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ИНТЕРВЈУ

Интервју са саветником
Амбасаде Кине
О кинеском шумарству, проблемима са којима се земља суочава, о пословној
сарадњи и о могућем инвестирању у ЈП ,,Србијашуме” разговарамо са господином
Tianom Yishu, саветником Амбасаде Народне Републике Кине.

Састанак представника кинеске Амбасаде на челу са амбасадором Ли Манчангом, представника Министарства пољопривреде и
заштите животне средине и представника ЈП „Србијашуме“
Народна Република Кина, често звана само Кина је
држава у источној Азији. Позната као најмногољуднија
земља света, по величини површине је трећа на свету (иза Русије и Канаде) и обухвата 9.596.960 км². Пружа се од Тихог
океана на истоку до планинског ланца Памира на западу (око
5000 км) и од реке Амура (кинески Хеилонг Јианг) на северу
до острва Хаинана на југу (око 4000 км). Са преко 1,35 милијарди становника, једна је од најстаријих цивилизација и
друга економска сила света.
Највећи проблем са којима се Кина суочава дуги низ година је загађеност ваздуха, тако да се предузимају све мере у
циљу стварања здраве животне средине.
Од 50. година прошле ере, Кина је створила комплексе
вештачких шума. Од 1981. године до 2002. године, 39.8 милијарди садница дрвећа је посађено у Кини. Тренутно, површина вештачких шума је 46.67 милиона хектара, што чини
26 одсто светске површине вештачких шума и шума. Проценат шумовитости је 16.55 %.
До 2050. године проценат шумовитости у Кини ће достићи 28 %.
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У граду Нанкингу у току је изградња прве азијске „вертикалне шуме“ у настојању да се та земља избори са кризом
загађења. Куле Нанкинг биће украшене са око 3.600 садница дрвећа, жбуња и биљака које ће апсорбовати 22.680 кг
угљендиоксида годишње и производити око 60 кг свежег кисеоника дневно. Куле би требало да буду завршене до краја
2018. године.
Сличне куле граде се и у другим кинеским градовима,
укључујући Шиђаџуанг, Љуџоу, Гуејџоу, Шангај и Чунгкинг.
Овај задатак је поверен италијанском архитекти Стефану
Боери, који је прве градове такве врсте осмислио у Милану.
1. Поштовани господине Тиан, недавно су представници кинеске Амбасаде на челу са Ли Манчангом посетили
ЈП „Србијашуме“. Да ли бисте нам могли нешто рећи о
кинеском шумарству, које врсте дрвећа су најзаступљеније и где се налазе велики шумски комплекси у Кини?
Пре 20 година стопа шумовитости је била јако мала, негде
око 12 %. Данас она износи  21, 63 %, што представља велики

помак, с обзиром  на велику површину земље од 9,6 милиона
км².
Наша Влада је уложила велике напоре на том плану.
До 2020. године  планирамо да се шумовитост  повећа  на
23,04%, а до 2050. стопа покривености шумом у Кини ће достићи 28%.
Шумарство се брзо развија у Кини. 312 милиона хектара  
површине земљишта је под шумом, а само шуме заузимају  
површину од 207 милиона хектара. Много се улаже у шумарство, нарочито задњих година. 2012. године смо уложили 1.770 милијарди кинеских јуана и настављамо тај тренд.
Имамо јако развијен шумски туризам и 2100 заштићених шумских зона, а на годишњем нивоу око 2.3 милијарде туриста.
Што се тиче врста дрвећа, на северу преовлађују листопадне, а на југу четинарске шуме. На североистоку су заступљени шумски производи: мед, шумско воће, брусница, лековито
биље, чајеви, семе. Посебно је интересантна лековита  биљка
кин-сен , чији се корен исецка, убаци у чај и користи  се за
здравље и кондицију.
2. Чињеница је да је Кина највећи светски потрошач
и увозник дрвета. Врло занимљив податак је да производња дрвених штапића годишње односи око 20 милиона
стабала старих око 20 година.
Мислим да овај податак није прецизан и да се углавном
за производњу  дрвених штапића користе остаци од прераде
дрвета, а есцајг се све више израђује од комбинованих материјала.
Велики смо увозник дрвета , а према подацима из 2012.
године  највише увоза имамо из Русије 29,1 %, Новог Зеланда
22,75%, из Америке 9,66% , Нове Гвинеје 6,81%, и Канаде
6,44% .
Занимљив је и  податак да смо 80-их година намештај увозили из бивше Југославије и Румуније.
3. С обзиром на површине шума које ваша земља покрива, на који начин их штитите од шумских пожара,
суша и климатских промена?
Кина има велики проблем са елементарним катастрофама:
поплаве, земљотреси, шумски пожари,... Ми имамо, међутим, савршен систем организације значајних институција
Владе које се баве овим проблемима и превентивним мерама
у циљу смањења штете од елементарних непогода.
Што се тиче шумских пожара имамо велики број
противпожарних авиона и хеликоптера и брзу реакцију шумске и државне полиције.
4. У Србији су шуме веома важан природни ресурс
који има непроцењиви значај за очување животне средине и пречишћавање ваздуха. Шумовитост износи око 29,1
проценат. Према званичним подацима ваша земља има
највећи проценат загађености ваздуха на свету. Шта се
планира у сегменту заштите животне средине, шта ћете
предузети у наредном периоду и када ће почети изградња
зелених градова?
Највећи проблем са којим се суочавамо дуги низ година је
загађеност ваздуха.
Разлог томе је нагли индустријски и технолошки  развој.
Нарочито је развијена тешка индустрија челика, цемента,
производња стакла,...

У циљу заштите животне  средине  кинеске власти често
издају упозорења за загађеност ваздуха, тако да је Влада у
Пекингу наложила затварање  многих  фабрика које су велики
загађивачи животне средине.
У Пекингу живи више од 20 милиона становника и на улицама је 5,6 милиона моторних возила, па је   из тог разолга
уведена забрана вожње. Аутомобили и моторна возила се не
возе један дан  од понедељка до петка у зависности од регистрације.
Саобраћај у Пекингу је данас смањеног обима, јер се становници придржавају упозорења Владе да ограниче употребу
аутомобила.
Имамо велику дужност и одговорност као земља да  
смањимо загађеност ваздуха и Кина је   потписала уговор о
смањењу емисије ЦО2, уз обећање да ће се смањити емисија
ЦО2 за 65 % до 2030. године
5. Молим Вас кажите нам где видите могућност
пословне сарадње са ЈП ,,Србијашуме“?
С обзром да се односи између Кине и Србије све више
развијају и крећу у позитивном правцу , постоје велике шансе за сарадњу вашег предузећа и наших  предузећа у оквиру
Државне управе шумарства   Кине. Међународна   сарадња
би се могла реализовати у  свим сегментима шумарства, али
је најважније да прво направимо контакте између вашег ме-

Разговор са саветником Амбасаде Кине Tianom Yishu
наџмента и представника наше   компаније   из Народне Републике Кине. Морате имати  конкретне пројекте како би се
успоставила пословна сарања.
6. Да ли постоји могућност вашег инвестирања у дрвну индустрију и шумарство Србије? Пре свега мислим
на улагање у финалну прераду дрвета и производњу намештаја од масивног дрвета . Да ли планирате улагање у
шумску биомасу како би се повећао удео енергије из обновљивих извора енергије, инвестције на пољу ловног
туризма, споредних производа производње меда, итд.
Да, свакако да постоји могућност за инвестирање, али је
као што сам већ рекао потребно  успоставити комуникацију
са нашим представницима компанија које се баве шумарством  и организовати састанак на коме ће се дати конкретни
предлози за сарадњу и доставити конкретни пројекти.
Сузана Милићевић, дипл. ек.
Ревија „Шуме“
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Обележен Светски дан шума

