 
добити, без умањења за губитак, т. ј . за којих 90%. 

Наведени губигак састоји ce: 
а) из мањка y години 1925/26 дин. 220.790.SS, 
б) из отписа y години 1927/28 дин. 24.400.—. 
За мааак из 1925/26 поведен je судски поступак против одго-

ворног лица. 
Отпис из 1927/28 y дин. 24.400 није мањак, него последица преоп-

терећености режије са бесплатно издатим депутатним дрвом. Ha про-
дату количину од 2831.70 пр. м. издато je 512.30 пр. м. y јме депутатног 
огревног дрва. Продајна цена и те године била je изнад трошковне, 
na би ce ириродно имала јавити и зарада. Али je ту добит поравнила, 
na и прекорачила вредност издатог депутатиог дрва, и одатле мањак, 
који je као такав, и са тим образложењем, отписан од обртног капитала 
на основу чл. 2. Правилника П. М. С. бр. 323/929. 

Рад je био организован тако, да je Шум. Управа прибављала по-
јединце сељаке из облгокњих села и ллаћала им извесну суму новца 
за сечу и пренос израђених дрва поставно на стовариште (сопствени 
пндустриски колосек) на км. 110.5 жељ. пруге Скопље—Ђевђелија. Ту 
je Шум. Управа вршила продаје са зарачунавањем трошкова утовара, 
даљег подвоза лгсљезницом и доставе до стана или канцеларије над-
лештва, односно постављања дрва за потребе војске на њен дрвљаник 
код жељ. станице Градско. 

Сечена шума била je кржљава и преживела мешовита састојина 
храста, граба и јасена, no јаругама са буквом и платаном (Fl. orientalis, 
поред погока). Начин сече: чишћење с особитим обзиром на стојбиноке' 
и састојинске прилике. 

А'г) Шул1. Управа Тетово плаћала je на име шум. таксе y годинама 
1922-23-24 иросечно дин. 11.82, године 1925/26 и 1926/27 дин. 12.—, 
1927/28 дин. 16.25, 1928/29 дин. 10.—, 1929/30 и 1930/31 дин. 22.—, 
1931/32 дин. 15.-— од 1 np. M. 

Од укупних производних трошкова шум. такса износи y процен-
тима 11.1% до 25.2%; (1929/30). Ca поетигнутом зарадом повисује ce за 
којих 90%. 

Ваља подвући нарочито високу шум. таксу y годинама 1929/30 и 
1930/31 са 22 динара од 1 пр. м. To значи око 30 динара од 1 м3, што-
je за те године, кад je већ криза била y пуном замаху и кад су ce 
дрвној' индустрији давале повластице и снижења таксе y разном виду, 
изванредно повољна цена, не узимајући y обзир и повишење таксе због' 
зараде. 

Вишак продатих дрва од надмере при изради и пријему износи 
према прегледу 622.15 пр. м. Ha прају године 1931/32 био je остатак 
190 пр. м. Укупни вишак од надмере y том раздобљу износи 812.15-
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пр. м. К тому ваља додати отнисаних 60 пр. м. дрва однетих и упро-
паштених услед дејства потока поред слагалишта Сретково, набујалог 
од плаховитих прољетних киша y марту 1931. год. 

Шумска Управа Тетово имала je прекид реж. пословања године 
1924/25. Пре тог прекида y периоду 1922-23-24 узиман je закупац рада 
(акордант), с којим je Управа погодила јединичну цену поставно на 
стовариште код жељ. станице Сретково, ускотрачна пруга Скопље—• 
Охрид. Он je прибавио раднике и с њима врпшо сечу и износ, ваљда 
no укупно погођеној цени, са извесном зарадом за себе (разлика из-
међу његове погодбе са Управом и радшшима). 

Након прскида и до године 1927/28 рађено je са домаћим радни-
цима, Сретковцима и Поречанцима. Износ je врпшло околно станов-
ништво товарњацима. Доцније je рад организован тако, да je сеча 
издана групама радника. најчешће дошлим из осталих крајева (Лике, 
Горског Котара, Босне), али и домородницима. Износ je вршен товар-
њацима, a последње две-три године и другим преносним средствжма. 

Израда дрва, укључив и обарање стабала, вршена je y почетку 
само сикиром и обичном тестером т. ј . на начин, како je то y овим 
крајевима било обичајно. Доласком радника из осталих крајева др-
жаве, вичних шумском послу, видио je домаћи елеменат и рад са бољим 
пилама. Данас већ траже новије њихове тинове (Американке), na им 
управа гакове поручује из Огулрша. 

При оцени р^орисних последица релгијског гпословања на Југу 
треба подвући и привикквање овдашњег радника, већином сељака, 
употреби модерног алата и тим рационалном искоришћавању његове 
снаге и рада. 

Ha почетку деценија и доста дуго плаћало ce за сечу и метрење y 
шуми дин 20, a на концу дин. 13 од 1 пр. м. огревног дрва, свих класа, 
несортирано. Врст дрва: буква; 1930/31 посечено и око 800 пр. м. јасике. 

Радничке су прилике тешке. Домаћих радника, вештих шумском 
послу има мало. Радници са стране плаћају 1 динар no килограму 
живел-гних намирница за донос истих товаром од најближе пијаце 
(Гостивар) до шуме, на удаљеност од којих 4—5 сати пешачког хода. 

Што ce тиче преноса дрва, предуслов за лотпуно успешно ре-
жијско пословање je израђена мрежа прометила. 

Код оних Шум. Управа, где je рад одмах престао, није могло бити 
о томе речи. Исто Taito и код Ђевђелије, пошто je дрвна маса убрзо 
била искоршпћена. Поред тога, тамо je рађено y неограниченој др-
жавној шуми. 

Код Шум. Управе Тетово, питање мрсже прометила морало ce по-
ставити одмах или бар no извршеном ограничењу комплекса »Стража«, 
y ком je режија вођена (1926 год.). Међутим тако нжје учнњено, него 
тек y години 1929. почиње ce радити и на том, na je речено, да je за 
пнвестиције око прометила меродавна количина, која стоји на располо-
жење за сечу. С тим je њихова изградња одложена до састава при-
вредног плана, који — ма да израђен 1929/30 — бива одобрен тек y 
1932. години. 

Намера je Дирекције Шума Скопље, да трошковима за изградњу 
прометила y »Стражи« не оптерети само будући рад, него да за то упо-
трсби и један део остварене чисте добити из досадањег режијског 
пословања. 
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Иначе пренос дрва y почетку прошлог децонија вршен јо само 
товарњацима. У Ђсвђелији je на том оетало и тиме завршило. 

Код Шум. Управе Тетово прошао je и пренос извесну еволуцију. 
И ако без програмски смишљене мреже ирометила за цели комплекс, 
Управа je за поједине годигање сечине, за период искоришћавања 1930 
до 1932, изградила краће ручне-санкарске путеве, једну рижу и коњски 
санкарски иут. Пренос тим прометилима вршен je и комбиновано са 
товарњацима. да ce баш сасвим не искључи домаћи елеменат од ре-
жијског пословања само зато, што je ненавикао таковом послу. 

Дакле,- поред просветнст, и еоцијални значај режије! 
Из приложених фолотрафија 1 и 2 виде ce комбинације преноса: 

ручно-санкарски и с товарњацима y првом случају; a y другом са 
коњско-санкарским путем. 

Сл. 1. Износ ручним сањкама и товарњацима y држ. шуми „Стража". 
Шум. Упр. Тетово (режија). — Фошо Руголе. 

Ручним саоницама може један радник да спусти наједампут 1.50 
до 1.80 пр. м. дрва; за 1 пр. м. дрва треба 4—б товарњака. Коњоким 
санкама 1.80 до 2.25 пр. м. 

Фотографије 3 и 4 цриказују ручно-санкарски пут и дрвену рижу. 
Рижа je дуга око 800 м. свега, Има два прекида (на слици при 

врху једва ce разабире први). Кошта око 25 динара no тек. метру, са 
употребљеним материјалом. Значи дин. 20.000. Искоришћена за 6.500 
пр. м. снизила je цену преносу за (i динара од 1 пр. м. или за 39.000 
динара na читаву количину. Разлика дин. 19.000 je зарада због но-
дигнуте риже. 

Ручни-санкарски пут. широк до 80 см., направљен je од израђених 
цепаница, утврђених дрвеним р;линовима. Након искоришћавања те су 
депанице изнете на стовариште и продате са осталим дрвом. 
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Сл. 2. Износ ручним и коњским сањкама y „Стражи". — Фошо Русоле. 

И Шум. Управа Тстово има свој индустриски колосек на стова-
ришту y Срсткову. Утовар врше радници изравно са ближих сложаја 
или привлачењем дрва од удаљених сложаја посрсдством двоколица 
односно санки са воловском запрегом. 

Сечиште je удаљено од, стоваришта којих 3 до 8 км. (Ta разлика 
y удаљености потиче одатле што Шум. Управа, користећи ce слободом 

Сл. 3. Ручно-сањкарски пут. Ha сл. 1.види сеу серпентинигоре („Стража"). Ф. Руголе. 
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за избор места сече no привредном плану, комбииује ближа места сече 
са даљима, y једној години, како би скупе транепортне трошкове из 
потоњих свела на сношљиве помоћу јефтинијих цена износу са сечишта, 
која су стоваришту ближа.) 

Пренос колима није могућ ради нагиба пута. 
Потрошачи режијеких дрва били су највећим делом разна држ. 

иадлештва, a грађанство y мањој мери. Ђевђелија je једно време давала 

Сл. 4. Дрвена рижа (суха). Обронак на левој страни јаруге je руб старе паљевине, 
иначе успешно пошумљене боровим садницама („Стража"). — Фото Русоле. 

огревно дрво готово искључиво за потребе војске. Тетово je извесно 
време продавало размерно доста дрва и грађанству, ипак претежно 
иадлештвима. У последњим годинама овог деценија вршена je испо-
рука за војску. 

За продају pejK. дрва y самом Тетову Управа има закупљено сто-
вариште. Пренос дрва са шумског стоваришта Сретр̂ ово до Тетова, 
врши ce државном ускотрачном жељезницом Скопље—Охрид на уда-
љеност (пругом) од 74 км. Товарна тежина вагона износи 5000 кг. To-
вари ce 8, највише до 10 np. м, јер постоји опасност од прстуривања. 
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Продајна цена франко стовариште Тетово била je y почетку 130 
динара од 1 пр. м., a на крају деценија дин. 105. 

Последње године дрва из те режије успешно су продавана y 
Окопљу. 

Не мислим овде набрајати опшге познате предности израде др-
жавних шума y властитој режији. Желио би подвући само оне користи, 
које су својствене за прилике на Југу. 

У првом реду ту je корисна васпитна и социјална последица ре-
жијског пословања. Привикивање домаћег елемента модернијем алату 
и раду y шуми и давање зараде околном становништву, данас y вре-
мену стагнације послова, то je једна врло успегана мера за санирање 
тешких последица кризе. Затим, за државно газдинство, искоришћа-
вање и оних шума, које ce иначе, због слабог квалитета, не би могле 
уновчити (Ђевђелија). 

Задаћа je тога пословања, да регулише и пијачне цсне, што je 
доиста на пијацама, где су ова дрва продавана, постигнуто. 

Израдом удаљених, за сечу зрелих државних шума y властитој 
режији подмирује ce један део потребе јачих потрошачких центара. 
To има за последицу слабљење навале горосечаца y ближе недржавне 
шуме, које су махом млађе, за сечу незреле, ако не н кржљаве и увек 
потребне поштеде и регенерације. Интерес je целокутшс иривреде 
уопште, a шумарства на Југу напосе, да ce такове недржавне шуме 
што више чувају од сваког искоришћавања, a то ce иосгизава наве-
деним начином. 

Осматрање режијоког пословања омстућује установкти дневни ка-
пацитет просечног шумског радника, под овдашњим приликама. Оно 
пружа згодну прилику, да ce прикупе драгоцени подаци за састав 
локалних табела за одређивање дрвне масе стојећих стабала. 

Израда државних шума y властитој режији диже углед шумара 
као стручњака и посленика. Овде, где je шумар y раније доба пред-
стављао само власт и нимало симпатичног чувара једног добра, које je 
народ увек сматрао као своје и за којим je имао свакодневне потребе — 
ту je режијско пословање помогло шумару доћи на заслужено место y 
привреди Југа и довело га y ред осталих неимара y подизању народне 
привреде. 

