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Пословница општег туризам ЈП 
“Србијашуме” - “Србијашуметурс“  освојила 
је платинасту статуу за изузетан квалитет 
пословања на Међународној конвенцији 
квалитета у Њујорку, коју сваке године 
организује компанија “Business Initiative 
Directions” (BID).

Ова компанија већ тридесет пет година 
прати рад, развитак и лидерство компанија 
у свету, чиме настоји да унапреди њихов 
свеукупни ангажман и на међународној 
сцени.

У делагацији ЈП „Србијашуме“ у Њујорку, 
коју је предводио заменик генералног 
директора предузећа Игор Брауновић, 
били су и шеф кабинета Јована Антић, 
директор сектора за маркетинг Живорад 
Михајловић и  извршни директор правног 
сектора Ђурица Михаљчић. 

На церемонији додељивања награде у 
Њујорку Михаљчић је истакао: 

„Туризам је само једна од делатности 
којом се бави наше предузеће. Газдовање 
шумама, заштита природе, лов и риболов 
су такође веома значајне области нашег 
пословања. Србија је прелепа земља 
коју, ако сте љубитељи природе, морате 
посетити“.

José E. Prieto - директор B.I.D. са
Живорадом Михајловићем, 
директором сектора за маркетинг 
и Ђурицом Михаљчићем, 
извршним директором правног сектора 

Награда за ЈП „Србијашуме”

Платинаста статуа за 
изузетан квалитет пословања

Ревија „Шуме”август 2011. 3
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Чувари природе
јП „Србијашуме” су кључни фактор у процесу очувања шума дуги низ година. 
циљ нам је да постигнемо одрживо управљање шумама у корист садашњих 

и будућих генерација, каже дипл.инж.шум. Ранко Шикања, 
директор Шумског газдинства „јужни кучај”

Интервју: Ранко Шикања
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Имајући у виду 
чињеницу да смо 
водеће предузеће 
у Србији на 
пословима заштите 
и очувања животне 
средине, 
непријатно смо 
изненађени одлуком 
Скупштине општине 
Деспотовац 
којом смо сврстани 
у загађиваче 
природе, 
поготово што
је то једина општина 
у Републици Србији
 у којој је, 
на овакав начин, 
квалификована 
делатност нашег 
предузећа

Редакција ревије „Шуме” посетила је Деспотовац 
и том приликом разговарала са директором ШГ 
„Јужни Кучај” Ранком Шикањом.

ШГ „Јужни Кучај” своју делатност обавља преко 
четири шумске управе: Параћин, Јагодина, Ћуприја 
и Деспотовац, а газдује и шумама у општинама 
Свилајнац, Рековац и Варварин. Укупна површина 
државних шума је око 40.000 хектара, а површина 
приватних шума, на којима ово газдинство обавља 
стручно-техничке послове, износи око 43.000 
хектара.

- Поред газдовања шумама и стручно-
техничких послова, газдинство обавља и послове 
на заштити животне средине. Имамо општи 
резерват природе од 35ha шума, као и расадник 
за производњу шумског садног материјала - каже 
директор Шикања и додаје да Шумско газдинство 
„Јужни Кучај” има и два ловишта: „Јужни Кучај IV“ 
и „Јухор“. У ловишту „Јужни Кучај IV“ има обичног 
јелена, дивљих свиња и срнеће дивљачи, али и 
дивљачи која је ван режима заштите као што је вук, 
предатор кога има много на Кучајским планинама. 
Поред три ловне куће за смештај гостију Јаворак, 
Пештерац и Валкалуци, ускоро ће бити отворена и 
четврта - Ресава.

- За ово шумско газдинство је веома важно 
истаћи да је, у складу са Законом о реституцији, 
црквама и верским заједницама до сада вратило 
7.800 хектара шума. Ово је умањило годишњe 
приносе за чак 24 посто, док је број радника остао 
исти, те тако сада имамо мањи обим прихода уз 
исте трошкове. Оно што нам, такође, отежава рад 
јесте одлука Општине Деспотовац да се нашем 
газдинству наплати еколошка такса у износу од 44 
милиона динара, ретроактивно за период 2005, 
2007, 2008. и 2009. године. 

Радници газдинства су због те одлуке 
организовали  протестни скуп испред 
Скупштине општине Деспотовац. 
Да ли је у међувремену постигнут договор?  

- С обзиром на тешку економску ситуацију, као 
и чињеницу да је у овом газдинству запослено 136 
људи, чије породице би, уколико дође до наплате 
ове таксе, биле суочене са егзистенцијалним 
проблемом, радници су били приморани да на 
овакав начин изразе незадовољство. Наиме, 
Скупштина општине Деспотовац је донела одлуку 
о наплати еколошке таксе свим загађивачима 
животне средине на територији општине. 
С обзиром на то да је основна делатност ЈП 
„Србијашуме“ гајење и заштита шума, односно 
да су све наше активности које спроводимо на 
терену усмерене на унапређење стања шума и 
животне средине у целини, није било разлога да 
се наше предузеће сврстава међу загађиваче. То је 
потврдила и Влада Републике Србије доношењем 
Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде, у којој је јасно наведено 

да се пољопривредно земљиште, шума и шумско 
земљиште изузимају из наплате еколошке таксе. 

С друге стране, ЈП „Србијашуме“ као друштвено 
одговорно предузеће помаже локалним заје-
дницама у складу са својим могућностима.  Са 
Скупштином општине Деспотовац сарадња је 
дугогодишња. Шумско газдинство је у више наврата 
донирало огревно дрво, камен за насипање 
сеоских путева и учествовало у изградњи моста 
преко реке Ресаве код села Стрмостен. Одличну 
сарадњу остварили смо и са осталим општинама 
на чијој територији газдујемо шумама, међу којима 
су Јагодина, Параћин и Ћуприја. У сваком случају, 
газдинство је постигло споразум са скупштином 
општином о измирењу обавеза по том основу и 
надамо се да ћемо наћи задовољавајуће решење 
и за једну и за другу страну како би ово газдинство 
могло нормално да функционише.  

У циљу правовремене заштите од пожара, 
ЈП „Србијашуме” је почетком јула упозорило 
грађане да не пале ватру на отвореном 
у близини шумских комплекса и у самој шуми. 
Каква је ситуација у Деспотовцу?

- На подручју Јужног Кучаја ситуација је под 
контролом. Наше газдинство организовало је 
стална дежурства на терену у оваквим периодима 
повећане опасности од шумских пожара,  тако 
да 21 чувар шума обезбеђује шумско подручје 
којим газдујемо. Овакав стални надзор и брзо 
реаговање у случају избијања пожара могу да 
спрече несагледиве последице, јер пламен ватре 
врло брзо може да захвати велике комплексе 
четинарских шума. Знате како се каже: “Пожар се 
гаси у настанку, чашом воде”. И едукација грађана 
је веома важна. Неопходно је скренути пажњу 
грађанима и упозорити их на забрану паљења 
ватре на свим јавним и зеленим површинама или 
изазивања било ког отвореног пламена у близини 
шумских комплекса и у самој шуми, где често 
долази до неконтролисаног ширења ватре - каже 
за ревију „Шуме” директор Шикања.

Припремиле:
Сузана Васиљевић
Тања Дојчиновић

Фото:
Иван Окановић
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Гајење тополе
у Шумској управи 

„Рит”

Гајење тополе
у Шумској управи 

„Рит”

У свету, а и код нас, сваке године расте потрaжња за 
дрветом. Шумарство као посебна биолошко-привредна 
грана која се бави газдовањем шумама, односно обно-
вљивим природно-еколошким ресурсом, има велику 
обавезу да удовољи свим потребама, али и одговорност 
да очува и унапреди животну средину.

Последњих неколико година, нарочито развојем 
нових технологија прераде, дрво тополе некад запоста-
вљено као неквалитетно, нашло је пуну афирмацију. Мо-
гућности за примену тополовине су све веће, а тимe је и 
потражња за њим из године у годину већа, тако да наша 
производња не задовољава потребе ни домаћих произ-
вођача, а о могућем извозу да и не говоримо.

Већа производња се може остварити повећањем 
површина под засадима и повећањем прираста по 
јединици површине. Применом одговарајућих узгојних 
мера, смањује се опходња, а нарочито се повећава 
квалитет добијене дрвне масе.

Шумско газдинство „Београд“ има дугорочни циљ да 
повећава производњу, побољшава квалитет и смањи 
време опходње првенствено у тополарству, које и сада 
чини основу наше делатности. У том циљу последњих 
десет година уз велике напоре и знатна средства 
постигли смо и видљиве резултате. Примера ради, од 
2000. године површина под засадима брзорастућих 
топола само у ШУ „Рит” повећана је за око 650 хектара. 
Уједно смо сустигли сав заостатак у обнављању сечина 
начињен 90-тих година. Обим узгојних радова повећан 
је за неколико пута (посечено је око 3.500 хектара 
годишње). Радови на заштити су, такође, сразмерно 
увећани и крећу се око 1.500 хектара годишње.

Наравно, да би се овакав начин рада одржао, 
неопходно је било обновити већ застарелу механизацију 
и технику. Набављена су два нова система за заливање, 
булдожер, утоваривач, 10-так трактора, неколико возила 
за превоз радника и више уређаја и прикључних машина. 

Поред тога, посебна пажња посвећена је едукацији 
кадрова кроз бројне семинаре, посете сродних 
газдинствима и сарадњу са научним установама које се 
баве тополарством. 

Погрешно је мишљење да је топола таква врста да 
је довољно садницу убости у земљу и да ће она сама да 
„одради све“, те да узгојне мере готово нису ни потребне.

Тополарство 

у Шумској управи „Рит” поносимо се 
чињеницом да смо за 10 година 
засадили за 50% више површина него 
што смо посекли, и све засаде однеговали. 
трошкови свих радова су велики, 
али ће се улагања исплатити у веома 
кратком року за шумарство, 10-15 година. 
Наиме, очекује се смањење опходње
са 25 на 20 година, повећање приноса са 
садашњих 50.000m3/ha на 90-100.000m3/ha, 
уз побољшање квалитета масе са 45-50% 
на 50-60% F и L трупаца.

Припремиo: дипл.инж.шум.  Зоран Ковачевић
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Чињеница је да ће без примене одговарајућих 
мера неге резултати бити слаби и препуштени случају, 
без обзира на то који клон тополе користимо, какво је 
станиште или какве технике примењујемо.

Да би се примила, опстала и била здрава, млада 
тополова садница у првој години  захтева:
•	 исправљање садница и нагртање левкова - неколико 

недеља након садње, а пре кретања вегетације,
•	 окопавање - до два пута у току вегетације,
•	 уклањање корова - најмање једном у току вегетације 

(ручно и машински),
•	 редукција избојака - у току вегетације, а нарочито 

пре третирања хербицидом,
•	 прихрана ђубривом - почетком вегетације (стајњаком 

или минералима) ако су земљишта сиромашна,
•	 заштита од дивљачи - везивање трске око садница у 

рано пролеће,
•	 заштита од штетних инсеката и болести - уклањање 

болесних, третирање по потреби,
•	 заштита од пожара - изградња и одржавање 

противпожарних пруга по потреби,
•	 попуњавање засада.

Поред ових мера, по потреби се ради и заливање 
садница у сушним годинама, подизање и везивање 
садница - анкерисање попадалих и полеглих услед 
поплава и ветра и третирање тоталним хербицидом у 
случају велике закоровљености.

То значи да се само у првој години оснивања засада 
у парцелу „уђе“ 7-11 пута, у другој години 4-6 пута, 
трећој 2-3 пута, а потом 1-2 пута до 10 година старости.

Наравно, као и код свега што се планира за рад у 
природи, ништа не може да се предвиди до у танчина. 
Често смо принуђени да одступимо од унапред 
планираних радова (било од периодичних или 
једногодишњих) зарад неких хитнијих и непредвиђених. 
То се управо и десило 2010. и 2011. године када се 
поплавни талас Дунава задржао необично дуго, што је 
био предуслов да се стабла тополе, нарочито оне са 
великом лисном масом, под утицајем ветра изваљују, 
савијају и ломе. Шумска управа је, одмах по повлачењу 
вода, организовала подизање и анкерисање стабала 
које је трајало све до маја ове године, а што није било 
предвиђено плановима.

Искуство нам говори да радови на гајењу у 
тополарству не могу потпуно да се шаблонизују. Услови 
на терену су променљиви, а наше је да се на време 
прилагодимо њима и одреагујемо што боље можемо, 
како нам налаже струка и савест доброг домаћина.

Интензивна производња у тополарству, која се код 
нас још увек прилагођава новом FSC стандарду, захтева 
стручно и физичко ангажовање оперативе током целе 
године. Неразумевање проблематике или нерад могу 
довести до огромних губитака, а сваки труд учинити 
узалудним.

Тополарство се по много чему може издвојити 
као посебна грана шумарства и заслужује много већу 
пажњу у предузећу, образовним установама и у држави 
уопште.
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ШГ „Београд”

Припремиo:
дипл. инж. шум. 
Зоран Ковачевић

У издању ревије „Шуме“ од јула 2010. године 
истакли смо проблеме са којима се суочава Шум-
ска управа „Рит“, услед дуготрајних поплава које 
проузрокују реке Дунав и Тамиш. У међувремену, 
песимистичке слутње су се и оствариле. Поплавни 
талас задржао се необично дуго – до краја јула, с 
тим што се велика вода појављивала у више навра-
та и у августу и септембру, што није забележено 
дуги низ година. Последње изливање трајало је од 
јануара до априла ове године. 

Да зло буде веће, у време великих вода, а наро-
чито почетком лета, било је и олујних ветрова који 
су начинили огромну штету. Наиме, већ увелико 
олистала стабла тополе са тешком крошњом и ко-
реном, које је већ месецима у води, била су под-
ложна изваљивању, повијању или ломљењу. Пре-
ма првим проценама, страдало је око 50 хектара 
старијих засада тополе, из којих је могуће извући 
какву такву дрвну масу, и око 500 хектара младих 
засада тополе. Највише су страдале површине у 
ГЈ „Дунав“ (око 90% штете), затим у ГЈ „Тамиш“ и нај-
мање у ГЈ „Рит“. Прецизне размере штете није дуго 
било могуће обрачунати, али је било очигледно да 
би се, уколико се ништа не предузме, коначни гу-
бици мерили милионима евра.

Овакво стање је потпуно угрозило изврша-
вање свих планова, тако да смо били приморани 
да се прилагодимо ситуацији и урадимо хитно 

прелокацију радова, како на коришћењу тако и на 
гајењу и заштити шума. Шумска управа је поучена 
искуствима из 2006. године почела са припремним 
радовима за санацију штета још у току јула, док су 
реке биле ван корита. Са радовима се почело тек 
крајем јула и почетком августа. Посебна пажња 
посвећена је “спасавању” младих засада у којима се 
проценат штете креће од 30-90% од броја стабала, 
у зависности од локације.