Светски дан шума, 21. март, обележен је великом акцијом садње у организацији ЈП ,,Србијашуме“
у сарадњи са општинма и локалним самоуправама на територији читаве Републике Србије, у преко  90
вртића и основних  школа садњом садница дрвећа од 20. до 23. марта.
Централном догађају 21. марта на Авали присуствовале су истакнуте личности из јавног и културног
живота, представници града Београда, представници ЈП ,,Србијашуме“, као и ученици вождовачких
школа.
У сусрет Светском дану шума акција је почела у Београду, у понедељак 20. марта, садњом четинарских
садница у двадесет београдских школа и двадесет предшколских установа.
Шумарски инжењери из ЈП ,,Србијашуме“ су у 17 шумских газдинстава  организовали час едукације
за децу у вртићима и школама, донирали саднице  и дали упутства како посадити, чувати и неговати дрво,
колики је значај шума за квалитет живота грађана и колика је улога шума у заштити животне средине.
Тема Светског дана шума ове године   је: шума и енергија, у оквиру које   се јавности указало на
значај шума као енергетског ресурса, на неопходност очувања и заштиту постојећих шума, као и потребу
сталног повећања површина под шумама.
Светски дан шума  21. март установљен је на 23. седници Генералне скупштине Европске пољопривредне
конференције 1971. године,  да би се на тај начин допринело повећању свести и да би се указало најширој
светској јавности на значај и улогу шума за човека.
Циљ свих активности ЈП ,,Србијашуме“ је подизање свести о значају шума и повећање степена
шумовитости Србије.
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„Шумски бонтон“
ЈП „Србијашуме“ је у сарадњи са ГО Чукарица и Комуналном полицијом обележило
Светски дан шума и почетак пролећа, 21. 3.
2017. године, у парку на Бановом брду.
На летњој сцени у парку на Бановом брду
су ученици Музичке школе „Ватрослав Лисински“ приредили музички програм свим
посетиоцима, ђацима чукаричких основних
школа, њиховим учитељима и родитељима,
као и случајним пролазницима.
Програм је отворио председник ГО Чукарица Срђан Коларић, подсетивши све присутне на значај очувања шума и пожелевши
им да уживају у програму.
Запослени у ЈП „Србијашуме“ су извели
едукативну представу „Шумски бонтон“,
која је осмишљена као пример лошег и неправилног понашања у парку или шуми. Посебно изненађење публици су приредили
представници Комуналне полиције, који су
својом појавом на сцени унели страх и показали какве последице ће сносити они који
прљају, угрожавају и уништавају шуму.
Више од 500 ђака околних школа је уживало у драмском
извођењу представника ЈП „Србијашуме“ и Комуналне полиције и научило зашто су шуме важне и на који начин морамо
да бринемо о њима.

Догађај је крунисан свечаном садњом смарагдних туја,
које је ЈП „Србијашуме“ поклонило свим људима, који ће
уживати у овом парку. У заједничкој акцији оплемењивања
парка новим садницама, учествовали су радници ЈП „Србијашуме“ и Комуналне полиције.

Светски дан вода
ЈП “Србијашуме” је у сарадњи са Санитарно еколошким
друштвом Београд обележило Светски дан вода, 22. 3. 2016.
године, посетом ОШ “Бранко Ћопић” на Видиковцу. Овај значајни датум се обележава од 1993. године резолуцијом Уједињених нација, а њиме се скреће пажња на важност заштите
вода и недостатак воде за пиће у многим крајевима света.
Запослени у ЈП “Србијашуме” и Санитарно еколошком
друштву су осмислили заједничко предавање о заштити животне средине, очувању планете и неговању природе, које је
одржано ученицима петог разреда.

Нарочита пажња је посвећена заштити шума и вода, с обзиром да се у марту месецу обележавају и Светски дан шума
и Светски дан вода. Након едукативног предавања о њиховој важности, деца су мотивисана да се укључе у непрестану
борбу за очување планете.
Ивана Вукадиновић,
сам. струч. сарад. за одн. с јавношћу ЈП „Србијашуме“
Ревија „Шуме“
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ШУМСКО ГАЗДИНСТВО

ШГ „Голија” Ивањица

Решењем НР Србије 1948. године у
Ивањици је основано шумско газдинство са задатком да управља шумама, да
се бави гајењем, заштитом, уређењем и
одржавањем као и изградњом шумских
путева. У свом развојном путу газдинство се трансформисало и пролазило
кроз многе организационе фазе све до
31.12. 1991. године када се интегрисало
у Јавно предузеће “Србијашуме”.
Данас Шумско газдинство “Голија”
Ивањица по свом уделу у оквиру система “Србијашуме” чини једну од значајнијих и већих организационих целина,
како по површини тако и по сечивом
етату и броју запослених.
Налази се на подручју југозападне
Србије у области голијског шумског
подручја и простире на територији
општина Ивањица, Чачак, Лучани, Сјеница и Нови Пазар. Обухвата део моравичког округа, део златиборског округа
и део рашког округа. Како се најшумовитији део голијског шумског подручја
налази на територији општине Ивањица са изузетно развијеним дрвопрерађивачким капацитетима, донета је и
логична одлука да седиште газдинства
буде у Ивањици.
Ивањица је прелепа варошица у
југозападној Србији. Лежи на обалама реке Моравице, зачетнице наше
највеће реке, Западне, а потом Велике Мораве. Смештена је у живописној
котлини окружена планинским венцима
Голије, Јавора, Мучња, Чемерна и Радочела. Станиште честитих, топлих и
гостопримљивих домаћина, оаза мира,
чистог ваздуха и еколошки здраве средине.
10
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Општина Ивањица се налази у делу
Србије познатом као Старовлашко-Рашка висија. Административни је, привредни, просветно-културни и здравствени центар и седиште општине. Планине
су доминантан облик рељефа у овом
крају, а временом настанка, геолошким
саставом и правцем пружања припадају динарском типу планина. Богате
су шумама, пропланцима, пашњацима,
хладним изворима, бистрим речицама и чистим ваздухом, дивљим воћем,
разном дивљачи и шумским плодовима.
Погодне су за излете, ловни, здравствени, зимски и сеоски туризам. Заступљене су, како четинарске, тако и лишћарске врсте дрвећа у чистим и мешовитим
постојбинама са веома богатим фондом
врста дрвећа. Према географској ширини, Ивањица и њена околина би требало
да имају умереноконтиненталну климу,
али су рељеф и биљни покривач утицали да скоро цео моравички крај има планинску климу, са умерено топлим летима и хладним зимама са доста снежних
падавина. Карактеристике климе сврставају овај крај у ексклузивне европске
климатске бање.
Речни систем општине и блиске околине чине бистре, чисте и брзе планинске реке. Моравица, Студеница и Ношница, које са својим притокама вијугају
низ моравичке планине, дубе кречњачка
корита и стварају уске и стрме клисуре.
Све реке су изузетно богате рибом и погодне за развој спортског риболова. На
територији општине Ивањица се налазе
водотокови два слива: слива Моравице
и слива Студенице који су раздвојени
масивима и обронцима Голије. Иако ови
водотокови међу собом немају никакве
физичке везе, по својим водним карактеристикама су веома слични, а простиру се на терену са надморском висином
од преко 500 м.
У периоду од оснивања ШГ ,,Голија”
до данас кључну улогу у организовању
свих радова и креирању пословне политике имали су уважени директори: Драгослав Марковић (1991-1994), Петар
Поповић (1994-1999), Божимир Педић
(1999-2001), Маринко Ћурчић (20012002), Светлана Михаиловић (20022005), Петар Поповић (2005-2016). Од
6.10.2016. године на место директора
газдинства постављен је Иван Андрић ,
дипл. инж. шум.

У разговору са директором Иваном
Андрићем сазнали смо да је претходна
година успешно завршена, што је резултирало значајним финансијским ефектом.