И коначно треба да ce спомене корист за државну касу. 0 томе 
говори више него речито предњи преглед десетгодишњице ре/кијског 
пословања. Ако бесплатно издатих 3465.45 пр. м. обрачунамо само са 
дин.. 100 од 1 пр. м., дакле 346.545 дин., na томе додамо исплаћено оп-
терећење y новцу (26.699.75 дин.), шумску таксу (1,157.514.09 дин.) и 
чисту добит, умањену за губитак (1,060.456.07 — 245.190.88 дин), до-
знајемо да je режијска каса дала 2,346.024.03 динара за израђених 
86.967.83 пр. м. нли готово дин. 27 од 1 пр. м. на име остварене шумске 
таксе! 

Израда шума y властитој режији je будућност експлоатације др-
жавних шума. 

При томе боље he бити, да ce отвара што више малих режија. 
Гдегод постоји подесан потрошачки центар, ваљано ћи наћи могућ-
ности, да снабде своје потребе израдсш држ. шума y режији. Додуше 
мале режије скупље су од великих y погледу режијских трошкова, али 
омогућују већем броју стручног особља, да ce тим. пословањем бави. 
A то je од првокласне важности! 
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Résumé. V exploitation en régie des produits ligneux dans les forêts doma
niales, introduite en 1922, a donné des résultats positifs. Cette manière d' exploitation 
est adaptée aux conditions locales et celles de la forêt. L' auteur est d'avis que 
Г exploitation en régie doit trouver dans Г avenir plus de place dans les forêts 
domaniales. 

In g. HANS EM (S KO PL JE): 

ЗНАЧАЈ ДРВОДЕЉСТВА 3A ИСКОРИШ-
ЋАВАЊЕ ЈУЖНОСРБИЈАНСКИХ ШУМА 

(L'IMPORTANCE DE L' EMPLOI DU BOIS DANS LES MÉTIERS 
SPÉCIFIQUES DU MIDI) 

Предмете од дрвета, било као готовс било као полупроизводе, 
израђују занати, кућевна индустрија и кућевна радиност. Ова као први 
зачетак наших заната подмирује само сопствену потребу патриар-
халног газдинства. Кућевна индустрија, рачунајући овде и дрводеље-
печалбаре, и занати раде за друге и то кућввна индустрија често, пе-
чалбари увек, a понекад и занатлије no поруџбжни. Док ce занати држе 
y главномс варошких насеља, кућевна индустрија. a поготово кућевна 
радиност, ограничена je na села. Дрводељачка кућевна радиност за-
ступљена je y свакој сеоској кући, где ce може доћи до потрсбн«; сиро-
вине из шуме. 

Занати, који прерађују дрво y Јужној Србији, y главноме су ови: 
столарски, самарџијски, коларски, качарски и бачварстш, нанулџијски, 
стругарски и чибугџијски. Столарски je занат најјач(; заступљен. Он 
прерађује претежно полупроизводе фабричког порекла, делом их до-
бавља и изван Јужне Србијс, те y следећем nehe бити узиман y обзир. 
Често je спојсн коларски са ковачким, a понегде и нанулџијски, na и 
качарски занат са столарским. 

Шта који занат производи, y главноме ce може разабрати из ње-
говог назива. Занатлије су више или мање специјалисте, док то не важи 
за кућевну индустрију и радиност. Сви могући пољопривредни алати 
м прибори од ралице na до сита, кућни прибор почам од лажице и 
преслице na до разбоја, од примитивног кућног намегатаја na до амбара 
за жито и читавих кућа за становање, то су производи кућевне инду-
стрије и радиности y Јужној Србији. Најзад предметом кућевне' инду-
стрије су и полупрерађевпне за горе поменуте занате. 

Ma да дрводељачка делатност не изискује татсо замашне коли-
чине дрва, дрводељце ипак видимо y главном груписане око пространих 
шумоких предела, без мало букве и смрче; ово очитледно зато, што 
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готово и само no пространим комплексима шума јога има сортимената,. 
какве изискује, бар y своме доеадањем облику, дрводељски посао. 

Још и данас je за развитак и опстанак дрводељства од велике 
важности меена потреба за њеним производима, логотову y колико су 
теже саобраћајне прилике. 

Врсте дрвета, које налазе примену y дрвг. дељству, бројне су. Али 
пајчешће, за највећи број предмета и y највећој количини употребљава 
ce буква. После ње долази смрча. 

Захтеви y погледу димензија често су веома нескромни, стога и 
све теже подмиривани, али y извесне еврхе. треба и прућа од свега 
неколико милиметара дебљине. 

Алат je y већини случајева нримитиван, произведе га месни 
занатлија; машине и справе, y колико их има, баш својом првобитношћу 
свраћају на себе пажњу. Скоро сваки производ дрводељства има једно 
доба најбоље прође y гоку године, било да он баш y одређено време 
затреба, било да ce y извесно доба најбоље продаје, jep je тада пла-
тежна мс-ћ потрошача нешто јача. Продаја ce врши y главном без 
поередника, ако je производ пореклом из занатлијске радионице. Про-
изводе кућевне индуетрије исто тако често продаје на варошкој пијаци 
сам произвођач. Оем гога продаје их и путем торбарења, na и посредно 
лреко варошког трговца. Уобичајена je продаја за новац, али није ретка 
ни путем измене добара. Цене нроизвода су сразмерно веома ниске и то 
делом под притиском конкуренције фабричке робе, делом услед 
опадања потражњс извесних артикала ради промене начина живота. 
Рад je стога обично веома нерентабилан. За кућевну индустрију по-
горшава ее стање још и услед завођења трошаринских такса при уносу 
производа y варош. 

Укупна дрвна маеа, која ce искоршпћава y сврхе дрводељства, 
није до сада за подручје Јужне Србије статистички издвојена. С тога 
ce она мора проценити. Полазећи од података о 'броју домаћинстава. о 
занимању становништва, о времену трајања нојединих предмета y упо-
треби и радног капацитета при њиховој изради као и о тендснцији 
вотЈ)аигње, ми ипак монгемо себи створити донекле реалну слику, jep ce 
ту ради само о подмиривању потреба унутар јодног подручја. Тако ce 
рачуна укупна количина грађе употребљене y сврхе дрводељства са око 
80.000 м3 годишње. Од овога биће 50.000 м3 буковине, 18.000 м3 смрчеве 
и 12.000 м3 остале грађе (храст, јавор, јасен, брест, орах, кестен и др.). 
У питању je дакле не мала количина y вредности на пању од преко 
једног мидиона динара. Грађа потиче претежно из државних шума, где 
ce могу још најлакше наћи тражени сортименти. Дрводеља je потрошач, 
кога ваља ценити нароч1Гго због тога, што он залази и y најмање при-
ступачне шуме, да би пронашао нодеону сировину за евој рад. Ha тај 
начин добијамо и из таквих шума бар једну скромну ренту. Коликогод 
je потребно и корисно изаћи y сусрет дрводељцу при снабдевању сиро-
вином, ието je толико нужно устати против рђавих навика његових 
при избору дубећих стабала као и y погледу и сувише расипног посту-
пања при искоршпћавању добивене грађе. 

Дрводељство и занати y вези са њиме данас с-е налазе y озбиљној 
кризи. Она није само одраз тешког економског стања на свету na и код 
нас, већ лроизилази још вигае из околности, пгго савремени начин 
живота и техника привреде стварају једну средину, нову и веома раз-
личиту од оне, из које je никло данашње дрводељство. У толико теже 
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оно подноси све шта отежава његово успегано извођење и чиме ce 
смањује још више његова често већ само привидна рентабилност. 

Према изложеном јасно je, да дрводељство заслужује пуну нашу 
пажњу. Оно je најчешће једина могућност за искоришћавање " непри-
стулачних шума, бар y најскромнргјим размерама; оно омогућује као 
кућевна радиност снабдевањс сеооког домаћинства готово само no цену 
времена и труда алатом, прибором и т. д. за земљорадничку производњу 
и живот и претставља y облику кућевне индустрије често неопходан 
извор ма и минималних прихода за издржавање планинског станов-
ииштва. Варошки за,натлија опет je веома важан члан y данашњем 
склопу наше привреде. Нужно je стога пре свега тачно упознати, 
ова1%ву кагсва je сада, сву дрводељачку кућевну радиност, кућевну 
индустрију и занате y погледу њихових захтева на сировину, на врсту 
дрвета, соргименте, доба сече, степен искоришћавања, начжн извоза, на 
даље поступање и прераду; затим y погледу рентабилности рада и свих 
околности које утичу на њу. Поред тога потребно je установити, које су 
гране дрводељства и y каквом облику способне за живот с обзиром на 
савремени начин живота и ток, којим иде наша привреда; треба прила-
годити те гране данашњим потребама и поставити их, где je то могуће. 
на базу задругарства. Овакво реорганизовано дрводељство треба пот-
помоћи обезбеђивањсм потребних еировина (чему су једна препрска и 
одредбе § 52 Закона о лтумама), 'прул^ањем заштите, пласирањем ње-
гових производа и пропагирањем шихове потрошње; обратити треба 
нарочиту пажњу и на оне гране, које имају обележје уметничког заната, 
и стварати интересовање за њихове израђевине y оквиру пропаганде 
путничког нромета и туркзма. 

Résumé 

L' emploi du bois dans les métiers spécifiques du Midi, jusqu' à présent, 
n' était pas évalué à sa juste valeur. Ces métiers consomment environ 80.000 m* du 
bois par an. Ce bois provient des forêts très éloignées, qui sont actuellement hors 
Г exploitation. 

Les artisans de cette industrie emploient généralement les menus bois de 
hêtre et d' épicéa. Cette industrie séculaire est en voie de disparition à cause de la 
concurrence de la grande industrie. 

Nous avons tout intérêt à ce que cette industrie spécifique et domestique con
tinue à vivre, non seulement pour son intérêt artistique, mais comme consommateur 
du bois. 

Pour que ces petits artisans ne succombent pas dans cette lutte, il faut les 
aider dans leur intention de s' unir en coopératives. 
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Ing. DIMITRIJE BOJIĆ (SKOPL)E): 

MOGUĆNOST I NAČIN KRESANJA LISNIKA 
(LA POSSIBILITÉ ET LES MOYENS DE COUPE DANS LES 

FORÊTS FOURRAGÈRES) 

U znatnom delu južnih i jugozapadnih krajeva naše države život 
na selu teče pod specijalnim uslovima, svojstvenim u glavnom samo tim 
krajevima. Ti su uslovi određeni s jedne strane lokalnim osobinama ze
mljišta i klime, a s druge gustinom naseljenosti tih krajeva i njihovim 
položajem, kako međusobnim tako i spram ostalih krajeva države. U 
planinskim predelima i brdovitijim delovima nižih položaja primorske, 
zetske i vardarske banovine opstanak zemljoradnika omogućen je samo 
uz velike napore i stalnu oskudicu u naielementarnijim životnim potre
bama. Visoko, brdovito, krševito i neplodno zemljište ovih krajeva uz 
najveći rad ne može mu dati dovoljno hleba za prehranu. Sušna leta, 
koja ovde većinom vladaju uz pripomoć slane, grada i drugih elemen
tarnih nepogoda, jako smanjuju godišnju količinu ljudske i stočne hrane, 
koju bi i ovakva zemljišta mogla davati. Slaba međusobna povezanost 
komunikacijama, a često i skoro potpuna izolovanost ovih predela od 
drugih delova zemlje, jako otežavaju mogućnost da siromašni zemljo
radnik nadoknadi svoje osnovne potrebe za ishranu drugim kakvim 
radom. Pritisnut stalno takvim uslovima opstanka, zemljoradnik se do
vijao na razne načine, da izvuče na svojoj grudi zemlje bar toliko dobara, 
koliko iznosi minimum njegovog opstanka. U koliko u tom nije uspevao, 
otiskivao se u daleke predele za pečalbom, da bi održao sebe i porodicu. 