Да би се стабла тополе исправила (висине и до 
8 метара), неопходно је да се претходно радикал-
но орежу гране, а након подизања да се анкеришу 
помоћу 3-4 ужета затегнутих кољем. Посао је муко-
трпан, споро се одвија, а додатне тешкоће чине и 
ројеви комараца који су имали изузетне прилике 
за размножавање. До краја октобра на овим по-
словима било је ангажовано 40-70 радника сваког 
дана, 3-4 техничара, више трактора и возила за 
превоз. Радови су до тада обављени на 486 хекта-
ра. Акција је настављена у априлу и мају ове годи-
не, одмах након повлачења вода, када је спасено 
око 39 хектара младих засада. У току ове кампање 
потрошено је скоро 2000 кг канапа за везивање и 
око 35м3 дрвета тврдих лишћара за кочеве (анке-
ре). Коначно, трошкови које је поднела ШУ „Рит” 
за подизање 525 хектара младих засада тополе 
износе око 5.500.000 динара, односно приближно 
10.500 динара по хектару. 

Други велики проблем појавио се у засадима 
тополе, где није могуће подизање стабала и где се 
мора приступити санацији штета сечом и израдом 
сортимената. У измењени план коришћења ушле 
су и површине које нису планиране за сечу у овом 
уређајном периоду тј. нису зреле за сечу (око 40 
хектара). Процењује се да је изваљено и поломље-
но око 50 хектара засада тополе са дрвном масом 
око 20.000м3, што је и очекивани годишњи принос 
за ову газдинску јединицу.

Савест нам не дозвољава, а Закон нас обавезује, 
да ову дрвну масу што хитније искористимо, а по-
вршину санирамо оснивањем нових засада. У 2010. 
години започели смо сечу у оквиру сопствених мо-
гућности на 6 хектара, док је остатак морао да саче-
ка окончање тендерске процедуре за услужне ра-
дове на сечи. Сви послови су почели са радом тек 
у априлу ове године. Шумска управа, ипак, планира 
да комплетна санација свих 50 хектара буде оба-
вљена до краја сезоне пошумљавања 2011/2012.

Морамо да истакнемо и сарадњу са „Управом за 
шуме“, односно надлежним шумарским инспекто-
ром, који је након обиласка терена дао сагласност 
за извођење ванредних сеча. Посебну похвалу за-
служују запослени у ШУ „Рит” који су, и поред ло-
ших услова на терену, успели да испуне планове 
коришћења, гајења и заштите, често радећи викен-
дом, празницима, уз редуковање годишњих одмо-
ра или у сменама, свесни да доприносе колектив-
ној борби против насталих недаћа.

Поплаве у 
Шумској управи „Рит”

дуготрајно 
задржавање воде 
у шуми може да 
проузрокује 
оштећења на 
стаблима, а нарочито 
су у великој 
опасности млади 
засади тополе који 
не могу да издрже 
у води дуже 
од месец и по до два. 
у том случају се 
кора младих биљака 
„кува“, почиње 
да трули, а цело 
стабло губи 
на виталности
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Пре тачно двадесетпет година, у акцији откупа 
приватних шума и запуштених имања који се налазе 
уз административну линију према Косову и Метохији, 
коју је замислио и спровео тадашњи директор 
ШИК „Копаоник“, Видосав Милићевић – Корчагин, 
откупљено је и имање Миће Копривице, које се налази 
на Голом брду, на Самокову, брду покрај Куршумлије.

Формирањем ЈП „Србијашуме“, поменуто имање 
је припало организационом делу јавног предузећа 
ШГ „Топлица“ Куршумлија. Имање је површине 
седамдесетак хектара, у чијем склопу се налази и 
неколико старих српских кућа са помоћним објектима.

Пут од Куршумлије, тачније од предграђа Кастрат, 
до Голог брда свечано је отворен 2. августа ове године. 
Сарадњом локалне самоуправе и газдинства изграђен 
је пут који има елемената модерне саобраћајнице, а 
како изгледа служиће за понос, како пројектантима 
и градитељима тако и мештанима који су без 
надоканаде уступили своје парцеле за изградњу пута. 
Невероватно је да се до ових врхова, који су само пар 
километара од Куршумлије, до сада није могло доћи. 
Овако успешна сарадња јавног предузећа са локалном 
самоуправом и локалним становништвом представља 
редак пример и отвара мноштво могућности за даљу 
сарадњу.

Грађани Куршумлије су изградњом пута добили 
прилику да за десетак минута вожње аутомобилом 

савладају разлику од око 400 метара надморске 
висине и уживају у чарима висоравни Голо брдо и 
прелепим погледима на Косаничко-топличку долину 
и долину реке Бањске.

Пројекат „Старо топличко село“ подразумева 
обнову домаћинства бившег власника Миће 
Копривице у пуном смислу речи. Домаћинство ће 
бити центар будућег, планираног туристичког насеља. 
Тако велики пројекат подразумева отворен позив за 
сарадњу ШГ “Топлица” свима који су заинтересовани.

Етно село „Старо топличко село“ биће у функцији 
пословне политике ШГ „Топлица“ као  место окупљања 
топличких шумара, али и као извор прихода.

Идејни творац поменутог пројекта је директор 
ШГ „Топлица“, најстарији активни топлички шумарски 
инжењер Бранислав Проловић, коме припадају и 
све заслуге за реализовану сарадњу са локалном 
самоуправом и локалним становништвом. Наравно, 
не треба заборавити ни значајно учешће општине 
Куршумлија у изградњи пута, а за то је заслужна 
председница општине Весна Јаковљевић.

Припремиo:
Бранко Мартиновић

ШГ „Топлица“ Куршумлија

Самоковски 
шанац 

коначно освојен

На Светог Илију ове године свечано је 
отворен пут који води од Куршумлије до 
Голог брда и истовремено представљен 
пројекат „Старо топличко село“, чији је 
идејни покретач и носилац ЈП „Србијашуме“ 
ШГ „Топлица“ Куршумлија

Пре нешто више од једног века, у ратовима за ослобођење Србије од 
Турака (1876-78), Самоковским венцем према Куршумлији пружао се за 
Србе неосвојиви Самоковски шанац, најжешће и најјаче упориште Турака 
у Топлици. Изградњом пута Кастрат - Голо брдо, Самоковски шанац је 
коначно освојен, како рече Бранислав Проловић на свечаности поводом 
отварања пута. Руско-турским миром успостављена је граница на Преполцу, 
а Самоковски шанац је остао као сведок страдања Срба у одбрани и заштити 
своје земље. Иначе, тада постављена гранична линија између Србије и 
Турске скоро се поклапа са садашњом административном линијом према 
Косову и Метохији.
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Из Европе

Упознавање са искуствима и праксом коју 
примењују друге земље одувек је био добар начин 
да сагледате своје предности и недостатке. Примена 
метода „најбоље праксе“ има и своје теориjско 
утемељење у оквиру „Best Practice Benchmarking”, 
чијом применом се кроз детаљну анализу 
омогућава предузећу да сагледа своје слабости и 
да осмишљеним приступом унапреди пословне 
процесе и активности на основу позитивних при-
мера других компанија. Без жеље да се у потпуности 
примени benchmarking анализа, али са жељом да се 
из искуства других нешто научи, од 23. до 26. маја ове 
године организована је посета колегама у Словенији 
и Немачкој. 

Домаћини посете у Словенији су били Јакша 
Јошт, директор Завода за шуме Словеније и Роберт 
Режоња, руководилац шумарства у Управи за шуме, 
као и колеге из локалне регионалне јединице 
Завода за шуме у Новом Месту. Словеначке 
колеге су на терену у основним цртама приказали 
начин газдовања буковим шумама. Посета је била 
кратка, једнодневна, али довољно садржајна 
да се уоче основне карактеристике метода који 
се примењују у газдовању буковим шумама у 
Словенији. Наредних дана организована је посета 
Немачкој и обилазак покрајине Баден-Виртемберг, 

захваљујући консултанској фирми „UNIQUE“ и колеги 
др Акселу Вајнрајху, специјалисти за гајење шума и 
међународне пројекте. 

Било је заиста велико задовољство упознати се 
са веома добром и савременом праксом газдовања 
шумама, а посебно видети изузетно неговане и 
очуване букове састојине у ове две земље. Обе посете 
су биле кратке, али захваљујући веома стручним 
домаћинима довољне да се стекне основна слика о 
томе како наше колеге газдују буковим шумама.

Заједничка карактеристика у газдовању буковим 
шумама у Словенији и Немачкој је примена концепта 
„природи блиског газдовања“ (close to nature forestry). 
Примена овог концепта практично произилази 
из дефинисаних ставова шумарске политике и 
упућује на примену метода газдовања шумама 
којима се у функцији испуњења циљева користе 
природни процеси. Сам концепт природи блиског 
газдовања нема општеприхваћену дефиницију, али 
у основи подразумева спровођење мера у складу 
са природним процесима у шумским екосистемима, 
свођење људске интервенције на минималну меру, 
бригу за диверзитет, одговоре на захтеве друштва, 
имплементацију мониторинга у правцу сталног 
прилагођавања мера газдовања шумама и др.

Припремиo: 
дипл.инж.шум. 
Александар Васиљевић

Газдовање буковим шумама
Примери добре праксе у Словенији и Немачкој
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На основу презентација и информација које 
су дале колеге из Немачке, а посебно колеге др 
Аксел Вајнрајх, др Јан Дувенхорст и др Себастијан 
Хајн, као и на основу презентације “Nature-based 
Management of Beech in Southwestern Germany”, 
аутора Константина фон Тофела и Себастијана Хајна, 
као и из других извора, сумиране су и  представљене 
информације које се односе на газдовања буковим 
шумама у покрајини Баден-Виртемберг.

Шуме у овој покрајини заузимају површину од 
1.4 милиона хектара, што чини око 38% од укупне 
површине покрајине. Од тога 23% отпада на шуме у 
државном власништву, 49% на комуналне шуме, док 
су остало приватне шуме. 

Структура шума по врстама дрвета зависи 
од власништва. Учешће лишћара је нешто веће у 
државним и комуналним шумама, са 21% односно 
22%. Учешће букве у приватним шумама износи свега 
15%. Смрча, као најзаступљенија врста у приватним 
шумама је заступљена са 54%, 45% у државним и 35% 
у комуналним шумама. Букове шуме се у покрајини 
простиру у неколико региона на надморским 
висинама од 120 до 880м, најчешће на кречњачким 
подлогама, са годишњим падавинама од 620 до 
1100мм и просечном годишњом температуром од 
7.7 до 10оC. Укупни еколошки услови за развој букве 
у овом подручју су оцењени као веома добри.

У покрајини Баден-Виртемберг, као и у другим 
деловима западне Европе, људске активности су 
значајно промениле однос заступљености врста 
дрвећа. Истраживањима је установљено да је пре 
почетка људског утицаја на шуме покривеност 
буковим шумама износила 60% од укупне шумске 
површине покрајине. 

Из приказане табеле се може видети да се 
учешће појединих врста дрвећа, као резултат 

људских активности, у значајној мери мењало 
током времена. На основу поленских истраживања 
процењено је да је 800 година пре Христа учешће 
букве износило чак 60%, док је проценат смрче 
био свега 1,5%. Током времена, следећи политику 
повећања заступљености четинара, а пре свега 
смрче, проценат букових састојина је сведен на 
свега 21%. 

Циљеви шумарске политике су данас промењени, 
не само у Немачкој и покрајини Баден-Виртемберг, 
већ и у највећем делу западне Европе. Природна 
обнова шума и повећање учешћа лишћарских 
састојина су постављени као циљ у многим земљама. 
У случају покрајине Баден-Виртемберг циљ 
газдовања шумама је повећање учешћа лишћарских 
шума на 50% и букве на 31%.

У прошлости, у овој покрајини циљеви газдовања 
шумама су се  разликовали од данашњих и Буково 
дрво је најчешће коришћено за огрев. У том периоду 
присуство изданачких шума је било нормално. 
Данас изданачких шума више нема, а основни 
циљ у газдовању буковим шумама је производња 
сортимента највеће вредности.  

Графикон 1. Промене у заступљености врста дрвећа у покрајини Баден-Виртемберг

Остали лишћари Јела Ариш Буква

A mature even-aged
stand of trees

After the preparatory cut

After the seed cut

After the removal cut

Дуглазија Храст Смрча Бели бор

Газдовање буковим шумама у немачкој покрајини баден-виртемберг
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У периоду од 1870-1960. године у газдовању 
шумама коришћен је метод HARTIG-а тзв. Shelterwood 
system1 (HARTIG 1804), који у основи представља 
газдовање оплодним сечама. Након дугогодишње 
примене овог метода, оцењено је да резултати 
газдовања буковим шумама нису задовољавајући и 
да су његови недостаци у следећем:
•	 Спор дебљински прираст и уједначени пречници 

и висине стабала;
•	 Лоша структура старијих букових састојина са 

незадовољавајућим дебљинским прирастом;
•	 Концепт оплодних сеча је захтевао и сечу стабала 

која још увек нису достигла жељене пречнике;
•	 Жељене димензије пречника стабла су достизала 

након веома дугог временског периода (опходње);
•	 Недовољно развијене крошње стабала су 

узроковале њихов мали дебљински прираст;
•	 Присуство лажног срца је било изражено и 

смањивало квалитет дрвета;
•	 Током оплодних сеча, велико присуство траве и 

другог растиња је отежавало природну обнову 
састојина и клијавост семена.

У садашњој пракси у газдовању буковим шумама 
главни циљеви се односе на следеће:
- успостављање и одржавање еколошки стабилног 

шумског екосистема;
- одабир врста дрвећа у складу са станишним 

условима;
- мешовите састојине и неједнолична вертикална 

структура;
- континуирани узгојни третмани састојине;
- употреба природних процеса у функцији 

достизања жељених циљева газдовања шумама;
- подмлађивање састојина под склопом са 

минималним вештачким интервенцијама;
- природна селекција младих састојина у првим 

фазама развоја;
- избор и нега стабала носиоца производње (стабла 

будућности);
- појединачно уклањање стабала зрелих за сечу;
- газдовање са појединачним стаблима, носиоцима 

производње, прореде у правцу њиховог развоја 
до достизања пречника зрелости за сечу;

- концепт испуњавања захтева натура 2000 у 
заштићеним подручјима је интегрисан у систем 
газдовања (НАТУРА 1979/1992).

Састојинска структура која се жели достићи у 
газдовању буковим шумама
- састојине са дебљинском структуром у којој су 

заступљена стабла свих димензија, а нарочито 
стабла већих димензија, високог квалитета, чиста 
од грана до висине од 8-10м; 

- присуство неправилних група младих и тањих 
стабала у свим развојним фазама састојине;

- мешовите састојине: 60 – 80% букве, 10 – 40% 
других лишћара, 0 – 20% четинара (дуглазија, јела, 
смрча, ариш).