Иван Андрић, директор ШГ “Голија”
За 2017. годину план коришћења
шума је 103262 м3, то је за 14.845 м3
више у односу на претходну годину и
реално је остварив. Доста труда се улаже у побољшање сортиментне структуре, тј. кројење и класирање дрвних
сортимената. Планирано је да се обнови и возни парк са пет лада нива, булдозером, камионом-кипером и ваљком,
а тиме ће се побољшати услови рада и
стање шумских саобраћајница. „Тимским радом, рационалним коришћењем
и штедњом очекујем добар резултат на
свим пољима“, рекао је директор дела
предузећа.
Основни подаци о стању шума:
Укупна површина земљишта голијског шумског подручја којим газдује ШГ
“Голија” Ивањица је 132.219 хектара.
Од тога у државном власништву 77.254
хектара и у приватном власништву
54.965 хектара.
У државном поседу укупно обрасла
површина под шумама и шумским културама је 57.105 хектара или 75% и 25%
је необрасло земљиште.
Укупна запремина је 10.786.766 м³.
Државне шуме голијског шумског подручја су обухваћене са 26 газдинских
јединица. Лишћари су по запремини
заступњени са 59,5%, а четинари са
40,5%.

Најзаступљенија врста је: буква са 51%; смрча са 23%;
црни бор са 7%; јела са 6%; итд.
Планом сеча предвиђен је годишњи етат од 142.392 м³ . У
структури сечиве дрвне масе је око 40% техничког дрвета, а
60% је огревно и целулозно дрво.
Ниво остварене производње у последњих неколико година креће се од 120.000 м³ до 130.000 м³ бруто масе. У организационом смислу Шумско газдинство “Голија” Ивањица
је подељено у пет шумских управа (Голијска река, Девићи,
Ивањица-Кушићи, Сјеница и Чачак ) и РЈ Механизација.
Просечна отвореност шума је 17,1 м/ха. Неопходно је повећање учешћа тврдих камионских путева у односу на меке.
ШГ “Голија” Ивањица газдује са два ловишта укупне
површине од 41.680ха.
У ловишту Голија гаји се и лови дивља свиња и срна, а организује се и лов на вука. Простире се на масиву Голија јужно
од Ивањице на поврчини од 32.507ха.
Западно-Моравско ловиште простире се долином реке Западне Мораве између планинских масива Јелице, Вујна, Буковика и Оштрице на површини од 9.101ха. У овом ловишту
гаји се и лови ситна дивљач (фазан, зец, препелица, дивља
патка, дивља гуска, грлица и остала перната дивљач.)

Голија је једна од највиших планина југозападне Србије
и пружа се у дужини од 32 км у облику положеног латиничног слова “с”. Највиши врх је Јанков камен (висине 1833 м).
Јанков камен (Панчић Ј., 1898), добио је назив по Сибањин
Јанку, који је, када се враћао са Косова поља, на најузвишенијем врху планине оставио камен обележје. По лепоти и разноврсности пејзажа, као и очуваности изворних, природних и
културних вредности, једна је од најпривлачнијих планина у
Србији, због чега је стављена под заштиту као Парк природе
“Голија”, површине 75.183 ха.
2001. године Влада Републике Србије поверила је на
старање Парк природе “Голија” ЈП “Србијашуме”. ЈП “Србијашуме” послове заштите, развоја и одрживог коришћења
обавља преко управе парка, тј. својих шумских газдинстава:
ШГ “Голија” из Ивањице, ШГ “Шумарство” из Рашке и ШГ
“Столови” из Краљева.
Парк природе “Голија” стављен је под заштиту ради очувања: вредности шумских екосистема; разноврсности предела и изванредне лепоте пејзажа; културних добара и њихове
околине (манастир Студеница и манастир Градац); трајности
и квалитета основних природних ресурса (воде, земљишта и
биљног покривача), биолошке разноврсности ретких, ендемичних и реликтних врста; геонаслеђа, представљеног необичним и атрактивним облицима рељефа и бројним воденим
објектима и појавама у виду извора планинских водотокова и
тресавских језера.
На подручју Голијског шумског подручја издвојено је 14
семенских објеката, од тога 12 семенских састојина и 2 групе
стабала.

Газдинство поседује два расадника за производњу шумског садног материјала, углавном за сопствене потребе .
Расадник “Увац” и Расадник “Лучка река”. У току 2016.
године реализовано је из оба расадника укупно 477.433 садница,од чега је за пошумљавање на државном земљишту
283.690, на приватном земљишту 146.443 и за екстерну употребу 47.800 садница.
Угроженост шума од пожара је велика, нарочито у летњим
месецима када је ризик од настанка пожара највећи. Програмом санације пожаришта предвиђена је санација истог за 10
година, а у периоду од 2013. до 2016. године пошумљено је
289 хектара опожарене површине.
У свих пет шумских управа која су у саставу ШГ ‘’Голија’’
формиране су јединице за гашење пожара, а ради превентивног и бржег деловања и обавештавања приликом пожара
уведена су, у најкритичнијим месецима, активна дежурства.
Осим тога, за боље и ефикасније гашење пожара доступно је
од 2010. године и противпожарно возило типа ГАЗ В 80.
На подручју којим газдује ШГ ‘’Голија’’ све је интензивније сушење стабала (нарочито смрче), које је довело до
алармантног стања и нестанка читавих комплекса састојина
смрче, нарочито у ШУ Голијска река.
ШГ ‘’Голија’’ Ивањица је у 2016. години остварило план
гајења шума са 102%, а план коришћења шума са 118%,
што је резултирало веома значајним финансијским ефектом
са приходом од 519.195.295,00 динара, од којих је остварена чиста добит од 60.921.792,00 динара, са коефицијентом
ликвидности од 2,15, при чему је просечна зарада на нивоу
газдинства у нето износу од 38.490,00 динара по запосленом.
ШГ’’Голија’’ Ивањица је у 2016. години, такође, обновило
свој возни парк куповином три теренска возила, приколице за камион и куповином грејдера. Извшена су неопходна
инфраструктурна улагања у путну мрежу, пре свега у изградњу тврдих шумских камионских путева (у дужини од
7,17 км у ШУ Ивањица).
Тренутно укупан број запослених радника је 205, и то
на неодређено време 198 и 7 радника на одређено време .
Учешће радника са високом и вишом стручном спремом у
укупном броју је 18%; са средњом стручном спремом 60% и
са НК и КВ 22%.
Газдинство ‘’Голија’’ има веома значајне потенцијале за
развој шумарства, ловства и других делатности у вези са
шумарством, а по укупним резултатима пословања налази
се при самом врху по успешности у систему ЈП “Србијашуме”.
Сви пројекти који се односе на негу, заштиту, коришћење
и унапређење шума своде се на еколошку прихватљивост,
социјалну праведност и економску исплативост.
Део предузећа спроводи интегрално управљање природним ресурсима са циљем да се одрживим коришћењем
природних потенцијала шумскг подручја и пословних капацитета предузећа, обезбеди добит која ће омогућити спровођење мера заштите и унапређења стања шума као и развој
пословних капацитета предузећа.
Применом савремених знања и метода у газдовању шумама, газдинство ће и даље наставити са унапређењем
стања постојећих шума и увећавати садашњи шумски фонд,
уз уважавање потреба заштите животне средине и локалних
заједница.
Успешно пословање је свакако резултат тимског рада,
јасно постављених циљева и задатака и максималних напора који улажу сви запослени.  
Ревија „Шуме“
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Семинар из области коришћења шума, безбедности
и здравља на раду и управљањa отпадом