U težnji i primoran, da se održi u tako nepovoljnim zemljišnim i 
klimatskim predelima, zemljoradnik se naprezao na razne načine, da sa 
svoga slabog zemljišta što više pribavi plodova sebi za prehranu. Zemljo
radnja mu redovno nije bila zato dovoljna, pa se uz nju morao baviti i 
stočarstvom. Pomoću obadvoga mogao se održavati uz velike napore, 
bar u znatnom delu ovih krajeva. No u većem njihovom delu nije bilo 
dovoljno pašnjaka i livada za ishranu potrebne količine stoke, naročito 
ne za njenu zimsku ishranu. Otuda je on u nedostatku sena, tražeći mu 
zamenu, bio primoran da sprema znatne količine lisnika i tako održava 
najnužniji broj stoke. Nepovoljne klimatske prilike, slaba produktivnost 
zemljišta, relativna prenaseljenost ovih predela i veliki rad i teškoće oko 
spremanja lisnika, nikada nisu dozvoljavali da zemljoradnik pri ovakvom 
načinu stočne ishrane drži više stoke, no što je bilo potrebno za naj-
skučenije održavanje sebe i porodice. 

U pojedinim krajevima lisnik mu je služio kao dopuna stočne hrane 
— sena i slame — u nerodnim godinama, u drugim kao stalna dopuna, 
pošto je manjak redovno postojao, a u trećim, gde livada skoro i nema, 
lisnik mu je potpuno zamenio seno, a lisnička šuma livadu. U ovom 
poslednjem slučaju šuma nije više služila svome glavnom zadatku, pro
izvodnji drveta, već je preuzela funkciju livade, pošto je mesto nje pro
izvodila stočnu hranu. Proizvodnja drveta — i to skoro isključivo 
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ogrevnog —i postala je tu sasvim sporedna, drvo se proizvodilo samo 
u toliko, u koliko je bilo potrebno radi produkcije lisnika. 

Pri pribiranju lisnika kao zimske stočne hrane upotrebljavali su se 
tokom dugog vremena, a upotrebljavaju se i danas u tim predelima razni 
načini njegovog kresanja, spremanja i čuvanja. Upotreba raznih načina 
rada u glavnom je bila uslovljena prirodnim osobinama vrste drveća» od 
kojeg se lisnik spremao, kao i tla, na kome je ovo raslo. Na kamenitom 
tlu, specijalno na krečnjačkom, gde se pretežno nalaze vrste drveća sa 
malim zahtevima na stojbinu i koje tu postižu jako male dimenzije, kao 
što su crni jasen, grab, klen, maklen, zanovet i slične, l i s n i k s e s e č e 
s e č o m s t a b a l a c a do i z n a d s a m e z e m l j e . Na boljem tlu, 
gde uspevaju razne vrste drveća sa većim zahtevima na stojbinu i gde 
to drveće dostiže uzrast razvijenog stabla, lisnik se kresao na nekoliko 
manje više sličnih načina, koji se u glavnom svi mogu svesti na dva 
tipa: a) kresanje ćele krošnje, sa ili bez prevršivanja stabla, koje je 
postiglo prsni prečnik bar iznad 15 cm., b) kresanje svih izbojaka na 
niskom panju sa prilično jakim korenom i mame više dobro razvijenim 
žiljem u izdanačkim šumama. 

P r v i n a č i n k r e s a n j a , seča stabalaca do zemlje na kamenitom 
(kraškom) tlu, uslovljen je bio osobinama tla i vrste drveća. Tu se u 
glavnom radilo na kamenitom, suvom i neplodnom tlu, na kome dolaze 
ponajviše crni jasen, grab, klen, maklen, veoma kržljavi hrast, cer i 
slično. Tu te vrste ponajčešće i ne postižu, a i ne mogu postići, razvitak 
u stablo, pogotovu onde gde vladaju sušna leta, već ostanu kroz ceo 
život ili kao jako kržljava, niska i granata stabla ili kao tanka stabalca 
do 10 cm. prsnog prečnika i par metara visine, a često još i manje raz
vijena i sa krošnjom, koju sačinjava tek desetina slabo razvijenih grana. 
Ona prva se obično na par metara nad zemljom naglo račvaju, tako da 
im se deblo na jednom, mestu sasvim pretvara u kržljave i kvrgave 
grane, te im krošnja ima više štitast ili nisko kupast oblik. Ako se ovakva 
stabla ostave da slobodno rastu, njihovi vrhovi većinom slabo prirašćuju 
posle nevelike starosti i postignutih navedenih dimenzija. Plitko, kame
nito i suvo tlo, naročito sušnih leta, ne može da ishranjuje dovoljno* vrh 
stabla i on sve više kržljavi i slabi, radi čega ćelo stablo sve više za
ostaje u rastu. Ako se pak ovakva stabla na ovakvom tlu seku iznad 
same zemlje, onda relativno mlade izbojke iz njihovih panjeva malih 
dimenzija jače ishranjuje i ovako siromašno tlo, pa se kržljanje ne po
javljuje u tolikoj meri, već se panj i žile polako obnavljaju i jačaju — 
ako u prve dve do tri godine ne dođe jako zagrizanje od stoke. 

Kao što je navedeno, sve i kada se ova stabla ne bi nikako kresala, 
njihove bi visine i debljine ostale male kroz ceo njihov život, a krošnja 
bi bila mala, kržljava, pretežno bez debla kroz nju, već sastavljena od 
podjednakih grana. Kada bi zemljoradnik kresao samo donju polovinu 
krošnje, kako to propisuje § 39. zakona o šumama, na mesto okresanih 
grana (zbog siromaštva tla i kržljavosti stabla) slabo bi se pojavljivali 
mladi izbojci, već bi na njihov račun jačale grane u gornjoj neokresanoj 
polovini krošnje, ma da bi deblo u visinu malo prirašćivalo, pošto je ve
ćinom u krošnji razračvano u grane. Kada bi se zemjoradnik sa kresanjem 
povratio posle 4 do 6 godina, slabo bi imao šta da kreše, pošto bi na 
donjoj ranije kresanoj polovini krošnje našao vrlo malo kržljavih izbo
jaka — grančica. Zemljoradnik bi se tada našao u teškom položaju, da 
ne može pribaviti hranu ni za onaj maleni broj stoke, pomoću kojega se 
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i onako mučno održava. U nemogućnosti da proširuje površinu lisničkih 
šuma (zbog ograničenosti iste) i otuda da hrani i taj najnužniji broj stoke, 
ne bi mu preostajalo drugo, no da napušta ognjište i traži opstanka u 
drugim krajevima. A to bi mu bilo često nemoguće. 

U predelima, gde je zemljište bolje i na kome može uspevati više 
vrsta drveća i gde se drveće može nesmetano razvijati, prilike su po
voljnije. Tu stablo postiže svoje prosečne dimenzije, pa je i mogućnost 
dobijanja lisnika mnogo veća. Tu se razvijeno deblo znatnim delom pro
vlači kroz krošnju, a ova je dobro razvijena i njena donja polovina sadrži 
znatnu količinu grana. Kresanjem donje polovine krošnje zemjoradnik bi 
mogao dobiti potrebnu količnu lisnika, kada bi imao dovoljnu količnu 
lisničkih šuma. No to većinom nije slučaj, pa je on, da bi dobio nužnu 
količnu lisnika, primoran da kreše i ćelu krošnju — sa prevršivanjem 
vršnog izbojka ili bez toga. 

Pored ovog načina kresanja lisnika, u šumama na boljem tlu raz
vijen je i d r u g i n a č i n k r e s a n j a : sečom izbojaka na panju iznad 
same zemlje u niskim izdanačkim šumama. Izdanačke šume većinom se 
nalaze na boljem tlu, koren panjeva je u njima dosta dobro razvijen, ali 
stablo se ne može formirati, pošto se svi mladi izbojci posle par godina 
uzrasta stalno seku do panja. Ne mogu se jasno uočiti: faktori, kojima 
bi ovaj način kresanja lisnika u pojedinim krajevima bio uslovljen, jer 
niti tlo, koje je obično bolje, niti vrsta drveća, niti nedostatak dovoljne 
količine lisničkih šuma ne uslovljavaju ovakav rad. Tlo i vrste drveća, 
koje mogu na njemu uspevati1, omogućuju puni razvitak stabala; a opet 
jednaka površina šume, na kojoj se krešu odrasla stabla kresanjem njene 
krošnje, na ovakvom tlu daće veću količinu lisnika od izdanačke šume 
iste površine kresane na ovaj način. Posmatranje nas pretežno upućuje 
na zaključak, da je ovaj način kresanja postao i održao se kod seljaka 
radi toga, što je lakši i brži nego onaj kresanjem razvijenih stabala. Pri 
njemu ne dolazi do penjanja na stablo i tako tegobnog kresanja sa oruđem 
u jednoj ruci, pošto se drugom mora pridržavati, već se radi brzo i ko
motno na zemlji sa obema rukama. I brza seča odraslih stabala u ranija 
vremena pretvarala je odrasle šume u mlade. Iz neshvatanja važnosti 
odrasle šume, komotnosti rada pri seči, skučenosti često u veličini 
šumskih površina, seljak nije davao da se nastale mlade šume razviju 
u odrasle, već ih je stalno sekao do panja i time ih pretvorio u izdanačke 
šume. Kada je već takvim radom stvorio i zadržao znatne površine 
niskih izdanačkih šuma, onda se ovakav način kresanja sam po sebi 
nametao. On je sada znatno rasprostranjen. 

Kao što je napred izloženo, postoje u glavnom tri vrste kresanja 
lisnika : a) s e č o m k r ž l j a v i h s t a b a l a c a do z e m l j e na k a-
m e n i t o m (u g 1 a v n o m k r e č n j a č k o m) i s u v o m tlu, b) k r e 
s a n j e m ć e l e k r oš n j e r a z v i j e n i h s t a b a l a na b o l j e m 
tlu, sa i l i b e z p r e v r š i v a n j a v r š n i h i z b o j a k a , i c) s e č o m 
(nad z e m l j o m ) i z b o j a k a iz p a n j a na b o l j e m t l u u i z d a 
n a č k i m š u m a m a . 

Predeli, u kojima se kreše lisnik, većinom su siromašni šumama. U 
njima šuma ima ili malo ili su tako kržljave i devastirane, da njihovo 
dovođenje u zadovoljavajuće stanje visokih šuma prestavlja često problem 
i iziskuje rad sličan onome pri novom podizanju šuma na golim površi
nama. Opšti interesi države kao celine i lokalni interesi samih krajeva 
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neminovno zahtevaju, da se šume podižu u ovim obešumljenim kraje
vima. Važnost podizanja šuma u ovim predelima nije potrebno dokazivati 
na ovom mestu; o tome kao i o koristima, koje će proisteći od podignutih 
šuma, ranije je već raspravljano i dokazivano, tako da je danas to jasno 
za svakoga, ko problem pravilno posmatra. Podizanje šuma u ovim pre
delima sa tako nepovoljnim uslovima vegetacije težak je zadatak; ono 
iziskuje mnogo truda, vremena i materijalnih sredstava. Iz; ranijih pro
računa dvojice stručnjaka imamo približan pojam, kako će to biti težak, 
dugotrajan i skup rad. Ali interes kraja i celine sili, .da se radu pristupi 
ozbiljno i odmah. 

Pri proučavanju problema nametao se zaključak, da je prvi za
datak toga rada, da se sačuvaju i poboljšaju one šume, koje sel tamo 
već nalaze, i da se uz njih (u koliko dozvoljavaju materijalna sredstva, 
raspoloživi stručni personal i svest i mogućnost naroda) postepeno po
dižu nove. Za podizanje novih šuma potrebno je uložiti mnogo rada i 
novaca, dok za očuvanje i poboljšanje zatečenih šuma potrebno je u 
glavnom ograničiti prekomerno iskorišćavanje, a često i nerazumno pu
stošenje istih od strane seljaka. Ovim će se putem postići mnogo veći 
i mnogo brži uspeh, pošto je rad lakši i jeftiniji. Nerazumno bi bilo po
dizati nove šume sa tolikim naporima, a dozvoljavati da se postojeće, 
ma kako bile u rđavom stanju, uništavaju, pošto se iz njih u dobrom 
njihovom delu čuvanjem, zaštitom i negom mogu uzgojiti dobre šume. 
Čuvanje, zaštita i nega ovih šuma iziskuje srazmerno malo novčanih 
izdataka, a može se izvoditi sa mnogo manjim stručnim personalom. 

