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Под куполама Београдског сајма од 
14-16. октобра, одржан је 6. међу-

народни сајам заштите животне сре-
дине ЕКОФЕР и 5. међународни сајам 
енергетике „Енергетика 2009“, који су 
окупили близу 200 излагача из Србије 
и петнаест европских земаља. Сајамске 

манифестације, које су се одвијале под 
слоганом „Енергија природе“, отворили 
су Оливер Дулић, министар заштите 
животне средине и просторног плани-
рања и Душан Мракић, државни секре-
тар у Министарству рударства и енер-
гетике.

Отварајући сајам „ЕКОФЕР“ ми-
нистар Дулић је, поред осталог, рекао да 
свако ко се бави заштитом животне сре-
дине, ради то из уверења да ће у годи-
нама које долазе тај посао постати ис-
платив. Министар је при том нагласио 
да су донети сви закони који ће у овој 

Србијашуме на међународном сајму заштите животне средине ЕКОФЕР и „Енергетика 2009“

Гран при за најбољи промотивни наступ
Добром организацијом и врхунском поставком до признања



октобар 2009. године 5Ревија „Шуме“

области Србију приближити Европској 
унији.

– Главни циљеви Србије у области 
енергетике јесу обезбеђење сигурног 
снабдевања енергијом, повећана ефикас-
ност енергетског система, заштита жи-
вотне средине и развој обновљивих из-
вора енергије, рекао је државни секре-
тар Душан Мракић, оценивши да Србија 
има велике могућности за развој обно-
вљивих извора енергије, биомасе, ветро-
паркова, соларне и геотермалне енергије. 
Србија може да оствари позицију регио-
налног лидера у сектору енергетике, али 
за то је потребно да држава обезбеди 
подршку и ефикасну инфраструктуру.

Оригиналан наступ Србијашума

На сајму заштите животне средине 
учествовало је и ЈП „Србијашуме“, чији 
је штанд на преко 200m2 површине пле-
нио пажњу посетилаца. Штанд је пред-
ставњао симулацију заштићених при-
родних добара Србије о којима се стара 
наше предузеће. Концепција је била да 
се симболично прикаже улаз у заштиће-
на природна добра, кроз капију између 
две дрвене куће. Идејним решењем пред-
стављен је спој делатности Србијашума: 
заштићена природна добра, производња 
рустик опреме, расадничка прозводња, 
пејзажно архитектонска решења, според-
ни шумски производи… Изузетан коло-
рит штанду дали су ликвидамбар, црвени 
храст, дуглазија, златножуте тује, хризан-
теме, на зеленом травном тепиху. Свих 
сајамских дана владало је велико интере-
совање посетилаца, а посебно на Дан шу-
мара – 15. октобра, када су дељене контеј-
нерске саднице кедра и црног бора. Укуп-
но је подељено 1.800 садница црног бо-
ра и 500 кедра. Запажено је велико инте-
ресовање посебно младих, готово читави 
разреди средњошколаца узимали су сад-
нице и тражили савете како да их поса-
де, што указује да се свест о значају шу-
ма и неопходности подизања нових зе-
лених површина све више шири на задо-

вољство свих нас који се бавимо зашти-

том, негом и подизањем нових шума. Ве-

лико интересовање је било и за произво-

де наше Заштитне радионице – мед, пе-

чурке, шумско воће, лековито биље, слат-

ка и џемове справљане по добро опро-

баним рецептима наших бака. Природ-

ни шумски производи врхунског квали-

тета били су изазов више за посетиоце и 

прилика да купе ове производе који не-

Grand Prix за најбољи промотивни наступ примио је Живорад Михајловић

Проф. др Милан Медаревић, Душко Полић и Ранко Шикања у разговору са новинарима
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достају на домаћем тржишту, а што је још 
важније то су производи са којима може-
мо бити конкурентни и на иностраном.

На Дан шумара штанд су посетили 
директори свих шумских газдинстава, 
декан и професори Шумарског факулте-
та, представници Завода за заштиту при-
роде Србије, секретар Секретаријата за 
заштиту животне средине Београда, чла-
нови Управног одбора и целокупан ме-
наџмент Србијашума, као и бројни дру-
ги гости, што је изазвало велику пажњу 
писаних и електронских медија. У опуш-
теној атмосфери генерални директор Ду-
шко Полић, Ранко Шикања, извршни ди-
ректор, проф. др Милан Медаревић и Го-
ран Триван, одговарали су, свако са свог 
аспекта, на бројна новинарска питања.

За креацију нашег штанда, следила 
је и награда Гран при за најбољи про-
мотивни наступ, коју додељује Удру-
жење економских пропагандиста Ср-
бије. У име Србијашума награду је при-
мио Живорад Михајловић, извршни ди-
ректор Сектора за маркетинг и односе 
са јавношћу.

Заслуге за овај оригиналан наступ на 
Екоферу свакако припадају Јовани Раци, 
архитекти, Анђелки Јефтовић, пејзаж-
ном архитекти и Миловану Ковачевићу, 
директору Шумског газдинства Ужи-
це. Ово је прилика да истакнемо и вели-

ко ангажовање наших колега из Сектора 
за маркетинг и односе са јавношћу из Ге-
нералне дирекције, као и Мирослава Те-
шића, заменика директора газдинства 
Београд, који су успешно координирали 
све активности. Посебно истичемо Гор-
дану Јанчић, Братислава Кисина и Ан-
дријану Вукадиновић, који су бројним 
посетиоцима давали исцрпне информа-
ције о свим делатностима којима се пре-
дузеће бави, о расадничкој производњи, 
садницама које су изложене на штан-
ду, начину садње… Да атмосфера на на-
шем штанду буде пријатна и да свако бу-
де угошћен, потрудили су се као безброј 
пута до сада наши вредни угоститељски 
радници.

Капија која симболизује заштиће-
на природна добра биће постављена на 
уласку у ски центар Торник на Злати-
бору.

Група новинара у посети 
расаднику у Зуцама

Шумско газдинство Београд орга-
низовало је на штанду и акцију про-
даје брзорастућих четинара, по посеб-
ним акцијским ценама. За групу нови-
нара београдских редакција организо-
вана је и посета расаднику у Зуцама, где 

је Анђелка Јефтовић дала кратак ис-
торијат расадника и представила богат 
асортиман четинарског и лишћарског 
садног материјала.

Видно задовољни новинари су пох-
валили оригиналан наступ Србијашу-
ма на овој сајамској приредби, уз конста-
тацију да одавно нису имали овако до-
бро организован, садржајан и испуњен 
сајамски дан.

Расадник Зуце се налази на око 20km 
од Београда, простире се на 15 хектара 
површине са изузетно декоративним че-
тинарским и лишћарским садним мате-
ријалом. Представља само један од пет 
расадника Београдског газдинства, који 
се простиру на укупно 70 хектара повр-
шине. Производња садног материјала из-
носи 350.000 садница, које се углавном 
користе за озелењавање слободних по-
вршина. Асортиман садница је разновр-
стан: од четинара заступљене су садни-
це јеле, смрче, кедра, дуглазије, бора, тује, 
клеке, пачемпреса, а од лишћара садни-
це јавора, јасена, бреста, брезе, платана, 
липе, врбе, тополе, букве, храста, багре-
ма, кестена. Ту су и разне врсте четинар-
ског, зимзеленог и лишћарског шибља, 
пузавица, перена, живе ограде и сезон-
ског цвећа. �

Нада Мијук
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Делегација ЈП „Србијашуме“ у посети Новосадском сајму

Корисна размена информација

Делегација ЈП „Србијашу-
ме“ коју су чинили гене-

рални директор Душко Полић 
и саветник генералног дирек-
тора Драган Телесковић, 17. 
септембра ове године, је била у 
званичној и радној посети Но-
восадском сајму.

Делегацију су примили ге-
нерални директор Новосад-
ског сајма, Горан Васић и из-
вршни директор др Бојан 
Гајић. На радно-стручном са-
станку Горан Васић је упознао 
нашу делегацију са досадашњим резулта-
тима рада и пословним плановима сајма 
за наредни период, а посебно је истакао да 
су у току припреме и организација сајамс-
ке изложбе „ЛОРИСТ“, која се одржава од 
6-11. октобра 2009. године.

Нагласио је да је сајам лова, риболова, 
спорта и туризма један од већих скупо-
ва овог типа у региону и представља про-
моцију, манифестацију: туризма – речног 
туризма, ловства – ловног туризма, рибо-
лова – риболовног туризма, али и промо-
цију националних кухиња као особено-
сти региона.

Посебна пажња и ове године биће пос-
већена екологији, хортикултури, те сег-
менту узгоја и неговања шума и одрживо-
сти здраве животне средине.

Генерални директор Душко Полић је 
упознао домаћине са досадашњим резул-
татима и нагласио да се Јавно предузеће 
„Србијашуме“ отворило у сваком погледу 

Актуелно

према тржишту и социјалној средини, ок-
ружењу и новим технологијама, посебно 
према новим идејама и људима, млађим 
кадровима, науци и струци уопште. То 
захтева кадровски потенцијал које наше 
предузеће има, чију креативност треба 
уважавати, усмеравати у правцу реализа-
ције програма рада. Упознао је домаћине 
о традиционалном Сабору шумара „Шу-
маријада 2009“, која је постала препозна-
тљива културно-спортска манифестација 
радника у шумарству.

Обострано је закључено да је доса-
дашња сарадња ЈП „Србијашуме“ и Но-
восадског сајма била успешна, али и да 
постоје даље могућности за унапређење 
пословних односа.

Овај састанак, као и боравак наше де-
легације у Новом Саду протекао је у по-
словном тону, али и у срдачној и прија-
тељској атмосфери. �

Милорад Борковић

Делегација Управе за шуме 

Црне Горе посетила 

Центар за репродуктивни 

материјал у Пожеги

Центар за репродуктивни мате-

ријал у Пожеги 7. и 8. октобра ове 

године посетила је заједничка радна 

група, Луксембуршке агенције за раз-

војну сарадњу LUX-DEVELOPMENT и 

Управе за шуме Црне Горе, коју је пред-

водио господин James Acworth, главни 

технички саветник.
С обзиром да се ова група бави ре-

структурирањем шумарства у Црној Гори 

и утврђивањем смерница будућег развоја, 

циљ посете је био успостављање контину-

иране сарадње у смислу оспособљавања 

кадрова за организовање семенске про-

изводње у Црној Гори, као и могућности 

дораде њиховог шумског семена у Поже-

ги, о чему су постигнути и конкретни до-

говори. Током ове посете ЈП „Србијашу-

ме“ је представљао Александар Васиље-

вић, извршни директор Сектора за раз-

вој и међународну сарадњу.

Можда је занимљиво напоменути 

да је ово била седма међународна по-

сета Центру за репродуктивни мате-

ријал у овој години, а деветнаеста од 

пуштања у рад (децембра 2007). �

Драгиша Тодоровић

Додељен FSC-COC 
сертификат фирми 

„Interholz“
У просторијама ЈП „Србијашу-

ма“ представник сертификационог те-
ла SGS Београд, Стево Секулић, уру-
чио је FSC-COC (Forest Stewandership 
Council – Chain of Custоdy) сертифи-
кат Рајку Средановићу, власнику фир-
ме „Interholz“, која се бави трговином 
дрвета и производима од дрвета.

Процес сертификације шума от-
почео је Србији 2006 године на пилот 
пројекту у ШГ „Борања“ Лозница. По-
ред ШГ „Борање“, сертификат FSC-
FM/COC (за одрживо газдовање шу-
мама) поседује и ЈП „Војводинашуме“ 
за укупну површину државних шума 
које су им поверене на газдовање. Ус-
коро се очекује добијање сертификата 
за 5 шумских газдинстава ЈП „Србија-
шуме“ (Београд, Деспотовац, Круше-
вац, Краљево и Ужице). На тај начин ће 
се обезбедити сертификована сирови-
на за прераду дрвета за даљи наставак 
FSC-COC сертификације, пре свега из-
возно оријентисаним предузећима.

До данас је процес сертифика-
ције у преради дрвета успешно за-
вршен у 8 предузећа („LGM Lesnina“ 
„Ginko“, „Swimex“, „DIPD Сава“, „Сага 
дрво“, „Сремски храст“, „Embalegno“ i 
„Interholz“).

Све информације о сертификова-
ним предузећима из области сертифи-
кације шума и прераде дрвета можете 
наћи на адреси www.fsc-info.org. �
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Усвајањем Закона о враћању (рести-
туцији) имовине црквама и верским 

заједницама од 2. јуна 2006. године, који 
је почео да се примењује од 10. октобра 
2006. године, стекли су се услови да имо-
вина, одузета манастирима и црквеним 
општинама после Другог светског ра-
та од стране Савезне комисије за аграр-
ну реформу и колонизацију, буде враће-
на њеним титуларима.

На основу овог закона Епархија ша-
бачка, односно њени овлашћени предс-
тавници, прикупили су документацију о 
одузетој имовини по горе наведном ос-
нову и поднели захтев за њено враћање. 
Део имовине у површини од 2208,42 ха 
враћен је правноснажним решењима Ди-
рекције за реституцију. У Епархији ша-
бачкој имовина је враћена манастирима: 
Троноша, Петковица, Радовашница и Чо-
кешина.

У складу са новонасталом ситу-
ацијом, чланови одбора Управе цркве-
них добара Епархије шабачке и старе-
шине манастира титулара под пред-
седништвом Епископа шабачког, доне-

ли су одлуку којом је заузет јединствен 
став да враћеном имовином у име мана-
стира управља ново правно лице црк-
ве које би пословало у саставу Епархије 
шабачке. Правно лице цркве је основа-
но у складу са Законом о црквама и вер-
ским заједницама одлуком Епископа ша-
бачког од 18. септембра 2008. године, под 
називом „Манастирске шуме“, које имају 
свој Управни и Надзорни одбор који су 
одговорни Епархијском управном одбо-
ру Епархије шабачке.

У току преговора око примопре-
даје имовине између ЈП „Србијашуме“ 
и Епaрхије шабачке, постигнут је дого-
вор да за потребе успешног газдовања 
над враћеним површинама „Манастирс-
ке шуме“, као правно лице које ће наста-
вити газдовање, преузме један број за-
послених из ШГ „Борања“ Лозница, као 
подручног газдинства. На основу овог 
договора и достављеног списка од стра-
не ЈП „Србијашуме“, расписан је кон-
курс на основу којег су два дипломира-
на инжењера шумарства и три шумар-
ска техничара засновали радни однос на 

неодређено време у Епархији шабачкој 
„Манастирске шуме“, уз претходно спо-
разумом раскинутим радним односом у 
ЈП „Србијашуме“.

Епархија шабачка „Манастирске шу-
ме“, званично су почеле са радом од 1. 
маја 2009. године.

Као што је напоменуто, „Манастирс-
ке шуме“ тренутно газдују површином 
од 2.208,42 хектара. Структура ове по-
вршине према врсти земљишта је сле-
дећа: 97% шума, 0,3 % шумске културе, 
0,4% шумско земљиште и 2% неплодно 
земљиште и земљиште за остале сврхе. 
Газдовање се обавља на основу тренутно 
важећих планских докумената, тј. посеб-
них основа за газдовање шумама. Про-
сечна запремина у поменутим шума-
ма износи 244 m3/ha, а просечан запре-
мински прираст износи 5,25 m3/ha. Нај-
заступљеније су високе (једнодобне) шу-
ме брдске букве које заузимају површи-
ну од 1.246,10 ha. Шуме су у 93% очува-
не, разређених шума је 5,4%, девастира-
них шума 1,3% и шикара 0,2%. Према по-
реклу шуме су у 88,2% високе, 7,3% изда-

Враћање имовине црквама и верским заједницама

Коректна и конструктивна сарадња 
са „Манастирским шумама“ Епархије шабачке



октобар 2009. године 9Ревија „Шуме“

начке, 3,9% вештачки подигнуте састоји-
не четинара, 0,3% вештачки подигнуте 
састојине лишћара и 0,2% шикара.

Према подацима из важећих план-
ских докумената се може видети да је 
стање шума задовољавајуће, али у циљу 
његовог одржавања и даљег унапређења, 
потребно је у наредном периоду обавити 
све радове на нези и подизању нових шу-
ма, који су иначе и прописани планским 
документима.

Што се тиче сарадње са Јавним пре-
дузећем „Србијашуме“, од самог почетка 
је била коректна и конструктивна. Запис-
нички је 12. марта 2009. године, извршена 
предаја у државину враћених непокрет-
ности Српској православној цркви – 
Епрархији шабачкој. Том приликом је 
Јавно предузеће „Србијашуме“ Епархији 
шабачкој предало на употребу шумске 
основе, а појединости везане за предају 
основа уређене су уговором о обављању 
послова газдовања шумама у ограђеном 
ловишту „Кумовац“. Како се на враћеној 
имовини манастирима налазе шумске са-
обраћајнице које служе газдовању шума-
ма, постигнута је сагласност да ЈП „Ср-
бијашуме“ настави да за своје потребе не-
ограничено и у складу са основном наме-
ном користи објекте и шумске саобраћај-
нице за своје потребе, а да Епархија ша-
бачка неограничено и у складу са основ-
ном наменом користи шумске саобраћај-
нице које је изградило ЈП „Србијашуме“ 
ШГ „Борања“ Лозница, а за потребе ко-
ришћења враћене имовине.

Како се у оквиру враћене имовине 
у КО Чокешина и КО Петковица нала-
зи центар за гајење и заштиту дивља-
чи „Кумовац“ (ограђено ловиште) који 
је решењем министра пољопривре-
де шумарства и водопривреде дат на 
газдовање Јавном предузећу „Србија-
шуме“ до 2016. године, ЈП „Србијашу-
ме“ и Епархија шабачка су се сагласили 
да се овај уговор не прекида и да траје 
до 31.12.2016. године. У оквиру ове са-
радње уређени су и односи везани за ва-

жење посебне основе газдовања шумама 
за конкретну газдинску јединицу до ис-
тека њене важности 31. 12. 2012. и осно-
ве која ће се донети за период 2012-2016. 
година, затим питања везана за прихо-
де и расходе од обављања послова у ло-
вишту, питања од значаја за обављање 
послова које обухвата газдовање шума-
ма у ограђеном ловишту, а нарочито по-
слове гајења, чувања и заштите шума од 
биљних болести и штеточина, зашти-
те од пожара, питања о коришћењу шу-
ма и изградњи шумских саобраћајница. 
Јавно предузеће „Србијашуме“ се обаве-
зало да ће за потребе Епархије шабачке 
пружити сву стручну помоћ у комуни-
кацији и наступу пред надлежним др-
жавним органима.

„Манастирске шуме“ су потписа-
ле Уговор о коришћењу средстава Репу-
блике за заштиту и унапређивање шума 
у 2009. години. Што се тиче даљих оче-

кивања и планова везаних за саме „Ман-
стирске шуме“ у наредном периоду се 
очекује повећање газдинске повшине за 
око 30 ха шумског земљишта које је по-
требно пошумити. У циљу унапређења, 
„Манастирске шуме“ су заинтересо-
ване за примену савремених техноло-
гија у шумарству и њихову имплемента-
цију у шумску праксу, тако да се пред за-
послене постављају бројни изазови: из-
рада нових оперативних планова газ-
довања; унапређивање њиховог квали-
тета; успешно обнављање зрелих буко-
вих састојина; успешно обнављање зре-
лих састојина храста китњака; решавање 
проблема сушења китњакових шума; ана-
лиза земљишта у циљу испитивања ути-
цаја киселих киша на шумске екосистеме 
и одржавање постојећих и изградња но-
вих шумских комуникација. �

Милорад Бајић
Драгић Томић

Званично враћање шума Српској православној цркви – Епархији шабачкој
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Послови на повраћају (реституцији) 
имовине црквама и верским заједни-

цама, у складу са одредбама истоименог 
Закона, обављају се у Шумском газдин-
ству „Јужни Кучај“ Деспотовац, од про-
лећа 2007. године. Наиме, први састанак 
са представницима Епархије браничевс-
ке, одржан је почетком марта 2007. године 
и том приликом смо упознати са потра-
живањима од манастира ове Епархије, 
према земљишту које нам је дато на ко-
ришћење.

Овом послу се пришло озбиљно са 
дужном пажњом и формирана је Комиси-
ја са задатком да припреми податке и ак-
тивно учествује у самом процесу реститу-
ције. У почетку је било недоумица око тра-
жених површина и локација, с обзиром да 
Шумско газдинство не поседује податке о 
пореклу катастарских парцела које су нам 
дате на коришћење, али су исте отклоњене 
на основу доказа које је пружила Епархија 
и анализа колеге Витомира Рудолфа, дипл.
инж.шумарства, који је био члан епархијс-
ке Комисије за реституцију.