У склопу редовног програма едукације запослених, који
раде на пословима коришћења шума у шумским газдинствима, а на иницијативу извршног директора Сектора за коришћење шума Александра Воркапића, мастер инж. шумарства, у периоду од 17.1.2017. дo 24.3.2017. године, одржани
су семинари са следећим темама:
- технике рада моторном тестером на сечи и изради дрвних
сортимената;
- кројење – размеравање дебла;
- безбедност и здравље на раду и управљање ризицима;
- отпад и управљање отпадом у ЈП „Србијашуме“.
Семинару су присуствовали директори шумских газдинстава, шефови шумских управа, руководиоци службе коришћења шума, референти и пословође коришћења шума,
лица која обављају послове безбедности и здравља на раду
у шумским газдинствима, као и други запослени који раде
на пословима коришћења шума и лица задужена за заштиту
животне средине у шумским газдинствима.
Семинар за сва шумска газдинства одржан је на осам локација: ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, ШГ „Ужице“ Ужице,
ШГ „Столови“ Краљево, ШГ „Борања“ Лозница, ШГ „Београд“ Београд, ШГ „Расина“ Крушевац, ШГ „Шума“ Лесковац и ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац.
Своја излагања на задате теме су презентовали руководиоци одељења из Сектора за коришћење шума и остале ре12
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сурсе - Зоран Даворија, Милан Опсеница и Раде Петровић,
као и референти за заштиту животне средине из Сектора за
шумарство и заштиту животне средине - Биљана Делибашић
и Тијана Лаловић.
Свим семинарима присуствовао је и активно учествовао
извршни директор Сектора за коришћење шума Александар
Воркапић, мастер. инж. шум., у погледу помоћи и објашњавања нејасноћа, која су имали учесници семинара.
Велики допринос и значај организованим семинарима су
дали и извршни директор Сектора за комерцијалне и маркетинг послове Тихомир Мурић, спец.инж.шум. и извршни
директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине
Гордана Јанчић, дипл.инж.шум.
I) Технике рада моторном тестером на сечи и изради
дрвних сортимената
Уводни део, којим је наглашена улога и значај љуског рада
у процесу производње у шумарству, о неопходности сталног
обнављања знања из ове области, о примени мера безбедности и заштите на раду, као и познавање техника безбедног
рада моторном тестером на сечи и изради дрвних сортимената, појашњена су основна правила којих су дужни да се придржавају сви запослени, који непосредно раде у производњи
дрвних сортимената у шумарству.
Сеча и израда (проналажење дозначеног стабла, одређи-

вање смера пада стабла, припрема радног места - чишћење
околине стабла, као и зоне узмицања, односно зоне безбедности, формирање приземног дела стабла уколико је то потребно, подсецање стабла, дефинитивни пререз са остављањем
преломнице, одсецање остатка преломнице након обарања,
кресање грана, кројење и израда сортимената).
- Одабир смера обарања, oпшти и индивидуални смер
обарања са нагласком на усмереном обарању, са што мањим
оштећењем подмлатка, нарочито код сеча обнављања, и што
мања штета на обореном стаблу.
- Одређивање димензија подсека, чија је основна улога
да усмери стабло у правцу обарања, затим појашњење појма
преломница са њеном улогом и значајем (која са безбедносног аспекта представља најважнији елемент безбедности
приликом обарања стабла, јер успорава његов пад и омогућава секачу да благовремено може да одступи, пошто смо
претходно очистили терен и одредили зону одступања или
повлачења). Још једном смо присутне подсетили на врсте резова моторном тестером, са појашњењима за примену, затим
кресање грана (са основним правилом - рад од спољашње
стране дебла, од дебљег ка тањем крају, праћење напетости
грана приликом сече) и на крају, после искројеног дебла, основна правила пререзивање дебла коришћењем одређених
техника пререзивања у зависности од положаја дебла и тачака ослањања.
II) Кројење и размеравање дебла
Развојем шумарске струке и сазнања да је шума обновљиви, али не и неисцрпни природни ресурс, расте вредност
сваког појединачног стабла, а тиме и наша одговорност да
га по сечи потпуно и на најбољи начин искористимо. Фаза
рада која непосредно следи сечу стабала јесте израда дрвних
сортимената, а најважнија радна операција у оквиру ове фазе
јесте кројење тј. размеравање вретена стабла. Под кројењем
- размеравањем се подразумева рад са циљем проналажења
места на којима ће се пререзати дебло на дуже или краће делове.

Од кројења зависи квантитативно, а нарочито квалитативно искоришћење стабла, а самим тим и његова вредност. При
кројењу размерач мора добро прегледати дебло и уочити све
спољње знаке на основу којих може одредити његову техничку употребљивост. Због тога овај посао врше стручна лица
са вишегодишњим радним искуством, а добри су познаваоци
грешака дрвета као и стандарда за дрво. Овај семинар је управо посвећен њима, освежавању њиховог знања и истицању
важности посла, који свакодневно обављају. Посебан акценат
је дат на производњу трупаца за комбиновану намену. Може
се закључити да пресудан утицај на структуру дрвне запремнине има примена стандарда, тј. класирање дрвних сортимената применом правила минималних димензија за предметну
класу квалитета и највећих, стандардом дозвољених грешака.
III) Безбедност и здравље на раду и управљање ризицима
Рад на сечи, изради и привлачењу дрвних сортимената
спада у послове са повећаним ризиком, јер се, и поред примене свих прописаних мера за безбедан сигуран рад, не могу
спречити повреде на раду.
Због тога је овај семинар на тему безбедности и здравља
на раду првенствено посвећен упознавању запослених који
раде на пословима коришћења шума са основама система
безбедности и здравља на раду и мерама којима управо они
могу допринети спречавању повреда на раду или њиховог
смањивања на што мању меру.
У излагању су презентоване основе система безбедности
и здравља на раду у Србији и Јавном предузећу за газдовање
шумама „Србијашуме“, појам и циљ безбедности и здравља
на раду, подаци о повредама на раду. Присутни су упознати и
са појмом, поступцима и радњама на процени ризика и управљања ризиком, с утврђивањем свих опасности и штетности
на сваком радном месту, утврђивањем вероватноће могућег
догађаја, последицама могућег догађаја, као и превентивним
мерама и контролним применама превентивних мера.
Ревија „Шуме“
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Указано је и на обавезе и одговорности послодавца, персонализацију одговорности, регулисање права, обавеза и одговорности из области безбедности и здравља на раду, санкције
и трошкове небезбедног рада, личним заштитним средствима
- нарочито за радна места са повећаним ризиком, као и на
остала питања из области безбедности и здравља на раду, као
што су регулисање обавеза приликом ангажовања извођача
радова, надзор и контрола над извођењем радова, друштвена
и морална одговорност и др.
Након изложене презентације присутнима је приказан и
кратак филм обарања стабла већих димензија применом правилних техника рада моторном тестером.

прве помоћи, обавезна документација за безбедну употребу
(упутство за употребу, безбедносни лист).
Присутни су упознати и са личним заштитним средствима при раду са хемијским средствима , њиховом правилном
употребом, чувањем и складиштењем, као и указивањем прве
помоћи у случају тровања.

У оквиру заштите на раду, приликом рада са хемијским
средствима нарочито је истакнута обавеза поштовања прописаних поступака рада приликом њихове манипулације
(претакање, употреба), важност временских услова за њихову примену (брзина ветра, температура ваздуха), указивање

Након одржаних презентација, присутни су полагали тест
на излагане теме, везане за коришћење шума, на којима су
показали задовољавајуће резултате.
Семинарима је присуствовало укупно 420 запослених из
свих шумских газдинстава.
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IV) Отпад и управљање отпадом
На тему отпад и управљање отпадом присутни су упознати
са начином прикупљања, складиштења и чувања прикупљеног отпада, с местима за одлагање, с начином обележавања
отпада, збрињавања отпада, као и спречавања накупљања
отпада који је склон самозапаљењу
(крпе натопљене машинским уљима, пиљевина око машине за резање
дрвених елемената и сл.) и комуналним отпадом. Метални отпад се
селективно скупља и складишти у
контејнере намењене за сакупљање
отпада.
Такође је скренута пажња и на
случајеве неконтролисаног истицања опасних материја (гориво,
уље,...), обезбеђивање довољне количине апсорбента, адекватних посуда за прихватање отпада, повратне
амбалаже у којима се допрема опасан отпад и др.