U zakonu o šumama od 21. XII. 1929. godine zakonodavac je na
stojao da zakonskim propisima omogući čuvanje, zaštitu i negu šuma 
koje postoje, kako onih koje se nalaze u dobrom stanju tako i oštećenih, 
kako bi se prve očuvale, a druge tokom vremena dovele u zadovoljava
juće stanje s obzirom na svrhu, kojoj imaju da služe. U to] težnji među 
ostalim propisima dao je i propis o načinu kresanja lisnikai sadržan u 
4. stavu § 39. zakona o šumama. Taj propis glasi: »Na dubećem drveću 
srne se kresati samo donja polovina krošnje, a ne srne se prevršivati.« 
Težnja je propisa očigledna: zabranom kresanja (lisnika) gornje polovine 
krošnje na dubećem drvetu želi se omogućiti drveću (stablima), .da se 
pomoću grana gornje nekresane polovine krošnje razvija i jača, i ako 
u smanjenoj meri. 

Pomoću neokresanih grana gornje polovine krošnje stablo će pri 
ovakvom načinu kresanja na boljim zemljištima priraštati i u debljinu 
i u visinu, ali sporo i malo. Kada se skreše donja polovina, na njenom 
delu debla pojaviće se izbojci i oni će postići izvesne dimenzije, ali glavni 
prirast otići će na deo debla i grane gornje neokresane polovine krošnje. 
Deblo će vršnim izbojkom uz opšti priraštaj prirašćivatii u vis, no taj 
prirast ići će do izvesne mere (ne velike), pa će stati. Potom će prirast 
ići na debljanje čitavoga debla, ali u glavnom će se trošiti na razvijanje 
grana gornje neokresane polovine krošnje. Tako dobro razvijene poja
čanim prirastom, grane gornje polovine krošnje znatno će zasenjivati 
okresani deo debla donje polovine i time će na njemu biti otežana pojava 
i razvitak mladih izbojaka. Otuda će, što se duže bude kresala donja 
polovina krošnje, ona sve manje davati izbojaka, odnosno lisnika. Time 
će se i količina lisnika na određenoj površini šume za seljaka smanjivati. 

290 



Kao što je napred istaknuto, u šumama na krečnjačkom, kame
nitom, suvom, plitkom i mršavom tlu, gde mogu u glavnom uspevati crni 
jasen, crni i beli grab, klen, maklen i slične vrste i gde njihova stabla 
ostaju stalno malena i kržljava — kresanje same donje polovine krošnje 
i nedolazi u obzir, pošto je krošnja tako malena, da se skoro i ne može 
deliti. Tu u glavnom dolazi seča do zemlje. Seljaci u predelima, gde se 
lisnik seče, i onako imaju malene površine lisničkih šuma; i do sada, 
kada su kresali ćelu krošnju drveća, nisu imali dovoljno lisnika. Pa kada 
se primeni propis stava 4. § 39. zakona o šumama i zabrani kresanje 
lisnika na gornjoj polovini krošnje, seljak će doći u veoma težak položaj. 
Time neće moći ishranj'ivati ni onaj najskučeniji broj stoke, a otuda ni 
porodicu održavati. Interes je i njegov i celine, da se šuma očuva i po
digne ; ali taj interes ne zahteva, da se radi toga dovodi njegov opstanak 
u pitanje, a često da mu se i potpuno onemogući. Neosporno je, da ze
mljoradnik ovih predela u interesu i svome i celine mora podneti žrtve 
sužavajući svoja prava i navike pri dobivanju lisnika, ali je isto tako 
neosporno, da on ne može i da nije pravedno da on, odnosno sadanja 
generacija, sam podnese te žrtve. Kako će očuvanje i podizanje šume 
koristiti njemu, budućim generacijama, koje će živeti u tim predelima, i 
državi kao celini pravedno je, korisno i u opštem dobro shvaćenom in
teresu, da i žrtve, koje se moraju podneti oko toga, snose srazmerno 
svi, a ne samo sadanji tamošnji siromašni čovek. On je i onako borbom 
za opstanak i za slobodu u mirno doba i za vreme teških minulih ratova 
toliko iscrpljen, da nije u stanju izdržati i nove žrtve, koje bi ga ovako 
jako teretile. Njegovo održanje i onako visi o koncu, za vreme sadanjih 
čestih nerodnih godina u tim krajevima često želi koru suva hleba; 5 
do 15 koza ili ovaca održavaju porodicu od 5 do 10 članova, pa onemo
gućiti držanje te stoke znači onemogućiti život porodice. Jer jasno nam 
le danas, da takve porodice — ma koliko se otiskivale u druge krajeve 
i druge zemlje, pa i pored sve svoje vrednoće — ne mogu sebi uvek i sve 
osigurati opstanak pečalbom ili seobom van ovih krajeva. 

Pitanje je, da li bi se uvek isplatile takve žrtve, ako bi ih seljak i 
mogao izdržati, koristima od očuvanih i podignutih šuma s obzirom na 
jako nepovoljne osobine tla i klime, gde se one često nalaze i podižu. 
Jasno je, da bi rentabilnost tako podignutih šuma često bila jako mala; 
a mora se imati u vidu, da nije čovek tu radi šume, već šuma radi čoveka. 

Način privređivanja zemljoradnika tih krajeva nije savršen — to 
je poznato; on bi boljim i savršenijim radom mogao povećati svoje pri
hode i poboljšati svoje stanje. No posmatrajući realno sve faktore, koji 
uslovljavaju produkciju sviju dobara, koja se u tim predelima mogu pro
izvesti, zaključak jasno kazuje, da to poboljšanje može da bude veoma 
skromno. Iz ljutoga krša i velikim naporima ne mogu se isterati velike 
koristi. Melioracijom livada, tamo gde ih ima, može se u izvesnoj meri 
povećati prinos sena, ali povećanje ograničavaju mršava tla i letnje suše. 
Ode livada uopšte nema i gde lisnik zamenjuje seno, poboljšanje odnosno 
povećanje prinosa stočne hrane (lisnika) može se postići u glavnom po
boljšanjem stanja sadašnjih tamošnjih šuma, a ovo poglavito sužavanjem 
kresanja lisnika. To opet zadire u mogućnost opstanka tamošnjeg čoveka. 

Za poboljšanje vrsta stoke i promené načina ishrane ima malo mo
gućnosti zbog neplodnosti tla, nepovoljnih klimatskih prilika i relativne 
prenaseljenosti. Poznato je, da se iznos celokupnog zemljišta pojedinca 
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u najviše slučajeva kreče onde od 1 do 5 hektara. Uzevši u obzir kvalitet 
toga zemljišta, postaje jasno, kolika je mogućnost prihoda i njegovog 
povećanja. 

Imajući u vidu napred izloženo stanje, postaje jasno, da će primena 
propisa stava 4. § 39. zakona o šumama izazvati jake potrese kod seljaka, 
kojima lisnik zamenjuje seno, a i sukobe sa njima, jer će se oni teško 
moći prilagoditi kresanju po tome propisu, zbog toga što će im se njima 
otežati i onako težak opstanak. Potrebno je potražiti način i mogućnost, 
da se njihov život suviše ne otežava, a da se šume ipak zaštite i podignu. 
Pri tome se mora naći srednji put, moraju se odabrati] i primeniti one 
mere i oni načini rada, koji će u najviše mogućem stepenu poslužiti i 
jednom i drugom. Ne srne se zahtevati, da štete, koje su kroz vekove 
ranije generacije i narodi nanosili šumi tih krajeva, ima da nadoknadi 
sadanja generacija u kratkom razmaku vremena, po gotovu ne, dok joj 
se prethodno ne osigura kompenzacija mogućnošću rada i zarade, a time 
i opstanak, na drugoj strani. Mora se postupati obazrivo i postepeno, jer 
uspeh na jednoj strani ne bi zadovoljavao, ako bi on na drugoj nanosio 
nesrazmerne štete. 

Kako su pri tome vrlo često različite prilike, pri kojima se mora 
raditi» potrebno Je ti raznim slučajevima različito i postupati. No u 
glavnom javljaju se tri slučaja. 

U prvom slučaju, gde je lisnik zemljoradniku samo dopuna stočne 
hrane u redim nerodnim godinama, potrebno je obratiti veliku pažnju, 
da se omogući da šuma može izvršavati svoju glavnu funkciju: produ
ciranje vrednog drveta. Tu je opravdano i nužno ograničiti kresanje 
lisnika samo na donju polovinu krošnje, ako šuma nije takva, da je kre
sanje donje polovine krošnje praktički nemoguće. 

U drugom slučaju, gde zemljoradniku lisnik služi kao stalna dopuna 
stočne hrane svake godine, mora se uzeti u obzir, da li mu veličina nje
govih lisničkih šuma kresanjem donje polovine krošnje može omogućiti 
držanje najnužnijeg broja stoke, t. j . da li mu može dati onaj potrebni 
minimum stočne hrane, pa ako može i ako je šuma takva, da je praktički 
moguće kresanje donje polovine, potrebno je ograničiti ga samo ua nju; 
u protivnom dozvoliti kresanje ćele krošnje, bar na jednom delu nje
gove šume. 

U trećem slučaju, gde zemljoradniku lisnik zamenjuje seno, a lis-
nička šuma livadu, neophodno je zbog male površine lisničkih šuma do
zvoliti mu kresanje ćele krošnje, da bi mogao održavati najnužniji broj 
stoke. U ovom slučaju glavni je zadatak šume produkcija lisnika kao 
stočne hrane, dakle šuma preuzima ulogu livade. Produkcija drveta ovde 
je samo od tolike važnosti, u koliko drvo služi za održavanje produk
tivne moći tla i za proizvodnju lisnika. Proizvodnja građevnog drveta 
ne dolazi u obzir, jer i kada bi deblo bilo dovoljno razvijeno, usled stalnog 
kresanja ma i samo donje polovine krošnje, ono bi bilo toliko posuto 
čvorovima sečenih grana, da bi se veoma slabo moglo upotrebiti kao 
građevno drvo. Ne dolazi u obzir kao građevno drvo ni deo debla od 
zemlje do krošnje, jer on redovno ne može biti dugačak zbog mogućnosti 
penjanja pri kresanju, a i zbog oslabljenog prirasta redovnim kresanjem. 

Održavanje produktivne moći tla vršiće isto tako stabla, čija se 
krošnja cela kreše kao i ona čija se samo donja polovina kreše, ako se 
kresanje ne ponavlja pre pete godine, pošto će producirati približno isto 
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toliko lišća, odnosno stvarati istu količinu mrtvog pokrova. Nepovoljnije 
će u glavnome biti to, što će u prvom slučaju biti nešto veće isparivanje 
vlage iz tla u prvoj godini iza kresanja, pošto će okresana stabla davati 
manju zasenu tlu, Pomlađenje će biti nepovoljnije, pošto četiri- odnosno 
petgodišnii izbojci na stablu neće rađati toliko semena, koliko razvijene 
stare grane nekresane gornje polovine krošnje. Tu se može pomoći 
ostavljanjem (na potrebnim ostojanjima) semenjaka, koji se ne bi kresali 
ili čija bi se samo donja polovina krošnje kresala. 

Potrebno je propis stava 4. § 39. zakona o šumama izmeniti i prila
goditi ovim zahtevima. 

Novim zakonskim propisom imalo bi se stručnjacima na terenu 
ostaviti određivanje, gde će se u pojedinim slučajevima primeniti po
jedini način kresanja. Oni bi imali da na terenu ispitaju i ustanove sve 
faktore, koji su od važnosti za donošenje pravilne odluke, pa na osnovu 
njih da propišu način. Pri donošenju odluke oni bi bili dužni da vode 
računa ne samo o stanju i potrebi brzog podizanja šuma, već i o imovnom 
stanju vlasnika zemljoradnika, njegovom opstanku i makar i neznatnom 
napretku. Odluka bi imala uvek da predstavlja nuždan i pravedan kom
promis između zahteva opšte potrebe podizanja šuma i mogućnosti op
stanka tamošnjeg čoveka. Koji bi to stručnjaci, u kakvom svojstvu i na 
koji način te odluke donosili, imalo bi da se reguliše naročitim pravil
nikom. Kod šuma većih površina, naročito kod seoskih, opštinskih i 
sličnih šuma, to bi bio nesumnjivo zadatak taksatora, jer bi to bio isto
vremeno i sastavni deo propisa uređajnih elaborata tih šuma. 

Izdanačke šume na boljem tlu u većini slučajeva imale bi se prvo 
postepeno pretvoriti u visoke, pa potom u prave lisničke, ne onemogu
ćavajući ipak redovno dobijanje lisnika iz njih — u koliko bi to dobi-
janje bilo neophodno. 