Циљни пречник – пречник сечиве зрелости
Пречник сечиве зрелости је око 60 цм, без лажног 

срца. Појаву лажног срца је могуће спречити 
уколико се пречник сечиве зрелости достигне у 
старости стабла мањој од 100-120 година.
Производни циљ
Издваја се између 60 до 80 стабала носиоца 
производње (стабала будућности) по хектару, која ће 
у фази зрелости за сечу бити доминантна и носиоци 
производње најбољег квалитета. Стабла се издвајају 
када састојина достигне 17м висине. 
Концепт газдовања буквом
- Сматра се да подмладак у групама пречника 15 до 

60м најбоље одражава природну динамику састојине 
у шумама у којима је буква доминантна врста.

- За разлику од смрче или јеле, за букву није 
примерен систем пребирног газдовања. Применом 

1 http://www.forestencyclopedia.net/p/p1119

у циљу 
исправљања
уочених 
слабости 
у газдовању до 
1960. године, 
циљеви 
газдовања 
буковим 
шумама 
су промењени 
и унапређени 
кроз концепт 
природи 
блиског 
газдовања 
и мулти-
функционалног 
шумарства 
(LWaldG-BW 1995)
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пребирног газдовања буковим састојинама је 
тешко произвести трупце високог квалитета. Буква 
има особину да веома брзо реагује на додатне 
количине светла ширећи крошње.

- Неједнолика хоризонтална и вертикална структура 
састојине омогућава висок диверзитет врста и 
разноврсност приземне флоре карактеристичне 
за букове састојине. Захваљујући различитим 
степенима светла и засене побољшана је 
структурна разноврсност у односу на природне 
букове шуме.

- Прекиди склопа различитог степенa и величина 
користе се за природно обнављање састојине.

- Одређени број изумрлих стабала се може задржати 
у састојини као станиште неких животињских врста.

Планирање и газдовање буковим шумама  
(уређивање)

Циљеви газдовања шумама су дефинисани за сваки 
шумско развојни тип “Forest Development Types”.

За букове састојине то је шумско развојни тип 
“мешовите букове састојине” - Mixed Beech forests  
(LFV –BW 1999).

Од 1999. године, шумско развојни тип је основна 
јединица за инвентуру, реализацију, планирање и 
газдовање и он дефинише стандарде за природи 
блиско газдовање шумама у којима доминира буква  
(LFV-BW 1999).

У оквиру шумско развојног типа дефинисане су 
препоруке за газдовање шумама које се односе 
на сваку од развојних фаза у животном циклусу 
састојине “development phases“.

Инвентура почиње на нивоу састојине, али се 
подаци групишу на нивоу развојне фазе састојине. 
Процедуре које се примењују обезбеђују интеграцију 
планирања и инвентуре.

У практичном спровођењу, мере које су прописане 
за шумско развојни тип спуштају се на ниво 
састојине. Ово инжењеру на терену даје слободу да 
узгојне мере прилагоди стању на терену и смањује 
трошкове планирања кроз генерализацију планова 
на нивоу шумско развојног типа.
Постигнути резултати применом концепта 
природи блиског газдовања у буковим шумама, 
у шумама Баден-Виртемберга  огледају се у 
следећем:
- Концепт природи блиског газдовања се примењује 

у свим државним и комуналним шумама.
- Примена овог система показује висок ниво 

испуњења критеријума за одрживо газдовање 
шумама (према Хелсиншкој резолуцији) у правцу 
богатства врста и биодиверзитета.

- Сматра се да су шуме којима се газдује на овакав 
начин стабилније и да боље испуњавају социјалне 
и заштитне функције.

- Уочена је виша продуктивност и економска 
вредност ових шума. Природи блиско газдовање 
следи природни раст и динамику развоја 
састојине и концентрише узгојне мере на оне које 
су неопходне за постизање циљева које очекује 
власник шуме.

- Природи блиско газдовање обезбеђује економске 
предности уз задовољење еколошких захтева.

Шумарства у Немачкој и Словенији неспорно 
представљају модерна шумарства у којима је 
приступ газдовања шумамама мултифункционалан 
уз пуно уважавање принципа одрживог развоја. 
Производној компоменти газдовања шумама су 
веома стручно и одмерено придодате еколошке 
и социјалне мере, не занемарујући при томе 
традиционалне вредности шумарства. Код сваког 
захвата у шуми постављају питање какве ће то 
имати дугорочне ефекте на стање шума, шумски 
биодиверзитет, предеону разноликост, станишта 
биљних и животињских врста,  али и какви ће бити 
његови економски ефекти. 

И поред високе 
заступљености 

непроизводних 
функција шума, 

Немачка 
и Словенија 

спадају међу 
највеће европске 

произвођаче 
и извознике 

букове грађе, 
што довољно 

говори о њиховом 
приступу шуми

и шумарству
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Твининг пројекат „Јачање администрaтивних 
капацитета заштићених подручја у Србији - 
НАТУРА 2000“, спроводи се у партнерству између 
Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања као партнера из Републике 
Србије, с једне стране и аустријске Агенције за 
животну средину и грчке организације Европски 
центар за јавно право, с друге стране. Пројекат 
је започео 1. јануара 2010. године и трајаће до 
31. децембрa 2011. године. Циљеви пројекта су 
успостављање и развој еколошке мреже НАТУРА 
2000 у Републици Србији, затим побољшање 
очувања заштићених врста и њихових станишта у 
Србији и подизање свести и повећање капацитета 
за примену законских стандарда у заштити 
природе. Очекивани резултати пројекта укључују 
допринос  хармонизацији законодавства Републике 
Србије у складу са директивама Европске уније у 
области заштите природе (Директива о птицама и 
Директива о стаништима), успостављању еколошке 
мреже НАТУРА 2000 у складу са критеријумима ЕУ, 
изради два пилот плана управљања Натура 2000 
подручјима и изради и примени програма обуке 

за систематско јачање капацитета за развој Натура 
2000 мреже у Србији. У оквиру пројекта, планирана 
је и до сада реализована серија активности како 
би се постигли очекивани резултати, укључујући 
анализе и процене постојећег стања, радионице, 
семинаре и обуке. Експерти из шест земаља 
чланица ЕУ ангажовани су на  реализацији пројекта 
и у сарадњи са представницима институција и 
другим заинтересованим странама раде на јачању 
капацитета Републике Србије за примену правних 
тековина Европске уније у области заштите природе. 

НАТУРА 2000 није систем строгих резервата у 
којима су људске активности забрањене. Наравно, 
НАТУРА 2000 укључује подручја са строгим режимом 
заштите, али добар део ове мреже остаје у приватном 
власништву, где је од изузетне важности да се осигура 
управљање овим подручјима које је одрживо, 
како у еколошком тако и у економском смислу. 
Успостаљање ове мреже заштићених подручја 
представља и испуњавање обавезе Заједнице према 
УН Конвенцији о биодиверзитету. Данас је 26.616 
подручја са укупном површином од 1.173.864 км2 у 
27 држава чланица именовано у оквиру Директиве о 
птицама и Директиве о стаништима.

Учесници студијског путовања  реализованог 
у мају ове године, били су представници:  
Министарства животне средине, рударства и 
просторног планирања, Покрајинског секретаријата 
за науку, одрживи развој и заштиту животне 
средине, Завода за заштиту природе Србије, 
Покрајинског завода за заштиту природе Србије и 
управљача заштићених подручја: ЈП „Србијашуме“, ЈП 
„Војводинашуме“ и Туристичке организације Чачак 
(управљач Предела изузетних одлика „Овчарско-
Кабларска клисура“).  

Током студијске посете учесници су имали 
прилике да се упознају са радом Аустријске агенције 
за заштиту животне средине - Umweltbundesamt, 
која је основана 1985. године, има 480 запослених, 
од којих 67% има факултетску диплому, док 51,7% 
запослених чине жене. Агенција је укључена у мрежу 
Европских агенција за заштиту животне средине 
коју чини 11 агенција и учествује у многобројним 
међународним пројектима, пре свега у земљама 
Западног Балкана, Румунији и Турској. 

Твининг пројекат

Натура 2000

Заштита природе и биолошке разноврсности Европске уније

Министарство животне средине, рударства и просторног планирања 
организовало је студијску посету Аустрији у оквиру Твининг пројекта НАТУРА 2000  

Припремила: 
дипл.инж.шум. 
Гордана Јанчић

Представљање 
Националног парка 

Donau-Auen
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НАтуРА 2000 представља oснов политике за заштиту 
природе и биолошке разноврсности европске уније. 
то је мрежа подручја за очување природе широм еу,  
установљена у складу са директивом о птицама из 1979. године 
и директивом о стаништима из 1992. године. 
Појам НАтуРА 2000 симболизује очување драгоцених природних 
ресурса за 2000. годину и XXI век. циљ мреже је да се осигура 
дуготрајни опстанак највреднијих и најугроженијих врста 
и станишта у европи. Састоји се од посебних подручја очувања 
(енг. Special Areas of Conservation – SAC), која су земље чланице 
прогласиле у складу са директивом о стаништима, и подручја 
посебне заштите (енг. Special Protection Areas - SPA), 
која се проглашавају на основу директиве о птицама. 
На територији европске уније ова подручја очувања 
су подељена према биогеографским регионима. 

У последњих 12 године реализовала је 94 
твининг пројекта, а у Србији учествује у пет оваквих 
пројеката. Стручњаци Аустријске агенције за 
заштиту животне средине – Umweltbundesamt, 
презентовали су Националне паркове у Аустрији, 
мере заштите природе које се спроводе у Аустрији, 
пројекте мониторинга земљишта и инвазивних 
врста. У Аустрији је 13,8% територије проглашено 
за НАТУРА 2000 подручја. Аустрија има шест 
националних паркова површине 235.173 хектара 
или 3% територије. Национални паркови су: Hole 
Tauern, површине 183.600 ha, који се простире на 
подручју три провинције Салцбург (површина 80.500 
ха, основан 1984), Каринтија (површина 42.000 хa, 
основан 1981) и Тирол (површина 61.100 ха, основан 
1991. године), затим Neusiedler See (9.064хa / 1993); 
Donauauen (9.300ха / 1996), Kalkalpen (20.825ха / 1997), 
Thayatal (1.330ха / 2000) и Gesause (11.054ха / 2002). 
Заштита природе у надлежности је провинција и 
свака провинција има свој закон о заштити природе, 
односно девет  Закона о заштити природе и петнаест 
различитих категорија заштићених подручја. 

Организована је посета Покрајини Burgenland, 
која се налази на тромеђи са Словачком и 
Мађарском, где је успостављено НАТУРА 2000 
подручје у циљу заштите станишта велике дропље 
(Parndorfer Platte – Heideboden), станишта заштићене 
биљне врсте Artemisia pancicii. Приказане су мере 
које се предузимају у циљу очувања станишта 
ретких заштићених биљних и животињских врста 
(планови управљања заштићеним врстама и систем 
накнаде власницима пољопривредних земљишта 

за одржавање култура које доприносе очувању и 
повећању бројности велике дропље, као и накнаде  
власницима земљишта на којима је установљено 
станиште биљне врсте Artemisia pancici и мере којима 
се решавају конфликти између заштите природе и 
успостављених ветропаркова којих има у великом 
броју на овом локалитету. Представљени су Центри  
за посетиоце у Националном парку Neusiedler See 
и Donau-Auen. За учеснике је интересантно било 
да се упознају са начином рада који се примењује 
у Центрима за посетиоце, садржајем центара и 

Учесници 
студијског путовања
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интерактивним радом са посетиоцима и то пре свега 
са најмлађом популацијом посетилаца заштићених 
подручја. Посетом Покрајини Доња Аустрија (Lower 
Austria  - River arm Aggsbach), учесници су имали 
прилике да се упознају са успостављеном рибљом 
стазом на реци Aggsbach – притока Дунава, као и са 
мерама управљања популацијом коња у заштићеном 
подручју Neubacher Au. Одржан је састанак са 
представницима Umweldachverband, „кишобран“ 
организација невладиних организација из области 
заштите животне средине која окупља 38 чланица, 
која је имала значајну улогу у успостављању НАТУРА 
2000 еколошке мреже у Аустрији, а сада у управљању 
заштићеним подручјима. 

Наиме, невладине организације имају улогу у 
процесу одабирања НАТУРА 2000 подручја, тачније 
могу да имају улогу заступника у овом процесу 
и на тај начин осигурају да сва значајна подручја 
буду на листи предложених Подручја од значаја 
за ЕУ (енг. potential Sites of Community Importance - 
pSCIs). НВО сектор може да да допринос у процесу 
одабирања подручја на више начина: учествовање у 
припреми националне листе предложених Подручја 
од значаја за ЕУ; сакупљање и анализа података за 
идентификацију предложених Подручја од значаја 
за ЕУ; пружање научних података, које државне 
институције могу да користе што је случај у већини 
држава; учествовање у састанцима и форумима у 
вези са мрежом НАТУРА 2000; информисање јавности 
о мрежи НАТУРА 2000; изношење предлога за листу 
предложених Подручја од значаја за ЕУ; вредновање 
националне листе предложених Подручја од значаја 
за ЕУ и давање мишљења на исту и учествовање у 
званичним радним групама.

Представници НВО сектора могу да учествују 
и директно у биогеографским семинарима, преко 
Европског форума за станишта (енг. European Habitat 
Forum - ЕНF). На овим семинарима, НВО сектор ће 
имати могућност да изнесе своје аргументе и да 
захтева проширење предложене листе од стране 
држава чланица. Са друге стране, представници НВО 
сектора морају добро да познају процес одабира 
НАТУРА 2000 подручја и природне вредности своје 
земље, као и законодавни оквир заштите природе. 
Невладине организације утичу на дискусију 
учествовањем у биогеографским семинарима и 
помажу у процени квалитета листе предложених 
Подручја од значаја за ЕУ. Уколико се покаже да је 
предложена листа недовољна, НВО сектор може 
да подстакне државу и Европску комисију да ставе 
подручја која недостају са пратеће листе на званичну 
листу. 

На састанку са представницом Министарства 
пољопривреде, шумарства, животне средине и 
водопривреде  - Lebensministerium, учесницима 
су презентоване обавезе држава чланица ЕУ у 
управљању еколошком мрежом НАТУРА 2000. 

Одабир подручја еколошке мреже НАТУРА 2000 
заснива се искључиво на научним критеријумима, 
као што су величина и густина популација циљаних 
врста, те еколошки квалитет подручја на којем 
се налази циљани станишни тип. При одабиру и 
проглашавању подручја еколошке мреже НАТУРА 
2000 неопходно је да земље кандидати прођу три 
фазе дијалога са Европском комисијом.