АНАЛИЗА

Узгајивачке препоруке за стратешкооперативни менаџмент шума изданачког
порекла у Јавном предузећу „Србијашуме”
Увод и дефиниција проблема
Због високог учешћа од 50-80 година старих једнолично
изграђених састојина изданачког порекла у Јавном предузећу
„Србијашуме“, дискутовано је о узгајивачким могућностима
за даљи третман ових састојина (прореде, обнова). У оквиру
овог пројекта су развијене узгајивачке алтернативе и на тај
начин побољшане основе и знања за доношење стратешких
и оперативних одлука на састојинском нивоу за храстове и
букове изданачке шуме.
Анализа стања шума са аспекта гајења
За анализу су коришћени подаци из базе података које
је припремило ЈП „Србијашуме“ (из инвентуре; опис станишта и састојина из таксације). За опис могуће продуктивности станишта састојина старијих од 50 година извршено
је груписање састојина према висинама доминантних стабала по десетогодишњим добним разредима. При томе је
претпостављено да би за производњу техничког дрвета била
потребна дужина трупаца без грана од најмање 4м, односно
дужина дебла без грана максимално до 1/3 оствариве висине
стабла приликом коришћења („стаблимично оријентисано“
газдовање). Полазећи од овога дефинисана су 4 висинска степена (висински степени доминантних стабала) од <16м, 16
- <21м, 21 – <24м и >=24м. Претпоставља се да са повећањем
висина доминантних сабала производни циљ, техничко дрво,
а самим тим и потенцијал за повећање економске вредности,
добија на значају. Пошто подаци из инвентуре нису стајали
на располагању за све састојине, приликом анализе предузети су следећи кораци:
• Статистичко извођење односа између карактеристика
станишта и висина доминантних стабала доминантних врста дрвећа у састојинама букве, цера, сладуна,
китњака и мешовитим састојинама китњака и цера, одвојено према десетогодишњим добним разредима;
• Сврставање висина (бонитета) доминантних стабала у
висинске степене;
• Обрачун површина висинских степена према карактеристикама станишта и типовима за укупне површине
шума, на основу података из таксације.
Бонитети на основу висина доминантних стабала и економска вредност састојина
Састојине букве достижу на стаништима 2 и 3 (средње
дубока и дубока земљишта) висине доминантних стабала од
преко 24м, а на стаништима 4 и 5 (плитка земљишта) висине од преко 21м. Ако се ово пренесе на површине букових
састојина долази се до закључка да се на 40% површине под
буковим састојинама изданачког порекла достижу висине од
21 до 24 м, тј.на 57% површина висине од преко 24 м, те би се
стога на овим површинама могла препоручити висока шума
као узгојни систем.
Цер достиже на стаништима 2 и 3 (средње дубока и дубока земљишта) висине доминантних стабала од преко 21м, што

представља 44% површина церових састојина. На половини
површине (52 %) цер достиже висине доминантних стабала
између 16 и 21м. Као могуће алтернативе овде се препоручује
газдовање средњим или високим једнодобним састојинама.
Око 46% састојина сладуна има потенцијал за висине испод 16 м (станишта 3,4 и 5), 48 % (станиште 2) су у висинском
распону од 16-21 м. Овде се препоручује газдовање средњим
или високим једнодобним састојинама.
У мешовитим састојинама китњака и цера доминирају
површине висине доминантних стабала између 16 и 21 м (60
% површине; станишта 4 и 5). На 34 % површина достижу
се боље висине (21 до 24 м). Могуће варијанте за газдовање
овим састојинама биле би средње или високе једнодобне
шуме.
На основу досадашње консеквентне неге (раног ослобађања појединачних избојака из пања, форсирање „квалитетних“ стабала), некадашње ниске шуме имају задовољавајућу виталност, добру запремину и задовољавајући
квалитет за изданачке шуме. Састојине имају типичне особине „лажних“ високих шума. Низак интензитет захвата (5-15%
по запремини) има за последицу састојине са великим бројем
стабала, тј.великим учешћем стабала са малим крунама. Ако
би се пратила планирана опходња у основама газдовања шумама од 80 година за ниске шуме, потребно би било врло брзо
подмладити ове састојине на великим површинама.
Досадашње консеквентно ослобађање и форсирање квалитетних храстова изданачког порекла представља добар потенцијал за производњу техничког дрвета у средњедобним
састојинама (50 – 70-80 година) (30 - 50 плус стабала по ха)
односно за конверзију (превођење) у високу (сличну високој)
шуму и/или  у средњу шуму. За ово је потребно прећи на газдовање са јаким ослобађањем плус стабала приликом прореда. Тако је, на пример, могуће са средњим размаком између
годова од 2 – 3 мм код храстова у вишим дебљинским степенима на многим местима за 15 – 20 година постићи циљне
пречнике од преко 40 цм применом прореда са јачим ослобађањем стабала будућности и/или сечом стабала која достигну циљни пречник.
Постављање огледних површина и стручно усавршавање
шумарских стручњака
Приликом обилазка састојина у шумским газдинствима у
Деспотовцу, Куршумлији, Врњачкој Бањи и Београду одређене су површине са циљем да служе за стручно усавршавање
шумарских стручњака, као и за помоћ приликом доношења
одлука из гајења шума. Укупно је постављено и детаљно премерено 25 огледних поља површине 60x 60 м.
На семинарима за дознаку на 4 локације око 140 шумарских стручњака су заједнички у складу са проблемима/шансама и узимајући у обзир економски потенцијал састојина,
вежбали 2 правца за узгојни третман са различитим варијантама:
Ревија „Шуме“

15

• Опција А: прореда у старости од 60- 80 година; даљи
третман прореда или обнова;
• Опција Б: почетак подмлађивања у старости од 60-80
година; даљи третман наставак процеса подмлађивања.
За обе опције се претпоставља да се у овим лажним високим шумама у периоду од 20 - 40 година са форсирањем
квалитетних стабала и достизањем циљног пречника од 4050 цм још може повећати економска вредност састојина.
После заједнички дефинисаног начина на који би требало достићи циљ (рангирања врста дрвећа по значају,
особина плус-стабала, растојања између плус-стабала), на
огледним пољима је урађена дознака за варијанте прореда,
тј.подмлађивање (рангирање врста дрвећа, интензитет захвата, на пример уклањање 1-2 најјача конкурента по плус-

стаблу храста, ослобађање стабала која би могла да плодоносе). После извршене дознаке рађена је анализа узгојних
захвата и заједнички су на лицу места продискутовани резултати према огледним површинама, узгојним варијантама
и дозначним групама.
Код прореда у буковим састојинама просечан интензитет захвата је износио 27 % по запремини, а у храстовим 20
% (Прокупље-ПК), 29 % (Врњачка Бања-ВБ) и 24 % (Београд-БГ). Просечно је избрано и ослобађано од конкурената
око 100 плус-стабала по хектару. Интензитет захвата по запремини код припремних секова је износио у буковим састојинама 32 %. У храстовим је варирао између 30 и 32 (ВБ и
БГ) и 43 % (ПК). Треба нагласити да се у Прокупљу радило о
комбинацији припремног сека и ослобађања подмлатка.