Тада су и уочени почетни пробле-
ми. Испоставило се наиме, да манастири 
Епархије браничевске потражују нешто 
преко 5.000 ха државног земљишта, којим 
газдује наше шумско газдинство. Када 
се томе дода још око 2.800 ха које потра-
жују манастири Епархије шумадијске, по-

вршина под шумама Шумског газдинста 
„Јужни Кучај“ Деспотовац, након обавље-
не реституције, биће умањена за 20 про-
цената.

Почетна идеја Епархије браничевске, а 
и Шумског газдинства, подржана од стра-
не Генералне дирекције Јавног предузећа, 
била је да се изврши дислоцирање траже-
них површина. Постигнута је обострана 
сагласност да се манастирима врати тра-
жена површина, али не оригинални по-
сед, већ да се поседи концентришу око са-
мих манастира, односно да се изврши за-
менска реституција. Нажалост, ова идеја 
није реализована, упркос сагласности Ди-
рекције за реституцију Републике Србије 
и Управе за шуме ресорног министарства, 
због противљења Министарства финан-
сија. Након овога настављени су послови 
на реституцији оригиналног поседа.

Почетком 2008. године, пристижу и 
прва решења од стране Дирекције за рес-
титуцију Републике Србије, којим се вр-
ши повраћај имовине појединим мана-
стирима. Тако су у фебруару 2008. годи-
не враћени одузети поседи Манастиру 
Томић и Миљковом манастиру, у укуп-
ној површини од око 80,5 ha. У децемб-
ру 2008. године враћен је посед Манасти-
ру Манасија (3.794,2 ha), а у јануару 2009. 
године и посед Манастиру Света Петка на 
77,5 хектара.

Процес реституције поседа Манасти-
ра Раванице (око 1.130 ha), је у септемб-
ру 2009. године прекинут до даљњег, на 
иницијативу Републичког јавног право-
браниоца, а до изјашњења и дефинисања 
државних интереса у вези Интервидов-
ског војног полигона „Пасуљанске Лива-
де“, који се делом простире на потражи-
ваном подручју.

Током 2008. године, на основу спора-
зума са Епархијом браничевском, Шум-
ско газдинство је на простору који подле-
же реституцији обављало послове плани-
ране посебним основама газдовања шу-
мама, а за узврат манастирима је дава-
ло договорену надокнаду. Јавно преду-
зеће „Србијашуме“ је крајем 2008. годи-
не предложило да се и након извршеног 
повраћаја земљишта, настави сарадња, 
односно да Шумска газдинства наста-
ве да изводе планиране радове уз надок-
наду власнику. Нажалост, Управни од-
бор Епархије браничевске је одлучио да 
формира епархијски Одбор за шумар-
ство, а за управитеља манастирских шу-
ма постављен је колега Витомир Рудолф, 
дипл.инж. шумарства, који је касније то-
ком године споразумно раскинуо уговор 
о раду са ЈП „Србијашуме“, ШГ „Јужни 
Кучај“ Деспотовац. За газдовање шума-
ма манастира Епархије склопљен је уго-
вор са предузећем за консалтинг и услу-

Враћене квалитетне шуме Враћене квалитетне шуме 
манастирима  и црквама Браничевске манастирима  и црквама Браничевске 

и Шумадијске епархијеи Шумадијске епархије
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ге у шумарству „FORNET“ из Београда, о 
чему смо обавештени почетком 2009. го-
дине. Овакав развој ситуације узроковао 
је велике проблеме у раду Шумског газ-
динства „Јужни Кучај“ Деспотовац и били 
смо принуђени да извршимо ребаланс го-
дишњег плана рада за 2009. годину.

Почетком септембра 2009. године, до-
били смо и захтев Епархије шумадијске 
да, у складу са одредбама Закона, обуста-
вимо радове на сечи на простору Мана-
стира Каленић ове Епархије, који подле-
же реституцији. Радови на сечи су одмах 
обустављени у целој газдинској јединици 
„Каленић“ мада још увек нисмо обавеш-
тени о покретању поступка од стране Ди-
рекције за реституцију Републике Србије, 
те није прецизирано на колику и коју се 
површину потраживања односе.

Претходно је (у априлу 2009. године) 
завршен процес реституције и враћено 
око 82ha поседа цркви Ивковачкој и ја-
нуара 2009. године је покренут процес по-
враћаја земљишта Манастиру Јошаница 
(око 735 ha).

Тренутно стање је такво да је од 
земљишта које је било дато на газдовање 
Шумском газдинству „Јужни Кучај“ Дес-
потовац, решењима Дирекције за рести-
туцију Републике Србије извршен по-
враћај манастирима и црквама Брани-
чевске и Шумадијске Епархије на укуп-
ној површини од 4.034 ha. Поред овога, на 
основу одредби Закона о повраћају (рес-
титуцији) имовине црквама и верским 
заједницама, подручне Епархије су тра-
жиле обустављање радова на сечи на још 
око 3.500 ha, на којима газдинство врши 
само послове чувања и заштите шума.

Директна последица оваквог умањења 
површина којима се газдује је и смањење 
планског годишњег етата (по посебним 
основама газдовања шумама) са 97.000 
m3 на око 77.000 m3, што ће се директно 
одразити на пословање Шумског газдин-
ства у наредној години. Интересантно је 
да је претходних неколико година Газ-
динство користило дозвољени плански 
етат са око 95%, при чему је добијало око 
25.000 – 27.000 m3 облог техничког дрве-
та. План конципиран за 2010. годину, уз 
исти проценат коришћења планског ета-
та, даје око 17.000 m3 облог техничког др-
вета (скоро за трећину мање). Ово није 
последица лошег планирања, већ тога 
што су, пре свега Манастиру Манасија, 
враћене најквалитетније шуме (састојине 
при крају опходње, које дају највећи про-
ценат технике).

Ситуацију додатно усложњава и то 
што нисмо наишли на разумевање код 
Епархије браничевске, да приликом уго-
варања послова са другом фирмом ис-
та преузме одређен број наших радника 
(слично решењу Епархије шабачке, која 
је формирала посебно предузеће за газ-
довање шумама, али и преузела одређени 
број радника из ШГ „Борања“ Лозница).

Све ово (смањење обима послова и 
планираног прихода) не може, а да се не 
одрази на пословање Шумског газдин-
ства „Јужни Кучај“ Деспотовац. После-
дице у овој години неће бити драмати-

чне, али се може очекивати да већ на-
редна година донесе низ изазова у орга-
низацији пословања у овом делу Преду-
зећа. �

Влада Стоичков, дипл. инж.
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Посматрајући наслов овог текста у 
светлу прошлогодишњих дешавања 

везаних за гасну кризу, није потребно до-
датно наглашавати значај који ће адек-
ватно коришћење дрвне биомасе у Ср-
бији имати. Према подацима из сектора 
енергетике, увозна зависност Србије од 
фосилних горива износи чак 44%, што 
је на забрињавајућем нивоу. Могућност 
адекватног коришћења дрвне би-
омасе у ублажавању увозне за-
висности од фосилних горива је 
огромна, и сектор шумарства и 
дрвне индустрије Србије морају 
дати свој пуни допринос. Пре-
ма статистичким показатељи-
ма, у Србији се искористи око 
2.000.000 м3 огревног дрвета го-
дишње, уз претпоставку да су мо-
гућности, али и само коришћење 
много веће.

Анализирајући и „укршта ју -
ћи“ податке из осталих сектора, 
а пре свега у секторима статис-
тике, енергетике, просторног пла-
нирања, дрвне индустрије и шу-

марства, уочена је одређена неусаглаше-
ност везана за потребе, потенцијале и ко-
ришћење енергије на бази дрвета. У на-
стојању да се усагласи методологија, али 
и извори података везани за што прециз-
није дефинисање потенцијала и потреба 
у коришћењу дрвне биомасе, Влада Ср-
бије је 2007. године, преко Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривре-

де – Управе за шуме, упутила захтев Ор-
ганизацији УН за храну и пољопривреду 
(FAO) за обезбеђење техничке помоћи за 
одрживим коришћењем и снабдевањем 
дрвним горивом као енергентом, који би 
се реализовао кроз свеобухватни проје-
кат техничке сарадње између Управе за 
шуме и FAO. Готово у исто време, Упра-
ва за шуме је и са Програмом УН за раз-

вој (UNDP), дефинисала основе за 
одрживо коришћење дрвне био-
масе на локалном нивоу, кроз ана-
лизу потенцијала, потреба и мо-
гућности1).

Детаљније разрађујући по-
менуте активности, дефиниса-
ни су задаци који би се у наред-
ном периоду и реализовали кроз 
два пројектна документа. Један, 
који је локално оријентисан на 
подручју општина Пријепоље, 
Прибој и Нова Варош и дефини-
сан као пилот пројекат, под на-
зивом: „Стимулисање обновљи-
вих извора енергије на локалном 
нивоу“ и други, који је са нацио-

Дрвна биомаса – опција за будућност
Пише: Душан Јовић, самостални 

саветник у Управи за шуме

1)  Управа за шуме је уз помоћ проф. др Бранка Главоњића, 2007. године упутила Организацији УН за храну и пољопривреду (FAO) предлог пројекта 

којим је требало разрешити постојеће дилеме везане за могућности коришћења дрвне биомасе у Србији. Такође је упућен позив за сарадњу и Програ-

му УН за развој (UNDP), у дефинисању потреба, потенцијала и могућности коришћења дрвне биомасе у пилот региону у Србији (подручје општина 

Пријепоље, Прибој и Нова Варош).

Са састанка Управљачког одбора ФАО
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налним значајем: „Енергија на бази др-
вета за одрживи рурални развој“.

Након дуготрајних административ-
них процедура у Риму и Београду, проје-
кат који носи наслов „Енергија на ба-
зи дрвета за одрживи рурални развој“ је 
потписан и одобрен од стране FAO и Вла-
де Србије у априлу 2009. године и запо-
чело се са радом. Најужи пројектни тим 
сачињавају Мигуел Тросеро (Службе-
ник FAO за техничку подршку пројекту), 
Душан Јовић (Национални координатор 
пројекта) и др Бранко Главоњић (Спе-
цијални пројектни саветник). Трајање 
пројекта је дефинисано на 23 месеца.

Поред наведеног пројекта, покренута 
је и иницијатива да се уз помоћ Програма 
УН за развој (UNDP), на пилот подручју 
југозападне Србије (подрује општина 
Пријепоље, Прибој и Нова Варош) про-
вери могућност коришћења дрвне био-
масе као супституцијента за постојећа 
фосилна горива, углавном угаљ, или ма-
зут. Пројекат „Стимулисање обновљи-
вих извора енергије на локалном нивоу“, 
под покровитељством UNDP и Управе за 
шуме, започео је са реализацијом у мају 
2009. године.

Пошто се оба пројекта баве дрвном 
биомасом као енергентом, дефинишући 
потенцијале, захтеве, потребе и могућ-
ности, само на различитим нивоима, од-
лучено је да ће се пројектне активности 
спроводити симултано кроз координиса-
ну сарадњу Управе за шуме, Шумарског 
факултета, међународних и домаћих кон-
султаната, као и свих најзначајнијих ин-
тересних група и доносилаца одлука.

Додатни стимуланс, али и обавезу за 
развој пројеката овакве садржине, имала 
су стратешка документа на националном 
нивоу (Стратегија развоја шумарства Ре-
публике Србије, Стратегија развоја енер-
гетике Републике Србије до 2015. годи-
не, Стратегија за смањење сиромаштва у 
Србији, Национална стратегија одржи-
вог развоја и др), где је јасно апостро-
фиран и уочен значај дрвне биомасе кроз 
економске, али и еколошке и социолош-
ке аспекте.

Поред стратешких докумената на на-
ционалном нивоу, изражено стратешко 
опредељење Републике Србије ка европ-
ским интеграцијама, у области обновљи-
ве енергије, нужно захтева и спровођење 
одређених докумената из ове области на 
нивоу ЕУ, као што су Акциони план за 
коришћење биомасе, Бела књига о обно-
вљивим изворима енергије, те Смерни-
це за обновљиву енергију. Суштина ових 
стратешких докумената јесте у стимули-
сању земаља чланица ЕУ, али и осталих 
земаља на европском континенту у ко-
ришћењу обновљивих извора енергије, 
те дефинисању Националног акционог 
плана за коришћење биомасе.

Дакле, шумарски сектор Србије тре-
нутно има два пројекта у вези са ко-
ришћењем дрвне биомасе:

Енергија на бази дрвета за одрживи 
рурални развој и Стимулисање обновљи-
вих извора енергије на локалном нивоу.

Општи циљ пројекта „Енергија 
на бази дрвета за одрживи рурални 
развој“ је да се повећа способност Упра-
ве за шуме и Министарства пољопривре-
де, шумарства и водопривреде у форму-
лисању, процени и развоју доследне стра-
тегије, програма и пројеката за биомасу и 
обновљиве изворе енергије, компатибил-
них са одрживим газдовањем у сектори-
ма шумарства, енергетике и пољопривре-
де. Нарочито, пројекат ће помоћи Управи 
за шуме да:

� припреми национални програм раз-
воја дрвне енергије у повећању про-
изводње и коришћења дрвне енер-
гије, интегрисано у шумарске и енер-
гетске програме;

� повећа националне капацитете у пла-
нирању, примени и мониторингу 
одрживе производње и коришћења 
огревног дрвета, кроз развој инфра-
структуре и људских ресурса Управе 
за шуме и партнера у пројекту;

� дефинише, успостави и унапреди на-
ционални информациони систем 
за дрвну енергију у Управи за шуме, 
Агенцији за енергетику и осталим 
интересним групама, као и нове ме-
тодологије планирања дрвне енергије 
и развој политике;

� унапређење база података и инфор-
мацијама о енергији на бази дрвета 
и дрвним горивима и сродним аспе-
ктима у погледу корисника са одго-
варајућих локалитета, модела пот-
рошње, производње, извора снабде-
вања, трговине и маркетинга;

� побољша знања у систему енергије 
на бази дрвета у Србији кроз реали-
зацију техничких студија, рада на те-
рену и активности које се захтевају 
у процесу формулисања доследног 
програма за развој биоенергије;

� нове информације које потичу из 
стратешких студија о одлучујућим 
изгледима за дрвна горива, које се од-
носе на идентификацију, оцену и им-
плементацију покретања иницијати-
ва за енергију на бази дрвета и њихо-
ве појединачне инвестиционе плано-
ве.

Пројекат „Стимулисање обновљи-
вих извора енергије на локалном нивоу“ 
има за циљ да процени потенцијал дрв-
не биомасе и сходно томе, развије стан-
дарде за коришћење биомасе. Наглаша-
вајући изградњу капацитета за креи-
рање ваљано усмерене политике иско-
ришћавања биомасе на централном и 
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локалном нивоу, пројекат има за циљ 
да обезбеди довољно капацитета који 
треба да омогуће да обновљиви извори 
енергије нађу своје место у плановима 
локалног развоја.

Пројекат предвиђа неколико кључ-
них активности, као што су:

� процена дрвне биомасе (дрвни оста-
ци у шумама и дрвни отпад у дрвно-
прерађивачкој индустрији и остали 
извори) у одабраном региону;

� развој капацитета за креирање ваља-
но усмерених политика коришћења 
дрвне биомасе;

� развој капацитета за укључивање об-
новљивих извора енергије у планове 
локалног развоја;

� унапређивање заједничког ко-
ришћења информација о располо-
живости дрвне биомасе и кампање за 
подизање свести.

Иако се у националним стратешким 
документима истиче да је биомаса један 
од највећих домаћих извора енергије, она 
још увек не игра значајну улогу у произ-
водњи енергије у Србији. Она се генерал-
но доживљава као „неформална“, повеза-
на са сиромашним сеоским животом, за-
старелим навикама које понекад изискују 
много рада, и прљају и загађују околину.

Променом оваквог односа, мо-
же се значајно побољшати план потро-
шње енергије у Србији по питању енер-
гетске сигурности и одрживости жи-
вотне средине, посебно климе. Овом ин-
тервенцијом би се истовремено побољ-
шао и трговински биланс у Србији. Ко-
ришћење дрвног отпада из дрвнопре-
рађивачке индустрије допринео би ефи-

касности ове индустријске гране, што 
је такође један од приоритета у Нацио-
налном шумарском акционом програму. 
Дрвна биомаса и дрвни отпад из дрвне 
индустрије се претежно користе у најне-
развијенијим подручјима у Србији, тако 
да ће ове активности значајно доприне-

ти смањењу сиромаштва, а можда и лак-
шем креирању послова у тим подручји-
ма. Осим тога, унапређење заједничког 
коришћења информација о расположи-
вости биомасе и кампања за подизање 
свести омогућиће појаву локалних тр-
жишта биомасе.

У задовољавању својих потреба Ср-
бија у великој мери зависи од увоза фо-
силних горива, чији трошкови рапид-
но расту због рас-
та цена нафте и 
гаса. Велики део 
фосилних горива 
која се увозе, ко-
ристи се за про-
изводњу енергије 
за грејање. Цене 
енергије, некада 
субвенционисане, 
сада се у све већој 
мери тржишно 
формирају, што 
знатно поскупљује 
цену грејања и 
као последицу 
има све слабије 
техничко одржа-
вање и технолош-
ко унапређивање система даљинског 
грејања, који постоје у више од 40 градо-
ва у Србији.

Биоенергија, нарочито енергија на 
бази дрвета, не утичу негативно на жи-
вотну средину, локално је доступна и 
представља економичан извор енергије. 
Обновљива енергија не може комплет-
но да замени остале изворе енергије, али 
може значајно да допринесе енергетским 
потребама Србије, смањујући тако ефе-

кат стаклене баш-
те у том процесу.

У већем делу 
Европе, општи-
не и домаћинства 
су стимулисани 
да користе дрво 
као енергент због 
вишеструких ко-
ристи, а пре свих 
економских, со-
цијалних и ко-
ристи за животну 
средину. У Србији 
постоји могућ-
ност да се изгра-
ди култура која 
подстиче општи-
не у областима 

које су богате шумама да користе др-
во за снабдевање као гориво првог ре-
да, замењујући фосилна горива из уво-
за до највеће могуће мере, посебно што 
су многи даљински системи грејања не-
ефикасни и дотрајали, што за резултат 
има губитке драгоцене енергије. По-

ред тога, недостатак тржишта за др-
во мањих димензија и лошијег квали-
тета, не даје шумовласницима било ка-
кав подстрек да се ангажују у одржи-
вом газдовању. Дрвни остатак из шум-
ских сеча највећим делом остаје неис-
коришћен. Даље, Европска унија је фи-
нансирала студије у оквиру CARDS 
програма које су показале да је за мно-
ге споредне производе (дрвни остатак) 

из дрвне индустрије више вероватно да 
ће наћи пут до депонија отпада, про-
изводећи на тај начин метан, пре него 
што ће бити коришћени за енергију. У 
исто време, постоји хитна потреба да 
се ојача оспособљеност унутар сектора 
енергетике (грејања), како би инжење-
ри и монтери стекли основна знања о 
модерним и ефикасним технологијама 
грејања на дрвну биомасу. Ова комби-
нација вештина са јаким практичним 
искуствима и знањима каква Србија за-
хтева, већ су идентификована и доступ-
на у земљама у ближем и даљем окру-
жењу, нарочито у Аустрији, Хрватској, 
Немачкој, Италији и Словенији.

Све наведено, треба да резулти-
ра смањењу трошкова за енергију и по-
већању енергетске сигурности земље, 
смањењу емисије гасова који проузро-
кују ефекат стаклене баште, побољша-
ном употребом локално доступних из-
вора и разноликошћу тржишта за дрв-
не производе, као и инвестирањем у сек-
тор шумарства и оснивањем предузећа 
за производњу и дистрибуцију енергије 
на бази дрвета.

Циљеви пројекта нису само повећање 
оспособљености Управе за шуме да фор-
мулише адекватну политику за енергију 
на бази дрвета и планове компатибилне 
са одрживим газдовањем шума, већ та-
кође и да промовише учешће главних за-
интересованих страна у развоју иниција-
тива за енергију на бази дрвета, укљу-
чујући промоцију технологија које одго-
варају условима у земљи. �
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У  научној литератури до сада су као инва-
зионе описане укупно 443 врсте, укљу-

чујући 282 врсте дрвећа и дрвенастог жбуња 
које се користе у шумарству, 203 врсте које 
се користе у агрошумарству и 292 украсне 
врсте, при чему треба имати у виду да су не-
ке од ових врста обухваћене у више од једне 
категорије, што је случај са багремом.