Прва фаза је припрема националне листе 
кандидованих подручја за еколошку мрежу 
НАтуРА 2000. Станишта и врсте које се сматрају 

Покрајина
 Доња Аустрија 
- рекa Aggsbach, 

притока Дунава
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угроженим или ретким на европском или глобалном 
нивоу наведене су у додацима Директиве о 
стаништима, осим птица које обрађује Директива 
о птицама. Међутим, ниво знања о њиховој 
распрострањености и статусу угрожености и 
заштите разликује се и међу самим земљама 
чланицама, што је обично недовољно да би 
послужило као основ за одабир одговарајућих 
подручја. Стога је као први корак успостављања 
мреже НАТУРА 2000 често неопходно спровести 
научна истраживања сваког појединог станишта 
или врсте на нивоу државе. На основу тих процена 
могу се одредити најважнија подручја која ће 
ући у национални попис потенцијалних Подручја 
од важности за ЕУ која ће бити пријављена 
Европској комисији. Подручја се бирају према 
низу јасних критеријума, укључујући на пример 
статус угрожености и заштите подручја, важност 
подручја за заштиту врста и станишта наведених у 
Директивама на националном нивоу, или величина 
популације и густина врста које се на том подручју 
јављају, а налазе се у Директивама.

друга фаза је одређивање Подручја од значаја 
за еу (енг. Sites of Community Importance - SCIs). 
Земље чланице на биогеографским семинарима које 
организује Центар за природу  Европске агенције 
за животну средину (енг. Nature Topic Centre) 
расправљају о прелиминарној националној листи 
кандидованих подручја, како би одредили коначна 
Подручја од значаја за ЕУ (тзв. SCI подручја) која 
ће бити укључена у мрежу НАТУРА 2000. Европска 

комисија припрема листу одабраних подручја у 
сарадњи са земљама чланицама, научницима или 
земљама кандидатима. Свако предложено подручје 
са националне листе процењује се према низу 
критеријума као што су присутност приоритетних 
врста и станишта, релативна вредност подручја на 
националном нивоу за заштиту станишта и врста 
наведених у Директивама, важност подручја ради 
миграционих рута, те њихов географски положај 
у односу на важна природна подручја у суседним 
земљама. Након расправа земље чланице и Европске 
Уније, могуће је да се на листу додају нова подручја, 
као и да нека подручја буду избрисана с листе. У 
случају спора између земље чланице и ЕУ, коначну 
одлуку доноси Савет министара Европске уније. 

трећа фаза је: номинација Посебних 
подручја заштите станишта и врста (енг. Special 
Areas Of Conservation). У периоду од шест година 
након проглашења тзв. SCI подручја земља чланица 
треба да их прогласи Посебним подручјима заштите 
(тзв. SAC подручјима) према националном закону. 
Након проглашења, земља чланица преузима пуну 
одговорност активног усаглашавања са обавезом 
одржавања повољног статуса очувања врста и 
станишта ради којих су подручја проглашена. 
Дакле, земље чланице имају максимално шест 
година за успостављање и прилагођавање мера 
и административних процедура неопходних за 
заштиту, мониторинг и управљање НАТУРА 2000 
подручјима.

Учесници у Националном 
парку Donau-Auen
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На конференцији, којој су присуствовали 
и представници ЈП ”Србијашуме”, аустријски 
званичници указали су на значај сарадње двеју 
земаља у области пољопривреде.

Амбасадор Аустрије у Србији Клеменс Која је 
том приликом рекао да је висока делегација из 
Аустрије овде пре свега са циљем да најави Аустрију 
као земљу партнера наредног 79. међународног 
пољопривредног сајма у Новом Саду, али и да 
истакне значај сарадње који постоји између 
аустријског пољопривредног кластера (ААЦ) и 
Привредних комора. 

- То уједно показује колико нам је битна сарадња 
између наших земаља. Србија ће, сигурни смо, 
добити важно место у Европској унији и ми ћемо 
јој дати пуну подршку на путу ка придруживању, 
нагласио је амбасадор Која. 

Присутнима се обратила и заменица министра 
пољопривреде Аустрије, Едит Клаузер. 

- Поносни смо што ће Аустрија бити земља 
партнер тако велике манифестације какав је 
Међународни пољопривредни сајам. На сајму ћемо 
представити наша искуства у органској производњи 
хране, узгоју стоке и производњи хране за стоку, 
као и разноликост наше исхране. Подсетила бих 
само да је Аустрија лидер у Европи у области 
млекарства и говедарства и европски рекордер у 
органској производњи, јер се на 18 посто укупних 
пољопривредних површина обавља органска 
производња. Та наша искуства желимо да пренесемо 
и овде, изјавила је заменица министра. 

Антан Вагнер, председник Аустријског 
пољопривредног кластера и председник Удружења 
говедара, навео је да његова организација годишње 
извезе преко 25.000 говеда у 25 земаља света, а да је 
сарадња са Србијом изузетно добра. 

- Аустријски пољопривредни кластер има 14 
компанија које послују у Србији и та сарадња ће се 
проширивати кроз нове пројекте. Наше компаније 
желе да закључују успешне послове и да јачају своје 
присуство на српском тржишту. Ова конференција је 

и организована са циљем да се та сарадња прошири 
како би обе земље постизале још боље резултате. 

Штефан Богнер, потпредседник ААЦ-а и члан 
руководства аустријског произвођача машина и 
опреме Case (Кејс), рекао је да светска популација 
расте, а самим тим и потреба за пољопривредним 
производима, док се пољопривредне површине 
смањују. Зато је потребно повећати ефикасност у 
пољопривреди како би било довољно хране за све. 

- Нама као произвођачима машина и опреме 
изазов је да створимо такве машине које ће повећати 
ефикасност и продуктивност, а истовремено 
смањити негативне ефекте. У Аустрији се годишње 
прода око 7.000 нових машина, а у Србији само 400. 
У Србији нису довољно искоришћени потенцијали. 
Због тога смо овде - да бисмо те потенцијале 
искористили како би били спремни за будућност и 
за нове изазове.

Регионална сарадња

Припремили: 
дипл. инж. шум. 
Александар Васиљевић,
дипл. инж. шум. 
Бранислав Илчић

Пољопривреда Аустрије
искуства, планови и потенцијали

У оквиру 78. међународног пољопривредног сајма у Новом Саду одржана 
је конференција „Пољопривреда Аустрије - искуства, планови и потенцијали“, 
коју су организовали Министарство за пољопривреду, шумарство, екологију

 и водопривреду Републике Aустрије, као и Аустријски аграрни кластер – ААЦ
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Припремила:
дипл. инж. шум. 

 Нада Славковић

Пуне све 
расположиве 

вреће за смеће 
отпадом различитих 

врста већ у 
преподневним 

сатима, очишћене 
површине поред 

пута које су 
заблистале новим 

и лепшим сјајем, 
очувана природа 

сада дошла
до изражаја, 
изванредна 

лепота шумских 
екосистема, 
задовољни 

активисти испред 
фотоапарата 

- то је у најкраћем 
резултат успешно 
обављене акције 

“Очистимо Србију“ 
коју је спровело 

ШГ „Столови“ краљево 
на подручју Парка 

природе „Голија”

Сагледавајући стање на терену, а у складу са 
акцијом „Очистимо Србију“ - Велико спремање 
Србије коју је организовало Министарство животне 
средине, рударства и просторног планирања, 
запослени у ШГ „Столови“ Краљево одлучили су 
да организују чишћење и прикупљање отпада на 
делу заштићеног природног добра Парк природе 
„Голија“. Овај парк је је 2001. године Уредбом Владе 
Републике Србије проглашен за природно добро од 
изузетног значаја. За стараоца, односно управљача 
одређено је ЈП „Србијашуме“.

Акција је спроведена на две локације, обе у 
непосредној близини насељеног места Рудно, поред 
путева који воде ка заштићеном подручју. За крајње 
одредиште прикупљеног отпада побринуло се 
Јавно-комунално предузеће „Чистоћа” из Краљева, 
а према договору са координатором формираног 
Штаба за руковођење акцијом на територији града 

Краљева. У акцији су учествовали запослени ШГ 
„Столови“ Краљево, ШУ „Ушће”, којима је истог дана 
на терену подршку пружио и Републички инспектор 
заштите животне средине са седиштем у Краљеву.

Екологија

Акција Очистимо Србију
на подручју ШГ „Столови“ Краљево

велико спремање Србије је акција у којој грађани Србије, организовано 
или као појединци, невладине организације, струковна и друга удружења грађана, 

у сарадњи са комуналним и јавним предузећима, као и другим привредним субјектима, 
добровољно помажу да се у Србији уклони што више отпада са сметлишта и запрљаних 

излетишта и да природа и насељена места постану чистија и здравија за живот
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Покрет горана

Награде најмлађим члановима

Покрет горана Србије обележио 
Међународну годину шума и Светски дан животне средине

Припремила:  
Нада Мијук

Покрет горана Србије је данас невладина организација, 
која већ пет деценија пошумљава, озелењава просторе 
и унапређује животну средину, а што је много важније 
својим бројним едукативним садржајима окупља најмлађе 
и учи их како се воли природа и брине о свакој травци, 
биљци, птици, лептиру...

Прва награда  
за фотографију
од V-VIII разреда 

Шево Марија VIII/3
ОШ „Аврам Мразовић”, Сомбор 
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 Међународну годину шума и 5. јун Светски 
дан животне средине, Покрет горана Србије 
обележио је свечаним уручивањем награда 
својим најмлађим члановима – деци од 
предшколског до средњошколског узраста. 
Наградни конкурс за прозни састав, песму, 
цртеж, карикатуру, плакат, горанску еколошку 
поруку и фотографију расписан је у сарадњи са 
Министарством животне средине, рударства 
и просторног планирања, Министарством 
пољопривреде, трговине, шумарства и 
водопривреде – Управа за шуме, Еколошким 
магазином „Чекајући Ветар“ – Радио Београд II, 
ЈУ ЕКО радијом, Ревијом „ШУМЕ“ и ЈКП „Зеленило 
Београд“. 

На овом традиционалном конкурсу – 30. по 
реду учествовала је 31 општинска и градска 
организација Покрета горана са подручја целе 
Србије. Укупно су додељене 103 награде у 
свим категоријама, а награђена су деца из 21 
општине. Награде најуспешнијим уручили су 
проф. др Ивица Радовић, државни секретар у 
Министарству животне средине, рударства и 

просторног планирања и Новица Милојковић, 
председник Покрета горана Србије, пожелевши 
младим горанима још много, много награда.

У предивном амбијенту дворишта горанске 
организације, које је тог 14. јуна било испуњено 
жагором раздрагане деце, посебан дар за душу 
представљала је изложба награђених радова 
са Конкурса за цртеж, карикатуру, плакат и 
фотографију.

Прва награда за поезију у конкуренцији 
ученика од I до V разреда основне школе

ЛЕПТИР

Лептир је некада био шарени цвет,
али се откачио и одлетео у свет.

Лептир је некада морао знати,
да ли ће ветар да нам се врати.

Лептир је ноћни гледао звезде,
и чуо их како тихо језде.

Лептир је знао да пронађе пут,
и да не поцрвени када је љут.

Лептир је некад да умакне знао,
а при брзом лету он не би пао.

Летео би безбрижно и није се љутио,
о својој будућности ништа није слутио.

Грешку је једну направио тежу,
случајно улете у паукову мрежу.

Његове шаре плаве и беле,
у пауковој мрежи тихо су свеле.

Маја Крстић, II/1
ОШ „Радојка Лакић“, Београд

Прва награда у категорији прозни састав
у конкуренцији ученика од V до VIII разреда 

основне школе

ШУМЕ, ШУМЕ, ВЕЛИКО ВАМ ХВАЛА

Некада давно, пре много, много година, на путу 
између трена и вечности, дубоко под земљом куцало 
је једно мало Срце. Живело је лепо и безбрижно и 
сваког дана је расло, постојало веће. Порасле су му 
ноге и руке, добило је своје тело, крхко и ломљиво, 
и напослетку главу. Међутим, било је усамљено и 
тужно. Плакало је, земља је постајала влажнија, а оно 
све веће. Једног дана дугорепа птица пришапнула 
му је на уво: “Ти имаш моћ већу од моћи свих осталих 
живих бића. Ти можеш да створиш још много живота 
попут твог, можеш да обезбедиш домове свим мојим 
пријатељима који лутају по улицама. Да производиш 
кисеоник и на тај начин направиш неуништиви 
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мост између биљака, људи и животиња.” Птица је 
одлетела, а Срце остало заробљено у мислима и 
осећањима. И после неколико дана ћутања оно се 
од великог притиска распукло и поделило на хиљаду 
различитих делова. Сваки део је порастао и добио 
руке, ноге, главу и тело. И сва ова мала Срца постала 
су заједница. Постали су домовина напуштених 
животиња. “Ово је наш нови дом. Зваћемо га Шума. А 
ово су наши нови пријатељи, једним именом зваћемо 
их дрвеће, а свако дрво имаће посебно име: Храст, 
Бор, Јела, Врба, Бреза, Липа… Овде ћемо живети 
као заједница и бићемо сложни,” рекла је дугорепа 
птица при уласку у ново царство дрвећа. Пролазили 
су дани, месеци, године. Царство дрвећа се све више 
ширило, имало много више чланова и било је све 
лепше. Шума је постала фабрика кисеоника, а људи 
и животиње потрошачи. Али као што свака бајка има 
заплет, тако га има и ова. Не тако давно, у царство 
дрвећа гордо су ушетали зли људи. На леђима су 
имали секире, у рукама пушке и тако наоружани 
почели да уништавају сложну заједницу дрвећа и 
животиња. Секли су дрвеће и убијали животиње. 
Пустошили су све пред собом. Тако су у тами и тузи 
пролазили дани преживелих животиња и дрвећа. 
“Морамо да им се супротставимо. Направићемо 
војску и сваком нападу одговараћемо три пута 
јачим и болнијим нападом”, предложила је дугорепа 
птица. И тако дрвеће пусти коров и престаде да 
производи кисеоник, а животиње кренуше у напад. 
Данима су ратовали шума и зли људи. “Хајде да 
одустанемо. Слабији смо. А кисеоник нам је преко 
потребан. Не могу више да дишем, да се борим. Ова 
шума научила ме да ценим оно што имам. Ми не 
уништавамо само наше животе, већ и животе свих 
других људи. Хајде да одустанемо”, рече вођа злих 
људи. И они се повукоше из шуме и више се никад 
нису вратили. Сво оно дрвеће које је било уништено 
вратило се у живот, а родило се још много животиња. 
Шума је успела да победи зле људе и спасе све нас. 
Наставили су да живе спокојно. Хиљаде и хиљаде 
различитих срца сада куца изнад земље. 