Табела 1: Преглед просечног интензитета захвата  према броју стабала и запремини код прореда (ПР) и припремних секова
(ПС) као и просечан број стабала будућности код прореда (средње вредности; у загради минимум-максимум).
Врста
ШГ
дрвета
ДЕ

Буква

Број
огледних
поља

Број
група
дозначара

Врста
захвата

5

8

Прореда

Интензитет захвата
Н%
32 (28-37)

В%

Плусстабла (Н/
ха)

27 (25-34) 93 (64-156)

ПК

Храст

3

6

Прореда

21 (13-29)

20 (12-27) 97 (61-125)

ВБ

Храст

2

7

Прореда

28 (18-56)

29 (18-46) 94 (64-153)

БГ

Храст

3

6

Прореда

22 (17-27)

24 (17-30)

ДЕ

Буква

4

8

Обнова

37 (34-41)

32 (28-39)

ПК

Храст

3

6

Обнова

59 (32-85)

43 (20-66)

ВБ

Храст

2

6

Обнова

46 (34-61)

30 (21-45)

БГ

Храст

3

6

Обнова

29 (17-35)

32 (21-46)

Пример за анализу структуре дознаке је представљен на
илустрацији 1. Као што се може видети, групе Б, Д и  Г имају
сличну структуру дознаке према дебљинским степенима.
При томе се највећи број стабала дозначених за сечу налази у
дебљинском степену између 24 и 32 цм, а затим 32 до 40 цм,
што углавном одговара постављеном циљу (уклањање 1 до 2
најјачег конкурента), док је група Ф пре свега дозначила тања
стабла и самим тим прореду нижег интензитета.
Мора се напоменути да се резултати дознаке, све у свему,
могу сматрати веома задовољавајућим, што указује на висок
степен стручности запослених за спровођење јасних циљева.

70 (19-89)

Илустрација 1: Дозначни профил по групама (В/ха по дебљинским степенима) на огледној
површини број 1 у Врњачкој Бањи
Даљи поступак
Током зимских месеци на огледним површинама биће
извршена дознака. Приликом сеча биће детаљно истражени
квалитет сортимената, посебно керн и трулеж. Резултати анализе квалитета ће бити неизоставни део даљих економских
анализа сваког предложеног узгојног правца, тј. сваке узгојне варијанте. Након тога ће уследити процена краткорочних,
средњорочних и дугорочних економских ефеката предложених варијанти гајења на предузеће као и целовит приказ узгојних опција. Пошто практична искуства о тренду развоја
оваквих састојина у Србији недостају, основни правци за
третман ових састојина су тако конципирани да се после сваког захвата планирани правац третмана може поново прилагодити.
Захваљујемо се на подршци свим запосленима у Управи за шуме, Генералној дирекцији и шумским газдинствима
„Деспотовац“, „Куршумлија“ и „Београд“. Велику захвалност заслужују и учесници семинара за отворене дискусије и
интензивну сарадњу.
Hochbichler Eduard, Trailovic Zoran
(Institut za gajenje šuma, Bodenkultur Univerzitet Beč)
Ao.Univ.prof. dipl.-ing. dr.nat.techn. Eduard Hochbichler
eduard.hochbichler@boku.ac.at
dipl.-ing. Zoran Trailovic
zoran.trailovic@boku.ac.at
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Обука за рад у програму „Приватне шуме“
У периоду од 13. 1 - 9. 2. 2017. године, у 11 шумских газдинстава одржане су обуке за рад у програму „Приватне
шуме“ за запослене на пословима у шумама сопственика у15
делова предузећа. Обуку су вршили информатичари Бранко
Мартиновић, Горан Петковић, Предраг Митић и руководилац Одељења за приватне шуме Божидар Миловановић. Из
сваког шумског газдинства обуци је присуствовао самостални референт за приватне шуме и заштиту животне средине,
ревирни инжењери за приватне шуме и
заштиту животне средине и по један или
више ревирних техничара за приватне
шуме из сваке шумске управе – укупно
146 запослених.
На почетку обуке присутнима је саопштено да ће се извештавање о раду у
шумама сопственика од 1. марта 2017.
године вршити искључиво путем програма „Приватне шуме“. Самим тим указано је на озбиљност и ажурност рада у
програму, јер ће се сматрати урађеним
само оно што је унето у базу. Неопходни технички услови за рад у програму
су испуњени набавком рачунара за шуме
сопственика крајем фебруара 2017. године. Расподељено је
крајњим корисницима 83 рачунара са мултифункцијским
уређајем (штампач, скенер и копир у једном уређају) за 64
шумске управе, 17 шумских газдинства и два за Генералну
дирекцију.
Обука се састојала из два дела: обука за рад у програму
„Приватне шуме“ и дискусија о примени новог правилника о
жигосању и осталим актуелностима.
У делу који се односио на рад у програму приказан је
цео поступак уноса података, као и начин израде разних извештаја и могућност праћења учинака по различитим критеријумима. Приказане су и новине у раду које ће бити доступне у новој верзији програма 1.3 (биће инсталирана само
на новим рачунарима намењеним за рад запослених у шумама сопственика). Унос података за претходни месец ће бити
омогућен закључно са 5. даном у текућем месецу. Кроз дискусију која је вођена изнето је доста корисних сугестија за
унапређење рада у програму, које ће такође бити примењене
у новој верзији програма.
У делу који се односио на актуелности у раду запослени
су упознати са најважнијим одредбама новог Правилника о
жигосању и изгледу нових пропратница за просторно и обло
дрво, као и са одредбама предлога Правилника за рад и поступање у вршењу стручних послова у шумама сопственика.
Нови образац пропратница важи од 15. јануара 2017. године
и оне су израђене у формату А4, при чему серијски бројеви
пропратница за просторно дрво почињу словом А, а серијски
бројеви пропратница за обло дрво почињу словом Б. Све старе неискоришћене књиге пропратница из шумских газдинстава су достављене Генералној дирекцији, где је оформљена
Комисија која је извршила пописивање и физичко уништавање неважећих књига пропратница (укупно 2830 комада).

Сваком запосленом на пословима у шумама сопственика
је дата једна књига пропратница за просторно дрво и једна
књига пропратница за обло дрво, са нивоа Генералне дирекције, с обзиром да сва газдинства планом јавних набавки за
2016. годину нису планирала набавку нових пропратница, пошто су имали залихе старих које су у међувремену престале

да важе. Набавком у 2017. години сви запослени на пословима у шумама сопственика добиће планиране количине књига
пропратница.
Запосленима је предочено и извршење дознаке и жигосања у шумама сопственика у којима стручносаветодавне
послове обавља ЈП „Србијашуме“ за 2016. годину. Дознака
стабала за сечу у шумама сопственика у периоду јануар-децембар 2016. године извршена је у количини од 788.853 м³
, тј. 117% од годишњег плана, док је у истом периоду 2015.
године дознака износила 535.913 м³, тј. 80 % од годишњег
плана. У периоду јануар-децембар 2016. године жигосано је
528.079 м³ или 94 % од годишњег плана (у истом периоду
2015. године 368.741 м³, тј. 66%). Укупна наплаћена накнада
за коришћење шума у шумама сопственика, која је уплаћена
у буџет Републике Србије у 2016. години, износи 105.357.869
динара (122 % од плана). Намеће се закључак о значајном порасту броја захтева за дознаку и жигосање у шумама сопственика по свим деловима предузећа у 2016. години и очекује се
да ће се овај тренд наставити и у 2017. години