У литератури је наведен већи број де-
финиција за „инвазионе врсте“, укључујући 
и специфичне дефиниције за инвазионо 
дрвеће или дрвенасте биљке. Међутим, код 
научне и стручне јавности у шумарству и 
пољопривреди, ни једна од њих још није 
универзално прихваћена. Неке дефиниције 
праве разлику између аутохтоних инва-
зионих врста и интродукованих инвазио-
них врста. У области шумарства и агро-шу-
марства, можда је практичније да се питања 
инвазивности ограниче на интродукова-
не (тј. стране) врсте, пошто је ниво (обим) 
укупног интродуковања врста проблем 
који изазива највећу глобалну пажњу. Пош-
то неке локалне заједнице повезују инвази-
оне врсте са користима, које оне спонтано 
дају становништву, потребно је да се инва-
зивност дефинише само као биолошка ка-
рактеристика. У шумарству, потребно је да 
се одреди општа дефиниција која обухвата 
само параметре неконтролисане експанзије 
(ширења) популација, пошто неке дефини-
ције инвазионих врста подразумевају само 
негативне утицаје, што није увек случај.

Као дефиниција која има најбољу прак-
тичну примену у шумарству може се при-
хватити дефиниција коју су дали Cronk и 
Fuller (1995), а гласи: Инвазионе биљке – 
стране биљке које се природно шире (без 
директне помоћи човека) у природним или 
полуприродним стаништима, и изазивају 
значајне промене у саставу и структури 
заједница или екосистемским процесима 
(FAO, 2003).

Уопштен карактер ове дефиниције треба 
прецизирати специфичностима које се одно-
се на аутохтоне (домаће), односно алохтоне 
(стране) врсте. Према стању шума и утврђе-
них газдинских мера, био-еколошко-економ-
ски значај врста се може мењати, од комер-
цијалног, заштитног, декоративно-пејзажног 
до коровског. У шумским заједницама и на 
шумским стаништима Србије, поједине ау-

тохтоне врсте, посебно пионирске, као што 
су бреза, ива, трепетљика глогови и др. зах-
ваљујући својим биоеколишким особина-
ма одсуством или неблаговременим спро-
вођењем адекватних мера гајења могу поста-
ти инвазионе и ширити се таквом динами-
ком да тиме поремете или онемогуће неоп-
ходне узгојне и (или) мелиоративне мере при 
природном или вештачком обнављању шу-
ма. Нису ретки примери да се поједине вр-
сте које имају ивазионе предиспозиције, са-
де при биотехничким радовима на терене уг-
рожене деградационим процесима, а у циљу 
спречавања појава хидро или еолске ерозије, 
усова, лавина, спирања земљишта. Међу-
тим, ако се после обављених мелиорација не 
спроводе редовне мере неге и контроле, вре-
меном сађене врсте могу примити све атри-
буте дрвенастих корова.

На глобалном нивоу постоје само не-
консистентне информације о статусу ин-
тродукованог шумског дрвећа које има ин-
вазиони карактер. Терминологија коју раз-
ни аутори користе такође је веома разли-
чита и често долази до преклапања терми-
на „инвазиони“ и „натурализовани“. Оцена 
степена (обима) инвазија шумског дрвећа 
генерално је веома квалитативна и субјек-
тивна, што отежава процену укупног зна-
чаја проблема.

До сада је у научној литератури, оп-
исано као инвазионе врсте укупно 443, 
укључујући 282 врсте дрвећа и дрвенастог 
жбуња које се користе у шумарству, 203 вр-
сте које се користе у агрошумарству и 292 
украсне врсте, при чему треба имати у виду 
да су неке од ових врста обухваћене у више 
од једне категорије, што је на пример случај 
са багремом (Robinia pseudoacacia). Међу-
тим, не постоји довољнa документaцијa дa 
би се инвaзије стaвиле у шири контекст, 

упркос чиње-
ници дa, зa свa-
ку врсту, обим 
сaдње, метод и 
временски ок-
вир интродук-
ције, оснивaње и 
гaздовaње вaри-
рa зaвисно од 
употребе, што 
зaтим утиче нa 
њихов инвaзио-
ни потенцијaл.

Инвaзионе 
врсте јaвљaју се у 
многим родови-
мa шумског др-
већa, a спонтaно 

се јaвљaју у свим деловимa светa. Међутим, 
зa неке регионе светa, тренутно, немa до-
вољно информaцијa, кaо нa пример у Азији, 
северној и центрaлној Африци и делови-
мa Јужне Америке. Многе врсте описaне су 
кaо инвaзионе у сaмо појединим деловимa 
земaљa у које су интродуковaне, a рaзлози зa 
то још увек нису потпуно рaзјaшњени.

Сaмо мaли број студијa обрaђује по-
зитивне и негaтивне утицaје инвaзионог 
шумског дрвећa. Позитивни утицaји обух-
вaтaју производњу горивa и друге ресурсе 
зa зaједнице које су сиромaшне ресурсимa, 
кaо и позитивне ефекте при стaбилизaцији 
земљиштa нa прекомерно искоришћaвa-
ним природним шумским стaништимa. С 
друге стрaне, проблеми могу потенцијaл-
но дa се јaве спонтaне хибридизaције ин-
тродуковaних врстa и произведу се нове 
инвaзионе врсте; међутим, описaн је сaмо 
мaли број тaквих случaјевa међу шумским 
врстaмa (хибриди Leucaena и Prosopis), које 
имaју сaмо локaлни знaчaј.

Инвaзионе врсте шумског дрвећa пред-
стављaју велики проблем нa трaвнaтим 
пaшњaцимa широм светa, док постоји сaмо 
мaли број примерa дa је дрвеће окупирaло 
пољопривредне системе или шумске плaн-
тaже. Већинa извештaјa о инвaзивности од-
носи се нa природнa или полуприроднa 
(делимично култивисaнa) стaништa. По-
луприроднa стaништa су отворени шумски 
системи, трaвњaци, приобaлне површине, 
влaжнa подручјa и екосистеми у којимa до-
минирaју пожaри. Неке земље су извршиле 
квaнтификaцију утицaјa нa диверзитет ло-
кaлних врстa и утицaјa нa подземне воде, 
aли глобaлно, у светским рaзмерaма, пре-
овлaдaвa недостaтaк информaцијa. Мaдa и 
нa међунaродном и нa нaционaлном нивоу 
рaсте свест о могућим ризицимa због ин-
вaзионих врстa шумског дрвећa, веровaт-
но ће и дaље неке делaтности у шумaрству 
остaти недовољно зaштићене од могућег 
ризикa. У неким деловимa светa, ово је ус-
ловило сукоб интересa који нaстaју делом 
због општег недостaткa квaнтитaтивних 
информaцијa о еколошким и економским 
утицaјимa шумског дрвећa. Нaведени рaз-
лози укaзују нa неопходност спровођењa 
више студијa, које требa дa обухвaте рaз-
личите облaсти шумaрствa (комерцијaл-
не, рaзвојне и еколошке) и дa укључе рaз-
вој и промоцију инструменaтa зa еколош-
ку и економску процену утицaјa интроду-
ковaних врстa које поседују aтрибуте инвa-
зионих дрвенaстих коровa. Посебну пaжњу 
требa посветити оним деловимa држaве у 
којимa имa мaло информaцијa о инвaзив-

Инвазионе врсте шумског дрвећа 
– њихов утицај и значај

Пише: проф. др Василије Исајев

Број нaтурaлизовaних или инвaзионих врстa 
у седaм геогрaфских регионa Светa
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ности интродуковaних врстa шумског др-
већa (нa пример зоне низијских и плaвних 
шумa, које су све више угрожене ширењем 
бaгремцa). Ако се aнaлизирaју појединaч-
но, многе биолошке кaрaктеристике (жи-
вотни циклус, тaксономски стaтус и генет-
скa конституцијa) предстaвљaју индикaто-
ре инвaзивности. Међутим, неке од тих 
кaрaктеристикa (у комбинaцији сa другим 
чиниоцимa, кaо што је степен изрaжене ин-
вaзивности), неопходно је примењивaти у 
процени ризикa од зaкоровљaвaњa.

Уместо концентрисaњa нa биолошке 
особине, већу прaктичну вредност имaло 
би испитивaње оних врстa које су зaбележе-
не кaо веомa инвaзивне у нaјмaње једној об-
лaсти, кaко би се одредило дa ли мождa неки 
облик контроле (сузбијaњa) или упрaвљaњa 
које спроводе локaлне зaједнице доприноси 
неинвaзивности у другим подручјимa.

 У Србији се последњих десет годинa 
проучaвa више интродуковaних врстa др-
већa и жбуњa које мaнифестују све aтри-
буте инвaзионих коровa. Тaко се, детaљ-
но проучaвaју, популaционе и индиви-
дуaлне основе aдaптaционог и инвaзио-
ног потенцијaлa, киселог дрветa Ailanthus 
altissima Swingle и aморфе (дивљег бaгремa) 
Amorpha fruticosa L. У објaвљеним рaдови-
мa, (професори А. Туцовић и В. Исaјев сa 
сaрaдницимa), упознaтa је природa изузет-
не aдaптивности и aгресивности стaбaлa и 
(или) жбуновa ових врста које, нa просто-
римa Србије, се могу смaтрaти нaјaгресив-
није инвaзионе дрвенaсте егзоте. Обaвљенa 
истрaживaњa потврђују чињеницу дa по-
пулaције и индивидуе пaјaсенa и aморфе 
поседују генетички детерминисaну вaријa-
билност у многим морфо-aнaтомским и 
физиолошким особинaмa, кaо што су брз 
рaст, рaно цветaње, полни полиморфизaм, 
aутогaмију, aлогaмију, обимaн урод, висо-
ки квaлитет семенa, итд. које у интегрaцији 
сa рaзноврсним еколошким пaрaметримa – 
мозaичност земљиштa и стaништa, микро-
климaтски пaтaметри и др., чине генетич-
ко–еколошку основу aдaптивности и инвa-
зивности ових врстa кaо целине.

Глобaлно, рaзвој и применa инструме-
нaтa превентиве, контроле и упрaвљaњa ин-
вaзионим врстaмa шумског дрвећa спрово-
ди се достa опрезно и неконсистентно због 
рaзличитих економских и рaзвојних корис-
ти од тaквог дрвећa. Неке држaве, понекaд у 
сaрaдњи сa међунaродним пaртнеримa, улa-
жу велике инвестиције у интродукцију др-
већa. Међутим, у многим земљaмa се, због 
општег недостaткa квaнтитaтивних инфор-
мaцијa о потенцијaлним инвaзионим ути-
цaјимa интродуковaних врстa, веомa мaло, 
или уопште не спроводе превентивне ме-
ре. Општи недостaтaк инструменaтa уп-
рaвљaњa (или информaцијa о постојећим 
методaмa) предстaвљa додaтно огрaничење 
које многе земље спречaвa дa примене ме-
тоде (системе) процене ризикa, контроле и 
коришћењa интродуковaних врстa.

У свету је у извесном броју случaјевa би-
лa рaзмaтрaнa проценa ризикa и упрaвљaње 
интродуковaним биљкaмa. Многи истрaжи-
вaчи, у овој облaсти, истичу неопходност 
успостaвљaњa методa мониторингa чим 
се обaви интродукцијa неке нове врсте нa 
aлохтонa стaништa. Кaдa је у питaњу шум-
ско дрвеће, то би знaчило експериментaлну 

сaдњу, подизaње тест културa и дуготрaјно 
испитивaње. У неким земљaмa, (Азије и Аф-
рике) предузети су опсежни прогрaми ис-
корењивaњa (ерaдикaције) који укључују 
мехaничке и хемијске методе сузбијaњa др-
венaстих легуминозa (кaо што је Amorpha и 
Prosopis), које су инвaзивне у пaсторaлним 
системимa. Међутим, искуство покaзује дa 
су те методе скупе, a третирaно дрвеће об-
ично није било искорењено.

Биолошкa контролa и интегрaлнa кон-
тролa (биолошке методе сa мехaничким и 
хемијским методaмa) примењују се у суз-
бијaњу дрвенaстих легуминозa у Аус-
трaлији, Југоисточној Азији и Јужној Аф-
рици. Ти прогрaми су још у процесу рaз-
војa и тестирaњa, a досaдaшњи резултaти 
покaзују дa је потребнa комбинaцијa ком-
плементaрних природних непријaтељa у 
циљу постизaњa потпуне контроле. У Јуж-
ној Африци, нa основу економских моделa, 
уведени су инсекти Bruchidae који се хрa-
не семеном, у циљу контроле производње 
семенa код неколико врстa легуминоз-
ног дрвећa инвaзионог кaрaктерa (Acacia 
mearnsii), и ти су нaпори оцењени кaо ус-
пешни. Потребно је дa се свa рaзличитa ис-
куствa у упрaвљaњу искористе кaо моде-
ли зa примену у другим земљaмa које по-
кушaвaју дa реше проблеме повезaне сa ин-
вaзионим врстaмa шумског дрвећa.

Премa прогрaмимa FAO – Forestry 
Department, који се односе нa стaтус инвaзив-
ности шумских врстa дрвећa извaн њиховог 
природног aрелa (Th e status of invasiveness 
of forest tree species outside their natural 
habitat), неопходно је нaстaвити сa дaљим 
истрaживaњем и мониторингом. То ће омо-
гућити добијaње поуздaних информaција о 
процесимa упрaвљaњa зaсaђеним системи-
мa и оцену пропорцијa (земљишног прос-
торa) зaсaдa и површинa коју зaузимaју инвa-
зионе врсте. Идентификaцијa (одређивaње) 
и прaћење инвaзионих врстa требaло би дa 
буду посебно подржaни у облaстимa у који-
мa тренутно имa мaло документaције. Посеб-
ну вредност имaју студије које обрaђују вр-
сте које су инвaзионе сaмо у неким региони-
мa, a у другимa то нису. �

Кисело дрво, једнa од нaјинвaзионих егзотa у Србији

Аморфa, успешно рaсте кaо инвaзионa коровскa врстa у посaвским и подунaвским 
шумaмa нa стaништимa 20 шумских зaједницa, З. Томић, 1992.
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Традиционални VIII Са-
бор шумара, који је оку-

пио преко 760 шумара и 
гостију, одржан је и овога 
пута у Врњачкој Бањи од 11. 
до 13. септембра. Међу број-
ним гостима Сабора били 
су представници ЈПШ „Шу-
ме Републике Српске“, ЈП 
„Војводинашуме“, Управе за 
шуме, Института за шумар-
ство, националних паркова, 
декан др Милан Медаревић 
и професори Шумарског фа-
култета, представници Шу-
марске школе Краљево, пред-
седник и чланови Управног 
и Надзорног одбора ЈП „Ср-
бијашуме“, представници Са-
мосталног синдиката шумар-
ства Србије и Републичког 
већа самосталног синдиката 
Србије. Сабору је присуство-
вао и први генерални дирек-
тор ЈП „Србијашуме“, госпо-
дин Милан Родић.

И овогодишњи Сабор ор-
ганизовала је Јединствена 
синдикална организација уз 
пуну подршку Управног од-
бора и велику помоћ посло-
водства, који су уједно били 
домаћини, и потрудили се да 
све буде садржајно, добро ос-
мишљено и организовано, ка-
ко и приличи једној овако ве-
ликој шумарској породици.

Поздрављајући учеснике 
Сабора и госте и изражавајући 
задовољство бројем шума-
ра који ће показати умеће и 

VIII Сабор шумара – „Шумаријада 2009.“

Ужичани најбољи
такмичити се у бројним спорт-
ским дисциплинама, али и 
производном такмичењу сека-
ча, Душко Полић, генерални 
директор је нагласио и афир-
мативан значај Шумаријаде 
као посебног облика дружења 
шумара. 

– Ово није само спортско 
такмичење, већ и прилика да 
се подсетимо ђачких и сту-
дентских дана, да размени-
мо мишљења, ставове, знања 
и искуства из ни мало лаког 
шумарског посла, рекао је 
Полић и пожелео такмичари-
ма пуно успеха на терену. Већ 
од наредне недеље све своје 
снаге и знања треба да подре-
димо испуњењу преосталих 
планских задатака, којих нема 
мало. Само на тај начин, моћи 

ћемо да обезбедимо да по ис-

теку ове године, шуме које су 

нам наша држава и наш народ 

поверили, буду у још бољем 

стању, а да ми, наше породи-

це и наше предузеће пребро-

димо ову тешку пословну го-

дину.

У име организатора Ми-
ле Сладојевић, председник 

синдиката је пожелео успех 

такмичарима и да све про-

текне уз фер и коректну иг-

ру, а најбољи нека понесу по-

беду. Оваква врста спортског 

такмичења изузетно је ва-

жна и са аспекта психофи-

зичких способности радника, 

у смислу њиховог подизања 

на виши ниво, што се свакако 

одражава и на резултате рада 

у тешком шумарском послу 
са седам кора.

Сабор је прогласио отво-
реним Момчило Којић, пред-
седник Управног одбора ЈП 
„Србијашуме“. Отварање Шу-
маријаде улепшали су и обо-
гатили чланови КУД „Абра-
шевић“ из Врњачке Бање, 
који су сплетом кола и игара, 
у име града домаћина зажеле-
ли добродошлицу гостима и 
такмичарима.

На лепо уређеним спорт-
ским теренима играо се мали 
фудбал, баскет, одбојка, пи-
кадо, шах, гађање глинених 
голубова, древна дисципли-
на повлачење конопца, шу-
марски вишебој, уз здушно 
бодрење колега и гостију Са-
бора.

И овога пута такмичење 
секача је изазвало велику 
пажњу, а да све протекне ка-
ко пропозиције налажу по-
бринуле су се судије – профе-
сори Шумарског факултета 
са др Војиславом Бајићем на 
челу. Годинама стручни кон-
султант када је реч о произ-
водном такмичењу је искусни 
шумарски стручњак Владан 
Шолајић, шеф Шумске упра-
ве Богутовац из Краљева, чије 
је искуство и знање било дра-
гоцено.

Заслужено прво место 
међу секачима понео је Ра-
дојко Ћировић, из газдин-
ства Ужице, други је Марко 

Момчило Којић, председник Управног одбора Србијашума 
отвара Шумаријаду
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Нешковић из Шумарске школе Краљево, 
а трећи Љубодраг Миладиновић из газ-
динства „Столови“ Краљево.

Свакако најживље је било на спорт-
ским теренима, а победник Шумарија-
де је Шумско газдинство „Ужице“. Друго 
место заузела је екипа Генералне дирек-
ције, а треће Шумско газдинство „Бео-
град“. У малом фудбалу, по први пут, нај-
бољи резултат уз оштру игру је показала 
екипа Генералне дирекције, други су шу-
мари из Деспотовца, а трећи из Ужица. 
У баскету прво место заузело је газдин-
ство Ужице, друго београдско газдин-
ство, а треће „Бороња“ Лозница. Екипно 
у бацању тројки први су били београд-
ски шумари, други Ужичани, а трећи пи-
ротски шумари. Појединачно у бацању 
тројки најбољи је био Божидар Стојади-
новић, ШГ Београд, други је Славиша Ра-
досављевић, ШГ Ужице, док је треће ме-
сто делило шест такмичара.

У древној дисциплини навлачење 
конопца и ове године најбољи су били 
шумари из Крагујевца, следи их Лозни-
ца, а треће место заузели су шумари из 
Лепосавића.

Екипно у пикаду Ужичани су поно-
во заузели прво место, друго је припа-
ло Лозници, а треће Краљеву. У одбојци 
Генералној дирекцији је припало пр-
во место, другопласирани су шумари из 
Пријепоља, а трећепласирани шумари из 
Ивањице.

Појединачно у пикаду такмичиле су 
се само жене, а најбоља је била Бранисла-
вка Ракић из Лепосавића, друго место 
припало је Ружици Симић из Куршум-
лије, а треће Душици Тијанић из Ужица.

У игри ума – шаху најбољи је био Не-
бојша Станковић из Лесковца, други је 
Михал Туран из Београда, а трећи Харун 
Хоџић из Рашке.