Résumé. Dans le sud de la Yougoslavie, à cause de très mauvaises circonstances 
du sol et du climat, le cultivateur ne peut pas vivre de sa production. A peine si ses 
céréales lui peuvent suffire pour sa propre consommation. Il ne peut rien vendre 
pour les achats nécessaires à sa vie. C'est pour cette raison qu' il s'occupe à 
l'élevage. Cependant Г élavage est gêné dans ces contrées par la pauvreté du sol 
et du climat car il y a très peu de pairies et de foin. C'est pourquoi il remplace le 
foin par le fourrage des feuilles. Il emploit les différentes manières dans l'exploitation 
des forêts pour ce fourrage. L'auteur note 3 modes de cette exploitation: 1° la 
coupe des individus rabougris, faibles, étouffés — qui se trouvent sur le terrain 
calcaire (le Kras); 2° la coupe de toutes les branches dans les forêts sur un sol riche 
et fertil; 3° la coupe à blanc étoc des taillis. 

Selon tout cela les forêts fourragères remplacent les prairies et l'auteur pose 
la question de l'utilité d' application du § 39 de la loi forestière qui ne permet que la 
coupe des branches de la première moitié de cime. 11 donne avis qu'il faut changer 
le sens de cette loi relativement aux besoins de ces montagnards et selon les 
dualités du sol. 
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Ing. HANS EM (SKOPLJE) : 

ЗНАЧА] И МОГУЋНОСТ СМОЛАРЕЊА У 
БОРОВИМ ШУМАМА ЈУЖНЕ СРБИЈЕ 

(L'IMPORTANCE ET LA POSSIBILITÉ DU GEMMAGE DANS 
LES PINERAIES DE LA SERBIE DU SUD) 

Шуме Јужне Србнје јако ce разликују y погледу њиховог иокори-
шћавања. Шуме на домаку насеља и линија саобраћаја искоришћаване-
су најчешће прекомерно, док. велика пространства наших шума леже и 
данданас скоро или потпуно неискоришћена. Њихове производе унов-
чити није до сада бнло мстуће. Разлог овоме су велике и скупоцене 
инвестиције за транспорт шумских производа из неприступачних пре-
дела. Стављени пред задатак, да приводимо и такве шуме рационалној 
и трајној употреби, ми ce морамо ограничити пре свега на оне случајеве 
иокоришћавања, који he бити изводиви са једним минимумом инвести-
цијоних трошкова. У колико су y питању борове шуме, овамо сиада 
њихово искоришћавање путем смоларења. 

Да смоларење није ни y каквој супротности са рационалним 
господарењем, данас je већ пречишћено питање. Овом врстом про-
изводње ми би добијали y нашој земљи продукте, које највећим делом 
увозимо из жностранства, наравно изуаимајући егзотичне производе смо-
ларења, a под претпоставком, да имамо довољно за смоларење подесних 
шума. 

Значај смоларења лежи за нас y томе, што помоћу њега можемо 
приступити искоришћавању неириступачних шумоких предела, пове-
ћати могућност упослења становнжштва и што ћемо постати и економски 
независнији смањивањем нашег увоза. Завођењем индустријског c\ro-
ларења ми допршосимо y многоме и развитку наше хемијске инду-
стрије. Најзад имати организовану индустрију смоларења од особите je 
важностн за успешну одбрану земље, јер су смоларски производи 
неопходни при изради ратног материјала. 

Од каквог je интереса завођење смоларења код нас, то пре свега 
зависи од количине шума, које би долазиле y обзир за ово искоришћа-
вање. Ограничујући ce y даљем на подручје Јужне Србије навешћу 
ово: борове шуме овде ce појављују данас y неколико међусобно догта 
различитих подручја; готово једна иоловина њихова налази ce на 
северо-западу и завршава над котлином Метохије; то je наставак бо-
рових подручја y Србији, Босни и Црној Гори; друга половина борових 
шума образује неколико сасвим одељених већих или мањих ередишта 
јужно од Метохије. У обе половине заступљени су црни бор, бели бор, 
муника, молика и кривуљ. У северној половини борови образују мањи 
део тамошњих четинара, a y јужној они су готово једини њихови 
претставнкци. 

Борове шуме пружају ce као и само подручје Јужне Србије-
кзмеђу 43° 38' и 40° 51' северне географске ширине. Вертжкално прости-
рање борова креће ce између 300 м. и 2300 м. над морем y крајњим:: 
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границама. Шуме, које би могле постати предметом смоларења (у ло-
гледу врсте бора, кошгактности шума и издашности y смоли), простиру 
ce y главном између 900 и 1800 м.; то je унутар подгорског, гороког и' 
предалпијског региона. 

Борове шуме Јужне Србије заузимају око 46.500 ха. To je 2,7 %\ 
од довршине свих шума ове области и близу 29% површине четинара 
y њој. Поједине врсте заступљене су овако: 

Бели бор и подмладак од јеле y прилепском срезу, 1400 м над морем. • ) 

црни бор 29.250 ха 
бели бор 8.750 ха 
молика (Pinus Peuce) 3.250 ха 
муника (Pinus Heldreichi) 2.000 ха 
кривуљ (Pinus Mughus) 3.250 ха 

За наша посматрања одмах можемо изоставити из ове површине 
пространство под кривуљем. Ако од осталих 43.250 ха одбијемо још 
30% површине као трајно ИЈЕИ по-времено неподесне за смоларење, нама 
преостаје површина од округло 30.000 ха шума sa ово искоришћавање. 
Када би ралунали са приносом смоле само 100 кгр. no хектару, цело-
купно подручје би дало годишње 3,000.000 кгр. т. ј . 300 вагона сирове 
смоле. Овоме одговара количина од 50 вагона терпентинског уља и 
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230 вагона колофонија. Овс су количинс приближне нашој потрошњи 
смоларских производа пре наступања економске кризе; данашњс наше 
потребс и премашују. Претпоставка je овде, да су све гауме способне 
за то — стварно томе и приведене. To y пракси свакако, бар тако скоро, 
неће бити изведиво. С друге стране треба нагласити, да су овде узете 

Црни бор y поречком срезу, 1200 м над морем. 

y обзир само боровс шуме y Јужној Србији, но рачунајући и оне 
y другим крајевима наше државе. Ако уведемо y нашу калкулацију 
као годишњи принос 250 кгр. смоле no ха, производња би износила под 
истим претпоставкама 750 вагона сирове смоле односно 125 вагона тер-
пентинског уља и 575 вагона колофонија годишње. У томе случају ми 
би, узев само Јужну Србију, могли извозити no подмиривању наших 
сопствених потреба смоларске производе и то y већој количини, него 

296 



што их ми данас увозимо. У овом другом примеру количине погпуно 
одговарају данашњим нашим подацима. Из ово неколико редова већ 
ce може разабрати важна улога, која je намсњена y скорој будућности 
овој грани искоришћавања шума y Јужној Србији. 

Смоларење није y Јужној Орбији сасвим непознато. Њиме ce 
одавно већ издржавају добрим делом три сиромашна брдска села 
(Бресница, Тажево и Требовље). Тамо je оно тако рећи једшш извор 
прихода од шуме. И ако веома нерационално изведено, ииак — изгледа 
— дугују смоларсњу тамошње боровс шуме свој опстанак; јер да њега 
није, шуме би већ одавно постале плен ватре као многе површине чети-
нара на домаку гореких насеља. Овако дајући ипак непосредне користи 
народу путем смоле, н то тамо где ce ни дрво не може уновчити, 
поштеђена je шума од уништавања. 

Полазећи од овог већ постојећег смоларења Отсек за Шумарство 
при Kp. Банској Управи y Скопљу приступио je 1932 године опитним 
радовима. Ови су радови y 1933 години знатно проширени, a y 1934 
години настављаће ce и уз учешће Дирекције Шума y Скопљу. Шуме, 
које he постати објектима смоларења, биће наиме већим делом др-
жавне. Од задатака, које имају ови опити, најважнлјн су: упознати 
издапшост наших борова под разним околностима растења и рада; 
избор за наше прилике подесног метода рада; васпитно и пропаганди-
стички предочити сељачким смоларима преимућство рационалног. рада 
и образоватк једну групу спремних смоларских радника. 

Подаци ових опита, који носе иретсншо практично обележје, 
моћиће корисно послужити при саставу привредних планова за смо-
ларске шуме, коме послу треба приступити што пре. Ha тај начин 
индустријско смоларење борових шума y Јужној Србији биће солидно 
припремљено. Приходи од смоларења y много he случајева омогућити 
и извођење замашних инвестиција за искоришћавање дрвне масе смо-
ларских шума н тако омогућити њихово што интснзивније ист;ори-
шћавање. 

Résumé. L' exploitation des produits ligneux des pineraies de la Serbie du Sud, 
dans les conditions actuelles des commiuinications et des moyens de transport est 
généralement impossible. Leur exploitation peut être faite avec succès par le gemmage. 

Nous importons de Г étranger les dérivées de la résine, même ceux que nous 
pouvons obtenir de nos propres pineraies. 

Les recherches sur le gemmage de nos pins (Pin noir, P. sylvestre et P. peuce) 
installées et suivies en 19312 et 1933 sont en train de nous instruire sur la technique 
et sur le rendement de nos pins. 

Nous continuerons ces recherches dans une mesure plus large dans le pineraies 
des différentes contrées en vue d' une exploita [ion systématique et rémunératrice dans 
nos pineraies. 

-2,9? 



DRAGOLJUB S. PETROVIĆ (BEOGRAD): 

KOZE I ŠUMA U JUŽNO] SRBIJI 
(LES CHÈVRES ET LES FORÊTS DE LA SERBIE DU SUD) 

Pitanje koza odnosno kozarstva neobično je važno u Južnoj Srbiji 
već po svome značaju, koji zauzima u stočarstvu, a i za nas naročito 
po svojoj važnosti za šumu. Za nas šumare ta je važnost tolika, da je 
odnos koza prema šumi morao biti uređen 1 samim zakonom o šumama. 
Ukorenjeno je već shvatanje, da koza i šuma ne mogu ići zajedno, pa 
da su otuda šumar i koza prirodni neprijatelji. Za rešenje kozarskog 
pitanja smatra se, da šumar ne može imati drugog гебевда do uništenja 
koza, što je moguće brže. Jasno je, da ni kozari ne sede skrštenih ruku, 
nego se brane kako znaju, umeju i mogu. Sukobi su neizbežni i vrlo 
česti, što sve stvara zlu krv i neraspoloženje prema šumarskim organima. 
Međutim meni se čini, da šumari u ovome pitanju gledaju dosta usko-
grudo, zatvarajući oči pred gotovo očiglednim činjenicama, koje ne treba, 
a i nije moguće obići, jer su stvarne i jače od nas. Gotovo bih rekao, 
da se ovo pitanje raspravlja bez dovoljno kritičnosti i širine pogleda, 
polazeći uvek i jednako samo sa jednoga stanovišta, koje je postalo pod 
drugim prilikama i odnosima znatno različitim od naših. Pokušaću zato 
u ovome članku da pitanje kozarstva u Južnoj Srbiji raspravim sa svih 
strana, i kao šumar i kao ona suprotna strana, ne bi li iz toga izveo 
pravilne zaključke za uređenje ovoga odnosa, te kako bi taj odnos bio 
koristan po obe strane ili bar ne tako bolan, da ga jedna strana, bilo koja, 
ne može da podnosi. 

Pre svega da vidimo, koliko ima koza u Južnoj Srbiji. U 55 srezova 
Južne Srbije bilo je u 1921. god. 431.775 koza, a u 1929. god. 729.994. 
Ovaca je bilo 1,384.203, odnosno 1,958.845. U istim godinama goveda 
je bilo 573.551 grlo, odnosno 524.909. Iz ovih podataka vidi se, da se 
broj koza uvećao za 69%, ovaca za 41.5%, a goveda se umanjio za 8.5%. 
Ovi brojevi dakle pokazuju, da je narod svoje stočarstvo uputio u pravcu 
gajenja sitne stoke, dakle ovaca i koza, a tako isto da je kozu najviše 
umnožio. Ovo je svakako posledica izvesnih uzroka, koje ću pokušati da 
iznesem u drugim podacima. 