О програму „Приватне шуме“

Завршетком пројекта ВПН (Виртуал Привате Нетwорк
- Виртуелна приватна мрежа) ЈП „Србијашуме“ до нивоа
управа (од 2012. до 2015. године), створили су се услови за
искоришћавање апликацијског нивоа ВПН. ВПН тунел до нивоа шумске управе обезбеђује да сваки рачунар у управама
и газдинствима има могућност приступа ИК мрежи ЈП «Србијашуме» – Београд и да буде јединствено идентификован.
Овако дефинисана ВПН ИКТ инфраструктура практично
нема граница и даје одличну подлогу за пројектовање Јединственог информационог система ЈП „Србијашуме“ – подсистем Шумарство(ГИС, извештаји ПШ, Шумарство...)
Ревија „Шуме“
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Захваљујући таквој инфраструктури родила се идеја за
евиденцију радова у шумама сопственика, као део Јединственог информационог система. Пројекат су започели 2012.
године самостални референти за информатику - Горан Петковић, дипл. математичар (ШГ „Шума“ Лесковац), Предраг Митић, дипл. инж. електронике (ШГ „Врање“ Врање) и Бранко
Мартиновић, дипл. инж. електротехнике (ШГ „Топлица“ Куршумлија), уз активно учешће мр Братислава Кисина, дипл.
инж. шумарства, руководиоца одељења за приватне шуме ЈП
„Србијашуме“. Дефинисан је развојни алат
(Microsoft Visual Basic 2008 Express edition)
и релациона база података MS SQL 2008.
Идеја је да се евиденција радова чува у јединственој бази, на централној локацији за
цело предузеће, уз стриктну примену Кодног
приручника за шумарство Србије. Приступ
апликацији за евиденцију радова у шумама
сопственика треба да имају само рачунари
везани за рачунарску мрежу ЈП „Србијашуме“. Сходно организацији предузећа, дефинисани су и нивои корисника апликације
за евиденцију радова у шумама сопственика
– трећи, најнижи ниво, је ниво корисника у
шумској управи, други ниво је самостални
референт са приватне шуме у шумском газдинству и први ниво је руководилац одељења
за приватне шуме предузећа. Како расте ниво
корисника, тако су и могућности коришћења
апликације веће. Након тако дефинисаних
полазних одредница, приступило се пројектовању базе података и кодовању апликације.
Врло брзо је следила и презентација верзије
1.0 апликације самосталним референтима
за приватне шуме из газдинстава и прва примена апликације
2013. године.
Др Братислав Кисин – тадашњи руководилац Одељења за
приватне шуме – препознаје бенефите коришћења апликације
и следи разрада са корисницима из Ниша, Врања, Лесковца и
Куршумлије. Одржани састанци су умногоме допринели да
аутори програма имају повратну информацију од корисника
– долазимо до верзије 1.2. Са верзијом 1.2 се дошло до јасно дефинисаног месечног извештаја – „кликом“ се добијају
извештаји за ниво управе, газдинства и предузећа, зависно
од нивоа корисника апликације. Дејан Милетић дипл. инж.
шумарства, следећи руководилац Одељења за ПШ, наставља
коришћење општеприхваћене апликације. Упоредо са развојем апликације, уследиле су и обуке крајњих корисника по
деловима предузећа. Божидар Миловановић, дипл. инж. шумарства, садашњи руководилац Одељења за ПШ, наставља
примену апликације и с обзиром да су се створили неоходни
услови, уводи потпуну примену апликације од марта 2017.
године као једини вид извештавања о изведеним радовима
у шумама сопственика. У јануару и фебруару 2017. године
уследио је други круг обуке корисника при чему је било врло
интересантно чути искуства корисника апликације. Нејасноће које су се јављале у коришћењу су углавном биле шумарскостручне природе. Услед промене изгледа пропратница, урађена је „међуверзија“ 1.2.1. апликације, која омогућава
евидентирање нових пропратница, уз дефинисање извоза
података из базе у MS Excel i Open Office формат. Неопходни технички услови за коришћење апликације су извршени
набавком рачунара и мултифукцијских уређаја за кориснике
18
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по управама и газдинстава крајем фебруара 2017. године. На
поменутим рачунарима намењеним за кориснике у шумама
сопственика, биће инсталирана нова верзија 1.3 са дефинисаним извештајима и неким логичким ограничењима код уноса
података.
Дуг пут је пређен од 2013. године, од почетка примене
апликације до данас. Чињеница која мало говори о обимности посла - 1.500 страница А4 формата само кода, вишеструко тестирање апликације, два круга обуке и много разго-

вора, договора, али се труд исплатио – дошли смо до ваљане
апликације, чија се „снага“ види након неколико година уношења података – са само пар кликова мишем, добијају се извештаји потребни за анализу радова у шумама сопственика.
Сваки софтвер је „жив“ само ако се користи, па ће вероватно
уследити и нове верзије по захтевима одељења за приватне
шуме и по захтевима крајњих корисника. За сада је планирана евиденција чекића за дознаку, жигосање и отпрему по корисницима, евиденција пропратница до нивоа управе, односно корисника – стручног лица и израда извештаја по захтеву.
Упоредо са развојем десктоп апликације, ради се и на апликацији за мобилне рачунаре и паметне телефоне. Циљ је да
корисници, одговарајуће технички опремљени, сваки догађај
у шумама сопственика бележе на месту настајања, на терену.
Овом приликом се аутори програма заваљују свима који
су помогли у прављењу апликације: др Братиславу Кисину,
Дејану Милетићу, Божидару Миловановићу, Тањи Радовановић, Ани Марушић, Предрагу Ђорђевиђу, Ради Нишавић и
крајњим корисницима по шумским управама који су били истрајни у коришћењу апликације, при чему се надају да ће се
вредност саме апликације тек видети у наредном периоду и
да ће корисницима бити олакшан рад у евиденцији и праћењу
радова у шумама сопственика.
Божидар Миловановић, дипл.инж. шумарства,
руководилац Одељења за приватне шуме
Бранко Мартиновић, дипл. инж. електротехнике,
ШГ „Топлица“ Куршумлија

КОНФЕРЕНЦИЈА

Конференција на Купресу

Александар Воркапић, извршни директор Сектора за коришћење шума и остале ресурсе – учесник панела на конференцији
У хотелу Адриа на Купресу од 9. до 10. 2. 2017. године
одржана је конференција под називом „Шумарство и потреба за секторским образовањем на европском путу Босне
и Херцеговине“. Конференција је одржана у организацији
СГД “Херцегбосанске шуме” д.о.о. Купрес, а суорганизатори су били: European state forest association, Дрвни кластер
Херцегбосне, Хрватски дрвни кластер,  часопис  ,,Приватне
шуме“ и часопис ,,Дрво и намјештај”.
На скупу је било присутно више од 250 учесника који су
расправљали о темама битним за развој шумарског сектора
и дрвне индустрије.
Конференцији у Купресу присуствовали су и представници из Београда, испред ЈП ,,Србијашуме“ Александар
Воркапић, извршни директор Сектора за коришћење шума
и остале ресурсе и испред Шумарског факултета у Београду проф.др Милорад Даниловић.
Током дводневне конференције обрађене су следеће
теме: изазови и иновације у шумарству; политика и програми ЕУ; газдовање шумама; стандарди и сертификација шума; прерада дрвета и дрвна биомаса.
Циљ одржавања конференције је интензивирање регионалне сарадње у сврси бржег развоја индустрије базиране
на употреби дрвета, што треба да доведе до повећања при-