Најбољи секачи: 
Радојко Ћировић, Љубодраг Миладиновић 

и Марко Нешковић
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У стрељаштву – дисциплина гађање 
глинених голубова, најбољи резултат је 
показао Александар Буњац – Крушевац, 
други је Радиша Попић Кучево, а трећи 
Миодраг Илић – Београд. У дисципли-
ни шумарски вишебој прво место и ове 
године освојио је Милан Томић из Лоз-
нице, друго Вељко Јанковић из Ужица, а 
треће Бобан Тасић из Лесковца.

У стоном тенису за жене прво ме-
сто заузела је Горица Ђоновић из Ужи-
ца, друго Сузана Милићевић из Генерал-
не Дирекциј, а треће Радмила Нишовић 
из Куршумлије. У мушкој конкуренцији 

Сабор шумара помогли су STIHL, 
Кемоимпекс – еуроопрема, CONIN 
AD Београд, Студентска задруга 
„Студент“ Нови Сад, ADECO Нови 
Сад…

Реномирани произвођач мотор-
них тестера, предузеће STIHL је пр-
вопласираном такмичару у катего-
рији моторних секача доделио на по-
клон моторну тестеру и друге приго-
дне поклоне.

Ово је прилика да се захвалимо 
свим спонзорима који су помогли 
овогодишњи Сабор шумара.

На теренима Шумско-рекреативног 
центра „Делиблатски песак“, Чар-

дак Делиблато, у другој половини сеп-
тембра, одржано је Шесто радно-про-
изводно такмичење секача Моторис-
та Војводинашума. По први пут такми-
чење се одвијало по правилнику и про-
позицијама Светске асоцијације секача 
моториста IALC. Стога је била потребна 
и обука судија, али и набавка неколико 
најсавременијих електронских уређаја, 
па је такмичење било на високом про-
фесионалном нивоу, у стриктно пошто-

вање строгих светских крите-
ријума.

И овога пута сремско-
митровачки секачи моторис-
ти показали су највеће умеће 
и знање у руковању моторном 
тестером, па су им заслужено 

припала прва три места. У бодовима то 
је изгледало овако: Милан Зујић 1238, Го-
ран Бојанић 1203 и Драган Беретић 1048 
богова.

Ово значајно такмичење пратили су и 
гости из ЈП „Србијашуме“ Бранислав Ил-
чић и Ранко Шикања, који су са Мартом Та-
кач директором „Војводинашума“, обишли 
цео полигон, односно сва такмичарска мес-
та. Била је то и прилика да колеге из две 
највеће шумарске куће у Србији размене 
мишљења и искуства, а наравно посебан 
акценат је дат организацији радно-произ-

водних такмичења. Следили су 
и пригодни поклони за прво-
пласиране такмичаре, које је у 
име Србијашума уручио Бра-
нислав Илчић, извршни дирек-
тор Сектора за коришћење.

Рецимо и то да је про-
извођач моторних тестера 
STIHL, који је био спонзор, 
наградио прва три најбоља 
такмичара. �

Јовица Радојичић

прво место освојио је Мерсад Дрековић 
из Рашке, друго Мариша Милосављевић 
из Крушевца, а треће Радољуб Ћојбашић 
из Ивањице.

Како и доликује победницима су на 
свечаној вечери у хотелу Звезда уручени 
пехари и медаље, а част уручења је при-
пала Момчилу Којићу, председнику Уп-
равног одбора нашег предузећа.

Да у великом колективу какво је наше 
предузеће има много талената, а посеб-
но када је о песми реч, показала је својим 
гласовним могућностима и Моника Шо-
левић, из Радне јединице Угоститељство 
која је заслужено понела титулу први 
глас „Шумаријаде 2009.“ Није пропуште-
на прилика и да се изабере мис и мистер 
Шумаријаде, а ласкаву титулу понели су 
Јована Антић и Дејан Митровић из Гене-
ралне дирекције.

Оно што је најважније и овај Осми са-
бор шумара је протекао у најбољем реду, 
веселој и другарској атмосфери, спорт-
ској и фер игри. Навијало се и бодрило 
као на правим професионалним утакми-
цама, па иако је била понека замерка на 
оштру игру појединих екипа, ипак није 
изостало спортско честитање и заказан 
реванш за следећу Шумаријаду. �

Н. Мијук

ЈП „Војводинашуме“

Шесто радно-производно 

такмичење секача моториста
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У  Заводу за заштиту природе Србије, 
крајем септембра одржана је про-

моција књиге Значајна подручја за пти-
це Србије, аутора др Слободана Пузо-
вића, покрајинског секретара за зашти-
ту животне средине и одрживи развој 
АП Војводине и коаутора Горана Секу-
лића, Николе Стојнића, Братислава Груба-
ча и Марка Туцакова. Издавачи ове пуб-
ликације су Министарство животне сре-
дине и просторног планирања Републи-
ке Србије, Завод за заштиту природе Ср-
бије и Покрајински секретаријат за заш-
титу животне средине и одрживи развој 
АП Војводине.

О овом значајном опусу за Србију и 
струку, уз присуство бројних научних и 
стручних радника, еминентних оринто-
лога, биолога, шумара… говорили су про-
фесори др Ивица Радовић, државни се-
кретар у Министарству животне средине 
и просторног планирања, др Ненад Став-
ретовић, директор Завода за заштиту при-
роде и аутор књиге др Слободан Пузовић.

На целој Планети до сада је дефини-
сано 10.000 подручја од значаја за птице у 
оквиру 200 земаља, од тога у Европи пре-
ко 4.000. Програм издвајања међународно 
значајних подручја за птице је део широ-
ког фронта у борби за заштиту природе и 
посебно биодиверзитета, у који се све ви-
ше укључује и наша земља. У Европи жи-
ви преко 525 врста птица, а на просто-
ру Србије око 360 врста, од тога 237 гнез-
дарица, и свима је потребна непосредна 
заштита и очување станишта.

Током 20. века није било озбиљнијих 
покушаја на прављењу инвентара значај-
них подручја и станишта птица у Србији 
по стандардизованим критеријумима. Пр-
ви корак на том пољу је класично дело 
Матвејева (1950) „Распрострањење и жи-
вот птица у Србији“, које је већ одавно ан-
тиквитет и тешко се може набавити.

Данас када говоримо о овој изванред-
ној књизи, сјајног експерта какав је Пузо-
вић, потребно је рећи да прве иницијати-
ве о препознавању подручја од значаја за 
птице IBA, датирају од 1980. године, када 
мр Борис Гаравников из Новог Сада пре-
познаје 57 IBA подручја на територији та-
дашње Југославије, од тога 16 се налазило 
у Србији на површини од 180.300 ha; 1997. 
године Грубач и Пузовић препознају 35 

IBA подручја на 767.000 хектара. Ова књи-
га препознаје 42 IBA подручја на 1.259.624 
хектара, односно 14,25% територије Србије.

По речима проф. др Ивице Радовића 
значај књиге је утолико већи што егзакт-
ност и научно-истраживачки приступ 
стоји иза ње и то је још једна њена сна-
га. Аутор даје једну врсту картографског 

себно поглавље обрађује фауну птица, ко-
ришћење подручја, факторе угрожености 
и најзад следе мере заштите и унапређења 
и ето једног методолошког обрасца – ка-
же професор Радовић. Са научног аспекта 
дата је свеобухватна анализа у анексима.

Аутор Слободан Пузовић је нагласио 
да је ова књига могла да угледа светлост 
дана само обједињавањем свих снага, по-
тенцијала државних институција, али и 
невладиних организација. – Био сам ко-
ординатор овог посла, а сан о овој књизи 
сањао сам 15 година. Била ми је част да ра-
дим са колегама Грубачом, Туцаковим, Се-
кулићем, Стојнићем…, који су коаутори. 
Књига је могла да има и 40 аутора, јер су 
бројни стручњаци дали значајан допри-
нос да се све анализе ураде, комплетирају 
научни подаци, да се одреде границе под-
ручја од значаја за птице, и на неки начин 
прича заокружи. Уз извесна прилагођа-
вања сачинио сам књигу какву сам желео, 
каже аутор. Нисам хтео да направим ис-
кључиво научну, стереотипну књигу, већ 
модерну богато илустровану, која има на-
учну вредност, значај и тежину, а исто-
времено да могу да је користе, пре свега, 
просторни планери, доносиоци одлука на 
одређеним нивоима власти, локалном, ре-
гионалном и националном, локална само-
управа, невладине организације, посма-
трачи птица, научници…

Концепт IBA (датира пре 30 година) 
подразумева да се идентификују подручја 
значајна за птице и да се повежу, умреже, 
да то буде основа за успостављање еко-
лошких мрежа и коридора. Важно је рећи 
да се 18 IBA подручја у Србији, или 42,8% 
од свих IBA наслања директно на грани-
це са суседним земљама, а 4 IBA подручја 
се налазе у непосредној близини наше гра-

Представљена књига

Значајна подручја 
за птице Србије

Др Слободан Пузовић

приступа за 42 IBA подручја, а за свако 
је дат његов претходни статус, надмор-
ска висина, међународни критеријуми за 
дефинисање значајних подручја за пти-
це, затим опис подручја, еколошки усло-
ви, биолошка прича о станишту, заштити 
и значају, те колико је до сада норматив-
ним документима Србије препознато, на 
који начин се о њему треба бринути. По-
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процесима па и климатским променама. 
Генерално, изумирање на кратке стазе, у 
брзим интервалима дешава се искључиво 
због негативних утицаја човека, пре свега 
у мењању станишта, а понекад и у директ-
ном узнемиравању и убијању птица.

Успостављање IBA подручја у Србији 
на крају прве деценије 21. века пружа ве-
лике могућности и даје нови замах у заш-
тити и проучавању птица. Један је од пре-
дуслова успешног очувања још увек бо-
гате фауне птица и њихових најважнијих 
природних станишта у Србији, уз траси-

рање основних праваца заштите, упра-
вљања и унапређења стања. Намена ове 
књиге је да пружи смернице управљачи-
ма, корисницима простора и просторним 
планерима како да се односе према IBA 
подручјима. Важно је истаћи да IBA под-
ручја и птице у њима, као најбоље проуче-
на група живог света и уједно један од нај-
поузданијих индикатора промена у жи-
вотној средини, могу значајно доприне-
ти унапређењу мониторинга и промоције 
природне баштине Србије. �

Н. Мијук
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Велика бела чапља (Egretta alba)

42 IBA подручја у Србији

RS001IBA Горње Подунавље; RS002IBA Суботичка језера и пустаре; RS003IBA 
Бечејски рибњак; RS004IBA Јегричка; RS005IBA Карађорђево; RS006IBA Тител-
ски брег; RS007IBA Ковиљски рит; RS008IBA Пашњаци велике дропље; RS009IBA 
Слано Копово; RS010IBA Окањ и Русанда; RS011IBA Царска бара; RS012IBA Горње 
Потамишје; RS013IBA Средње Потамишје; RS014IBA Вршачке планине; RS015IBA 
Делиблатска пешчара; RS016IBA Лабудово окно; RS017IBA Ушће Саве у Дунав; 
RS018IBA Дунавски лесни одсек; RS019IBA Фрушка гора; RS020IBA Обедска Бара; 
RS021IBA Босутске Шуме; RS022IBA Засавица; RS023IBA Доње Подриње; RS024IBA 
Цер; RS025IBA Ваљевске планине; RS026IBA Тара; RS027IBA Увац I Милешевка; 
RS028IBA Пештер; RS029IBA Голија; RS030IBA Горње Поморавље; RS031IBA Овчар-
ско-кабларска клисура; RS032IBA Копаоник; RS033IBA Ситница; RS034IBA Про-
клетије; RS035IBA Шар-планина; RS036IBA Пчиња; RS037IBA Власина; RS038IBA 
Сува Планина; RS039IBA Сићевачка Кклисура; RS040IBA Стара планина; RS041IBA 
Ђердап; RS042IBA Мала врбица

нице. То је изузетно значајно за прекогра-
ничну сарадњу на заштити природе и пти-
ца, а нарочито за унапређење добросусед-
ских односа.

Када је реч о угроженим врстама го-
динама водимо борбу да их сачувамо, али 
то не иде лако, каже Пузовић. Птице угро-
жене на међународном нивоу, углавном су 
грабљивице, барске птице, птице које на-
сељавају степска, пешчарска подручја. Од 
птица грабљивица најугроженије су: бе-
логлави суп, неке специфичне којих има-
мо само два пара, а прети им изумирање: 
бела кања, а и неке врсте које су практич-
но на ивици опстанка.

Готово све популације ових врс-
та обухваћене су у овој књизи. Оне су од 
међународног значаја и довољно је било 
само две врсте тих птица да идентифи-
кујемо да могу бити IBA и све су обухваће-
не овим концептом. Такође и многе птице 
водених станишта, као патке, вранци, неке 
врсте ретких патки.

Важно је рећи и да је до сада постојала 
Уредба о заштити ретких биљних и живо-
тињских врста, којом је обухваћено преко 
420 врста. У изради је нови документ који 
ће обухватити знатно шири списак – гото-
во 1.000 врста. Но, није суштина само у до-
кументу, то је само један од предуслова да 
одређена врста буде на списку заштиће-
них, већ да се на свим нивоима у спрези за 
невладиним организацијама, инспекци-
јом и правосуђем то практично спроведе 
у дело. Већина птица у Србији је и до са-
да била заштићена, око 70% популације, а 
ипак су многе у међувремену доведене на 
ивицу опстанка.

Суштински је важно спровођење за-
конске регулативе у дело, а ова вредна 
књига је практично приручник, путоказ 
како треба штитити птице и њихова ста-
ништа на терену.

На питање које су птице изумрле, а би-
ле су карактеристичне за наше подручје, 
Пузовић је рекао:

– Међу орловима немамо више црног 
лешинара, орла брадана, неких врста со-
колова, велики тетреб је на ивици нестан-
ка. Међу барским птицама још давно су 
престале да се гнезде белоглаве патке. Има 
врста које су нестале у последњих пола ве-
ка, углавном људском активношћу, што 
је могло бити потпомогнуто природним 
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Почетак приче о шумама и шумар-
ству лесковачког шумског газдин-

ства везује се за давну 1900-ту годину 
када је формирана шумска управа у Ле-
сковцу. Кроз читаву историју дугу ско-
ро 110 година, генерације шумара и свих 
оних који су свој радни век посветили 
шумама и шумарству Јабланичког окру-
га оставиле су у наслеђе данашњим гене-
рацијама велики природни потенцијал. 
Шуме у Јабланичком округу имају своје 
најизразитије представнике у букви и 
храсту распоређених око средњег тока 
Јужне Мораве. Са леве стране су Бојник, 
Лебане и Медвеђа, а са десне Власотинце 
и Црна Трава. На западу допире до вр-
хова планине Мајдан и Радан, а на исто-
ку до огранака Острозуба, Чемерника и 
Кукавице. Грделичка клисура предста-
вља природну везу са Пчињским окру-
гом на југу.

Послујући од 1991. године у систе-
му ЈП „Србијашуме“ – Шумско газдин-
ство „Шума“ Лесковац газдује свим шу-
мама Јабланичког шумског подручја на 
површини од 114.086,77 хектара. Повр-
шина државних шума износи 40.821,77 
ха на 16 газдинских јединица, а приват-
не шуме се простиру на 73.265,00 ха, где 

се обављају стручно-технички послови 
у шумама сопственика.

Укупна запремина дрвне масе је 
6.805.545,7 м3, прираст 162.278,2 м3, а се-
чиви етат 951.784 метара кубних.

ника. Све шуме Јабланичког подручја 
којима ШГ „Шума“ газдује су уређе-
не. Годишње се у просеку уређује око 
4.000 ха шума. Шумско узгојним радо-
вима придаје се велики значај. Прио-
ритет има пошумљавање голети, које 
се искључиво обавља властитом рад-
ном снагом, ангажовањем свих за-
послених, затим нега шума и заштита 
већ постојећих засада, као и санација 
пожаришта.

Семенарству и расадничкој произ-
водњи одувек су лесковачки шумари 
придавали велику пажњу, какву и заслу-
жује ова прва карика у ланцу пошумља-
вања. Расадник „Власина“ у Власотин-
цу формиран је далеке 1946. године и 
у периодима масовних пошумљавања 
из овог расадника су саднице ишле на 
свим савезним радним акцијама. У Ра-
саднику „Власина“ и „Кумарево“ произ-
воде се контејнерске и класичне садни-
це четинара (смрче, оморике и црног бо-
ра) и лишћара (багрем, топола, јавор и 
јасен). Данашњи изглед и капацитет ра-
садника у потпуности задовољава пот-
ребе за садним материјалом газдинства, 
а један део производње се пласира у ос-
тале делове предузећа.

Шумско газдинство „ШУМА“ Лесковац

Континуиран тимски рад – кључ успеха

ШШ ШУУММА““ ЛЛ

Дипл. инж. Момчило Миљковић, 
директрор газдинства

Пошумљавање стално у 
приоритету

Газдинство се простире на терито-
рији 5 општина, а организационо има 
6 шумских управа у Вучју, Лебану, Пре-
дејану, Власотинцу, Медвеђи и Црној 
Трави. Тренутно заошљава 173 рад-
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Враћање дивљачи на 
праисконска станишта

На територији општине Црна Тра-
ва налази се затворено ловиште „Вал-
миште“ које је установљено решењем 
Министарства пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде 1998. године, када 
је и дато на газдовање ЈП “Србијашуме“, 
Шумском газдинству „Шума“ Лесковац. 
Заузима део шума и шумског земљишта 
на укупној површини од 410 хектара.

Намена ловишта је поред интензи-
вног гајења и коришћења дивљачи и 
стварање популације аутохтоне дивља-
чи европског јелена и дивље свиње, чија 
ће бројност у будућности омогућити на-
сељавање на ширем отвореном подручју 
овог дела Србије. Некада су овде била 
праисконска станишта јелена. Враћање 
аутохтоне дивљачи – европског јелена 
и дивље свиње на овај простор у извес-
ном смислу представља и враћање дуга 
природи.

На око 150 ха планинских ливада 
обезбеђена је обилна испаша дивљачи. 
Хидрографске прилике су такође веома 
повољне. У ловишту је примењена тех-
нологија проверена у сличним ловиш-
тима, али нешто модификована, с об-
зиром на различите услове и величину 
ограђеног простора. Границом ловишта 
урађене су просеке и подигнута ограда 
висине 2,8 метара око прихватилишта и 
великим делом око целог ловишта у ду-
жини од 7,5 км.

У средишту ловишта изграђена је 
ловачка кућа површине 200м2, урађе-
на тако да може задовољити потребе 

смештаја ловочувара, али и пансионске 

услуге ловаца туриста. Од осталих лов-

них објеката подигнута су хранилишта 

за јеленску дивљач и дивље свиње, че-

ке – осматрачнице, солишта, валови за 

зрнасту храну и једна водена акумула-

ција. Тренутна бројност дивљачи јесте 

59 грла јелена европског (до сада је од-

стрељено 19) и 82 грла дивљих свиња 

(одстрељено до сада 85).

 Уређивање ловишта прдставља 

највећу инвестицију на југу Србије у 

области ловства и туризма после из-

градње Власинског језера. Завршетком 

свих предвиђених радова и уређивањем 

пута од Предејана до ловишта, створе-

ни су повољни услови за развој ловства 

и ловног туризма на овом подручју. Раз-

вој затвореног ловишта „Валмиште“ ук-

лапа се у концепцију развоја туризма и 

општег опоравка овог краја, уз пошто-

вање свих еколошких принципа када су 

у питању шуме, дивљач, простор, биљ-

не реткости и заштита природе уопште.

Столетна стабла смрче – прави 

владари простора

Шумско газдинство има три Заш-

тићена природна добра, „Јашунски ма-

настири“ у ШУ Вучје, „Стабло храста 

лужњака“ у ШУ Лебане и „Строги при-

родни резерват Зеленичје“ у ШУ Пре-

дејане, који се налази под заштитом др-

жаве од 1950. године. Заштићена повр-

шина данас износи 41,7 хектара. Заш-

тићена биљна врста зеленичета или ло-

вор вишње (Prunus laurocerasus) налази 

се у делу чисте букове шуме на планини 

Острозуб, на надморској восини од око 

1.280 метара. Улазећи у резерват стиче 

се утисак да се улази у царство тишине. 

Прави владари овог простора су око 120 

година стара стабла смрче.