Емилија Стојилковић, VII/4
ОШ „Вук Караџић“, Врање

Прва награда у категорији прозни састав 
у конкуренцији ученика средњих школа

ГОРАНСКЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ПОПРАВКУ ПРИРОДЕ – 
РАСАДНИЦИ ЛЕПОТЕ И ДРУГАРСТВА

Недалеко од Митровог поља налази се брдо 
којег мештани овог и оближњих села зову Лисац. Не 
знам због чега и из којих разлога је ово брдо добило 
такав назив, али ако се којим случајем некад нађете 
у том крају, врло лако ћете га препознати. На врху 
осим високе траве, која се коси с времена на време, 
ништа друго не расте. Према бакиним сећањима ово 

брдо је пре тридесетак година било “голо”. Касније 
су горани и многи тадашњи омладинци допринели 
томе да оно “олиста” до те мере да је данас тешко 
било шта видети, а камоли проћи кроз шуму. 

Било је то давно… Имала сам осам година. Иако 
мала, опет довољно велика да закорачим у још једну 
од мојих многих шумских пустоловина. А Лисац би 
био само још једна додата маркица у моју колекцију 
освајачких похода свих брда који су окруживали 
село. У подножју је жуборила река, она у којој сам 
некада хватала пуноглавце, жабе и рачиће, а у коју 
се сада излива канализација и баца отпад. Доста пута 
смо сестре и ја чистиле реку од отпада после сваког 
излета који су људи правили. Једном приликом сам 
затекла реку препуну краставаца, кеса и лименки. 
Заплакала сам питајући се зашто се свет толико 
променио и да ли је могуће да ником није стало до 
природе која је нама људима (ми који то очигледно 
нисмо), подарила живот на овој планети. Пошто 
река није била нарочито дубока, врло лако сам је 
прешла и наставила даље путовање. Прелазећи 
реку видела сам на камену, који је вирио изнад воде, 
маслачак који тек што је процветао. Тај моменат 
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у животу црвкут птица чинио је још чудеснијим. 
Иако, са стране гледано, брдо није било нарочито 
велико, та бујна вегетација је прелазак преко њега 
учинила немогућим. Толико биљних врста на 
једном месту… Виола илити љубичица, бреберина, 
маслачак, љутић, огромни борови и јеле или су се 
мени бар у том тренутку учинили таквим… Са друге 
стране веверица, славуј и многе бубе којих сам се 
много бојала. Ја то можда нисам приметила тада 
али ми је, како каже отац, у једном моменту змија 
прошла поред ноге. Сећам се како сам се следила 
од страха. Да сте само видели израз мог лица када 
ми је отац то саопштио… Но, природа не би била 
тако лепа и занимљива када би постојали само 
лептирићи и птице већ сви они заједно са вуковима, 
бубама, змијама и медведима чине једну прелепу 
заједницу. После једно сат времена хода приметила 
сам како се врх брда полако назире. Била сам 
одушевљена. Како смо се све више приближавали 
самом врху приметила сам како се густина шуме све 
више смањује. Пред врх брда запазила сам како су 
стабла борова и јела правилно засађена и фарба на 
ознакама стабала била је још свежа. У том тренутку 

сам се осетила срећном јер сам схватила да ипак 
постоји још неко ко брине о природи и њеној 
безбедности. Запрепашћено сам гледала два орла 
која се надлећу изнад моје главе. Не знам да ли ме је 
више очарала величина њихових крила или њихов 
крик слободе. Са брда се могло видети цело село, 
па чак се у даљини могао видети и Гоч. На врху се 
нисам задржавала јер сам журила да сиђем са брда 
пре заласка Сунца, али ми се сваки секунд проведен 
тамо горе чинио као једна година.

Морамо признати да нас лепоте природе увек 
остављају без даха. Не знам шта би још требало да се 
догоди да бисмо се ми тргли и одвојили од телевизора 
и компјутера, да коначно престанемо да мислимо на 
себе и да полако почнемо да размишљамо о неком 
свеопштем добру? Зар смо толико постали себични 
наспрам мајке природе која нам је створила услове 
за опстанак свих нас? Помагање природи засад је 
још увек само идеја. Овим путем вас позивам да се 
заједно потрудимо да та идеја постане стварност!

Ксенија Богојевић, I/2
СШ “Свети Трифун”, Александровац

Прва награда  
за фотографију
од V-VIII разреда
Лакићевић Тамара V/1
ОШ „Аврам Мразовић”, Сомбор 
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Биро за планирање и пројектовање у шумарству 
је крајем прошле године обележио јубилеј за 
поштовање - 60 година рада. Историја Бироа за 
планирање и пројектовање у шумарству уско је 
везана за развој шумарства у Србији. Када говоримо 
о уређивању шума у Србији, данас Планирању 
газдовања шумама, оно се не може замислити 
без Бироа који је директно наслоњен на овај део 
шумарске струке и чини његову окосницу.

Настанак Бироа се везује за потребу израде 
планова газдовања шумама у послератном периоду. 
Министарство планирању даје већи значај и доноси 
се одлука да се практично од Одељења за уређивање 
шума Министарства шумарстава НР Србије оформи 
централизовано привредно предузеће републичког 
значаја - Биро за планирање и пројектовање 
у шумарству, које почиње са радом 1. октобра 
1950. године. Новоосновано предузеће преузима 
започете послове Одељења за уређивање шума 
и наставља даљи рад на изради основа и планова. 
Биро се интегрише са Институтом за шумарство у 
периоду од 1973. до 1990. године и послује као трећи 
ООУР Института под називом Завод за уређивање 
шума. После издвајања из састава Института, нешто 
више од годину дана (током 1990. и 1991. године), 
послује као самостална организација под називом 
Биро за планирање и пројектовање у шумарству. Од 
оснивањс ЈП „Србијашуме“ - 1. октобра 1991. године 
- Биро послује као саставни део овог система, где се 
и данас налази.

Као и свака организација са дужим трајањем 
и Биро је имао своје успоне и падове, године 
доброг пословања и године кризе, периоде успеха 
и времена преживљавања када је излаз тражен 

и у уређивању шума изван Србије. Како је чињен 
напредак у друштву и струци, тако је и Биро 
покушавао да прати те тенденције. Најбољи пример 
за то је напредак у обради података, који је прво 
вршен ручно, затим механографски са картицама, па 
после рачунарима са одговарајућим програмима. 

С обзиром на научна искуства са факултета у 
погледу одабира начина газдовања шумама, исти 
се прописују и у уређајним елаборатима. Тако је у 
првим елаборатима велики значај дат пребирном 
газдовању, док је састојинско газдовање било 
прописивано у равничарским шумама. Крајем 60-тих 
се напушта класично пребирно газдовање и усваја 
групимично газдовање које се прописује у Србији 
више од две деценије. Почетком деведесетих се 
прелази на састојинско газдовање, које је највећим 
делом у употреби и код израде садашњих основа 
газдовања шумама.

И услови рада на терену су се мењали сходно 
општем начину живота. Првих деценија се углавном 
боравило по радилиштима, колибама, планинарским 
домовима, а неретко и под шаторима. Од седишта 
шумске секције (управе), чија се шума уређује, до 
објекта уређивања, најчешће се путовало запрежним 
коњским и воловским колима или товарним ко-
њима, а ретко шумским камионима. Седамдесетих и 
осамдесетих година за превоз се користи и понеки 
фића или касније УАЗ. Данас свака секција на терену 
има ладу ниву, најбоље и најпрактичније теренско 
возило за одлазак и боравак на терену.

Окосница Бироа у кадровском смислу су свакако 
били дипломирани инжењери шумарства. Редовно 
подмлађивање новим кадровским снагама је задатак 
који Биро мора да следи како би и у будућности 
одговрио свим захтевима када су питању послови 
на планирању газдовања шумама. Свакако, Биро 
мора да се константно технички опрема и прати 
изазове времена, али би и шумарска јавност у 
Србији требало да има разумевање за опстанак и 
напредак ове важне „институције“ у шумарству. Само 
да се подсетимо крилатице са факултета: „Уређивање 
шума је краљица шумарства“.

Овим поводом су дипл.инж. Звонимир Баковић и 
мр Братислав Кисин, дипл.инж. написали пригодну 
публикацију - монографију о 60 година рада Бироа 
где су покушали да прикажу кратак историјат Бироа 
и да истакну важност посла којим се бави овај 
јединствен део предузећа. 

У знак добре сарадње, а поводом овог јубилеја, 
захвалнице су примили Шумарски факултет, Мини-
старство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
- Управа за шуме и Завод за заштиту природе Србије. 
Као истакнути појединац колектива признање је добио 
и мр Брано Вамовић, виши пројектант, руководилац 
Одсека за израду основа у Бироу.

Уз жељу да ова шумарска пројектантска кућа 
још дуго деценија ради пројекте и едукује младе 
кадрове, срдачно јој честитамо овај јубилеј.

Јубилеј

Биро за планирање и пројектовање 
у шумарству (1950 – 2010)

Шест деценија рада  

Припремиo: 
мр Братислав Кисин
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Ловачко удружење „Мирко Лавадиновић”, уз помоћ своје матичне куће 
Шумарског факултета Универзитета у Београду, организовало је XIX по реду 
Меморијални турнир у малом фудбалу „Мирко Лавадиновић”. Ове године 
турнир је одржан 25. jуна, на спортским теренима ЈП „Ада Циганлија” уз учешће 
седам екипа. У духу традиционално добрих односа које Шумарски факултет, 
а тиме и ЛУ „Мирко Лавадиновић” има са јавним предузећима, представници 
ЈП „Србијашуме” на турниру били су Генерална дирекција, ШГ „Београд” и 
ШГ „Ужице”, а представник ЈП „Војводинашуме” било је ШГ Банат - Панчево. 
Победник турнира је екипа  ЛУ „Мирко Лавадиновић” која је у финалној утакмици 
победила екипу ШГ Банат - Панчево, а треће место припало је екипи ШГ „Ужице”, 
која је у утакмици за треће место победила екипу Студенти ерозије.

На свечаности која је приређена на Шумарском факултету, у име 
организационог одбора учеснике турнира поздравио је проф. др Миодраг 
Златић и позвао их да и следеће године учествују у јубиларном XX турниру. 
Потом су проглашене најбоље пласиране екипе турнира, а победнику је уручен 
пехар. 

Награду најбољег играча турнира понео је Милош Станковић (ЛУ „Мирко 
Лавадиновић”), најбољег стрелца Марко Новковић (ЛУ „Мирко Лавадиновић”), 
најбољег голмана Чедо Илић (Генерална дирекција), а награду за најлепши 
гол на турниру понео је Предраг Станковић (ШГ „Ужице”). У име породице, 
учесницима турнира захвалио се МScEF Вукан Лавадиновић, сарадник у настави 
на предмету Ловство са заштитом ловне фауне.

Припремиo:  Дејан Ристовић, председник Ловачког удружења „Мирко Лавадиновић” 

Спорт 

Шумарски факултет
турнир у малом фудбалу

Диплому за најбољег спонзора у име ЈП „Србијашуме” примио је 
заменик генералног директора Игор Брауновић

Најбољи играч турнира у акцији

Декан Милан Медаревић у публици

Један на један
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Хељда, житарица жутих цветова, једина је 
врста житарица чија је интензивна производња 
могућа у општинама југозападног дела Србије са 
суровом планинском климом. Њеним узгајањем на 
уситњеним парцелама данас се бави близу хиљаду 
сеоских газдинстава. Хељда се у овим крајевима и 
до сада углавном узгајала без употребе вештачких 
ђубрива и пестицида, али како ланац производње - 
од њиве до трпезе није био под надзором стручњака, 
пољопривредници нису могли да добију званичну 
потврду да се ради о органски произведеној храни. 
Та чињеница је и определила стручњаке да овај 
крај, у коме велике површине пољопривредног 
земљишта још увек нису загађене конвенционалном 

производњом, изаберу за огледно поље и промоцију 
производње уз примену декларисаних семена, 
стајњака, кречњака и минералних ђубрива.

- Огледно поље у Радијевићима биће место 
окупљања заинтересованих произвођача из овог 
краја, али и осталих општина западне Србије. 
Испитивањима ће бити обухваћене такозване 
алтернативне врсте жита, као што су хељда, голозрни 
јечам, спелта и раж, које изванредно успевају у 
брдским рејонима. Гајење ових врста биљака је 
прилично занемарено у нашој земљи, а оне су у 
свету постале интересантне јер се од њих добија низ 
производа. Велика пространства овог дела Србије, 
пре свега ливаде и незагађени терени, одмах се могу 

Пољопривреда

„Заборављене“ житарице 
гаје без пестицида

Село Радијевићи на падинама Златара добило је огледно поље на коме
 ће пољопривредници под надзором стручњака са Пољопривредног факултета 

у Земуну сејати хељду, раж и спелту, готово заборављене сорте жита. 
На њој ће се локални пољопривредници учити сетви без употребе пестицида, 

а огледно поље отвориће могућност да ове, на тржишту све траженије житарице, 
у блиској будућности пронађу пут и до потрошача ван граница наше земље

Припремиo:
Жeљко Дулановић

На Златару формиранo огледно поље 
за органску производњу хељде, ражи и спелте

Незагађена  пространства
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користити за органску производњу, без губљења 
времена на постепен прелазак са конвенционалне 
пољопривреде на систем биљне прозводње на 
еколошким основама - каже др Снежана Ољача, 
професор Пољопривредног факултета у Земуну и 
руководилац пројекта.

Под надзором еминентних страних и домаћих 
стручњака обуку из органске призводње недавно 
је прошло око 30 пољопривредних произвођача. 
На семинарима и предавањима организаованим 
у Новој Вароши у оквиру пројекта Министарства 
пољопривреде „Унапређење органске ратарске 
производње у брдско-планинским регионима 
Србије“, њих су пољопривредни стручњаци упознали 
и са чињеницом да је оваква биљна производња 
мање продуктивна од конвенционалне, али и да је 
вредност органски произведене хране на домаћем 
и светском тржишту знатно виша од уобичајене.  

- Анализе које су протеклих година обавили 
овлашћени институти за прехрамбену технологију 

показују да је хељда произведена у нововарошком 
крају органског порекла и да црно зрно задовољава 
све прописане критеријуме. Међутим, за извоз 
на западно тржиште и добијање сертификата 
неоподно је да пољопривредни стручњаци и 
овлашћене агенције по посебној процедури 
контролишу земљиште, семе, обраду имања и 
род, па је с том наменом у селу Радијевићи, које се 
сматра престоницом хељде, и формирано огледно 
пољопривредно поље. Производња хељде, којом 
је засејано осам од укупно десет хектара огледне 
парцеле због малих приноса и услова гајења, за 
пољопивреднике представља велики финансијски 
ризик. Често су довољна само два дана „врућег 
ветра“ у време цветања да десеткују род, а стална 
претња засадима су и крда дивљих свиња и јата 
птица, којима је зрно хељде омиљена храна – каже 
Јекослав Пурић из села Радијевићи, који хељду 
узгаја на преко 20 хектара и један је од највећих 
произвођача ове житарице у Србији.  