Ako pogledamo statističke podatke, koje nam daje Ministarstvo 
poljoprivrede u knjizi »Obrađena zemlja i žetveni prinos u 1932. god.«, 
videćemo da severozapadni deo Južne Srbije, dakle nekadanji Sandžak, 
u pogledu livada stoji znatno bolje nego južniji deo Južne Srbije. Što se 
ide više na jug, sve se više smanjuje površina livada. Vardarska se 
banovina može smatrati kao siromašna sa livadama, pa dakle i sa senom. 
I u pogledu pašnjaka stoji ovaj deo gore nego onaj prvi, naime i njih 
ima manje. Pri tome se mora uzeti u obzir, da je verovatno i kakvoća 
tih pašnjaka slabija usled veće toplote, a manje vodenog taloga preko 
leta, zbog čega letnja ishrana stoke zadaje brige. Kada dakle ovom 
dodamo još da u južnijem delu na jedno grlo stoke dolazi manje, često 
znatno manje površine livada i pašnjaka nego u severnom, onda stvar 
izgleda već prilično jasna. Naime razumljivo je, što se stočarstvo za 
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pomoć obratilo šumi, da mu ona da potrebnu hranu. Tu pak hranu može 
najbolje da iskoristi pomoću koza, bilo brstom bilo lisnikom. No ne treba 
smetnuti takođe sa uma, da u ovom kraju brsti često i ostala stoka, a na 
lisniku često počiva i ishrana ovaca preko zime. 

No i u pogledu zimske ishrane upućena je stoka na šumu, što je 
jasno usled pomanjkanja livada. Pod snegom se ne može pasti. U takvom 
slučaju može stoka uzimati samo ono, što je izvan snega, dakle sitnu 
šumu. Kako se seno i lisnik ima prvenstveno da upotrebi za ovce i go
veda, to se na brst pušta koza, kojoj je to upravo i u volji. Dakle i zbog 
zimske ishrane narod je upućen u mnogome na koze. Ovo je razlog, da 
se koza pojavljuje prilično i u severnom delu Južne Srbije, gde ima više 
livada i sena, ali koje se upotrebljava za goveda, kojih ima opet znatno 
više. Zato je opet razumljivo, što u južnom delu ima srazmerno Više koza 
pa i ovaca, a u severnome više goveda. To se lepo vidi, kada se broj 
stoke svede na jedan km2, t. j . koliko grla uopšte a i po vrsti stoke ima 
na jednom kvadratnom kilometru. Usled oskudice u prostoru žalim da 
ne mogu sve te brojeve navoditi. 

Međutim stočarstvo se ne može suzbijati, jer je ono u mnogim pa
sivnim i siromašnim krajevima gotovo najglavniji izvor prihoda. To 
znači, da se sa ovolikim, pa i većim brojem stoke mora računati, dakle 
ne može se rešenje ovoga pitanja tražiti u smanjenju broja stoke. 

Ove nas činjenice upućuju na zaključak, koji moramo uvek držati 
pred očima, naime da se koza ne drži iz luksuza, nego da je ona izraz 
mesnosti (klime i zemljišta). Narod zna, da je bolje držati ovcu i goveda, 
jer daju veće koristi. Pa kada on i pored toga na dosta mesta drži kozu 
mesto njih, onda je to razumljivo iz iznetih činjenica. 

A sada da malo pogledamo ovo pitanje sa šumarske strane. Šumar
stvo iskorišćava zemljište' putem šume, koja treba da dâ ona dobra, 
koja su narodu u drugoj privredi potrebna. Osnovno je načelo šumske 
privrede, da proizvede što više tih dobara, procenjujući najtačnije, koje 
je od šumskih dobara odnosno proizvoda najpotrebnije, najviše traženo, 
dakle najviše donosi narodu koristi. Obično se uzima, da je glavni pro
izvod šume drvo. U glavnim potezima to je tačno. Međutim to ne srne 
biti dogma, jer glavni proizvod pod naročitim prilikama može biti i što 
drugo (lišće, pupoljci, smola i t. d.). Zato se moraju proučiti mesne pri
like i naći, šta šuma kao glavno ima da proizvodi, pa to i proizvoditi. 
To je po mome mišljenju jedino ispravno. 

Prema prilikama u Južnoj Srbiji videli smo, da na dosta mesta šuma 
ima da pomaže stočarstvu i da joj dakle kao glavni proizvod ima da bude 
stočna hrana, a ne drvo. Tome je uzrok i podneblje i zemljište, a kao 
posledica ovoga i vrsta drveta. To su one vrste drveta, koje mogu da se 
upotrebe za tu hranu i da podnose ovaj način gazdovanja. Na severu 
države i dalje na severu Evrope prevlađuju vrste drveta, koje za ovo 
nisu zgodne ili su bar manje zgodne. 

Kod odlučivanja, kako da se gazduje sa šumom, od osobitog su 
značaja transportne prilike i mesnost, odnosno kakva je šuma koju date 
prilike mogu da stvore. Udaljene šume, slabo vezane za glavne puteve, 
s kojima bi mogle svoje proizvode slati i na veće daljine, upućene su 
na svoju najbližu okolinu. Zato se one moraju i ravnati prema potre
bama te okoline t. j . svoje gazdovanje podešavati prema tim potrebama. 
Za dobijanje ma kakve koristi od zemljišta mora se proizvoditi ono, što 
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okolina traži. To je u Južnoj Srbiji vrlo često stočna hrana, jer su go
tovo po pravilu ti udaljeni krajevi ujedno i siromašni. A pristupačnim 
i lako prolaznim čine se prvenstveno bogatiji krajevi. 

Kaže se, da koza šteti i uništava šumu. To nije bezuslovno tačno, 
jer zavisi od vrste drveta i načina iskorišćavanja. Onde gde je glavno 
drvo, svakako je koza štetna. Na drugoj strani opet neke vrste drveta 
lako podnose brst, kada nisu preopterećene. A takve vrste drveta sači
njavaju najveći deo šuma u Južnoj Srbiji. 

Prema ovim razlozima mi u Južnoj Srbiji ne treba bezuslovno da 
se stavimo nasuprot kozama, težeći njihovom uništenju, a tako isto ni 
protiv stočarstva uopšte. 

Sada da razmotrimo ovo pitanje sa opšte privredne tačke gledanja. 
Ovoliki broj koza pretstavlja jedan znatan kapital, koji je u toliko znat
niji, što je u rukama najsiromašnijeg delà naroda. Jasno je, da se taj 
kapital ne može bez ičega daljega uništiti i izbiti iz ruku toga naroda. 
I kada bi se to moglo učiniti, ostavljanje kratkog roka za to bilo bi 
štetno. Usled toga ogromno bi porasla ponuda koza, što bi kao posledicu 
imalo padanje cena. To bi pak značilo jedno nepravedno oštećenje za-
interesovanih. No nije sve u uništavanju. To bi se srazmerno lako izvelo. 
Međutim i pre samoga uništavanja mora se resiti pitanje zamene koza, 
t. i. šta treba narodu dati na mesto uništenih koza. Jer tek ne treba 
dokazivati, da se nešto mora dati. Ali šta je to? U obzir dolaze t. zv. 
sanske koze i ovce. Međutim prema onome, što je napred izloženo, jasno 
je, da se sa time ne bi ništa dobilo. Za sansku kozu kaže se, da ne brsti. 
To je tačno, ako joj se ima što dati mesto brsta. Ali ako livada i sena 
nema, koliko je potrebno, a to je tako kako smo napred videli, onda će 
i sanska koza da brsti, pa time sa njome nismo ništa dobili. Takav isti 
slučaj biće i sa ovcama, samo tu može stvar biti nezgodnija. Ovo zato 
što bi se ovca morala da prehranjuje najvećim delom onom hranom, 
koja joj nije tako prirodna, ili bar ne tako kao kozi. Za samu kakvoću 
ovaca verovatno to ne bi bilo povoljno. 

Iz svega ovoga vidimo, da je iskorišćavanje šume za stočarske 
svrhe, pa dakle i za kozarstvo, dobro i korisno i za narod i za stočar
stvo i za šumarstvo, pa da dakle ni koze nisu bezuslovno štetne. Korist 
za šumarstvo je u tome, što pomoću koza još uvek može šumarstvo od 
izvesnih zemljišta dobiti neku korist, neku rentu, koja je često znatno 
veća, nego pri isključivom iskorišćavanju drveta. Iz toga izlazi, da ni 
mi kao šumari ne smemo biti bezuslovno protiv koza i stočarstva, nego 
da ih čak u odgovarajućim prilikama treba da propagiramo i čuvamo. 
Pogrešno bi bilo iz ovoga izvući zaključak, da se kozama na prvom 
mestu, a i ostaloj stoci na drugom mestu, ima šuma da ostavi na milost 
i nemilost. To nikako ne sme biti slučaj. To je vezano za jedan uslov. 
Izlazeći stočarstvu i kozama na susret i uvažavajući njihove zahteve i 
potrebe, mi tražimo da nam se da potpuna mogućnost da šumsko zem
ljište i šumu sačuvamo i prevedemo u bolje stanje. To je u interesu i 
samoga kozarstva i stočarstva, jer im osiguravamo trajan objekt, sa 
koga crpe svoju hranu. To se od naroda može tražiti i može dobiti. Dakle 
kratko rečeno, ne naglo uništavanje koza, nego uređenje brsta i lisnika. 
Dakle ne put revolucije, nego put evolucije. Tako ćemo imati narod uza 
se, a ne protiv sebe, što je najveće osiguranje za uspeh, jer u protivnom 
je neuspeh. Treba jednom biti na čistu sa činjenicom, da se u ovom 
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pogledu ne može ništa učiniti protiv naroda. Na ovaj način imaćemo vre
mena, da sačekamo popravak narodnog kulturnog stanja, koje će sa sobom 
doneti i racionalnije stočarstvo, t. j . ono koje će biti manje u zavisnosti 
od šume, ili bar ne u zavisnosti štetnoj po šumu. Sama tehnika toga 
uređenja pitanje Je za sebe, te ne spada ovamo. Napominjem samo, da 
je kod toga glavno, da se postepeno stavljaju pod zabranu ugroženi i 
unakaženi delovi, eventualno resurekcione seče, dok drveta ne odrastu 
toliko, da im vrh izbegne zubu stoke. Posle se može stoka puštati. Zatim 
dolazi propisivanje broja stoke odnosno koza, tako da šuma ne bude 
preopterećena, dakle određivanje kapaciteta šume. Ovo je stvar privred
nih planova odnosno programa, kojih bi se moralo strogo pridržavati. 

Résumé. L'auteur nous expose le rapport entre les chèvres et les forêts 
du Midi. Vu l'économie du pays, l'auteur est d'avis, que la chèvre étant un facteur 
économique qui ne peut pas être remplacé dans un court délai, doit continuer à vivre 
pour le bien-être des pauvres. Il faut réglementer sa vie dans les forêts, afin que 
la forêt puisse donner les produits nécessaires au pays. 

Ing. JOSIP RUGOLE (SKOPLJE): 

ИСКОРИШЋАВАЊЕ ДРЖАВНИХ СУВАТА 
У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ 1913-1933 

(L' ÉCONOMIE PASTORALE DANS LA SERBIE DU SUD 
1913—1933) 

Почетно стање шумске привреде одмах након ослобођеља ових 
крајева описато je y књизи »Народна привреда y присаједињеним 
областима«, издање Министарства Народне Привреде 1914. 

У закључцима, који су y поменутој књизи изнети y вези онога, 
што треба предузети y области шумарства, није ништа посебно речено 
y погледу газдовања са суватима. Можда би ce могла, поред тачке 2. 
(»расправити односне својине«), тек тачка 3 (». . . да ce изврши опис свих 
шумских комплекса ...«) применити и на потребу пописа и описа сувата. 
Међутим на свем том није за дуго рађено ништа, јер je одмах избио и 
Светски рат. Значи, да још на почстку послератног доба шумска при-
вреда није располагала с никаковим подацима y погледу сувата. 

Једино y погледу искоршићавања постојала je y закону о шумама 
од ЗО-Ш-1891 одредба, no којој ce издавање суватске лопаше изузима 
испод општих протгиса о давању бесплатне паше, с тнм да државни 
сувати немогу бити оптерећени никаквим уживањима нити слуЈкбе-
ностима. 
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У тако неодређеном стању почела je 1919. год. попаша на сува-
тима. Огромне суватске површине, но стоке на њима мало, ради почетка 
обнове земље, a јер ce и због прилика јавне безбедносги није смела 
терати далеко горе y планине. 