Покрет повратка природи је у вели-

ком замаху. Свесни чињенице да је ве-

лика предност имати још увек релатив-

но чисту природу, изузетно богату биљ-

ним ресурсима и састојинама које су 

идеално конципиране за људску исхра-

ну, запослени у Шумској управи Пре-

дејане кренули су пре пар година са 

производњом меда (прве 52 кошнице 

направљене су у ШУ Лебане), а у овом 

тренутку постоје формирана 200 пче-

лињих друштава. Данас капацитет пче-

лињака износи око 6 тона меда.
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Заједничким снагама у заштити 
националног богатства

Шуме као добро од општег интере-
са и значајан природни ресурс све ви-
ше заокупљају пажњу свих друштвених 
слојева. Сви предвиђени послови захте-
вају пуну координацију како са локал-
ним индустријама дрвета, тако и са ло-
калном самоуправом, медијима, науч-
ним институцијама,надзорним орга-
нима… „Услови привређивања неми-
новно намећу дисциплину и континуи-
ран тимски рад – каже дипл. инж. Мом-
чило Миљковић, директор газдинства. 
Дефинитивно је јасно да кључни ресурс 
који данас ствара вредност није ни си-
ровина ни репроматеријал већ – човек. 
То се односи на укупну структуру људ-
ског потенцијала фирме. Без споја енту-
зијазма младих и стручних људи и иску-
ства оних који су скоро цео свој радни 
век провели у газдинству нема успеха 
у остваривању зацртаних циљева. До-
бро планирање, организација рада, мак-
симално смањивање трошкова, обез-
беђивање тржишта, агресивнија напла-
та потраживања и максимални допри-
нос сваког појединца једини су могући 
и исправан пут и начин пословања“.

Сви запослени у газдинству упорни 
су да истрају у својим намерама и по-

словној орјентацији, при чему не изо-

стаје подршка ресорног министарства, 

али је примарно значајна подршка др-

вопрерађивачких предузећа која су 

потписивањем Уговора о сарадњи схва-

тила да заједничким снагама штите на-

ционално богатство и обострани инте-

рес, и да се само тако, стабилним при-

вређивањем, може допринети стабили-

зацији и опоравку привреде. У савреме-

ном друштву, где владају закони еконо-

мије и тржишта, људи морају сарађива-

ти и поштовати се, или ће пропасти.

Постигнути резултати за девет месе-

ци ове године у свим сегментима посло-

вања обећавају успешан завршетак ове 

пословне године и финансијске ефекте 

који омогућавају развојни тренд у на-

редној години. �

Марина Јовановић

Заштитна радионица и заштита на раду

Шанса за пласман шумских плодова на 
пробирљиво европско тржиште

У  оквиру „Заштитне радионице“ 
послује и Радна јединица „Шумски 

плодови“ са прерадним погоном у Боље-
вцу и Књажевцу. С обзиром да је при-
марна делатност ове Радне јединице от-
куп и прерада самониклих гљива, леко-
витог биља и осталих шумских плодова 
(шипурка, боровнице, шумске купине), 
имали смо част током летње откупне се-
зоне да укажемо гостопримство потен-
цијалним купцима из Аустрије и Немач-
ке, који су заинтересовани за производе 
из нашег прерадног програма.

Наиме, тренд у свету, а све више и у 
нашој земљи је развијање свести о томе 
што једемо? У овој ери индустријског за-
гађења, свe је већа потражња за такозва-
ном здравом храном, органског порекла.

Са нашим гостима из Аустрије и Не-
мачке обишли смо терен „Старе плани-
не“ као једном од предела са којих се са-
купљају самоникле биљне врсте, упознали 
смо их са техничком опремљеношћу пре-
радних погона, као и начинима прераде, 
односно квалитетом производа који ми 
можемо понудити.

Сем испуњених услова квалитета, који-
мa треба задовољити захтевно европско 
тржиште, ино-купци захтевају да извозне 
производе прати и обавезна документација 

о органском пореклу производа. Тако да 

је у току и процедура добијања неопход-

них сертификата о органском пореклу 

производа. Значи, сертификација произ-

водње, добра организација сакупљања у 

складу са одрживим коришћењем при-

родних ресурса, привући, испоштовати 

и задржати купца квалитетом производа, 

наша је орјентација a све у циљу профи-

табилног начина пословања. �

Александра Блажаревић
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Врањски шумари су и ове године зао-
купљени пословима на санацији по-

следица великог шумског пожара, који је 
током јула месеца 2007. године захватио 
Јужно-Моравско шумско подручје, од-
носно шумске управе Врање, Бујановац, 
Владичин Хан, Сурдулица и Босилеград. 
Подсећамо, највеће штете су начиње-
не на територији општине Бујановац, тј. 
ШУ Бујановац, ГЈ Рујан на површини од 
303 ха и ГЈ Трновачка река на површини 
од 93 ха. У високом шумском пожару из-
гореле су целокупне четинарске састоји-
не, црног бора старости од 30 до 45 годи-
на. Планом и програмом санације пожа-
ришта пројектоване су све фазе санације, 
пошумљавања и неге шума са динамиком 
извршења. Санација пожаришта поче-
ла је одмах 2007. године, а по плану треба 
да се заврши 2010. године; по-
шумљавања пожаришта поче-
ла су ове године, а завршетак 
је предвиђен 2015. године. Циљ 
програмираних радова је са-
нација општег стања дегради-
раних екосистема и обезбеђи-
вање оптималне обраслости, 
али и заштите земљишта од 
ерозије, унапређења режима 
вода, те остваривање осталих 
функција шума у складу са по-
тенцијалом станишта. Ефикас-
ном санацијом опожарене по-
вршине, уклањањем опожа-
реног материјала, правилним 
избором врсте и добрим из-
вођењем радова на нези заса-
да у великој мери се утиче на 

смањење опаснос-
ти од биљних боле-
сти и штетних ин-
секата.

Санација пожа-
ришта тј. чиста се-
ча са уклањањем 
свих изгорелих 
стабала из састоји-
на почела је 2007, 
наставила се 2008, 
а највећи интензи-
тет радова је у овој 
години са акцен-
том и на припре-
ми терена за по-
шумљавање пожа-
ришта.

SRB“ из Лапова. Уговарање и 
укључивање извођача радова 
и купаца увелико су помогли 
Сектор за коришћење шума, 
Сектор за шумарство и заш-
титу животне средине, као и 
Сектор за комерцијалне по-
слове ЈП „Србијашуме“. Сана-
ција је извршена на повриши-
ни од 73 ха, са посеченом дрв-
ном запремином у овој години 
од око 3500 метара кубних.

На основу Плана и програ-
ма санације пожаришта у ШГ 
„Врање“, сачињен је посебан 
Програм санације пожаришта 
и пошумљавања за 2009. го-
дину за територију општине 
Бујановац – пројекат којим је 

општина Бујановац конкурисала и доби-
ла извођење јавних радова са запошља-
вањем 100 радника на четири месеца. 
Ови радови су у току а почели су 1. ав-
густа ове године. Стручни надзор на те-
рену врше наши шумари.

За јесењи период 2009. године плани-
рано је пошумљавање пожаришта садни-
цама багрема и црног бора, а примењи-
ваће се метод риперовање и садња на 
градоне. Конфигурација терена и блага 
инклинација били су пресудни у одлу-
ци за овај метод рада, али и брзина по-
шумљавања, ефикасност и рационал-
ност. Утицај и близина Вардарског слива, 
тј. субмедитеранске климе, мала количи-
на падавина по m2 површине, високе ле-
тње температуре, плитак слој земљишта 

Шумско газдинство „Врање“

Ефикасна санација пожаришта

     ИЗ ШУМСКИХ ГАЗДИНСТАВА, УПРАВА, РЕВИРА...

ГЈ Трновачка река, јавни радови санација и завођење шумског реда

ГЈ Рујан, скупљене гране на гомилама и припрема терена за пошуљавање

ГЈ Рујан, прерађени сортименти

Радови се одви-
јају паралелно та-
ко да се сав упо-
требљив материјал 
извози на привре-
мено стовариште, 
а остатак грањеви-
не се слаже по по-
вршини на гомиле 
средње и мале ве-
личине.

На извођењу 
ра дова су укључе-
на приватна преду-
зећа, а преузимање 
дрвних сортимена-
та врши преду-
зеће „KRONOŠPAN 
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Јавно предузеће „Србијашуме“, Шум-
ско газдинство „Београд“, ШУ „Авала“ 

као стараоц заштићеног природног до-
бра ПИО „Авала“ израдила је Програм 
заштите и развоја ПИО „Авала“ за пери-
од 2008-2012. године.

У циљу реализације једне од основ-
них поставки програма која подразуме-
ва успостављање различитих видова са-
радње са локалном самоуправом и ло-
калним становништвом, те осталим ко-
рисницима ПИО „Авала“, из-
рађен је Програм едукације ло-
калног становништва и оста-
лих корисника ПИО „Авала“. 
Програм је добио позитивно 
мишљење од Градског секрета-
ријата за заштиту животне сре-
дине и материјалну надокнаду у 
висини од 1.000.000,00 динара.

У мају 2009. године програм 
је достављен као радни мате-
ријал на разматрање основним 
школама подавалског региона, а 
већина га је прихватила и изра-
зила жељу за даљом сарадњом. 
Програм су прихватиле основ-
не школе „Васа Чарапић“ из Бе-
лог Потока, „Васа Чарапић“, одељење у 
Зуцу, „Васа Чарапић“, одељење у Пиноса-
ви, „Војвода Путник“ из Рипња, „Вук Ка-
раџић“ из Рипња, „Свети Сава“ из Врчи-
на и „Војвода Степа“ из Кумодража.

С обзиром да је пролеће и лето обило-
вало низом школских спортских такми-
чења у малом фудбалу, шумарском ви-
шебоју и кросу, од септембра се прешло 

са великим процентом песка и близи-
на села Биљача и Велики Трновац, што 
је потенцијална опасност од антропоге-
ног фактора као главног узрочника поја-
ве шумских пожара, били су главни па-
раметри за избор садница за пошумља-
вање, нарочито багремом.

 Планом и програмом на површи-
ни од 30 ха предвиђено је и подсејавање 
под мотику, као вид рада вештачког об-
нављања шуме и то семеном храста сла-
дуна и цера, које су као аутохтоне вр-
сте. Сакупљање семена познатог порек-
ла са блиских географских локалитета 
је у току.

У јесен 2008. године мр Алексан-
дар Марковић и Горан Накић, шеф 
Шумске управе Бујановац, постави-

ГЈ Трновачка река, поник храста цера, 
пролеће 2009. године

ли су пољски оглед на локалитету по-
жаришта у ГЈ Трновачка река одељење 
14/д с циљем, да се утврди клијање се-
мена у пољским условима на пожа-
ришту без третирања пестицидима. 
Оглед је постављен на табле дужине 10 
м и ширине 0,5 м са површинском об-
радом и обележавањем поља кочићем 
са натписом врсте.

 Употребљене су следеће врсте: храст 
цер, кестен, домаћи орах, багрем, кисе-
ло дрво и бреза. Провера изниклог семе-
на на огледној површини која је проле-
тос извршена, показује да је најбољи ус-
пех постигла врста храста цера и кесте-
на, затим домаћи орах, док је кисело дрво 
никло али је било оштећено градом, а из-
остало је ницање брезе. �

Мр Александар Марковић
Накић Горан, дипл. инж.

Едукација у функцији интересног окупљања

Природне и створене 
вредности ПИО „Авала“

на јесењи циклус предавања, а радно-
стручна тема је: «Природне и створене 
вредности ПИО „Авала“».

Прво предавање у јесењем циклу-
су одржано је 9. септембра 2009. године 
испред ШУ „Авала“. Домаћин је био шеф 
Драган Миленковић ШУ „Авала“, а пре-
давање је одржао Игор Лакић, дипл. инж. 
шумарства. Присуствовало је око 60 уче-
ника са наставницама Владанком Лаза-
ревић и Светланом Маринковић. Друго 

предавање одржано је пред сам крај сеп-
тембра за ученике трећих разреда ОШ 
„Васа Чарапић“ из Белог Потока и једног 
одељења из Пиносаве.

У новоизграђеној летњој учиони-
ци, поред ученика, предавање су прати-
ле и наставнице Мирјана Неоричић, Ве-
сна Дрезгић и Весна Величковић и педа-
гог Бојана Томић. Предавање је одржао 

Милорад Борковић, аутор Про-
грама едукације локалног ста-
новништва и осталих корисни-
ка ПИО „Авала“.

Предавања на тему „Приро-
дне и створене вредности ПИО 
Авала“ трајаће до краја октобра 
2009. године. У новембру, када 
се очекује хладније време, Про-
грам ће се реализовати у затво-
реном простору ШУ „Авала“, 
ОШ „Васа Чарапић“ из Белог 
Потока и Студентском одмара-
лишту „Радојка Лакић“.

Трећи циклус носи наслов 
Програмске оријентације нових 

     ИЗ ШУМСКИХ ГАЗДИНСТАВА, УПРАВА, РЕВИРА...
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интересних облика организовања мла-
дих ПИО „Авала“. Едукацији треба да 
присуствују: књижевна и ликовна омла-
дина, друштво младих новинара, секција 
младих иноватора, млади информатича-
ри и горани.

Према речима Саше Рајковића, ди-
ректора ШГ „Београд“, сви запослени 
улажу максимално знање и умеће да се 
Програм едукације локалног станов-

„Изгледа да смо август месец одре-
дили за месец прављења мостова“ – рече 
Бранислав Проловић, шеф Шумске упра-
ве Куршумлија – „Прошле године у авгус-
ту направисмо један – па видесмо да зна-
мо, а воља се лако створи ако се зна шта 
се хоће…“

За пет радних дана, на око два кило-
метара од Пролом Бање, познатог лечи-
лишта, замењен је стари дрвени мост и на-
прављен бетонски ширине и дужине по 
шест метара – са 14 кубних метара бетона 
и 2,5 тоне арматурног гвожђа.

Екипа која побеђује – па и екипа мос-
тоградитеља – куршумлијских шумара 
– од прошле године није мењана: главни 
мајстор Радош Гилић, шумски радник, као 
армирачи Радослав Гилић, секач, Дејан То-
шић, реонски шумар, варилац Драгослав 
Гиздавић, као и Станимир Антић, дизали-
чар, а стручни тесари Милан Милетић и 
Петар Милосављевић, возачи теренских 
возила, заједно са Светиславом Новако-
вићем, шумским радником.

Мост је на путном правцу Пролом 
Бања – Медвеђа, и, осим што спаја две 
општине, спаја и радилишта ЈП „Србија-
шуме“ из газдинских јединица Радан, Рав-
на планина и Пролом са магистралним 
путем Приштина – Куршумлија – Ниш. 
Наравно, изградњи моста су се обрадова-
ли и мештани села и заселака изнад Про-
лом Бање.

ШГ Куршумлија

Мост тајних жеља

ништва и осталих корисника ПИО „Ава-
ла“ као посебног бренда ШГ „Београд“ 
до краја спроведе у дело. Овим акција-
ма, као и низом других активности које 
су планиране ове године, а многе од њих 
су већ и реализоване, врло успешно се 
обележава 150 година од када је Авала по 
први пут, по одлуци Кнеза Милоша, ста-
вљена под заштиту државе. Како је цела 
ова година у знаку 150. годишњице, ру-
ководствo ШГ „Београд“ је одлучило да 

се овај значајан јубилеј обележава рад-
но. Тиме је Шумско газдинство „Београд“ 
прихватило препоруку Владе Републике 
Србије о спровођењу предлога мера ве-
заних за штедњу и рационализацију. По 
речима директора допринос акцији је да-
ла и Ревија „ШУМЕ“ редовним извешта-
вањем о свим активностима, а посебно 
када је реч о едукацији локалног стано-
вништва. �

Милорад Борковић

ИЗ ШУМСКИХ ГАЗДИНСТАВА, УПРАВА, РЕВИРА...

„Пошто је мост близу Бање, и пре-

ко њега ће да прелазе и они који посећују 

цркву – брвнару Лазарицу, уложили смо 

додатни напор и направили полукруж-

ну терасу на средини моста, како би мог-

ли да уживају у чистоти Проломске реке 

и целокупном амбијенту“ – објашњава Ба-

не Проловић – „Невероватно, али док је 

мост још био у фази изградње – посети-

оци су већ дали име мосту – Мост тајних 

жеља – тако и име остаде мосту од непо-

знатог кума“.

„Следеће године идемо даље – на ре-

ду остали дрвени мостови на територији 

наше општине – нећемо да станемо док 

све не обновимо! А и Андрић лепо каже: 

Од свега што човек у животном нагону 

подиже и гради, ништа није у мојим очима 

боље и вредније од мостова. Потпуно се 

слажем са њим!“

Сви који пролазе мостовима који су 

направили шумари се такође слажу са 

куршумлијским мостоградитељима. �

Бранко Мартиновић
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У  циљу заштите и унапређења при-
родних добара на подручју града 

Ниша, придружујући се акцији „Очис-
тимо Србију“, покренута је иницијати-
ва за израду и реализацију Пројекта „Ук-
лањање дивљих депонија са подручја 
Специјалног резервата природе „Јелаш-
ничка клисура“ и села Чукљеник, Доња и 
Горња Студена“. 

Завод за заштиту природе Србије, 
Јавно комунално предузеће „Медијана“ 
и ЈП „Србијашуме“ – Шумско газдинство 
„Ниш“ постали су партнери у пројекту 
који би био реализован у четири фазе, а 
очекује се да Град Ниш суфинансира ре-
ализацију пројекта у износу од 1.446.930 
динара. 

У првој фази планирано  је да се, по-
ред уклањања дивљих депонија, изврши 
и чишћење корита реке од расутог отпа-

     ИЗ ШУМСКИХ ГАЗДИНСТАВА, УПРАВА, РЕВИРА...

Шумско газдинство „Ниш“

Допринос акцији „Очистимо Србију“

Регионална привредна комо-

ра Ниш, Media-invent д.о.о. Нови 

Сад и Факултет техничких наука 

Нови Сад, у оквиру пројекта „Пут 

ка врху“, које има за циљ афирма-

цију привредног стваралаштва  и 

предузетничке културе у Србији, 

додељују признање „Капетан Ми-

ша Анастасијевић“. 

Угледно привредно признање, 

Повељу и златник са ликом Капе-

тана Мише Анастасијевића (рад 

академског вајара Љубише Ман-

чића из Београда), додељује се већ 

девет година, а међу награђенима за 2008. 

годину нашло се и Јавно предузеће „Ср-

бијашуме“, Шумско газдинство „Ниш“. 

Свечана додела признања, у при-

суству бројних привредника, представ-

ника локалне самоуправе, Привредне ко-

море Србије, Регионалне привредне ко-

море Ниш, медија и других гостију, оба-

вљена је 16. јула ове године у 

просторијама Регионалне при-

вредне коморе Ниш.

Међу награђенима су и други 

значајни привредни субјекти са 

подручја које покрива ова регио-

нална привредна комора, а Шум-

ском газдинству „Ниш“ припала 

је част да постане добитник при-

знања у категорији „За допринос 

заштити животне средине“, као 

носиоц заштите и очувања при-

родне средине у региону, по оце-

ни стручног жирија. �

Признање за допринос заштити животне средине

Шумском газдинству „Ниш“ додељено признање „Капетан Миша 
Анастасијевић“ за допринос заштити и очувању природне средине у 

региону, за 2008. годину 

да, као и уклањање инвазивних врста не-
посредно око локалног пута Јелашница-
Горња Студена. 

У осталим фазама реализације, парт-
нери у пројекту били би анагажовани 
на едукацији локалног становништва и 
општинских органа Нишке бање о зна-
чају очувања природе, посебно на прос-
тору заштићених природних добара, а 
ЈКП „Медијана“ би још годину дана би-
ло анагажовано на одржавању третира-
ног простора. 