СтудИјСкА ПОСетА СЛОвеНИјИ
Представници двадесетак сеоских газдинстава из Нове вароши која су прошла обуку за органску производњу, посетили су 

крајем маја Словенију како би се у пракси упознали са начином узгоја, прераде и пласмана воћа и повртарских и ратарских 
култура произведених без употребе вештачких ђубрива и пестицида. у селима у околини марибора, крања и бледа они су 
боравили четири дана, у оквиру пројекта унапређења ратарске производње у југозападној Србији. Органска производња 
која је у Србији још у повоју, у Словенији је интензивирана пре десетак година и међу пољопривредницима има све више 
присталица.

- да органска производња има будућност и економски је исплатива нововарошки пољопривредници су у Словенији 
могли да се увере на конкретним примерима што то ће им, како очекујемо, помоћи да се определе и са класичне пређу на 
пољопривредну производњу у потпуно природним условима. тржиште у Србији, на жалост, још увек није довољно развијено, 
па је тек мали број пољопривредника тренутно спреман да се упусти у пословни ризик. Слична ситуација пре десетак година 
била је и у Словенији, а данас је у овој држави органска пољопривредна производње основни извор прихода за преко две 
хиљаде сеоских газдинстава - каже милинко Шапоњић из канцеларије за локални економски развој при Општинској управи у 
Новој вароши. 

Интензивирана 
производња

Због црне боје 
њеног брашна и 
скоројевићких 

предрасуда, хељда 
је деценијама након 

другог светског 
рата сматрана 
сиротињском 
храном и као 

таква била готово 
искорењена са 

овдашњих њива. 
Интензивна 
производња 

обновљена је 
пре петнаестак 
година када је 

због хранљивих и 
лековитих својстава 

за хељдом нагло 
порасла потражња 

у продавницама 
здраве хране. Пите 
и други производи 
од брашна хељде, 

данас се као 
специјалитети нуде 

гостима већине 
хотела и ресторана.

Незагађена  пространства

Сетва без пестицида: поља хељде на Златару
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Пчеларство и пчеле
Захваљујући богатству састојака који потичу од цветног биља и разним додацима 
којима га пчеле обогаћују у свом организму, мед садржи више од стотину разних 
материја потребних за нормалан развој и функционисање човековог организма

На земљи постоји око 20 000 
врста пчела, распоређених у 
свим подручјима света

величина пчела 
се креће од 2cm до 4cm

Пчеларство је грана пољопривреде и данас је 
развијено као изузетно обимна наука, која изучава 
живот, гајење и коришћење медоносних пчела. За 
успешно пчеларење, потребно је мало времена, 
новца, више воље, а највише знања. Знање се стиче 
на два начина: 1. практичним радом над кошницом 
(са искусним пчеларом) и 2. из књига. Непожељно 
је бити самоук пчелар. Пчеларством се људи баве 
од давнина и оно спада у најстарија занимања. 
Пчеле се гаје на готово свим континентима и у 
свим земљама света. 

Да би сакупила само 1гр. нектара, пчела 
мора да посети 125 главица црвене детелине, а 
свака главица садржи просечно по 60 цветова, 
што значи да је пчели потребно да посиса 7500  
цветова црвене детелине да би сакупила само 1гр. 
нектара. Цветови багрема су нешто издашнији и 
потребно је да пчела за сакупљање 1гр. нектара 
свега 5500 багремових цветова. Рачуна се да је 
за производњу 1кг. меда потребно да пчеле у 
кошницу донесу 120 до 150000 нектара. Да би 
сакупиле ту количину, пчеле морају да посете 
око 10 милиона цветова и пређу дуг пут од 260 
до 450 хиљада километара.

Пчела сакупља нектар и складишти га као 
мед у свом саћу. Нектар и мед стварају пчели 
енергију и помажу при развитку мишица за 
летење, као и за загревање кошнице током 
зимског периода. Пчеле сакупљају и полен 
који их снабдева протеинима за раст. Од 20 000 
познатих врста пчела, само 6 до 11 производи 
и складишти мед. Четири врсте имају традицију 
гајења од стране човека: 1. Apis mellifera/
европско-афричка медоносна пчела, 2. Apis 
florea/мала индијска пчела, 3. Apis cerana и 4. Apis 
dorsata/велика индијска пчела/. Оне се гаје још 
из времена старог Египта. 

Медоносна пчела је врста инсекта који потиче 
из југоистичне Азије укључујући Филипине. 
Први трагови медоносне пчеле нађени су на 
фосилу од 40 милиона година током Еокеонског 
периода. Пре око 30 милиона година, пчеле су 
развиле своју друштвену заједницу. Пчелиње 
друштво је чврсто изграђена заједница, у којој је 
посао складно распоређен. Састоји од женских 
(матица, радилице) и мушких (трутови) чланова 
друштва. 

Пчеларство и мед

Припремила: Сања Робовић
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За успешно бављење пчеларством поче-
тницима се саветује да пчеле купе крајем марта 
или почетком априла и то у 3-5 пчелињих 
друштава. Уз помоћ пчелара, који му је пчеле 
продао, та друштва могу исте године дати нешто 
меда. Ако није купио пчеле у рано пролеће, 
почетник их може купити и крајем маја или 
почетком јуна (не касније).

ЈУС није прописао стандардне типове 
кошница. Наши пчелари употребљавају више 
типова кошница које се разликују по величини, 
боји рамова, правцу проширења кошнице итд.

У примени су најчешће: Дадан - Блатова 
кошница, Лангстрот - Рутова, Фарарова, Алберт 
- Знидарцева и полоска кошница.

Поред незаобилазне кошнице, за успешно 
бављење пчеларством потребан је и остали 
пчеларски прибор: димилица, пчеларска капа, 
нож за отклањање кошница, кавези за матице, 

за преношење оквира, неколико матичних 
решетки, ситан алат (клешта, ексер).

Да би постигли савршен принос пчелињих 
производа, морамо напоменути да је тип 
кошнице тек пети по значењу, а утицајни 
фактори су: знање пчелара, квалитет матице, 
пашне прилике места и раса пчела. Уз добро 
знање пчелара, који ће да уради све послове 
на време и очува здравље пчела са младом 
и квалитетном матицом у добрим пашним 
условима са медоносном пчелом, постижу се 
савршени резултати.

Пчеларство је једно од најранијих занимања. 
Директне користи од бављења пчеларством 
пчелар добија следећим производима: пчелињи 
восак, пчелињи отров (убод), матични млеч, 
цветни прах (полен, пелуд), прополис, ројеве 
и матице зарад репродукције. Срж пчеларства, 
најпознатији, најомиљенији, најслађи производ, 
који је и храна и лек - МЕД!

Пчеле постоје 
око 110 милиона година. 
На свету има приближно 

20 000 врста пчела. 
Налазе се на свим 

континентима, 
осим на Антарктику

Пчеле живе 
у току сезоне 45-50 дана, 

јесење пчеле живе
 до 5-6 месеци 

Припремила: Сања Робовић

 Предњи пар ногу  пчели служи за  одржавање и чишћење тела 
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Када купујете мед, најбоље је да га пробате. Мора 
бити сладак и да благо дражи грло. Проверите његову 
коензистенцију: прави мед не тече брзо и не капа са 
кашике, већ тече полако. Да бисте проверили да ли је 
разређен са шећерним сирупом, ставите парче хлеба 
у мед неколико минута. Ако се хлеб размекша и натопи 
влагом, онда је мед разређен. 

Мед је идеалан извор енергије. Битан је начин његовог 
узимања, па се зато морају поштовати основна правила.                

Мед се узима дрвеном или пластичном кашичицом, 
никако металном. Најбоље је растворити га у млакој води, 
никако у топлијој од 45 степени.       

Мирис меда је предиван и јединствен и зато се користи 
у парфемима. Његов мирис се добро слаже са различитим 
нотама. Може бити драматично горак, заводљиво или 
невино сладак, уноси природну завршеност у цветне 
композиције, савршено се слаже са дневном топлотом, 
лимуном и другим воћем.                   

Захваљујући пчелама, тим малим вредницама, можемо 
да уживамо у свим чарима меда. 

У току целог живота пчела произведе 1/12 кашичице 
меда.      

По дефиницији, мед је чист производ у коме нема 
додатка било које друге супстанце.     

Мирис меда је један од неодољивих и узбудљивих 
природних мириса, који очарава не само људе, већ и 
многе животиње.

Можда је мед сладак баш зато што је добијен тешким 
радом пчела, јер се најлепше одмара управо после тешког 
рада, а живот пчела је добра тема за размишљање свима 
који трагају за смислом живота.

Пчеларство и мед

Припремила: Сања Робовић

мед је густа, слатка, сирупаста материја, производ медоносних пчела. 
добијен је од сабраних воћних и других сокова, прерађених у пчелињем желуцу

M e д
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Лековито биље
Аутор: Драган Недељковић

Станиште – Распрострањена на свет-
лим и топлим местима, поред шума и ши-
бљака, поред насеља.

Дрога – Осушен цвет и ређе плод. 
Цвасти се одсецају на почетку цветања по 
лепом и сунчаном времену. Прикупља се 
зрео плод.

Састојци – Цвет зове садржи ком-
плекс флавоноидних хетерозида, тритер-
пенске деривате, слузи, танине, органске 
киселине и мало етарског уља. Плод је 
богат шећером, воћним киселинама и ви-
тамином Ц.

Деловање – Цвет зове појачава 
знојење (дијафоретик), бронхијалну се-
крецију и излучивање урина. Користи се 
као топао напитак код прехлада, грипа и 
разних врста кашља. Често се користи у 

комбинацији са липом. Цвет и ређе плод 

зове користе  се као диуретик. Због садр-

жаја слузи, зова се користи и као благ лак-

сатив. 

Плод зове се традиционално користи 

као лаксатив. Употребљава се у домаћин-

ству за израду пекмеза, желеа и вина.

Употреба 

Чај од цвета: 3гр сувих цветова се 

прелије са 150мл кључале воде, поклопи 

и после 10 минута процеди. Дневно се 

пије до 4 шоље топлог чаја.

Одвар од плода: 10гр сувог плода се 

прелије са 150мл хладне воде, загрева до 

кључања, кратко кува и после 10 минута 

процеди. Дневна доза је 10-15гр дроге.

Зова

Водопија

Sambucus nigra, базга

Cichorium intybus, цикорија, жентрга, гологуза

Брошуре о гљивама и лековитом биљу можете наручити на тел: 063/278-941
Сајт: www.seoski-turizam.org.rs

Станиште – Распрострањена поред 
путева, на ливадама, на недовољно об-
рађеном земљишту.

Дрога – Корен и ређе надземни део. 
Корен се вади у јесен јер тада садржи 
највише инулина. Надземни део се при-
купља у време цветања биљке. 

Састојци – У корену се налази око 
20% инулина, а код гајених биљака и до 
58% и око 0,1% горких гликозида.

Деловање – Водопија је углавном 
народних лек који се користи код боле-
сти јетре и жучи. Помаже код варења и 
стимулише излучивање урина. Најбоље 
деловање има свеж сок добијен из целе 
биљке. Користи се у терапији гастритиса, 
хемороида и цревних упала.

Употреба 
Припрема чаја: 2 кашичице осушене 

и самлевене дроге прелију се са 150мл 
прокључале воде, поклопи се и после 20 
минута процеди.

Припрема декокта: 1 кашичица 
дроге прелије се шољом хладне воде, 
загрева до кључања и кува 30 минута, ох-
лади и процеди. Код срчаних побољења 
праћених отоцима пије се 3 x 1/2 шоље 
пре јела. 

Код опште слабости и малокрвности 
користи се 3-4 x 1 кашика свежег сока са 
водом, 30 дана. 

Замена за кафу: 1 кашика корена се 
испече, самеље, кратко кува у 1/2л воде и 
профилтрира. Додаје се кафи, 3 дела кафе 
и 1 део водопије.

Ревија „Шуме”август 2011. 31



Ревија „Шуме” август 2011.32

Дрвећа су организми који на планети живе најдуже. Једна од тајни дуговечности је њихов 
васкуларни систем, који омогућава деловима стабла да док једни умиру, други делови 
напредују. Многи луче одбрамбене компоненте како би се заштитили од смртоносних 
бактерија и паразита. За разлику од животиња, ћелије ових дрвећа нису подложне генетским 
мутацијама како године пролазе.  Нека стабала пркосе времену слањем клонова или генетски 
идентичним копијама, тако да смрт стабла не значи и крај за организам. Огромна колонија 
може да има хиљаде индивидуалних стабала, која деле исту мрежу корења. Представљамо 
неке од најстаријих, највише поштованих и најимпресивнијих стабала на земљи.

Из света

Најстаријe дрвеће на планети

Конгеген 
(Quercus robur)
Овај квргави, древни храст 

лужњак живи на северу Данске, 
у Јагерсприс шумама. Научници 
процењују да је “Краљ Храстова” 
стар између 1.500 до 2.000 година и 
он је кандидат за титулу најстаријих 
појединачних дрвећа у северној 
Европи. Иако је проклијао на 
отвореној ливади, дрвеће које 
расте око њега полако га затвара 
и убија.

Матуа Нахере 
(Agathis australis)
Ово величанствено Каури 

дрво је смештено у последњим 
прастарим кишним шумама које 
се протежу у Ваипоуа шумама 
на Новом Зеланду. Сматра се да 
је дрво старо око 2.000 година. 
Са обимом од 16 метара Матуа 
Нахере је најдебље дрво на 
Новом Зеланду. Гигант, чије име 
значи “Отац шуме” био је тешко 
оштећен у олуји 2007. године.

Јомон Шуги (Cryptomeria japonica)
Ово стабло са висином од 25,3 метра и обимом од 16 метара највећи је 

четинар у Јапану. Дрво расте у магловитим, прастарим шумама на северу 
највише планине на острву Јукушима у Јапану. Прстенови дрвета указују да 
је старо између 2.000 и 7.000 година.

Открићем овог дрвета јапанска влада је заштитила шуму чији је простор 
претворен у туристичку атракцију. Никоме није допуштено да приђе овом 
јапанском благу и може се видети само са платформе која је удаљена 50 
метара. Иако га зову јапански кедар, није у вези са кедровима. Уместо тога, 
он је део Чемпрес породице која се може  наћи само у Јапану. 
То је национално дрво и обично се налази око храмова.
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Метузалем (Pinus longaeva)
Најстарије појединачно дрво живи на 10.000 метара надморске висине у 

Инио Националној шуми, у Калифорнији и старо је невероватних 4.765 година. 
Ово прастаро дрво је већ било старо један век пре изградње прве пирамиде 
у Египту. Дрво је скривено у Великом басену међу осталим миленијум старим 
бристелеконским боровима у шумараку који се зове шума Древних. Да би 
заштитили стабла од вандализма, шумска служба његову тачну локацију држи у 
тајности.
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Генерал Шерман (Sequoiadendron giganteum)
Ова џиновска секвоја протеже се 84 метра у ширину. Висока је као 

солитер од 27 спратова и у обиму има 31 метар. То га чини највећим 
(по запремини) појединачним дрветом на свету. Генерал живи у 
Секвоја Националном Парку у Калифорнији. Научници верују да 
стабло може бити старо од 2.300 до 2.700 година. Просечна старост 
џиновских секвоја је 600 година, тако да је генерал Шерман деда у 
Секвоја Националном Парку.