Општа, ванредно повољна коњунктура y годинама након рата 
изазвала je брз пораст стоке и с тиме потребу, да ce снабде са љетном 
попашом на најподеснијој планини. Доцније настају и борбе између 
појединих сточара око добијања одговарајућег сувата. Ha све стране 
објављује ce важност планинског сточарства за народну привреду Југа. 

Ca спознајом те важности и о потреби суватске попаше испо-
љавају ce полако и тежње за уређењем тога питања. Поред нешто 
ранијих појединачних дејстава, и прва конференција свих шефова 
Управа са територије Дир. Шума, јануара 1928 y Скопљу, y једном од 
својих закључака тралги »да ce уреди екоплоатација сувата...« 

Резултат тих напора нашао je y законодавном погледу свој израз 
У §§ 36, 89 ж 90 Закона о шумама од 21-ХП-1929. У тај закон уведен 
je назив »сувати и лланински пашњаци«, са дсфиницијом њиховом, 
док je пре тога било говора увек само о суватима. 

У ЈУЛУ године 1930. сазвата je била конференција y Експлоата-
ционом Оделењу Мин. Шума и Рудника, no иројекту Уредбе за уређи-
вање и мелиорације сувата и планинских пашњака на основу § 89 и 
90 Зак. о шумама. У одржаној конфсрендији узели су учешћа и 
стручњаци из Дирекције Шума Скопље. Сама ова уредба, како je 
тада примљена, претрпела je доцније једну нзмену. Управо крајем 
1932. издана je Уредба о уређењу и вођењу књиге сувата и планинских 
пашњака (засебно, према законској одредби § 90. 3. Ш.), док je изда-
вање Правилника о израдж и примени привредних планова, као услов-
љено y чл. 11 исте Уредбе, остављено за доцније (изишао сада). 

И закон о унапређивању пољопривреде од 6-XI-1929 прописује, 
да ce за брдске и планинске пашњаке (сувате, планине), y колико нису 
пржватно власништво (даклс не искључује дрл^авне), имају уредити 
господарске основе (§ 29) и говори о мелиорацијама (§ 34). 

Свакако, no искрслом питању односно оспоравања надлежности y 
погледу сувата и планинских пашњака, унета je y пројекат закона о 
изменама и допунама закона о шумама од 21-ХП-1929 (израђен y 1933 
години) и одредба, no којој »суватп и планински пашњаци, без обзира 
на својину, стоје под врховним надзором Министарства Шума и 
Рудника«. 

Уз овакав развој законскжх одредаба односно сувата и y суватском 
газдинству одржавале су ce све фазе и прилике, кроз које je пролазила 
гаумска привреда на Југу. 

Ограничавање сувата вршено je увек y целини са шумским ком-
плексима испод зоне сувата. Нигде нису засебно ограничавани сувати 
и планински пашњаци, a засебно шуме испод њихова појаса. Зато ce л 
поред извршеног ограничавања није знало, колико y ограниченим 
шумским комплексима има сувата. 

Само ограничавање шумских комплекса почело je сразмерно рано 
(1922 године). Међутжм захтевано описивање њихово бива далеко 
i-сасније; за сувате отпочиње 1928 y јесен. Прекинуто убрзо због тешких 
теренских и атмосферских прилика за рад y зони сувата, настављено 
je У јуну идуће године (1929), путем нарочито одређене комисије као и 
претходне године. 
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Карактер рада суватске комисије и њен задатак изнсо сам y 
чланку »Ошнте прилике шумарства Јужне Србије са особитим обзиром 
на иокоришћавање сувата« Ш. JI. 1931 бр. 12. 

У годинама 1930, a наособ 1931 и даље радило ce на описивању 
сувата на више страна, јер je тај посао тговераван деломице шефовима 
односних управа и одређеним комисијама, a делом таксационој секцији, 
уиоредо са њенжм таксацжоним радовима на шум. комнлексу, где ce je 
односни суват налазио. Кад je описивање вршила посебна комисија 
односно Шеф Управе, премер су обављали геометри Дир. Шума. 

Иоред почетка рада y јесен 1928. године, кроз даље четири године, 
дакле закључно до 1932, описано je и премерено 100.776.69 ха сувата и 
плашшских пашњака. Укупни капацитет њихов процењен je на 
287.083 комада ситне стоке. Капацитет ce креће од 70 до 530 грла ситне 
стоке на 100 ха. 

Сви расходи no том послу од године 1929 до 1932 закључно, лични 
и материјални, укључив и куповину једног универзалног теодолита са 
прибором, износе 42Ï).029.79 динара; т. ј . са онима y 1928 једва до 4.50 
данара од 1 ха. 

Године 1933, упоредо са таксационим радовима y Дечанско-
Јуничким планинама, Шум. Управе Пећ, извршен je олис тамотањих 
сувата. Подаци за ту годину су y току сређивања. Капацитет прибли/Кно 
65—75.000 ситне стоке (издавање 1932 и 1933). 

Нису још премерени сувати и плашшски пашњаци шумет^их I;OM-
плекса Кајмакчалан са Витолишко-Полчишком планином, Осоговске и 
Малешке планине, Пљачкавица и Ограждсн. У свим тим комплексима 
има још нерешених спорова y погледу својине, који спорови захватају 
и делове сувата и планшгских пашњака, за што ce и не форсирају 
радови на описивању њиховом. Уосталом no досада познатим при-
блиашим подацима, ту ce ради о неких 30—35.000 капацитета обрачу-
ниво на ситну стоку, без исто толико шум. паше, издаване као допуна 
суватске. 

Премер сувата и описивање њихово било je потребно као. хитна 
мера. И ако извршени описи као и измера не одговарају прописима сада 
изишлог Правилника о изради и примени привредних планова за 
сувате и планкнске пашњаке, добивени су подаци били добро дошли и 
одлично употребљени при издавању под закуп сувата y току по-
следњих година, као и при доношењу одлуке, на који ce начин имају 
сувати и планински пашњаци даље искоришћавати. 

Суватска попаша сматрала ce као домаћа потреба, a жздавање 
паше нешто као споредни ужитак y гаумској привреди (попут шумске 
паше). Међутим нити je суватска паша служила за нодмиревве домаће 
лотребе (него тек y малој мери) нити je она за сувате 'споредни ужитак. 

Суватску попашу користили су y највећем делу професионални 
сточари, који ce сточарством баве као главним (искључивим) зани-
мањем и једином врстом прихода. У малом делу тек ту су попашу 
користили и привредници за своју стоку, коју raje као саставни део 
свог газдинства (пољопривредног). 

Кориштење траве y суватској зони je главни улгитак, a не спо-
редни. Следствено изнетом сматрању, попаша y суватској зони одо-
бравана je од год. 1919 путем концесија и лицитације y једногодишњи 
закуп као и нагоницом (уз плаћање јединичне таксе за пријављени 
број стоке) свим интересентима, без обзира да ли je пољопривредник 

303 



или професионални сточар иди чак и странац. У Рожденско-Маржјан-
ским планинама, територија тада основане Шум. Управе Кавадар, 
издало je Министарство Шума и Рудника године 1923. попагау суватску 
и шумску под петогодишњи закуп. Ha планини »Бистра« оно je године 

Сл. 1. „Змијолики" полазак ситне стоке y попашу; држ. суват „Кућбаба-

(Шар-планина). 
Фошо: Инг. Руголе, 1929. 

Сл. 2. Паша ситне стоке на држ. сувату „Пашиница" (Бистра-планина). 
Фошо: Инг. Руголе, 1929. 

1926. издало y летгодишњи закуп попашу на суватима »Думовица, Кле-
новица, Луковац и Јасика«. Интересантан моменат из закљученог уго-
вора гласи, да je закупац дужан y близини бачкла »Думовица« подићи 
још прве године зграду од тврдог материјала, y виду Карауле, no нацрту 
који he израдити y шоразуму са шефом Шум. Управе и Командиром 
Жандармериоког вода y Кичеву! 
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У међувремсну прешло ce искључиво на издававе суватске по-
паше путем пагонице (уз напдату јединичне таксс), разне no врсти 
стоке, одређивање за сваку годину наособ y пролеће. У години 191,9. и 
1920. она je износила за овцу 1 дин., јагње 0.50 дин., козу 10 дин., 
крунну стоку 5 динара, да ce y наредним годинама креће нолако на 
више (но увек још испод стварие вредности паше), са малом осцила-
цијом на нгоке y год. 1927., и пење све до године 1929. Такса y 1930. 
години, документована калкулацијом оцењеном од стране Министарства 
Шума и Рудника уз навод, да je »израђена стручно и са великим по-
знавањем прилика«, износила je за овцу 12 дин, јагње 15 джн, козу 20 
дин, за крупну стоку одраслу 40 дин, a неодраслу 15 дин no комаду. 
(Јва такса, готово једнака onoj из претходне године, и ако рачунски 
оправдана и потврђена, догала je — као повишење према такси из ра-
нијих година —• y моменту психолошки незгодном после катастрофалне 
зиме 1928/1929. и пролећа 1930., неповољних и тешких због зимске 
испаше, коју готово ниједан од сточара нема као своју, него je купује; 
na колико je зима дуља и тежа, y толико ce трошкови зим. исхране од-
носно испаше, виооко плаћени, још и несразмерно повшпују и покривају 
из резерви. Надошли пад цена њихових производа ради опште кризе 
смањио им je приходе и био један од разлога, да су (делом већ группсани 
y сточ. задруге) успели да y јесен 1930. — и поред тога што су попашу 
за ту годину са минималним изузетком већ уплатили — снизе таксу. 
Од те године такса je постепено снижавана и прилагођивана тешким 
приликама привреде. 

У време, кад je још било допуштено издавање попаше и странвм 
доданицима (Грци), такса за љих изнооила je двоструко од таксе за 
стоку наших поданика. 

И од трговачке стоке, ма и наших поданика, наплаћжвана je по-
вишена такса. Обрнуто, од године 1929. на овамо, за време док ce попаша 
издавала само нагоницом, такса за стоку ситних сточара (земљорадника) 
била je за 30, после за 20 %; нижа од таксе за стоку професионалних 
сточара. До године 1931. рачунала ce као стока привредника (оитног 
сточара-земљорадника) до 100 јединица укупно; додније до 150 једи-
ница, обрачунавајући 1 грло крудне стоке са 5 комада ситне стоке (је-
динице). 

До 1929. године, јединична такса за овце била je вшпа од оне за 
јагањце. Од 1929. до 1931. закључно била je витпа такса за јагањце од 
оне за овце. И ако на први мах парадо-ксално и неразумљиво — овца 
поједе више траве него јагње — наведена ce промена оправдава сле-
дећим: трава искоришћена no јагањцима даје већи финансијски ефекат, 
него трава која бива кориштена попашом оваца. Доцнијим снижаваљсм 
таксе та je разлика уклоњена. 

Једно извесно време гољена je коза са сувата високом таксом и 
ограничавао ce њихов број в: улога само на козе-предводнице. Коза за 
попашу на суватима није опасна (појас изнад зоне дрвећа), na je ово 
дејство због тога ублажено. 

Решења о додељивању суватске попаше нагоницом доносиле су 
надлежне ПЈум. Управс, с тим да их je Дирекција за случај жалбе одо-
бравала, мењала или ништила. 

Ca образовањем задруга, које су због бројног стања стокс тралшлс 
попашу код више Управа, доносила je решења Дирекција y првом. сте-
пену, a Оделење за Шумарство y другом степену (год. 1931. и 1932). 
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У поменутом мом члану (Ш. Л. бр. 12) дитирао сам кретање 
броја стоке пуштене y иопашу на државне сувате од године 1919. до 
1929., као и приходе од попагае за то време. 

Уместо понављања тих бројки, са допуном за наредне године до 
данас, приложеним дијаграмом (сл. 3.) дредстављен je број стоке и при-
ходи након Светског рата до године 1933. закључно. Треба имати на 
уму, да су извршеним ограничавањем лостепено уступани поједини су-
вати y читавој површини или y једном делу околним селима no еко-
номској потреби y својину, na би неки закључци о парасту или паду 
броја стоке y извесним годинама на државним суватима, због промене 
њихове површине, били мало поуздани. 

И ако je y међувремену, нарочито y периоду борби око добијања 
појединих сувата од 1930. na овамо, вођених лојединачно и upe, истак-

Сл. 3. Диаграм бројног стања стоке y паши на држ. суватима 1919—1933 и приходи. 