На заштити и очувању природне сре-

дине на овом подручју Завод за заштиту 

природе Србије, Јавно комунално пре-

дузеће „Медијана“ и ЈП „Србијашуме“ –

Шумско газдинство „Ниш“ не сарађују 

први пут. И овом приликом заједничком 

акцијом покушавамо да дамо допринос 

очувању природних и створених вред-

ности, да одржимо и унапредимо заш-

тићена подручја. �

Тања Радовановић, дипл. инж.
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Поводом обележавања недеље свет-
ског еколошког покрета „Очисти-

мо свет – Clean up the World 2009“, који 
у Србији промовише ЕКОполис мре-
жа и националне акције „ОЧИСТИМО 
СРБИЈУ“, у насељеном месту Крушце, 
Градске општине Палилула и Града Ни-
ша, одржана је промоција ове планетар-
не еколошке кампање. Под мотом „Ује-
дињена заједница у борби против кли-
матских промена“ – „Очистимо Ниш“, 
приступило се уклањању дивље депо-
није која више година уназад предста-
вља опасност за становнике Крушца и 
ругло је овог дела насеља. Иницијативу 
су покренули грађани Крушца а подр-
жало их је руководство општине и Савет 
за заштиту животне средине и одрживи 
развој града Ниша, што говори да је сва-
ка иницијатива грађана и партнерство 
са невладиним сектором у решавању ло-
калних проблема за локалну самоуправу 
веома важна. Град Ниш је више од шесна-
ест година центар активности планетар-
не еколошке кампање „Очистимо свет – 
Очистимо Ниш“, која се у организацији 
„ЕКОполис мреже“ са коалицијом невла-
диних организација успешно остварује у 
региону Евробалкан. Концепт CUW ак-
тивности је јединствен, а ипак непосред-
но утиче на квалитет живота у одређе-
ној средини кроз подстицај њених при-
падника да преузму одговорност за заш-
титу околине коју деле.

Кампања Очистимо свет окупља љу-
де око једне моћне идеје – прихватање 
изазова заштите животне средине и одр-
живог развоја испред наших кућа, у на-
шим двориштима и на свим осталим 
местима широм света“ речи су Акима 
Штејнера, извршног директора UNEP-a. 
Ове еколошке акције су једноставне и 
забавне и треба да буду део свакодне-
вног живота. И ове 2009. године кампања 
је окупила владе, пословни свет, индус-
трију, невладине организације, групе и 
појединце на активностима које показују 
да „само уједињена заједница у борби 
против климатких промена“ може да на-

прави корак ка успеху. Акцију чишћења 
ће многе групе и појединци широм Ср-
бије комбиновати са другим активност-
има: уређење паркова и обнављање рас-
тиња, сађење дрвећа, промоција ште-
дње енергије, упознавањем са поступци-
ма рециклирања у кући, на послу или у 
заједници, организацијом еколошких се-
минара, трибина, изложби, прављење 
компоста, такмичење у разврставању 
и сакупљању секундарних сировина, 
такмичење у изради плаката у школама, 
подршка школа, спортских клубова, ор-
ганизација младих– извиђача, планина-
ра, еколога, привредних субјеката, јавних 
предузећа и органа локалних власти, па 
до организовања пикник-журка на крају 
акције чишћења.

Кампању „Очистимо свет“ је започео 
Јан Кирнан из Сиднеја, Аустралија, након 
учешћа у трци једрењака једноседа око 

света 1986/87. године. За време трке Кир-
нан је био запањен загађеношћу океана. 
По повратку у своју луку, у Сиднеј, одлу-
чио је да нешто предузме и очисти Аус-
тралију у којој је рођен. У протеклим го-
динама, акција је од локалне активности 
града доспела до глобалне светске кам-
пање. Акцијом се руководи из седишта у 
Сиднеју, а у Србији и Региону Евробал-
кан, координатор је ЕКОполис– медијска 
мрежа са седиштем у Нишу.

Књижевници у еколошкој 
кампањи

Промотивним активностима пла-
нетарне еколошке кампање „Очисти-
мо свет-Очистимо Србију 2009“, при-
кључили су се и књижевници, учесни-
ци 19. међународне књижeвне коло-

Уједињени у борби против 
климатских промена
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није – Сићево 2009, коју је под покрови-
тељством Града Ниша организовао ниш-
ки културни центар. По традицији, књи-
жевници из Србије, Бугарске, Републи-
ке Српске, Македоније: Емануел Ико-
номов, Јордан Ефтимов, Илија Бакић, 
Зоран Вучић, Горан Станковић, Ранко 
Рисојевић, Ева Рас, Марија Шимоко-
вић, Ерол Туфан, Мирослав Тодоровић, 
Павле Зелић, Владимир Пиштало, Го-
ран Скробоња, Ненад Шапоња, Миња 
Илијева, Срђан Савић, упутили су еко-
лошку поруку свету, пословној јавности 
и локалним органима власти у региону 
„Евробалкан“, са локалитета ЂАВОЉА 
ВАРОШ. „Заштитимо планету Земљу, 
учинимо један корак на путу заштите на-
ших природних добара, река, језера и мо-
ра, наших планина, паркова природе, од 
духовног и физичког загађења.“ У овом 
изузетном амбијенту, књижевнику Зора-
ну Вучићу из Сврљига, директор НКЦ-а 
Срђан Савић, уручио је признање „Ми-
кина чаша“.

У  атару села Ћелије, на реци Расини, 
23 километра од Крушевца ка Бру-

су налази се акумулационо језеро. Ова 
водена површина на надморској висини 
од 284 метара, која се простире дужином 
од 10 километара, настала је 1979. годи-
не као део система за заштиту Ђердап-
ског језера од засипа наноса ерозионог 
порекла.

Изградњом Фабрике за прераду воде 
1984. године, језеро се користи и за во-
доснабдевање становника Крушевца и 
околине. Нова намена језера – водосна-
бдевање и прекасно спроведене мере 
еколошке и санитарне заштите акумула-
ције, учиниле су да борба за квалитет во-
де непрестано траје. Поред језера остала 
су два мања насеља, Златари и Васићи, а 
у сливу и два индустријска центра Брус 
и Блаце.

Развој насеља и урбаних центара, ту-
ристичко рекреативни садржаји, про-
дукција органског отпада, еколошки не-
пожељних и токсичних супстанци у Ра-
сину и Блатушницу, нерешени проблеми 
прећишћавања отпадних вода, постали 
су отворена претња становништву.

Како спречити загађење 
акумулације?

Језеро за водоснабдевање „Ћелије“ 
полако, али сигурно постаје колектор 
отпадних вода и чврстог отпада – оце-
нили су учесници округлог стола, који је, 
на обалама језера, организовала ЕКОпо-
лис мрежа – промотер светске еколошке 
кампање „Clean up the World – Очистимо 
свет 2009“ и националне акције „Очисти-
мо Србију“ у сарадњи са Инстититутом 
за студије „Екоман“ и Мултимедијал-
ним удружењем уметника „Цар Кон-
стантин“. Како спречити даљу ерозију 
овог важног регионалног изворишта 
водоснабдевања, али и уништавање 
станишта ретких и угрожених биљних 
и животињских врста била је тема ви-
шесатног разговора.

У необичном амбијенту, који приро-
да нуди, у окружењу уметничких радо-
ва који су настали почетком августа ме-

Извиђачи 
Србије у акцији 
очистимо Ниш

У сарадњи са 
ЕКОполис мре-
жом Град Ниш, 
Савез извиђача 
Србије и Градска 
општина Палилу-
ла узели су учешће 
у активностима 
овогодишње пла-
нетарне кампање 
промоцијом про-
грама „CUW“ ви-

кенда у Спомен парку „Бубањ“. Наме-
ра градских челника је да спомен парк 
„Бубањ“ заједно са извиђачима преуре-
де у спортско-рекреативни центар гра-
да и општине, чиме би се грађанима, а 
посебно деци и омладини обезбедила 
још једна зелена оаза у градском језеру. 
Програм извиђачке организације, има 
за циљ да својим члановима омогући 
савладавање разних вештина за успе-
шан боравак у природи и боље упозна-
вање флоре и фауне, као и заштите на-
ших природних добара.

Рецимо и то да је у другој половини 
септембра у спомен парку „Бубањ“ одр-
жано екипно Републичко такмичење из-
виђача Србије, под називом „Куп Краља 
Петра I“. Најбоље резултате у ового-
дишњем купу показали су чланови из-
виђача „Јосиф Панчић“, а у категорији 
планинских екипа из одреда „Вожд Ка-
рађорђе“. �

ИНФО ЕКОполис мрежа
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сеца на језеру у уметничкој насеобини 
„Молитве на језеру“, коју је организова-
ло Мултимедијално удружење уметни-
ка „Цар Константин“ Ниш-подружни-
ца у Крушевцу, овај разговор отпочео је 
бројним питањима али је понудио и ре-
шења како заштитити наше воде и при-
родна добра.

Након уводне речи Живорада Ми-
лановића-Макија, сликара, професора 
Академије „Екоман Арт“ и домаћина ове 
уметничке насеобине, о улози уметни-
ка да промовишу наша природна добра 
и еколошкој мисији десеторо уметника 
– учесника уметничке насеобине „Мо-
литве на језеру“ Ћелије, говорили су екс-
перти из Крушевца, Београда, Ниша, Пи-
рота, Грачанице, професори универзи-
тета, еколози, биолози, лекари, уметни-

ци, новинари, али и љубитељи природе 
и језера Ћелије. О значају вода и зашти-
ти акумулације „Ћелије“ веома инспира-
тивно је говорила Славица Мрфат-Ву-
келић, помоћник директора ЈКП „Водо-
вод“ у Крушевцу. Академик Драган Пеј-
чиновић указао је на неопходност хитне 
заштите овог природног добра које се од-
ликује изузетно ретким биљним и живо-
тињским врстама.

Увођење ригорозних мера еколош-
ке и санитарне заштите акумулације, по 
мишљењу др Слађане Станић из Завода 
за јавно здравље, допринело би да се ква-
литет воде побољша и спрече нежељене 
последице.

Председник Института за студије 
„Екоман“, професор др Радивоје Ђу-
рин Манчић, доајен еколошких покре-

Округли сто и уметничка насеобина

Молитве на језеру-Ћелије 2009.

Са акумулационог језера Ћелије упућен апел еколога, уметника, 

представника невладиног сектора, јавности Србије да се ова 

акумулација хитно заштити

та у Србији и Региону „Евробалкан“, го-

ворио је о просторном планирању и об-

разовању за одрживи развој, посебно де-

це и омладине, наставним групама за ду-

ховну, урбану и руралну екологију на 

Институту, где се образују нове гене-

рације младих еколога и неопходности 

веће сарадње у Региону.

Професор Института, Драган Ви-
дојковић, национални координатор пла-

нетарне еколошке кампање Очисти-

мо свет – Очистимо Србију и аутор ме-

дијске „ЕКОполис мреже“ представио је 

учесницима округлог стола програм и 

досадашње резултате кампање и иста-

као значај грађанске иницијативе, уло-

гу информисања, поштовање законских 

прописа. Он је посебно нагласио значај 

еколошког образовања које мора да буде 

перманентно на свим нивоима, као и ја-

чање одговорности сваког појединца.

Професор Славољуб Тодоровић 
Зоркин, председник Мултимедијалног 

удружења „Цар Константин“, говорио 

је о симбиози науке и уметности у ре-

шавању актуелних еколошких пробле-

ма заштите планете Земље. У духу слога-

на „мисли глобално-делуј локално“ наша 

јавност и органи власти данас су све ви-

ше окренути овом питању, па је и одго-

ворност нас уметника такође значајна-

нагласио је Тодоровић.

У својој поруци која је забележена у 

летопису Лидија Мина-Шаровић, про-

фесор Академије и учесник насеобине 

каже: „Молим Ти се Господе, са свим ви-

лама језерским, подари нам чисто срце, 

бистро око, хитру мисао, сачувај нашу 

топлу словенску душу, помози нам да ру-

ка наша ухвати сву нашу укупност и пре-

несе на платно, на наш молитвени олтар 

и забележи нас у звездама сећања“.

Тако то осећају и желе уметничке ду-

ше и они који у духу одрживог развоја 

воле и чувају лепоте природе. Можда ће 

и ове „Молитве на језеру“ и поруке ок-

руглог стола заинтересовати надлежне 

да нешто промене. �

Д. Видојковић
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Кад јелења рика отпочне, негде по-
ловином септембра, крај је лету. Од 

громогласне рике и некудовска шума се 
преплаши, па ништа не дише. Само ро-
гови звоне преко вртаче тамо у Полому. 
Кошуте су на окупу, све их је више. Сла-
на већ сваког јутра сребрним прахом по-
сипа угажено рикалиште. Први жути ли-
стови као против своје воље траљаво па-
дају на земљу и као ћилим покривају на 
хиљаде опалих плодова букве. Просто ми 
је жао да их газим, а толико их је да је то 
немогуће избећи. Обично на овом лишћу 
проспе се душа убијеног јелена. Од шуме 
као да душу узеше богиње лова. Дух гор-
ског јелена овде остаје. Он је овде пони-
као и међу тим буквама мора и трајати.

Кад се потоци напуне лишћем, та-
да и једна варница је много, па да цела 
шума буде несавладива буктиња и па-
као. Увек се сетим тих погубних пожа-
ра. Они заувек спалише шуму на гребе-
ну Антравеља, Црвеном Пољу, Некудо-
ву, Брестовцу, Пренцу, Полому, Трећој 
Рампи. За време два велика пожара го-
рело је ту пред нашим очима скоро две 
хиљаде хектара шума. Сваке се године 
непажњом или намерно пали по стоти-
ну и више хектара шуме, а нико нема сна-
ге да то види. Пред нашим вратима, ту у 
Ресавици, Равној Реци, Ливадама и Руд-
нику ниче јалов, пуст и погубан за нас 
далматински крш. Пожари нам сваке го-
дине запушавају вентиле за ваздух и из 
уста истржу тоне кисеоника. Да и мало 
има савести у нама не би требало хиља-
ду људи да гаси пожар. И један човек је 

довољан, па да пожар никада не започ-
не. У време гашења једног великог пожа-
ра и то у подне, из једне увале, пламени 
фронт изби на седло. Трава је овде била 
жута, висока до метар. Ливада је сва би-
ла прошарана папратом и вишим од тра-
ве, а на многим местима беше поваљан. 
Дивље свиње су га газиле. Повукох људе 
са линије ватре, јер видех да помоћи ов-
де нема. Са пар мештана, протрчим нају-
жи део ливаде и дуж целог колског пу-
та упалим траву. Облаци дима зацрни-
ше хоризонт. Са друге стране пута, као 

из гротла, жежала је топлота. Неколи-
ко скакаваца падоше предамном. Најед-
ном, облаци ових сиротих инсеката, по-
следњом снагом прелетеше пламене бре-
гове и свом множином падоше на нас. На 
главу ми слете десетак њих. Седох у тра-
ву. Многи су већ били полумртви. Пре-
ко пута пређоше и две шарке. Ближе 
путу, сударише се два пламена и угаси се 
ватра. Колико је око досезало и даље све 
је било црно, пусто згариште. Од дима, а 
и неописиве жалости сузе ми лако слета-
ше низ лице. Узех најтању травку и заг-
ризох чврсто, да у глас не заплачем. Само 
сам ја знао шта сам изгубио. У потоцима 
има највише опалог лишћа. Волим да га-
зим по њему. Негде га има и преко појаса.

Некудовска шума, под опалим 
лишћем оставља још једну годину живо-
та. У потоцима горњег дела Некудовске 
реке, долазе јата поточне пастрмке. Оне 
се овде мресте у јесен. У плићацима који 
су потпуно покривени лишћем с вре-
мена на време лишће почне да игра, да 
пршти. То су места где се прпоше поточ-
не пастрмке. Без страха на овим мести-
ма померим опало лишће. Вода је плит-
ка, само неколико прста дубока, на дну 
се и најмањи каменчићи виде. На једном 
таквом месту, лагано померим лишће, а 
оно четири, као мушмуле смеђе пастрм-
ке. Оне лагано веслају по води. Не плаше 
се и руком пређох преко хрпта највеће. 
Неке и по трбуху помиловах. Са горње 
мале запреке, померих лишће, те мало 
воде дође и у овај део потока. Неки ли-
стови отпловише низ мали брзачић. За 

Јесен у Некудовској шуми
Пише: дипл. инж. Витомир Рудолф
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Када би Стара планина могла да гово-
ри – шта би све могла да каже о про-

шлости овог подручја коју ћутећи ду-
го чува. Шта би све рекли њени зими бе-
ли, а лети зелени ћувици, какве 
тајне крију њени купасти вр-
хови и оштри гребени. О чему 
би могле да причају вишесто-
летне самоникле букове густе 
шуме и људском руком поди-
гнути засади багремова, јасе-
нова и четинара. Или, какве 
приче знају многобројни бр-
зи и бистри потоци и очара-
вајуће лепо шарени проплан-
ци на којима младе и лепе чо-
банице чувају своја стада и бе-
ру, по упутствима својих бака, 
лековито биље.

А од тих чобаница и број-
них дрвосеча могу да се чују и невероват-
не приче о вилама на Расоватом камену, о 
змајевима на Миџору, о мечкама у Китки. 
Има још оних који би о свему томе мог-
ли да причају.

Најстрашније би, ипак биле приче о 
турским зулумима, харачима и убиствима. 
О мајкама које су саме убијале своју нејаку 
децу да их Турци не би натицали на колац и 
бацали у ватру. Чуле би се приче и о јунач-
ким подвизима хајдука, заштитника раје и 
нејачи. Или, приче о ратовима на граници и 
ратовима на планинама, о борбама за голи 
живот и опстанак. По неко село у Заглавку 
и Тимоку, посебно она на Старој планини, 
као што су Ново Корито, Ошљане и Алди-
нац, у последња два века по пет и више пу-
та спаљивали су Турци или Бугари и прет-
варали их у пустош и згаришта. То су при-
че само уз лелек, плач и сузе.

Узбудљиве су и приче о граничарима, 
тим верним и храбрим чуварима отаџби-

не. Од Вршке чуке до Миџора било је 20 
караула. Сада су само две – на Кадибогазу 
и Вршкој чуки. Неки су се граничили ту и 
женили, и ако су долазили из далеких гра-

дова. Неки су гинули храбро, као леген-
дарни Рамадан, чувајући граничну линију.

Али, није на овој планини све било 

само тешко и напорно. Готово 80 годи-

на одржава се на Кадибогазу погранич-

ни међународни вашар, у другој полови-

ни јула, а често га посети и до десет хиља-

да људи са обе стране границе. О тим ва-

шарима на Кадибогазу, који деценијама 

спајају људе, могло би доста да се прича и 

пише. Ту се, с једне и с друге стране, једе, 

пије, пева и игра, људи се веселе, шетају 

без пасоша и виза, без преводилаца. Ту се 

продаје и купује, без царине и цариника.
А шта раде државни и локални руко-

водиоци две замље?
Седе за једним столом, наизменич-

но на нашој и бугарској територији, и 
расправљају о свему и свачему. И заричу 
се да ће извршити притисак на своје нај-
више државне органе да се на Кадибога-

зу, по народној вољи, отвори 
стални гранични прелаз. То је 
и закључак који се усваја на 
сваком годишњем јулском ва-
шару. Зарицања трају готово 

80 година, али без резултата.

Било би добро да поуке и 

поруке јулских вашара са Ка-

дибогаза схвате најзад и на-

длежни са обе стране границе. 

И да Кадибогаз никад више не 

раздваја. �

Божин Јовановић
Стојан Тодоровић

Путујући Старом планином

Кадибогаз би да спаја
Већ 80 година то чини међународни вашар на овом планинском превоју, али 

званичници две земље никако да изграде стални гранични прелаз

трен ока се као и малопре затвори пред 
мојим очима. О овим водама знамо са-
мо Бог и ја.

Хладно је јутрос. Ветрови дувају са 
истока. Магла се стропоштава у ували и 
све је сиво, језиво и страшно. Преко ноћи 
преста и ветар. Данас је све бело, тихо. 
Небо је плаво као море. На свим буквама 
обешене су беле огрлице, минђуше и чи-
пке. Јувелири овде треба да уче занат. На 
неопалом лишћу, по њиховом ободу, по-
бодене су ледене иглице, укрштене су на 
неким местима, а негде су и спојене. Ду-
ге су преко једног сантиметра. На Сун-
цу одсјајавају у дугиним бојама. Понекад 
човек помисли да је на неком другом све-
ту. На пупољцима, гранчицама, гранама 
и делу ледене беле перле неописиво лепо 
стоје. Шума је сада нестварна, неописива. 
Као да је спремљена за избор мис. Нема 
те златаре на свету која би могла надма-
шити овако окићену Некудовску шуму.