Дрво од стотину коња (Castanea sativa)
Највећи и најстарији живи питоми кестен на нашој планети је 

назван Кестен од 100 коња и живи на Сицилији у Италији. Име је 
добио према легенди да се краљица Арагона и њених 100 витезова 
склонило под њеним моћним стаблима у току жестоке олује. Ово је 
један велики отац са стаблом које се протеже 58 метара у ширину. Ова 
мера је узета 1780. године и као дрво са највећим обимом ушао је у 
Гинисову књигу. Толиког је обима да је и само подељено у неколико 
стабала и сви деле исти корен. Старости је негде између 2.000 и 4.000 
година. Можете ли да замислите шта би све ово дрво видело да је 
имало очи? 

Јардин Клека (Juniperus scopulorum)
Ова клека живи у Националном парку 

у Јути. Првобитно се мислило да је старо 
око 3.200 година, али на основу узорака 
утврђено је да је старо 1.500 година. 
Дрво је око 12 метара високо 
и 24 метра се протеже у ширину.

Сенатор 
(Taxodium ascendens)
Овај гигантски ћелави 

чемпрес живи у полутропском 
великом парку дрвећа, на 
Флориди, међу палминим 
дрвећем. Сенатор је највећи по 
запремини дрвета источно од 
реке Мисисипи. Висок је око 
38 метара, а његова старост је 
процењена на 3.500 година. 
Овај готован је толико велик у 
односу на све око себе да су га 
локални Индијанци користили 
као оријентир за навигацију.
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Алерце Дрво (Fitzroya cupressoides)
Ово величанствено зимзелено дрво је 

откривено 1993. године у шумарку у Андима, 
у Чилеу. Користећи прстенове на дрвету, 
научници су утврдили да је гигант стар 3.620 
година. Иако овај Патагонијски чемпрес може 
да достигне висину од 46 метара они годишње 
добијају само милиметар у обиму и може да 
потраје хиљаду година да потпуно одрасте. 
Алерце је друго најстарије дрво на свету чија је 
старост тачно израчуната.

Зороастријски Сарв 
(Cupressus sempervirens)
Најстарије живо биће у Ирану је гигантски 

чемпрес у Абаркуху, у Ирану. Ова девојка је 
стара између 4.000 и 4.500 година, у време 
када је Стоунхенџ био завршен. Зороастриан 
Сарв је висока око 25 метара и има обим од 
11,5 метара. Њен труп је подељен у неколико 
уско повезаних стабала који се хране из истог 
кореновог система.

Лангернив тиса (Taxus baccata)
Овај чувар гробова у порти цркве светог Дајгена у Лангерниву, у 

Велсу, једна је од најлепших античких тиса, изникла током бронзаног 
доба и стара је између 4.000 и 5.000 година. Тиса дрвеће може да 
живи веома дуго, јер се репродукују без помоћи опрашивања, тако 
да је ово један живи организам који је видео 40 векова живота. То је 
оно што улива страхопоштовање када га погледамо.

Санленд Баобаб (Adansonia digitata)
Санленд Баобаб, познатији као дрво паб, налази се на Санленд 

фарми у Јужној Африци. Велики Баобаб је познат јер у свом шупљем 
деблу има бар и вински подрум. На основу карбон методе његова 
старост се процењује на око 6.000 година. Пречник стабла је 10,64 
метара, висина је 19 метара, а обим дебла 33,4 метара.

Стабло се састоји из два спојена дела. Сваки од ових делова има 
огромна удубљења у којима је власник фарме 1993. године отворио 
кафану и подрум вина и од тада је дрво претворено у популарно 
туристичко одредиште.
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Прометеј (Pinus longaeva)
Прометеј је био поносни члан породице познате као Велики 

басен бристелеконских Борова на највишој планини у Невади. 
Године 1964, студент из Шумске службе САД који је желео да 

уради истраживање посекао је Прометеја, најстарије живо дрво 
на свету. Студент тврди да није знао да је дрво стајало на том 
место скоро 5000 година и чувало наше земаљске тајне. Прометеј 
није могао да се брани и човек никада не може чути крик који је 
одзвањао кроз ходнике времена.

Било чији живот који је прекинут руком човека је велики губитак. 
Посебно је тужно када је тај живот садржао толико мудрости, а све је 
изгубљено зарад научних открића. Место где је стајао сада широм 
земље гледају ћутећи.

Стари Тјико (Picea abies) 
и стари Рамсус (Picea abies)
Ова два древна дрвета живе у Шведској 

већ 9.550 година. Норвешка смрча, висока 4,8 
метара, живи на планини Фулу. То је најстарије 
клонско стабло са једном стабљиком, а корен је 
пустио недуго након што су се глечери повукли 
из Скандинавије након последњег леденог доба. 
Научници су из корена карбон методом утврдили 
старост ове издржљиве смрче. Хиљадама година, 
претеће тундре-климе су чувале Старог Тјика у 
облику жбуња, али како се током прошлог века 
време загревало из жбуња је израсла у потпуно 
функционално дрво. Смрчу је открио геолог Леиф 
Кулман, који је дрво назвао по свом мртвом псу.

Стари рамсус, који је такође из породице 
смрча, живи у историјској покрајини Хердалиа у 
центру Шведске.

Пандо (Populus tremuloides)
Пандо је клонирана „дрхтава колонија“ једног 

мушког дрхтавог дрвета јасике која се налази 
у Аспену, у Јути и заиста је древна. 105 хектара 
колоније се састоји од генетски идентичних 
дрвећа, под називом стабљике, повезаних са 
једним кореновим системом. “Дрхтави гигант” 
започео је своје стварање пре 80.000 година, када 
су наши преци још увек живели у Африци. Према 
неким проценама шума је стара и око милион 
година, што би значило да Пандо потиче 800.000 
година пре Homo sapiens. Тежак је 6,615 тона, што 
га чини најтежим живим организмом на земљи.
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Џурупа храст (Quercus palmeri)
Почео је живот за време последњег леденог доба, 

давно пре него што се човек окренуо пољопривреди 
и изградњи првих градова на Блиском истоку. Ту 
је већ био хиљадама година, када су Египћани 
градили своје пирамиде, а древни Британци 
подигли Стоунхенџ. Стоји на брду Виндсвепт у јужној 
Калифорнији најмање 13.000 година.
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Национални паркови

Дворац је за вршен 1748, након три године 
изградње, а на ос но ву сопственог ди зај на Фридриха 
и дизајна његовог личног архитекте генија Георга 
Вензес ла ус фон Кнобелсдорфа. Дворац је одлично 
уклопљен у околину. Из њега се пружа видик на 
предиван огроман дворски парк с једне стране, 
и прилаз с друге. То је једно спра тна трокрилна 
зграда која се налази изнад виноградских тераса, 
специјално креираних за дво рац. Палата - која је 
била ом и   љена резиденција краља, а који се овде 
опуштао од државних обавеза слушајући музику и 
читајући - обогаћена је преко простране степенасте 
те расе специјално креираним виноградима. 

Фридрих Велики је био велики љубитељ 
уметности. Рококо је био стил његове младости и 
њ ега се држао и у старости, кад је тај стил већ почео 
да излази из моде. Рококо стил у уметности појавио 

се у Француској почетком 18. века као наставак 
барокног сти ла, али у супротности са тежим темама 
и тамнијим бојама барока, рококо карак те рише 
пуноћа, грациозност, разиграност и лакоћа. Сансуси 
је је дан од најлепших дво раца рококоа, изграђен 
је и опремљен с пуно укуса и осе ћа ја за меру, сви 
де та љи се савршено уклапају у целину. Одише 
интимном атмосфе ром у којој је Фрид рих Велики 
често боравио. Интересантно је да је у њему три го-
дине живео и ње гов пријатељ Волтер.

Током 19. века Сансуси је постао резиденција 
пруског краља Фридрика Вилхелма IV, који је 
запослио архитекту Л. Персиуса да обнови и увећа 
палату, док је Ферди нанд фон Арним био задужен 
да преуреди простор и поправи поглед из палате. 
Палата, заједно с градом Потсдамом, остала је 
дворска резиденција не мачких царских породица 

Сансуси парк у Берлину

Припремила: 
Проф. др 
Љиљана Вујковић

Сансуси Парк је један од највећих паркова у околини Берлина, а налази се у Потс да му. 
Парк је у склопу Дворца Сансуси (Sanssouci), ремек дела из епохе Фре дерик роко ко а, 

изграђен од стране Фридриха Великог као његова летња рези ден  ција, у којој је желео 
да се опусти далеко од помпе и церемонија Берлинског двора. То је нагла шено и самим 

именом палате: на француском sans souci значи „без брига” или “безбрижно”

Ревија „Шуме” август 2011.36



Ревија „Шуме”август 2011. 37

све до пада династије Hohenzollern 1918. У њиховом 
вла  сништву је и била до 1927. године, када је припала 
Пруској управи за паркове и па  лате.

Током Другог светског рата палата је остала 
скоро недирнута (осим Фридриховог млина који 
је уништен), и поред разорних битака које су се 
одвијале у њеној непосре д  ној близини 1945. године. 
Након рата постала је туристичка атракција у 
Источној Немач кој и није доживела судбину других 
царских споменика, који су због немара пропа дали. 
Палата је одржавана у складу с њеном важношћу и 
била је отворена за јав ност.

Након уједињења 1990. године, враћена је већина 
њеног блага с обе стране Немачке и испуњена је 
последња жеља Фридриха Великог да буде сахра-
њен у својој палати, у Маузолеју који се налази у 
парку. Исте године пала та Сан суси стављена је на 
УНЕСКО-ву листу места светске баштине у Европи 
као један од двораца у Потсдаму и Берлину. Том 
приликом је наведено:

Палата и парк Сансуси, позната и као “Пруски 
Версај”, представља синтезу уметничких покрета 
18. века у градовима и дворовима Европе. Овај склоп је 
јединствен пример архитектонске креативности и 
вртног дизајна у духу монархијских идеја државе.

Парк је јединствен пример пејзажног дизајна 
монархистичких идеја пруских владара и њихове 
тежње ка еманципацији. Заштићено подручје је 
проширено 1992. и 1999. године, тако да данас 
покрива преко 500 хектара и укључује 150 
грађевинских об је   ката изграђених од 1760. до 1916. 
године. Ову палату и парк годишње обиђе више од 
два милиона посетилаца из целога света.

Краљ Фридрих II је изабрао брдо познато као 
“Vusten Berg” (пустињско брдо) у се ве ро западном 
делу града Потсдама за изградњу своје лет ње 
резиденције. Инди ви дуално креирање почело је 
1744. године са изгра д њом шест виноградских 
тераса, лу ч   но централно лоцираних, за гајење 
воћа. Барокни партер са четири „bro derie“ сек ци је 
и четири ниска травна простора леже у подножју 
тераса издељених пира ми да ма од тиса и саксијама 
наранџиних стабала. Пет редова кестенова оиви ча-
ва и винограде и партер. Централна оса са четири 
авениј ска дрвореда води до другог дела парка, који 
се завршава Новим двором подиг ну тим 1769. године.

Вртови су се, међутим, развили дуж главне 
централне осе у дужини од скоро 2.5 километра.
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 Источно од Сансуси тераса саграђена је велика 
стаклена башта, која је у периоду од 1753. до 1755. 
године заме ње на сли кар ском галеријом пројектанта 
Јохан Готфрид Буринга. Галерија слика је најстарији 
постојећи музеј изграђен за владаре у Немачкој. 
Као и сама палата, то је дуга, ниска зграда, којом 
доминира централна купола.

Од класичног партера испод терасастих 
винограда до Новог дворца развија се пеј з а ж-
но компоновани парк (Rehgarten), кога пресеца 
поменута централна але ја, а у ободним деловима 
парка подигнуто је неколико значајних објеката који 
обо  га ћују ову парковску композицију. 

Двадесет година након стварања Сансусија, 
Фридрих гради Нови двор (Neues Pa     lais) у западном 
делу парка, између 1763. и 1769 године. Ова палата 
се налази на крају главне централне аве није, која у 
правој линији пресеца парк. Ова далеко већа палата 
је била у директној су про т ности са опуштеним 
карактером Сансусија и приказује Фридрихову моћ и 
сна гу у све ту. Дизајн Новог двора требало је да укаже 
на то да су пруске могућ но сти не сма њене упркос 
поразу у седмогодишњем рату.

Фридрих је инвестирао значајна средства у систем 
фонтана Сансуси парка, јер су елементи са во дом 
јасна компонента барокних вртова. Међутим, Нептун 
пећина, завршена 1757. у исто ч ном делу парка, врло 
ретко је коришћена. На врху Руиненберга, на висини 
од око шест стотина метара, налазио се базен из кога 
вода није могла да стигне до парка. Због „фон   тан ских” 
недостатака у пројекту и недовољног познавања 
хидрауличких прин ци па, пројекат није успео.

Фридрих је умро 1786, али је парк наставио да се 
шири и развија још скоро два века. У го ди нама после 
1825, потомак Фридриха затражио је од LENNE-а да 

дизајнира пеј зажни врт Шарлотенхоф, на земљишту 
које је припојено Сансусију. Постепено, Сан  суси је 
постао пример мешовитог стила. Шинкел, велики 
неокласични архитекта, про  јектовао је Шарлотенхоф 
1826. године, дворску баштованску кућу 1829. и 
рим ско купатило 1834. године. Волео је да ствара 
питорескне ефекте јединственим третирањем 
архитектуре и пејзажа.

У парку има много занимљивих објеката, од којих 
су многи споменути, али напо ме нућемо још неке, 
који су врло интересантни и које треба посетити. 
То је Палата Ор а н жерије, која је са својом 300 
метара дугом предњом фасадом, изграђена у сти лу 
италијанске ренесансе, по угледу на Вилу Медичи 
у Риму и Уфици у Фиренци. У за    падном холу, систем 
грејања оригиналан у поду и даље је присутан и 
функционише. У углу зграде на крају Хола Оранжерије 
су били краљевски апартмани и одаје послу ге. Испред 
перистила Елизабет, жене Фридриха Вилхелма IV, 
стоји кип краља подигнут у спомен после његове 
смрти 1861. године.

На западу, испод анекса, архитекта Петер Јозеф 
Лене дизајнирао је Рајски врт 1843/1844. У њему су 
многе егзотичне цветне и лисне биљаке. Атријум, мала 
згр а да у средини ограђеног простора, изграђена је по 
плановима Лудвига Персиус 1845. године. Тренутни 
Ботанички врт, са својом систематски приређеном 
садњом, користи се од стране Универзитета у 
Потсдаму као наставни врт.