нута лицитација (начелно) као законски облик издавања суватске по-
паше, није она нримењивана. Нашло ce, да су —• поред тога што су сви 
сувати и планински пашњаци, који би долазили y обзир за лицита'цију, 
нису још премерени ни опжсани, дакле ни познати — и сиецијални 
облици народне привреде на Југу као крају са бројно јаким планинским 
сточарством, које треба помагати, противни таковом начину издавања 
из бојазни, да поседници капитала ван сточарских кругова не закупе 
суватску попашу одређену за издавање лидитацијом након подмирења 
потреба за домаћу стоку на њу упућених пољопривредншса и да ce тиме 
професионални сточари y погледу добијања и налажења попаше не 
изруче каииталу на милост и немилост. 

Оточарске задруге основане y години 1929. и даље, изазване по-
властицама при добијању попаше (даванима од Дирекције Шума из 
осведочења, да y правилно схваћеном задругарству лежи будућност 
планинског сточарства, a доцније и због помагања ради санирања по-
следица опште кризе) показале су ce убрзо само као групе сточара, бсз 
основних карактеристика задругарства (на пр. заједничка имовина). 
Рад тих задруга поред осталог, навео je власника (државу), да суватску 
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Сл, 4. Бачило од слабог материјала на држ, сувату „Маздрача" (Шар-планина). 

Сл. 5. „Строга" (место где ce овце музу) на сувату „Соломоница" (Бистра-планина) 
Ha слици 4. овакова строга ce види са стране (средина слике). „Зид" y горњем 

делу ове слике je место за бројење и разбрајање стоке. 
Фошо : Инг. Руголе, 1929. 
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попашу ne издајо и дад?е нагоницом професионалним сточарима, било 
удруж.ењима било неудруженим. Зато je y току 1932. године извршена 
подела сувата и планинских пашњака 1) на оне, који су потребни за 
лодмирење попаше за домаћу стоку пољопривредника околних села (као 
и оних еела, која немају своје љетно испасиште, na су и до тада била 
упућена на попашу y суватекој зони државе), те где he ce полатпа и 
даље жздавати нагоницом; 2) на оне, који за то ниоу потребни и где би 
сс попатпа имала издавати лицитапијом под закуп на пет година. 

У пролеће 1933. годинеодржане су лицитације. Ha продају je из-
ложена попаша на 100 сувата ж планинских пашљака са капацитетом 
од 238.115 комада обрачуниво на ситну стоку и са почетном ценом од 
свега 6,526.275.— динара за 5 година. 

Почетна јединична цена била je 6 дин, за незнатан број сувата 5 
и 4 дин. од једног комада ситне стоке. 

Свега 64 сувата и планин. пашњака са почетном ценом од 
4,634.070.— динара издани су за 5,014.625.— динара на пет година; 
дакле % од броја свих сувата и планин. пашњака са % укупне вред-
ности. Ha лицитацији тгостигнуто je просечно 8.2% изнад почетне цене. 
Годишњи износ досталних сума чини 1,002.925.— динара. 

Интересантна je чињеница, да ce на лицитапијама нксу појавиле 
ни задруге нити њихови представници, a такође ниједан шпекулант. 

Неиздати сувати изнети су ових дана. на лицитацију, под закуп 
на 4 године, како би сви уговори заврпгали исте године (1937). 

Разлози за издавање под закуп на више година јесу: за сточарс. 
осигурање попаше на истом сувату за дуље време (јср je то и за стоку 
боље) и избегавање дотадањих евакогодишњих т]1завииа око добијатва 
попаше; a за државну касу, обезбеда редовитог прихода. 

Закључени уговори омогућују измену такге и y корист државе као 
и y прилог закупцу (под предвиђеним условима), обавезују закупца 
сточара на градњу сталног бачила од тврдог материјала, осигуравају 
стоци пролаз и водопој, ооигуравају мелиорације, пренос закупа и 
удруживање као и све оетало што je стеченим искуством и познавањем 
чрилика било потребно условити. За сточаре je нарочито важан мо-
менат, да ce на излшштираном сувату неће стока пребројавати, што je 
до тада било вазда извор сметти и незадовољстава. 

Тако je y предмету искоришћавања државних сувата конац прве 
двадесетгодишњице шумарства на Југу видтш обележен нздавањем пла-
нинске паше за професионалне сточаре лицитацијом на пет година, a 
за стоку околних села нагоницом и даље. 

И ако ce ту, са становишта гаумске ботанике, ради о материји ван 
исте, то je ипак предео деловања шумара. 

Државна шумарска адмкнистрација, под режимом уводно наве-
дених законских одредби, Уредбе и Правилника, ослобођена досадашњих 
свакогодишњих напора и борби око раздиобе попаше на суватима и 
планинским пашњацима, y насталом периоду прегнуће да удовољи за-
дацима стављеним joj y дужност тим режимом и прикупљати ће искуства 
из примене ових дугорочних уговора. Тако опремљена све бол^им и 
дубљим познавањем самог предмета и стечепим искуством no завршеној 
петгодишњици бић(! y могућности да и даље примењује најбоље мере за 
задовољење интереса ове всома важне гране народне привреде на Југу. 
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Résumé. L' économie pastorale dans les régions de haute montagne (Г alpage) 
est d'une grande importance dans le midi de Yougoslavie. L'élevage de bétail dans 
cette région est très développée. Pendant vingt années, les pâturages ont été accordés 
aux pasteurs chaque printemps après la cotisation de la taxe de pâture pour chaque 
tête ovine. 

A la fin de deux dernières décades le droiit de pâturage dans les montagnes 
d' Etat est vendu par Г adjudication pour un délai de cinq ans. 

lng. DIMITRIJE VELIČKOVIĆ (SKOPLJE): 

MLADI ŠUMAR JUGA 
(LE JEUNE FORESTIER DU MIDI) 

Dok je šumarstvo ui krajevima preko Saye i Dunava još odmah 
posle oslobođenja imalo prilično brojno formiran kadar šumarskog 
osoblja, koji se stvarao bilo na Zagrebačkom gospodarsko-šumarskom 
fakultetu, bilo u kojoj drugoj visokoj! šumarskoj školi van zemlje — dotle 
je šumarstvo Srbije i današnje Južne Srbije bilo prestavl,;eno jednim 
zaista malim brojem kvalifikovanog šumarskog osoblja. Ovaj broj počeo 
je naglo da raste tek posle donošenja zakona o Banskim upravama, kada 
su kod Banskih uprava obrazovani Otseci za Šumarstvo sa zadatkom, 
da preko sreskih šumarskih referenata vrše nadzor nad Upravom svih 
nedržavnih šuma. Možemo reći, da se šumarski pomladak u Južnoj Srbiji 
zapravo tada počeo da stvara. 

Sećam se, da je 1930. godine Vardarska banovina bila raspisala 
konkurs za 20 šumarskih inženjera, koji bi vršili dužnost sreskih šu
marskih referenata. Do ove godine nije se moglo ni govoriti o hiperpro
dukciji fakultetski obrazovanih šumara, i ako je gotovo celokupan broj u 
to vreme postavljanih šumarskih inženjera teretio isključivo budžet. Na
protiv, svaki diplomirani šumarski inženjer dobijao je državnu službu 
gotovo istovremeno kad i diplomu. Šta više, mnogi su bili u mogućnosti 
i da biraju mesto odnosno nadleštvo, u kome će služiti. Kada smo kao 
studenti čitali pomenuti konkurs, izgledalo nam je, da nas struka, za koju 
smo se spremali, željno očekuje, obećavajući nam osiguranu budućnost. 
Mnogi su čak govorili: »Ko bi išao u Južnu Srbiju! Pa tamo se ne može 
sjteći nikakva praksa, nego će se zaboraviti i ono, što se na fakultetu 
naučilo!« Poznato mi je, da se u određenom roku od 20 traženih šu
marskih inženjera prijavilo samo 5 i to su bili u glavnom kolege Rusi, 
koji nisu pravili pitanje, u kojoj će pokrajini države služiti. Zar nam ovo 
ne pokazuje, kakve su bile mogućnosti za plasman fakultetski obrazo
vanih šumara za samo tri! godine unazad? Kakve su ove mogućnosti 
danas, a kakve su perspektive za budućnost, o tome ovde nećemo 
govoriti. 
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Pa ipak mi, koji smo tada došli da služimo u Južnu Srbiju bilo po 
svojoj volji! ili ne. uvideli smo uskoro, da šumara u ovoj našoj lepoj po-
kra ini očekuju veliki i teški zadaci. Svi putevi, koji su trebah da povedu 
šumarstvo Juga napretku, bili su tada samo naznačeni i započeti, a mi 
mladi imali smo da ih uz podršku starijih kolega prokrcujçmo i ^stva
ramo Tada nas je do duše bilo malo, ali za nepune tri godine nas broj 
je porastao, tako da nas na teritoriji Vardarske banovine u raznim šu
marskim nadleštvima ima ukupno 22 inženjera - pripravnika od svega 
40 šumarskih stručnjaka, koji rade u Vardarskoj: banovini. 

U samom početku za nas je bilo sve novo. Mi smo bez straha, sa 
puno volje i ideala zakoračili napred, uvereni u to, da ćemo se na taj 
način najbolje odužiti Domovini, što ćemo svoje stručne sposobnosti 

Šumari Juga na gokti kod Skoplja. 

uložiti do maksimuma, da bi u gazdovanju sa šumama Južne Srbije uveli 
bar onoliko reda, koliko je potrebno da bi se postojeće sume spasle od 
nemilosrdnog pustošenja, koje se u ovim krajevima produžilo — doduše 
ne u istoj meri, ali tek produžilo - - još od vremena Turske vladavine. 

Osim toga, hiljade hektara «Južnosrbijanskih goleti, koje su bile 
glavni uzroci stvaranja mnogobrojnih bujica, koje su mnogim varošima 
davale ružnu sliku, a na turiste ostavljale rđav utisak, čekale su, da ih 
šumari koliko toliko odenu zelenilom. Mi smo sa puno požrtvovan», volje 
i energije pristupali tome uzvišenom, pa ipak ne tako lakom poslu. Slu
žeći se znanjem, koje smo stekli na studijama, i iskustvima iz prakse 
starijih kolega, koje smo u ovim krajevima već bih zatekli na poslu, lutali 
smo i eksperimentisali iznalazeći preimućstva pojedinih metoda vestackog 
pošumljavanja i tražeći optimum za razne vrste šumskog drveća na 
različitim aridnhn goletima Juga. 
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S druge pak strane nastojali smo, da na razne načine doprinesemo, 
da se naša mlada, zelena struka popularizuje i uzdigne na zaslužnu visinu. 
Ulazeći u razna nacionalna, viteška, turistička i druga društva (kao na 
primer u Soko, Jugoslovenski Preporod, Narodnu Odbranu i druga), hteli 
smo da pokažemo svakome, da šumarskom pomlatku Južne Srbije nisu 
na srcu samo njene šume, goleti i bujice, već da on ima čvrstu volju, da 
ide rame uz rame sa svima onima, koji rade na tome, da se Južna Sr
bija nacionalno što više ojača, a kulturno što bolje unapredi. 

Sa takvim ciljevima i sa takvim idealima šumarski pomladak Južne 
Srbije korača danas po trnovitim stazama, ali sa punim uverenjem, da 
svaki istrajan rad vodi uspehu. Šta i koliko budemo uradili, kazaćc u 
svoje vreme buduće generacije, jer je često potrebno da prođe i više 
decenija, pa da uspeh rada jedne generacije šumara bude jasan i oči
gledan. Mi ćemo, vođeni od starijih kolega, istrajati na započetom poslu, 
a dužnost je mladih, koji za nama dolaze, da nas svesrdno pomognu u 
radu, jer kao što rekosmo, Južna Srbija od šumara danas mnogo očekuje. 

Nama su poznate sve negativne sile prirode i čoveka, koje se su-
prostavljaju našim naporima, ali naša mladačka istrajnost i ljubav prema 
šumi i otadžbini podloga je, koja nas kreće napred. 

Mladi šumar Juga mora uspeti. 

Résumé. L' auteur, un des plus jeunes des forestiers, nous expose la manière 
de voir le Service et les travaux forestiers au Midi. Plus que 50% des officiers 
forestiers sont au grade de gardes généraux. C est à eux de continuer les efforts de 
leurs prédécesseurs et de donner un élan positif dans la sylviculture du Midi. 
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