У шумску златару тог дана уђем са 
малобројним радницима. Испод Пал-
чине сечен је један појас презреле буко-
ве шуме. Далеко од мене већ је жмиркао 
пламичак ватре. Диже се и дим. Зазвони-
ше моторне тестере. Са једног престаре-
лог стабла, један од радника одреза гу-
лу и стаде засецати стабло. Од врха, па 
можда пет шест метара наниже, овршак 
је био сув. У једном делу крошње оста-
ло је још мало лишћа, које више личи 
на венац шумске краљице, него на кро-
шњу ове јаднице. Бела је сва, све на њој 
бљешти. Од првих јутарњих зрака на сва-
ком зрну иња је једна мала дуга. Почеше 
зуби тестере да кидају нити ове јадни-
це. Затрептеше струне у њој. Све се у њој 
затресе. Са најтањих гранчица попада-
ше бели ланчићи и минђуше. Зацвилише 
деца око ње. Осећам да дамари играју по 
мени. Зар је лако гледати смрт. Чујем ја-
ук који путује до Бога, то чује и сва Неку-
довска шума. У време сече, шума је једно 
велико гробље, све душе на њему плачу. 
Тестера се утиша. Лагано, својим бочним 
гранама старица додирну и то последњи 
пут своју децу и свом тежином паде на 
земљу. Земља се затресе, а сви бисери и 
сребро смлатише се са ње, још су у ваз-
духу. Од силног сребра не видим радни-
ка који бежи од оборене букве. Иза об-
лака га видим, још гледа у горње кро-
шње. Често са оваквих старица суве гра-
не на све стране лете, па се треба пази-
ти. Приђосмо нас тројица деблу. Дебло је 
огромно. Падају још ситне иглице по на-
ма. Горњи део, преломљен је на три, че-
тири дела. Радник, обриса зној са чела и 
на њеном деблу положи бели шлем. Ма-
ховина је још мокра од иња. Наслоних се 
на овај тепих. Све око мене је пусто. На-
кит је расут по земљи. Схватих да Све-
вишњем, најбољем златару, поруших из-
логе – Божије, па дубоко се помолих ње-
му и затражих опроштај. �

Два председника – из Књажевца и из Белограчика
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Недалеко од стабла црног бора ста-
рог преко четири века, који се са 

својом крошњом наткрилио над Камену 
Гору и читав крај уз српско-црногорску 
државну међу, удружење грађана „Све-
ти бор“ отворило је продавницу суве-
нира у којој ће своје рукотворине про-
давати малишани окупљени у Друштву 
за помоћ особама ометеним у развоју из 
Пријепоља.

У близини бора никло је и неколико 
дрвених настрешица са клупама за одмор 
и предах намерника, а комплетне радо-
ве са 910 хиљада динара помогли су про-
грам ПРО, Туристичка организација и 
општина Пријепоље. Овде ће на пролеће, 
уколико буду обезбеђена додатна сред-
ства, нићи и неколико брвнара за смештај 
гостију и ресторан са старим и забревље-
ним јелима што ће, како тврде у удру-
жењу „Свети бор“ значајно обогатити по-
нуду Камене Горе, села које већ годинама 
туристима нуди 60 постеља у приватном 
смештају и бројне друге садржаје.

– Просторије Друштву за помоћ осо-
бама ометеним у развоју у Пријепољу 
биће претворене у праву малу радиони-
цу са машинама за шивење и разбојима 
за ткање, специјално направљеним за ову 
категорију хендикепираних лица, а мали-
шанима ће при раду помагати и њихови 
родитељи који су у оквиру овог пројекта 
прошли обуку за израду сувенира. У ра-
фовима продавнице своје место наћи ће 
и сувенири и народне рукотворине удру-
жења жена из Пријепоља и Бијелог Поља, 
као и производи мештана од шумских 
плодова, као што су слатко и пекмез – ка-
же Живко Кијановић, председник Удру-
жења „Свети бор“ из Камене Горе.

Због своје старости и раскошне ле-
поте столетни бор који расте на пла-
нинском вису на ободу села представља 

праву туристичку атракцију и симбол је 
Камене Горе. Око његовог стабла испле-
тене су многобројне легенде, а мешта-
ни верују да бор у својим годовима чу-
ва три века дугу тајну о масовној сеоби 
локалног становништва, због које је ово 
подручје у једном тренутку остало сас-
вим пусто.

Мештани Кемене Горе „срасли“ са столетним бором

У годовима стабла скривена 
историја села

– Пре поласка на пут староседеоци су 
у стаблу бора издубили рупу и у њу ста-
вили писану поруку у којој су онима који 
ће се касније населити на њихова имања 
подробно објаснили разлоге за сеобу са 
својих огњишта. Рупу су затим затво-
рили дрвеним чепом и она је временом 
урасла у дебло, а порука остала скривена 
од оних којима је била намењена. Столет-
ни бор је тако постао неми сведок исто-
рије и наша обавеза је да га чувамо и не-
гујемо – каже Кијановић.

Црни бор (Pinus nigra Am.) који расте 
у Каменој Гори, око 23 километра удаље-
ној од Пријепоља, одликује се кишобра-
настим хабитусом и импозантним ден-
дрометријским вредностима, витално-
шћу и добрим здравственим стањем. Ви-
сок 13 метара, раширеног је стабла ти-
пичног за црни бор који расте на осами, 
са добро развијеном крошњом пречника 
18,15 метара, дебла висине 1,50 и обима 
5,20 метара које се наставља у шест глав-
них стубова.

– На основу Студије заштите, Завод за 
заштиту природе Србије упутио је недав-
но предлог општини Пријепоље да доне-
се решење о заштити споменика природе 
„Свети бор у Каменој Гори“, као значајног 
природног добра, односно добра треће 
категорије – каже Кијановић. �

Ж. ДулановићНова понуда –  Сувенири за туристе
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У  богатој документационој грађи Уд-

ружења шумарских инжењера и 

техничара Србије налазе се три вредна 

албума са оригиналним цртежима ка-

рикатура које одсликавају шумарство и 

шумарску струку кроз XX век. Реч је о 

заоставштини Светозара Николића То-

зе, дипломираног инжeњера шумарства 

и карикатуристе. Поклањајући Удру-

жењу драгоцене карикатуре које су биле 

актуелне тада, пре више од педесет годи-

на, као и данас, жеља аутора је била да се 

објаве тек после 2001. године.

Из богате биографије Светозара Ни-

колића издвајамо. Рођен је 1907. го-

дине (година када је основано и удру-

жење) у Београду на Чубури. Користио 

је више надимака – Тоза, Тјуз, а познат 

је и по надимку Чубурац. Дипломирао 

је на Пољопривредно-шумарском фа-

култету у Земуну, 1932. године. Прво за-

послење одводи га у Загреб, затим ради 

у Алексинцу, Нишу, Ћуприји, Шумарској 

школи у Сомбору, Чачку и 1954. године 

прелази у Шумарску школу у Приштини, 

где је до одласка у пензију био директор 

школе. Остало је забележено да се кроз 

свој радни век бавио разним областима 

шумарства, осим бујичарства. Био је и 

биолог, ентомолог, а радио је и на уређи-

вању паркова. За време Другог свет-

ског рата обрео се у немачком заробље-

ништву, где је похађао школу цртања и 

специјализирао се у уметничкој крити-

ци. Постао је  искрен критичар времена 

у коме је живео и стварао.

У заоставштини коју је у аманет ос-

тавио Удружењу, поред карикатура на те-

му шумарства и како наводи шумарских 

глупости, су и бројни занимљиви члан-

ци и преписке. Овом приликом прено-

симо делове из чланка „Шумарство кроз 

призму карикатуре“, у коме је дат кратак 

приказ настанка и развоја карикатуре.

– Код карикатура је све могуће. Ту 

ствара човечији ум, оживљава предме-

те и угинула бића. Даје моћ говора жи-

вотињама и мртвим стварима, оби-

лује духовитим одговорима. Говори ли-

нијом и бојом, као и узајамно компоно-

ваним односима тих бића. Саставља и 

она бића која се по условима живота ни-

када не би састала. У стању је да оживи 

чак и она бића која су давно изумрла и 

припадају давној прошлости, да и она ак-

тивно учествују у савременим збивањи-

ма. Базира се на изненађењу и даје одго-

воре којима се најмање надамо. Може да 

дочара и моменте блиске и далеке будућ-

ности.

Карикатуру су међу првима приме-

нили ловци да обележе моменте дожи-

велих херојских подвига или да прикажу 

своје поразе. Ловачка карикатура вео-

ма је обилна, приказивана је у ловачким 

листовима, часописима и књигама, а по-

себно израђене карикатуре су украс ло-

вачких домова и станова. Њој је посвеће-

но довољно пажње.

Време када се први пут појавила шу-

марска карикатура код нас није лако ус-

тановити. Истраживања на том пољу 

унеће више светлости, када буду прелис-

тани нови дневни листови, као и шаљи-

ви листови Брка, Ђаво и Јеж.

Уверен сам – пише Светозар Нико-

лић – да ће се у ваљаним листовима наћи 

доста материјала, који би могао да пос-

лужи љубитељима шумарске карикатуре 

за попуну наше „Енциклопедије шумар-

ских карикатура“.

У ЏУНГЛИ – „На слици што видите није само прошлост давна, него лудост кроз 
векове, каже књига старославна.“ – Чика Тоза

Шумари уметници

Шумарство кроз призму карикатуре
„Пред нама стоји велики задатак да пронађемо и прикупимо шумарске карикатуре које су изашле до сада, да 
пратимо њен развој и да сакупимо сав тај материјал и убудуће. Карикатура може оштрије но мач одвојити шта 
је струка, а шта наука, а самим тим поставља ствари на место које им припада. Треба прионути и створити 
шумарску карикатуру нашег времена, а самим тим то је и пут за њену бољу и срећнију будућност, и не само 

карикатуре већ и шумарске струке и науке“
Светозар Николић – Тјуз
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Лов је често саставни део шумарске 

карикатуре, па не бисмо могли да пову-

чемо оштру границу да ли припада лов-

ној или шумарској карикатури.

Време између двадесетих и тридесетих 

година XX века је обиловало бурним до-

гађајима и аферама које су продрле у јав-

ност, што је овековечено и карикатурама. 

Следи период када је шумарска карикату-

ра готово замрла и све до Другог светског 

рата налазимо само трагове шумарске ка-

рикатуре. Мотиве шумарске карикатуре 

обрађује Ђирић у Ошишаном Јежу. Идеје 

за неке карикатуре потичу од шумара. Из 

овог времена било је и карикатура из са-

временог шумарског живота које су при-

казивали студенти шумарства на факул-

тету или пак инжењери шумарства. Међу 

шумарима поменућемо Ј. Станимировића, 

Л. Прибића и Ч. Оклобџију, док је и писац 

ових редова, како сам скромно каже, нацр-

тао неколико карикатура. 

Други светски рат и борба за опста-

нак потискују шумарску карикатуру и 

губи јој се сваки траг. Обнова земље по-

сле Другог светског рата и брзи темпо 

развоја наше земље проткан динамич-

ним доживљајима препун је материје за 

карикатуру како из области шумарства 

тако и  других струка.

Увођењем зидних новина где су из-

ношени стручни проблеми, доживљаји 

обилују и многим карикатурама. Зидне 

новине тадaшњег Министарства шумар-

ства, Окружних одбора, Срезова и газ-

динстава носе обележја врло активног 

рада на шумарској карикатури. Овај та-

ко плодан период, дао је већи број карак-

теристичних карикатура из шумарства. 

Кроз карикатуру приказане су масов-

не радне акције по шумама, пошумља-

вања, илуструјући напоран рад. Осуђују 

се људске слабости и мане, а величају 

напори и подухвати наших радних љу-

ди. Нешто шумарских карикатура може-

мо наћи у дневним листовима Политика, 

Борба, као и у недељном НИН-у и Јежу, а 

и ту се појављују само повремено. 

Проблем губара и паше, су на при-

мер, неисцрпне и скоро увек актуелне 

шумарске теме. Увек ће се наћи нешто 

ново што још није речено. Неисцрпна те-

ма је човек и шума, увек актуелна и пру-

жа богату ризницу и широко поље рада 

за људска остварења. 

Посматрамо ли тематику тако да 

оживимо успомене из тих минулих дана, 

па дајемо сликом и речју израза минулим 

догађајима, не само да би их спасили од 

заборава, већ да оставимо у аманет  по-

томству да се тај рад настави. Овај кра-

так приказ шумарске карикатуре дао 

је оно што многи нису били у стању да 

сагледају, а то је да се шумарска карика-

тура развија упоредо са шумарском на-

уком. Несхватање њеног правог значаја и 

покушаји да је спречимо или одбацимо, 

биће гори пут који је одабран. Она ће се 

и даље развијати као и до сада само скри-

вено. На њеном остварењу радиће поје-

динци, независно један од другога, а та-

кав начин рада не води успеху.

Упознајте  шумаре – уметнике

Текст „Сјај духовне благости“ Чича Миће са Жутог Оглавка, објављен у Ревији 

„Шуме“ број 103, чији је аутор Снежана Цветковић, привукао ми је пажњу и оду-

шевио својим садржајем. Дивно је то што сте објавили тај чланак. Он је код мене, 

а и код других шумара поздрављен са одушевљењем и сазнањем да међу нама шу-

марима има и оних који се уз професионални шумарски посао баве и другим ства-

ралаштвом, као што то чини инж. Милан Петровић који „Лепоту живљења препо-

знаје и изазива свуда око себе. Посебно лепоту природе...“.

Верујем да поред инж. Милана Петровић, има још доста колега шумара који 

свој стваралачки шумарски дух из природе у чијем окружењу живе и раде, пре-

тачу у роман, песму, причу, цртеж, слику и друго, као што су то чинили инжење-

ри шумарства Живан Јовичић из Ужица у својим акварелима, Богољуб Лазаревић 

својим Практикумом за проучавање РОДОСЛОВА – ПОРОДИЧНОГ СТАБЛА, 

Витомир Рудолф својим песмама и други, јавности знани или незнани.

Било би добро када би ревија Шуме уз досадашњи богат садржај, нашла прос-

тора попут оног у броју 103 за сталну рубрику „Писац међу нама“ или „Упознајте 

шумаре – уметнике“, или некако другачије да се зове и кроз њу представила јавно-

сти  шумаре прегаоце и друге садржаје… �

Миодраг Чурчић, дипл. инж., 
пензионер из Чачка

У закључку који је дат на крају те-

кста „Шумарство кроз призму карикату-

ре“, који по нашим сазнањима никада до 

сада није објављен, Светозар Тоза Нико-

лић каже: „Дели ме преко двадесет годи-

на од дана када сам ступио на позорни-

цу активног живота. За ово време про-

шао сам један део наше домовине. Наша 

служба везана је за терен и сваки излазак 

представљао је пут изненађења, а на томе 

путу био сам дочекиван као гост где су 

ми указивали све почасти или ме као по-

следњег испраћали речима: „Ти си тере-

нац, шта ти знаш!“. 

Скице које приказујем поникле су са 

тога пута, везане за људе и догађаје. Же-

лео сам да као хроничар забележим до-

гађаје из шумарске прошлости. Касније 

сам увидео да је предамном пут и отво-

рена врата нове науке која је тек на по-

молу. 

Са великом жалошћу констатовао 

сам да смо прошли шумарске карикату-

ре, насмејали се овом или оном догађају, 

али је нисмо видели. 

Ово је први покушај на прикупљању 

заоставштине шумарске прошлости 

приказане у карикатури. Овом прили-

ком дајем само један део својих скица, ра-

ди тога да би се окупили људи који имају 

смисла за тај посао. Пред нама стоји ве-

лики задатак да пронађемо и прикупимо 

шумарске карикатуре које су изашле до 

сада, да пратимо њен развој и да сакупи-

мо сав тај материјал и убудуће. Карика-

тура може оштрије но мач одвојити шта 

је струка, а шта наука, а самим тим по-

ставља ствари на место које им припада. 

Треба прионути и створити шумар-

ску карикатуру нашег времена, а самим 

тим то је и пут за њену бољу и срећнију 

будућност, и не само карикатуре већ и 

шумарске струке и науке. 

Овај интересантан текст нашег ко-

леге, шумарског стручњака и карикату-

ристе за кога можемо слободно рећи да 

је био футуриста, а који већ дуго није са 

нама, плови неким другим морима, обја-

вљујемо с надам да ће једног дана Удру-

жење шумарских инжењера и технича-

ра Србије имати довољно средстава да 

објави ову драгоцену збирку шумарских 

карикатура које је за живота брижљиво 

креирао, Светозар Николић Тоза. Тиме 

би била испуњена последња жеља овог 

вредног стручњака и надасве уметника – 

карикатуристе.  �

Припремила
Дубравка Секулић, дипл. инж.
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Шумарски
енглеско-српски речник

Мр Ана Тонић

Речник стручних термина из области шумарства намењен је стручњаци-
ма и студентима као допуна уз стандардни енглеско-српски речник, по-

што се многи стручни термини не могу наћи у стандардним речницима, или 
се налазе у својим другим значењима.

Због мултидисциплинарног прилаза газдовању шумама, опште ко-
ри сних функција шума, нових иницијатива и директива, као и глобалних 
промена, речник шумарства се проширује и уносе се стално нови термини 
из разних дисциплина. 

R

right to forest grazing; right to woodland 
pasture – право на испашу у шуми
ring barking; ring girdling; ring stripping 
– прстеновање
ring shake – окружљивост
riparian – обалски, приобални
ripe wood; adult wood; mature wood – 
зрело дрво
ripping – парање
risk benefi t ratio – однос ризик/корист
risk rating assessment – оцена ризика
road bed – планум пута
road grader – грејдер за равнање путева
road maintenance – одржавање путева
rock fall; rockslide – одрон
rock waste – стенска дробина
rock weathering – распадање стена; 
изветравање
roe – срна, кошута
root collar – коренов врат
root cutting – резница корена
root feeder – коренојед
root sucker – изданак из жила
root swelling – жилиште, приданак
rooted cutting – ожиљеница
rooting bed – ожилиште
rope slide, wire slide – жично точило
rope winch; cable winch – кабловско вит-
ло, витло с ужетом
ropeway; aerial ropeway – жичара
rose – слепица, зарасла кврга
rosser; peeling machine; barkstripper – 
машина за корање
rotation – опходња
rotation period; rotation length; cutting 
interval – интервал између сеча
rotational cropping – плодоредна 
производња
rotational grazing – прегонска испаша
rough sawn timber – грубо резана грађа; 
грубо пиљена грађа
roundwood; round timber – обловина
row of trees; tree row – дрворед
row planting – садња у редове
row thinning; line thinning; strip 
thinning – прореда на пруге
rowan (Sorbus aucuparia)– јаребика

rubber-tired skidder; wheel(ed) skidder; 
wheeled tractor – трактор точкаш
rubble stone – камена ситнеж
runner – коренов огранак
runoff  – отицај, сливање воде

S

saline land – сланача, слатина
sampling – узорковање, узимање узора-
ка
sample plot – парцела, огледна површи-
на
sandstone – пешчар
sapling – младик
sapwood – бељика
saw dust – струготина
saw kerf – пропиљак
saw mill – пилана
sawing – пиљење, резање
sawing defect – грешка резања
sawlog – пилански трупац, трупац за 
резање
sawn timber – резана грађа, пиљена 
грађа
scar – ожиљак
schist – кристаласти шкриљац
Scots pine Pinus sylvestris – бели бор
second log – други трупац, средњи тру-
пац
sedge (Carex) – оштрика
sediment transport – пронос наноса
sediment yield – продукција наноса
seed borer – плодојед, семенојед
seed orchard – семенска плантажа
seed stand – семенска састојина
seed tree – семено стабло
seedling seed orchard – семенска планта-
жа подигнута садницама
self-moving winch – самоходно витло
service tree Sorbus aucuparia – оскоруша
sessile oak Quercus petraea – китњак
shade – засена, сенка
shade-loving plant – биљка љубитељ сен-
ке
sharp arris – оштра ивица
shear – ишчупан ивер
shearing stress – смицајна чврстоћа
sheet erosion – површинска ерозија
shelter belt – заштитни појас
shingle – шиндра, шимла
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Књижицу Стопе и трагови дивљачи – сисари, коју је издао Ловачки савез Словеније, а чији оригинални наслов гласи 
Stopinje in svedovi divjadi – sesalci, као корисно и веома интересантно штиво Ловачки савез Србије је превео на српски 
језик и учинио је приступачном ловцима Србије и свим другим корисницима и љубитељима природе и дивљачи. Бићете 
зачуђени колико се лако животињски „записи“ на блатним шумским путевима, у снегу или око каљуга могу препознати. 
Препознавање стопа и трагова, као и других знакова присуства дивљих животиња је знање које, у ово савремено доба 
све бржег развоја и отуђења од природе, има на жалост све мање људи. Објављивањем и у нашем листу ове књижице, 

настојимо да вам што више приближимо тај тихи а „гласни“ говор дивљих животиња.