Интересантан објекат је и протестантска Црква 
мира, која се налази у Марли башти по ред зелене 
ограде на поседу палате Сансуси парка. Црква је 
изграђена у складу са жељама и са активним учешћем 
уметнички надареног краља Фридриха Вилхелма IV и 
по пројекту дворског архитекте, Лудвига Персиуса.
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Кинеска чајџиница (1754-57) у Рехгартену је пример 
дизајна из 18. века, која је по себно креирана у кинеском 
стилу. Златне фигуре у рококо стилу дају све тлуцаву но  -
ту овој егзотичној на изглед згради, коју је саградио Јохан 
Готфрид Буринг ко ри с  тећи планове Фридриха Великог. 
Окружење овог објекта је предиван део пејзаж ног парка са 
великим травним ливадама и моћним стаблима листопадних 
врста дрве ћа.

Објекти Белведера на Клаусбергу, Маузолеј, дворац 
Шарлотенхоф, Кинеска кућа за чај и бројни други об јекти по 
ободу парка Сансуси су врло интересантни и сваки од њих 
је посебна прича са својом историјом настанка и садашњим 
стањем, али их је немогуће овде де таљније описати.

Овај дворски парк, као и многи други у Немачкој, а и 
широм Европе, значајна су кул турна пејзажна баштина, 
коју треба чувати и неговати, а њихова посета вра ћа нас 
не само у разне периоде историјског развоја стилова у 
пејзажној архитектури, већ и у историју, у значај и вели чи ну 
њихових власника који су се надметали и у креирању тако 
великих и значајних пеј зажних остварења, којима је парк у 
Версају увек био узор, па су желели да га бар у неком делу 
подражавају и створе своје вртове за уживање, као што је и 
овај о коме смо испричали једну скромну причу, иако сам 
врт заслужује мно го више простора.

Шумарски 
српско - енглески речник

мр Ана тонић

Речник стручних термина из области шумарства (и сродних 
дисциплина) намењен је као допуна уз стандардни српско-
енглески речник. Многи стручни термини не могу се наћи 

у стандардним речницима, или се налазе у својим другим значењи-
ма. С друге стране, неки општи термини имају своја специфична зна-
чења у области шумарства. 

Речник шумарства неминовно се осавремењује и проширује 
еколошким терминима у складу са Агендом 21, документом Рио кон-
френције о животној средини и развоју, у коме се предлажу правци 
активности међународне заједнице и држава појединачно на плану 
остваривања циљева одрживог развоја. Мултидисциплинарни при-
лаз газдовању шумама и друге савремене филозофије газдовања 
шумама, као и наглашене општекорисне функције шума, уносе нове 
термине, који раније нису били карактеристични за шумарство. 

А

алат шумског радника - forest tools; forest implements   
алохтони - allochthonous
алтерисан - altered   
алувијална равница (раван) - alluvial plain 
алувијално ливадско земљиште - aalluvial meadow soil 
америчка липа - basswood
амерички јасен - white ash (Fraxinus americana L.)
амортизација - depreciation
амортизер - shock absorber
анализа прилива готовине - cash flow analysis
адвентивни пупољак - adventitious bud   
анкеровање, усидрење - anchoring; anchorage
апробација семена - cerified seed
апсолутна влага - absolute humidity   
апсорбована топлота - absorbed heat   
ар - are 
арбитража - arbitrage
ареал распрострањења - range of distribution
ариш - larch (Larix sp.)
ариш европски - Europen larch (Larix europea DC, Larix decidua Mill)
аришев мољац  - larch casebearer (Coleophora laricella Hubner)
арматура - reinforcement
армирати - to reinforce
арондација - plot alignment
артески бунар - artesian well   
артески аквифер, сапета издан - artesian aquifer, confined aquifer
асиметрија - asymmetry; skewness 
асоцијација (биљна) - plant association; association of plants
атестирано семе - certified seed 
атомизер прскалица - atomizer sprayer
аукција дрвета - timber auction; public sale of timber; log auction
аутоматска пречница - recording caliper
аутономна трговинска мера - autonomous trade measure
аутохтоне заједнице - indigenous communities
аутохтони - autochthonous; native
ацидификација; закисељавање - acidification; souring; turning sour
ацидофилан - acidophilous
ацидофилна врста - acid loving species 
ашов - spade
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Туризам

„Небески краљ“ мамац за туристе
У походе царству орла лешинара у кањону 

Увца, туристи и планинари су крајем пролећа први 
пут могли и пешице - око 25 километара дугом 
планинском стазом од Растока  и дрвеним мостићима 
постављеним преко усека и кланаца. Пешачка стаза 
изграђена недавно у најатрактивнијем делу кањона 
и једна од најдужих ове врсте у Србији ускоро 
ће бити уцртана и у званичну мапу планинарских 
стаза Европе. Шетајући стазом и одмарајући на 
видиковцима изграђеним на висовима изнад ка-
њона, посетиоци специјалног резервата природе 
могу да уживају у погледу на мендре Увачког језера 
и да задивљујући лет белоглавог супа први пут 
посматрају и из - птичије перспективе.

Како би лепоте заштићеног природног добра  и 
Увачког, Златарског и Радоињског језера у њедрима 
кањона видео што већи број туриста, предузеће 
„Резерват Увац“ последњих месеци увело је низ 
нових садржаја и обогатило туристичку понуду 
специјалног резервата. Због атрактивних пејзажа 
и колоније белоглавог супа, једне од последњих у 
овом делу Европе, кањон Увца све је примамљивија 
туристичка дестинација и бележи стални раст броја 
посета.

- Резерват је прошле године посетило рекордних 
20  хиљада гостију, а захваљујући новим садржајима 
очекујемо да ће овај број у 2011. бити знатно 
премашен. Изборили смо се за препознатљиво 

Припремиo: 
Жељко Дулановић

Фото: 
Резерват Увац

Резерват Увац новим садржајима привлачи све више гостију
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ОЧИШЋеНА кОРИтА ПРИтОкА
Око 25 лица са тржишта рада, које је предузеће „Резерват увац“ пролетос упослило у оквиру 
пројекта јавних радова, од секундарног отпада очистило је обале три језера у кањону увца и 
њихове притоке. током акције која је трајала шест месеци прикупљено је и на градску депонију 
одвезено преко девет хиљада џакова пластичне амбалаже, кеса, конзерви... Први пут очишћено 
је и уређено корито Злошнице и Рикаче, притока Златарског и Радоинског језера, које су мештани 
околних села били претворили у дивље депоније.

место на туристичкој мапи Србије, а поред ђачких 
екскурзија, гостију Златара и Златибора и путника 
магистралом ка мору, све је више и приватних и 
јавних предузећа која за своје пословне партнере 
и сараднике организују једнодневна крстарења 
језерима у кањону Увца и посете станишту „небеског 
краља“ – каже Слободан Љубојевић, директор 
предузећа „Резерват Увац“. 

Специјални резерват природе „Увац“, који се 
простире на око 7.500 хектара, протеклих месеци 
подсећао је на право градилиште. Поред пешачке 
стазе ободом кањона, у близини Хидроелектране 
„Увац“ и жичане волијере за опоравак повређених 
птица, изграђена је и такозвана „едукативна стаза “ у 
дужини од око 500 метара са паноима илустрованим 
фотографијама биљног и животињског света, а код 
бране на Растокама уређен је прилаз пристаништу 

за чамце. У Кокином Броду, уз брану на Златарском 
језеру, уз помоћ Владе Србије и општине Нова Варош 
стављен је под кров визиторски центар - објекат који 
ће бити својеврсни инфо-центар и централно место 
за прихват посетилаца резервата.

-  У овом објекту, који изгледом подсећа на брод 
насукан на језерску обалу, туристи могу да купе 
сувенире, дозволе за риболов и предахну уз чај од 
лековитих планинских трава, а након тога се отисну у 
обилазак јединственог драгуља природе и станишта 
белоглавог супа са око 500 птица и преко 20 рибљих 
вртса. Девет стално запослених чувара природе 
који кањон Увца познају као свој џеп, уједно су и 
туристички водичи. Посетиоци резервата код нас 
могу изнајамити и чамце, а на Увачком и Златарском 
језеру и два туристичка сплава-кватрамарана, који 
могу да превезу око 60 туриста - каже Љубојевић.  



Ревија „Шуме” август 2011.42

Туристичка агенција

ПОПУСТ 10% ЗА РЕЗЕРВАЦИЈЕ ДО 15.11.2011.

Копаоник је највећи скијашки центар Србије и несумњиво 
један од најлепших центара у овом делу Европе. Врхунски 
уређени терени скијашког центра Копаоник пружају неизмерно 
уживање свим категоријама скијаша, од почетника до 
скијаша врхунских способности и чине боравак на Копаонику 
незаборавним. Скијашки центар Копаоник има око 55 км стаза 
уређених за алпско скијање и 12 км стаза за нордијско скијање. 
За љубитеље ноћног скијања  осветљена је стаза “Мало Језеро”. 
Осим тога, за најмлађе скијаше и почетнике обезбеђен је  простор 
„ски вртића“ са покретном траком и карусел која олакшава да 
се овлада основним скијашким вештинама. Преко 70 одсто 
скијалишта покривено је системом за вештачко оснежавање. 
Системом за вештачко оснежавање покривене су стазе: Караман 
А и Б, Панчићев врх, Дубока 1 и 2, Сунчана долина, Мало језеро, 
Крст, Крчмар, Кнежевске баре, Мали Караман, Марине воде, 
Караман и припадајући ски путеви. Овим се постигло да сезона 
скијања траје дуже, а скијаши, како почетници тако и они мало 
захтевнији, могу бити сигурни да ће током сезоне моћи да 
уживају у одлично припремљеним стазама.

Све стазе су веома добро повезане системом жичара и 
ски лифтова, капацитета од преко 32.000 скијаша на сат. Овај 
систем чини једна шестоседна жичара, 4 четвороседне, три 
четвороседне жичаре са покретном траком за укрцавање 
скијаша, три двоседне жичаре, два ски лифта “сидро”, осам 
ски лифтова „тањир”, као и три везна ски лифта. Поред стаза 
за алпско и нордијско скијање, скијашки центар Копаоник 
поседује и уређен snow-board парк, на коме се организују 
многа такмичења домаћег и међународног карактера.

Апп Србијашуме се састоје из три објекта од којих су 
два потпуно нова и налазе се у непосредној близини хотела 
„Путник”. Од најближе жичаре су удаљени 500м, а од центра 
туристичког комплекса Копаоника 1,5км. Нови објекти 
располажу двокреветним и трокреветним студијима, а 
старији објекат четворокреветним. Сви имају комплетно 
опремљену кухињу, купатило (туш/WC) и ТВ. Гости апартмана 
могу да користе паркинг и скијашницу (објекти су у процесу 
категоризације).

Kопаоник
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Цене су по студију у динaрима за наведени период

АПП СРБИЈАШУМЕ Тип собе/смештај Услуга
Дец 

10,17
Дец
24

Дец
31

Јан
07

Јан 
14,21

Јан
28

Феб 
04,11

Феб
18,25

Мар
03,10

Мар
17

МИНИМАЛАН БРОЈ НОЋЕЊА 2 3 7 7 3 3 3 3 2 2

ШУМСКА 
КУЋА 1

Стд 2+2
НА

13475 24640 42350 42350 24640 27720 27720 27720 24640 16940

Стд 1+3 
(поткровље)

12250 22400 38500 38500 22400 25200 25200 25200 22400 15400

ШУМСКА 
КУЋА 2 и 3

Стд 1+0
НА

10220 16940 23660 23660 16940 18620 18620 18620 16940 11900

Стд 1+1 12705 20405 35000 35000 20405 22890 22890 22890 20405 14350

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА  10=9, 7=6, 5=4 ВАЖИ У ПЕРИОДУ од 10.12-31.12.2011. 
и од 14.01 – 04.02 СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА  7=5 ВАЖИ ОД 10.03

НАПОМЕНА: ЗА МАЊИ БРОЈ НОЋЕЊА ОД МИНИМАЛНОГ ЦЕНА СЕ УВЕЋАВА 20%

Легенда: 
НА-најам

Шумска кућа 1
Шумска кућа 2,3

2+2 два стандардна и две фотеље на развлачење 1+0 двосед на развлачење

1+3 1 стандардни и 3 фотеље на развлачење 1+1 двосед и фотеља на развлачење

Цена укључује:
Смештај у изабраном студију
Организацију аранжмана.

Доплате:
Боравишна такса и осигурање 170 дин по особи дневно, деца 7-15 год 120 дин дневно, деца 
до 7 год 70 дин дневно. (плаћају се на рецепцији апартмана)
Гости апартмана могу да уплате на рецепцији хотела Путник доручак, ручак 
или вечеру у износу од 400 дин по оброку. (доручак/вечера-шведски сто, ручак - мени).
Дочек Нове године у хотелу Путник износи 35€ по особи. 
(плаћа се на рецепцији хотела - потребно је унапред извршити резервацију места).

КАРАКТЕРИСТИКЕ СКИ ЦЕНТРА
Висина центра – 1.770м 
Највиши врх – 2.017м 
Укупна дужина стаза и ски путева – 55.000м 
Укупан капацитет жичара – 32.000 скијаша/сат 
Број жичара, ски лифтова и везних ски лифтова – 24

Број лаких стаза – 21 
Број средњих стаза – 9 
Број тешких стаза – 6 
Максимална висинска разлика – 512м 
Најдужа стаза – 3.500м 
Дужина ноћне стазе – 450м 
Нордијске стазе – 12км 
Постоје три стазе по ФИС стандарду за слалом, велеслалом, супер велеслалом и спуст

Београд - Копаоник ...... 290км      Нови Сад - Копаоник ..... 370км    Ниш - Копаоник .............. 118км

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА
 1. УПЛАТА ДО ПОЛАСКА – приликом резервације уплаћује се 30% аконтације од цене аранжмана, а остатак најкасније 15 дана пре поласка.
2. ТУРИСТИЧКИМ КРЕДИТОМ.
3. УПЛАТА У ВИШЕ РАТА - уплата аконтације од 30% приликом резервације, остатак уплате чековима грађана на 10 месечних рата које је потребно 
депоновати организатору по уплати аванса приликом резервације. 
4. ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА са којима Србијашуме има склопљен уговор (Visa, Visa Elektron, Maestro, Master, Dina и American Express). Туристичка агенција 
Србијашуме задржава право да пропише и другачије услове плаћања за поједине (промотивне) понуде.
НАПОМЕНА: У случају поремећаја на тржишту роба и услуга организатор задржава право кориговања цена на неплаћени део аранжмана

Издвајамо из понуде

јП „Србијашуме” Пословница општег туризма Лиценца ОТП 236/2010 од 11.02.2010. године,
полиса Дунав осигурања бр. 00019331 4 , Његошева 44, 11000 Београд, 

Тел: +38111244-09-08; +381112454-467  
e-mail:sales@srbijasume.rs

апп СРБИЈАШУМЕ
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