Стопе и трагови дивљачи
- сисари -

Рис

Телесна маса: 
25 до 35 кг

Висина у гребену: 
60 до 70 цм

Време парења: 
Март/април

Време коћења: 
Мај/јун

Број младунаца: 
1 до 4

Станиште: 
Веће састојине шума 
пре свега на крашким 
теренима.

Понашање: 
Усамљеник, плен лови пре 
свега чекањем.

Посебности: 
Ареал одраслог риса је 
готово 10.000 ха.

Измет Стопа СтопаИзмет

Траг

Траг

Стопало
(шапа)

Зец

Телесна маса: 
3,5 до 6 кг

Телесна дужина: 
50 до 70 цм
Време парења: 

Јануар/август (3 до 4 легла)
Време коћења: 

Март/септембар
Број зечића: 

1 до 4 (три до четири пута 
годишње)

Станиште: 
Поља и шуме

Понашање: 
Самотњак, територијалан, у 
опасности се пријатан на тлу.

Посебности: 
Зечићи се окоте длакави, одмах 
виде и ходају (трче). У почетку 
су без мириса.
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Први светски рат је запечатио судби-

ну Европског бизона – зубра. До 

1914. године живела су 2 стада бизона 

која су још увек бројала неколико стоти-

на примерака, и то у великој Бјеловешкој 

прашуми у Пољској и Литванији, као и 

на Кавказу. Они су стајали под окриљем 

Руске царевине. Но услед I светског ра-

та тај је број јако проређен. Након окупа-

ције Литваније, Немачка је ставила одмах 

строго под заштиту још увек знатна ста-

да бизона у Бјаловици и сигурно би ску-

поцену животињу спасла организацијом 

научне и стручне управе, али је тада до-

шла Октобарска револуција која је крива 

за потпуни нестанак бизона на Кавказу и 

Бјеловершкој прашуми. По наводима С. 

Перозина (La Caccija) у I светском рату и 

Октобарској револуцији страдало је због 

меса и глади око 700 бизона.

Пољско друштво за заштиту зубра 

наставило је рад на реинтродукцији би-

зона у Бјеловешку прашуму и 1935. годи-

не је унело 4 бика и 5 крава, који са пре-

тходно унетим јединкама увећавају кр-

до које осигурава опстанак и брзо се раз-

множава и срећом преживљава и II свет-

ски рат.

Сви садашњи зуброви у Европи по-

тичу од укрштених 4 бјелобрешких зу-

брица са 1 кавкаским зубром, који су 

заједно били спашени након I светског 

рата.

Почетком 50-тих година прошлог ве-

ка у Пољској је било око 150 зуброва. Тих 

година се кренуло са реинтродукцијом у 

више европских земаља. Тако је зубр на-

сељен у Шведској, Украјини и у Словач-

кој. Први пар зуброва насељен је у Сло-

вачкој 1957. године у ограђеном узгаја-

лишту на Татранској Ломници. Исте го-

дине први зуброви су стигли у Србију, у 

резиденцијално узгајалиште Карађорђе-

во, где су допремљена 3 примерка зубра. 

Следећи пар је допремљен у Словач-

ку 1958. године из СССР-а. Они су били 

смештени у новоформирано узгајалиште 

од 140 ха, у оквиру којег је било ограђе-

но 27 ха масивном дрвеном оградом и 

подељено у 4 једнака дела за селекцију. 

У узгајалишту у Татранској Ломници до 

сада је узгојено више од 100 зуброва. Це-

локупан узгој заснован је као репроцен-

тар за производњу и хватање зуброва у 

друга узгајалишта и ЗОО вртове. Из ње-

га су настањени у Чешку Остраву, Хам-

бург и друга пригодна прихватилишта за 

повратак зубра у националним паркови-

ма у слободној природи.

Зуброви су 70-их година XX века 

расељавани и реинтродуковани у на-

шем окружењу у земље источног бло-

ка. У Румунији се узгајају на 3 локалите-

та: најбројнији су у ловишту „Букшањ“, 

област Трговиште где се у огради од око 

162 ха гаји око 45 бизона. У ловишту Вр-

натори Њамц недалеко од Пјатра Њам-

ца се гаји око 40 грла бизона, а у забрану 

Хацек Хунедора недалеко од Каран Се-

беша се налази неколико парова за ре-

продукцију.

Половином прошлог века Бугарска 

је кренула у интензиван развој нацио-

налне стратегије развоја ловства и уз-

гоја дивљачи. Отац Бугарског ловства је 

био Пенчо Кубадински коме је повере-

но формирање 40 ловно узгојних под-

ручја и насељавање свих врста дивљачи. 

У тим насељавањима су добијени и зуб-

рови из Пољске који су смештени у рези-

денцијално ловиште Воден, област Шу-

мен. Они се сада гаје у посебној огради 

од око 1000 ха на станишту сладуна и це-

ра, а број им се креће око 70 грла. Бизо-

ни су веома дивљи и не дозвољавају при-

суство човека ближе од 150 метара. Оби-

тавају на неколико десетина хектара ме-

лиорисаних пашњака и њива, а у зим-

ском периоду жир старих храстових шу-

ма им чини главну храну. У ловишту Во-

ден се сваке године одстрели 3-4 стара 

зубра са трофејима у сребрној и златној 

медаљи, чија је вредност око 5000 евра 

по трофеју. Одстрел зубра у Белорусији 

са пуним седмодневним аранжманом ко-

шта око 8000 евра.

Србија је не тако давно, од 1970. го-

дине била богатија за 6 примерака зуб-

рова који су из Пољске допремљени у ре-

зиденцијално ловиште „Карађорђево“. 

Популација се с обзиром на њихову спо-

рију репродукцију и каснију полну зре-

лост спорије развијала, тако да је до 1990. 

година достигла бројност од преко 20 гр-

ла. Опстанак и постојање зубра у овом 

ловишту су сакриле суморне и загонет-

не 1990. године. Шта је са стадом зубро-

ва било „не се знаје“, осим једног натпи-

са и неких трофеја на Новосадском сајму 

лова 1995. године, на коме је стручно пи-

сало да су бизони живели на тлу Србије 

од XII – XIV века, да су 70-их година на-

сељени у Карађорђево, где је популација 

достигла око 20 грла, али је због „инцес-

та или парења у сродству“ 90-их година 

нестала, исто као и диносауруси у леде-

ном добу.

У Европским земљама се већ скоро 40 

година ради на заштити, очувању и спа-

шавању истребљених врста и њиховој 

реинтродукцији на исконска станишта. 

Заједничким европским програмима 

очувања и спасења ретких животинских 

врста европски бизон је враћен у: Холан-

дију, Швајцарску, Италију и Француску. 

Циљ тих пројеката спасења и очувања 

врсте јесте повратак зубра као претка зо-

олошке баштине и обнове природног на-

ционалног богатства и биодиверзитета 

свих земаља где је некада живео, па и це-

ле Европе. Овим заштитним програми-

ма очувања врсте број зубра у Европи је 

достигао од око 3500 примерака.

Зоолошке ограде – узгајалишта на 

мањим површинама представљају осно-

ву за повратак зубра у слободну приро-

ду, нарочито на велике празне просто-

Враћање зубра 
на исконска станишта
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ре, паркове природе – биосферних ре-

зервата и националних паркова. Једна од 

таквих идеја је спроведена у источним 

Карпатима на тромеђи Словачке, Пољс-

ке и Украјине. Под окриљем UNESKO-

а 1993. године је проглашен међународ-

ни биосферни резерват на површини 

од 165.000 ха. Од 1997. године словач-

ки део биосферног резервата је прогла-

шен за Национални парк „Полонинy“. То 

је подручје великих комплекса букових 

шума које још зову „зелени тепих Евро-

пе“, а богато је крупном дивљачи и зве-

рима, јеленом, медведом, зубром и ри-

сом. Најновије насељавање у Словачкој 

обављено је 2005. године у Национал-

ном парку „Полонинy“, из Подкрушно-

горског зоопарка Chomutov, у коме је ис-

пуштен 1 пар зуброва у аклиматизацио-

ну ограду. Овде су зуброви провели пола 

године, након чега су испуштени у сло-

бодну природу. Опажено је да су се при-

појили другом стаду и самцима бикови-

ма који долазе из Пољске. Заједничка ак-

ција има просперитет, јер ће се сједиња-

вањем више крда створити стабилна по-

пулација на целом подручју биосферног 

парка природе.

Хоћемо ли у нашу зоолошку баштину 

Србије вратити оно у чему су Немањићи 

уживали на Голији, а цар Лазар се поно-

сио крдима зубра у околини Раванице, 

па и на свој витешки грб и кацигу ставио 

рогове бизона. Да ли ћемо наш резерват 

биосфере Голија-Студеница, проглашен 

од UNESCO-а, обогатити биодиверзитет 

ишчезлим врстама птица и сисара. Има 

ли простора за повратак зубра у парк 

природе Бељаница – Јужни Кучај у ста-

ра царска ловишта? Хоће ли Стара Пла-

нина и Власинско језеро постати међуна-

родни паркови природе и биосферни ре-

зервати?

Неопходно је да се успостави наци-

онална стратегија очувања и одрживог 

развоја постојећих и угрожених врста 

птица и сисара, као и повратак ишчез-

лих врста на своја исконска станишта. 

Само правилним биолошким приступом 

и очувањем станишта и врста које у њи-

ма живе, Србија може стати у ред и при-

дружити се Европском систему заштите 

и очувању природе и опстанка угроже-

них и ишчезлих врста. �

 Љубиша Мариновић, дипл. инж.

Свако ко долази на нашу најлепшу 
планину – Копаоник из правца Јо-

шеничке бање и застане на тренутак на 
месту званом „Греда“ (1.100 мнв), угле-
даће обрисе високих стеновитих дело-
ва ове планинске лепотице, који се под 
вертикалним углом сурвавају у реку 
Самоковку. Површина коју обухватају 
„Козје стене“ износи 489, а надморска 
висина је 1.341 метар.

Као што само име каже, овде су не-
када боравиле дивље козе, по тврдњи 
мештана све до 1947. године. Национал-
ни парк „Копаоник“ улаже напоре да 
поново на овим просторима буде диво-
коза, адекватно називу.

Поред своје рељефне атрактив-
ности, постоји још једна која показује 
колико обичан човек може бити упо-
ран и истрајан. Наиме, у једном селу ис-
под Копаоника – Жутице, живео је чо-
век по имену Драгољуб Дража Мијато-
вић (1884-1966), који реши да у своје се-
ло, на своје имање, доведе воду са Ко-
паоника. Овакав подухват је у то вре-

Времеплов

Копаоничке „Козје стене“
ме био незамислив, с обзиром на кон-
фигурацију терена и недостатак одгова-
рајуће механизације.

На месту одакле је почела изградња 
канала – воде „Кадијевац“, а било је то 
трећег дана Ускрса 1982. године и данас 
постоји камена плоча. Канал је ширине 
50-60 цм, а дужина је око 18 километара. 
Најтежа деоница је управо кроз „Козје 
стене“, дужине око 7 километара, где је 
требало пробити и 3 тунела која су обе-
лежена куршумом из пушке а радници 
су због безбедности везивани канапом. 
О овом невероватном подвигу у то вре-
ме писала је и Политика (1928), а вода са 
Копаоника натапала је Дражино имање. 
Мијатовића бразда је била у функцији 
све до 1949. године.

На сеоском гробљу на споменику 
где је сахрањен Дража Мијатовић укле-
сани су стихови:

„Сетите се овог гроба овде
С Копаоника што доведе воде“…

Јован Златић, пензионер

Драгољуб Мијатовић и његов „нивелман“
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Манифестација „Дани гљива на 

Ваљевским планинама“ по четр-

наести пут за редом одржана је 3. и 4. 

октобра 2009. године на Дивчибарима 

у просторијама хотела „Маљен“, у ор-

ганизацији Гљиварског друштва Ваље-

во. Порука овогодишњих Дана гљива је 

била „Само знање спречава тровање“, 

што је требало да подсети све одрасле, 

али и децу о томе да је неопходно на-

учити најосновније о гљивама пре не-

го се употребе у исхрани. Осим тога ор-

ганизатори су хтели да скрену пажњу и 

о правилном сакупљању, али и значају 

гљива за екосистем.

Манифестацију је посетило више 

од 1000 посетилаца, махом школараца 

, из разних крајева Србије (Београд, Но-

ви Сад, Зрењанин…), али и иностран-

ства. У посети су били и чланови Гљи-

варског друштва из Нашица, Хрватска; 

Сарајева, али и посетиоци из Велике 

Британије.

Сама изложба се састојала од вели-

ког броја разноврсних гљива које су би-

ле изложене на импровизованом брду 

покривеним маховином са потоком и 

воденицом. Са поносом су били изло-

жени и цртежи ученика на тему гљи-

ва, пристигли који су стигли из десетак 

школа из наше земље. Стручни жири је 

оценио све цртеже и наградио 15 најус-

пешнијих. Могло се наћи и доста струч-

не литературе, часописа, постера, фо-

тографија, али и едукативних брошура 

џепног формата за употребу на терену.

Сви посетиоци су имали прилику да 

уз пратњу стручних водича прошетају 

и на лицу места добију потребно знање. 

Детерминација је вршена по повратку у 

хотел у чему су највише помогли прија-

тељи из Миколошког друштва из Бе-

ограда. Након детерминације уследи-

ла су стручна предавања 

за све оне који су желели 

да сазнају нешто више о 

гљивама, а посебно о њи-

ховим лековитим својст-

вима.

Велику подршку овој 

манифестацији је да-

ло и Удружење домаћи-

на Ваљево, које се ба-

ви развојем сеоског ту-

ризма и у том смислу је 

велики значај употре-

бе гљива у кулинарству 

као својеврсни специја-

литети за сваког госта. У 

то име могла су се и дегу-

стирати два јела од гљи-

ва-гулаш од гљива и па-

суљ са црном трубом.

Осим „Домаћи-

на“ у просторијама Ет-

но Дућана представили 

су се и „Истраживачи“, 

„GreenBike“, као и про-

извођачи производа од 

гљива и лековитог биља.

Првог дана манифес-

тације, испред хотела, 

14. дани гљива на ваљевским планинама

Само знање спречава тровање гљивама

представници организације WildSerbia, 

стартовали су са трком под називом 

„Сурвивал“ која је замишљена тако да 

екипе екстремно расположених младих 

људи проведу два дана у природи хра-

нећи се искључиво оним што тамо и 

нађу, нпр. гљивама ☺.

У суботу увече, они посетиоци који 

су одлучили да преноће, имали су при-

лику да уживају у свирци у извођену 

фантастичног бенда Лиго Аврио и та-

ко забораве на прохладну дивчибарску 

ноћ, али не забораве ни ове „Дане гљива 

на Ваљевским планинама“. �
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Станиште – На међама, поред путе-

ва, у насељима, веома распрострањена.

Дрога – Лист, надземни део, корен 

и плод. Лист се прикупља у пролеће пре 

цветања. Корен се скупља у јесен или 

рано пролеће.

Састојци – Лист коприве садржи 

флавоноиде, бета-каротин, ксантофил, 

витамине C, K и B групе, минералне ма-

терије (гвожђе, манган, бакар) и др.

Корен је богат стеролима, стерил-

гликозидима, фенилпропанима и игна-

нима.

Плод коприве садржи до 30%масних 

уља са преко 80%линолнр киселине.

Деловање – Лист коприве делује као 

диуретик, антихеморагик и антидијабе-

тик. Користи за стимулацију стварања и 

излучивања мокраће чиме се индирект-

но смањује крвни притисак. Користи се 

и код неких крварења из материце, но-

са и дигестивног тракта. Користи се и за 

лечење анемије.

Корен коприве се користи код бе-

нигних сденома простате I и II степена.

Плод се користи у лечењу кожних 

болести а уље из плода се употребљава 

као тоник за опште јачање организма.

Употреба – Од листа и корена се 

припрема чај тако што се дрога прелије 

са хладном водом, кратко кува и потом 

процени.

Дневна доза сувог листа коприве је 

8-12 грама.

Станиште – Осунчана песковита 

места, брежуљци, пропланци.

Дрога – Надземни део биљке у цве-

ту.

Састојци – Зависно од поднебља, 

биљка садржи 0,6-1% етерског уља у 

ком преовлађују монотерпенски фено-

ли и карвакрој. Дрога садржи и око 7% 

танина, неке горке материје, флавоноиде 

и др. Етерско уље мајкине душице садр-

жи много мање фенола него етарско уље 

у листу тимијана (Th ymus vulgaris).

Деловање – Мајкина душица због 

присуства етерског уља и флавоноида 

делује као спазмолитик, бронхолитик, 

експекторанс, диуретик и седатив. Због 

садржаја фенола у етарском уљу има ан-

тимикробно дејство као и већина дрога 

са етарским уљима.

Користи се код бронхитиса, астме, 

кашља, код цревних упала и пролива, 

инфекција и сл. Споља се употребљава 

за лечење рана, маститиса и реуматских 

тегоба.

Употреба – Припрема чаја: 1 каши-

чица осушене и уситњене дроге прели-

ти са 150ml прокључале воде, оставити 

да стоји 15min и процедити.

Код болести дисајних путева и грла 

узимати млак чај, заслађен медом више 

пута дневно, а код стомачних проблема 

узимати незаслађен чај између или пре 

оброка.

  
КоприваКоприва

Мајкина душицаМајкина душица

велика коприва, жара

мајчина душица, бакина душица, дивљи босиљак

Лековито биље Лековито биље 
Аутор: Драган Недељковић

Брошуре о гљивама и лековитом биљу можете наручити на тел: 063/278-941

Сајт: www.seoski-turizam.org.rs
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ХОТЕЛ
Пун пансион

1/1 1/2 1/3 АПП

ЗВЕЗДА *** Реновирани део 2.700,00 2.200,00 1.800,00 3.100,00

ФОНТАНА ** Реновирани део 2.700,00 2.200,00 1.800,00 3.100,00

ФОНТАНА ** 2.000,00 1.700,00 1.400,00 /

ВРЊАЧКА БАЊА 2009.ВРЊАЧКА БАЊА 2009.
Цена по особи дневноЦена по особи дневно

КОПАОНИК 2009/10. – КОПАОНИК 2009/10. – АПП „Србијашуме“ – КопаоникАПП „Србијашуме“ – Копаоник

Могућност плаћања свих аранжмана у више месечних рата преко административне забране !

Информације можете добити на телефоне пословнице: 011/244-09-08; 2454-467

ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ – ШГ „БЕОГРАД“
Пословница општег туризма

Његошева 44, 11000 Београд � Тел/фах: 244-09-08; 2454-467

ж.р. 355-1043928-86

Лиценца Министарства за туризам бр. 283 А кат.

ПИБ. 100002820

e-mail:sumetours@yubc.net 

ЗИМА 2010.

• КОПАОНИК

• ЈАХОРИНА

• БУГАРСКА

•  АУСТРИЈА

НОВОГОДИШЊИ АРАНЖМАНИ 2010.

• ПРАГ

• БУДИМПЕШТА

• АТИНА

• РИМ

• ДВОРЦИ ТРАНСИЛВАНИЈЕ

•  И МНОГИ ДРУГИ АРАНЖМАНИ 

СЕ МОГУ НАЋИ У НАШ0Ј 

ТУРИСТИЧКОЈ АГЕНЦИЈИ

ГОЧ  2009.ГОЧ  2009.

Најам 1/4 апартмана за 7 дана

СМЕНЕ ЦЕНЕ

од 06. 06. 2009 до 05.12. 2009. 12.000,00

05. 12, 12. 12. 2009. 17.500,00

19. 12. 2009. 22.500,00

26.12. 2009, 02. 01, 09. 01. 2010. 36.500,00

16. 01, 23. 01. 2010. 20.000,00

30. 01, 06. 02, 13. 02, 20. 02, 27. 02. 2010. 24.000,00

06. 03, 13. 03. 2010. 20.000,00

20. 03, 27. 03, 03. 04. 2010. 15.000,00

10. 04, 17. 04, 24. 04, 01. 05, 08. 05, 15. 05, 22. 05, 29. 05. 2010. 12.000,00

ХОТЕЛ ПУН ПАНСИОН

Хотел ПИРАМИДА 1.870,00

Виле ВЛАСТА и ПЛАНИНКА 1.500,00