хода, раста инвестиција и јачања међународне конкурентности.
Путем презентација и панел дискусија активно учешће
на конференцији имало је око 70 учесника из Босне и Херцеговине, Аустрије, Србије, Хрватске и Словеније. Извршни директор Европске асоцијације државних шума
(EUSTAFOR) Piotr Borkowski нагласио је значај оваквих
скупова за успоставу дијалога између шумарства и дрвне
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индустрије у региону. Чланица Одбора за пољопривреду и
рурални развој Европског парламента госпођа Петир говорила је о важности шумарства у актуелној политици Европске уније. Истакла је да су од десет приоритета Европске комисије у мандату данашњег председника Jean-Claude
Junckera, два повезане са шумарством: отварање нових радних места и ублажавање климатских промена које укључује
и енергетску ефикасност. Посебно је истакнут значај коришћења средстава из европских фондова. На конференцији је изнето да ЕУ све више потенцира одрживи приступ
развоју економије. Један од модела који се промовише је
тзв. каскадни модел-употреба дрвета више пута пре претварања у енергију. Напоменуто је да Европска унија доноси
низ законодавних пакета везаних уз циркуларну економију,
обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност. Поред
тога, истакнуто је да регион Југоисточне Европе треба да
развије моделе који уважавају традиционални приступ, али
и да их у што већој мери ускладе са политиком ЕУ.
Једна од кључних тема конференције била је образовање
кадрова као основни предуслов развоја на европском путу
земаља региона. Истакнуто је да су образовани стручњаци
и добро оспособљени радници најбитнији ресурс будућег
развоја, посебно у контексту примене нових технологија
рада. Око овога је постигнут општи консензус истичући да
секторско образовање, т.ј. стручна пракса ученика и студената треба да постане саставни део курикулума на свим
нивоима образовања. Неопходно је успоставити тесну сарадњу науке и привреде, посебно успешних предузетника,
како би мотивисали младе да се определе за овај позив и
учинили га атрактивнијим за нове генерације.
Тема која је изазвала највеће интересовање односила
се на стање шума и могућности коришћења дрвних потенцијала у контексту развоја дрвно прерађивачких капацитета. Учесницима конференције предочени су статистички
показатељи о пословању европских пилана. Табеларно је
приказана прозводња, извоз и увоз меког и тврдог облог и
резаног дрвета. Количина дрвних сортимената (техничког
облог дрвета тврдих и меких лишћара) која је на располагању у земљама региона не задовољава инсталиране капацитете прераде дрвета. Планирани етат износи око 50% од
прираста, а извршење је на нивоу око 85%. Повећање количине сировине може се сагледати кроз боље коришћење
планираног етата и његово повећање у односу на прираст у
складу са принципима одрживог газдовања шумама.
Потребе за енергетским дрветом су све веће и овакав
тренд се очекује у будућности имајући у виду тежњу да
обновљива енергија све више учествује у енергетској потрошњи земаља у региону и свету. У условима константног
повећања броја енергетских постројења (фабрика за производњу пелета и конгенерацијских постројења) постојећа
сировинска база не може да задовољи потребе истих, па је
потребно да се у будућности активније ради на коришћењу
дрвне биомасе коју још увек не користимо довољно из
шума, било да је разлог техничке или економске природе.
На скупу је истакнут значај интензивнијег коришћења
осталих општекорисних функција шуме, посебно туристичких и рекреативних, како би се повећао приход и
смањили захтеви за коришћењем дрвне биомасе из шума
где производња дрвета није приоритетна функција. Поред
тога, истакнуто је да накнаду за опште корисне функције
шума треба повећати, а не смањивати, јер се тиме повећава
друштвено одговорно пословање свих правних субјеката.
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На основу приказаних презентација и обављених панел
дискусија могу се извести закључци:
• Веће улагање материјалних и финансијских средстава
у подизању нивоа образовања у региону теба да је један од приоритета. Потребно је повећати учешће практичне наставе у школама, као и  обезбедити услове да
се иста обавља у успешним предузећима. Оснивање
тренинг центара у сарадњи са међународним и националним експертима  је један од начина да се обезбеди  
размена искустава  и знања.
• Коришћење средстава из фондова ЕУ није на одговарајућем нивоу. У циљу ефикаснијег коришћења расположивих средства неопходно је оспособити појединце
и институције за добру припрему пројеката са којима
ће аплицирати за средства из фондова.
• Потребно је допунско секторско и међусекторско умрежавање, размена нових технолошких и стручних знања
и искустава, посебно око подршке отварању нових радних места у руралним подручјима, што је темељ привредне и демографске стабилности.
• Количина сировине за производњу енергије углавном је
базирана на остатку из дрвне индустрије, просторном
дрвету из шума у државном и приватном власништву.
Шумска биомаса (грањевна испод 7 цм, гуле, рашље и
др.) до сада није довољно коришћена. Шумски остатак
као потенцијалну сировину за енергију у перспективи
треба више користити. Развојем нових метода израде
дрвних сортимената  део  ове дрвне биомасе може да
буде предмет коришћења. Поред тога, велики део дрвне
биомасе налази се у шумама   лошијег квалитета (изданачке састојине и др.), коју је могуће   користити, а
посебно у случају директне конверзије. Поред тога,
подизањем енергетских засада може се обезбедити
значајна количина сировине за енергију. Потребно је
подстаћи активности везане за производњу сировине
за енергију у енергетским засадима.
• Цене дрвних сортимената нису усклађене са потражњом
на тржишту већ су ограничене динамиком промене ценовника, што  за резултат има мање приходе. Постоји
потреба за повећањем цена дрвних сортимената до нивоа који не би значајно утицао на пословање прерадних
капацитета, а омогућио би да се у потпуности спроведу
одредбе ,,Закона о шумама” и шуми као сложеном екосистему врати оно што смо од њега узели.
• Градске топлане најчешће користе скупа горива за производњу топлотне енергије (неколико пута скупља од
шумске биомасе), а  сведоци смо да све више извозимо огревно дрво и пелет. Ако у исто време знамо да
садашња горива која се користе у градским топланама
емитују велике количине  штетних гасова, ово је велика
шанса да се повећа цена шумске биомасе као обновљивог извора енергије, смањи учешће емисије штетних
гасова и смање трошкови градских топлана и локалних
самоуправа. Државе југоисточне Европе треба да воде
јединствену политику када је у питању коришћење шумске биомасе као обновљивог извора енергије,а субвенције по 1 кWх произведене енергије (топлотне и
електричне) требало би да буду исте.  
др Милорад Даниловић
редовни професор Шумарског факултета у Београду

СЕМИНАР

Заштита четинарских шума
Heterobasidionannosum – трулеж корена
Једана од најопсанијих болести четинарских шума је трулеж
корена и приданка коју изазива гљива Heterobasidionannosum.
Гљива је полифага и спада у паразите, напада скоро све врсте четинара, али су њене штете на смрчи економски најзначајније. Широко је распрострањена на северној хемисфери и
узрокује велике економске штете у шумарству. У последњој
деценији гљива је по мишљењу многих стручњака у експанзији услед учестале појаве временских екстрема, што осим
економских штета има за последицу и сушење шума и доводи
се у питање опстанак неких биљних заједница. Нарочито су
угрожене шуме смрче које су код нас на својој јужној граници
ареала.    

Гљива Heterobasidionannosumse се шири путем ваздуха
и преко корена. Ваздухом се   базидиоспоре преносе на јако
велике дистанце где доспевају на свеже посечене пањеве, где
патоген продире у унутрашњост пања и коренов систем. Преко корена се преноси уколико се коренови дрвећа додирују.
На овај начин гљива се шири у виду концентричних кругова.
Први симптоми су светлозелене хлоротичне круне, осипање
четина, а затим потпуно сушење  биљке. Овако физиолошки
ослабљене састојине скоро по правилу бивају привучене секундарним штеточинама, поткорњацима што   за последицу
има  пренамножавање поткорњака и убрзан процес сушења
шума.
ЈП „Србијашуме“ редовно врши мониторинг поткорњака
и спроводи мере за сузбијање у састојинама где се јавља пренамножење.  Осим мера за сузбијање разних врста поткорњака у току   протекле године спроведене су   мере заштите и
против патогена  Heterobasidionannosum,  које ће се наставити
и у овој години.
За контролу гљиве Heterobasidionannosum постоји неколико метода: газдински (уклањање пањева),   хемијски (хемијско једињење боракс) и биолошки (препарат „rotstop“).
Предузеће се одлучило за биолошке мере користећи препарат
„rotstop“, чије дејство се огледа у колонизацији сапрофитне

гљиве Phlebiopsisgigantea, која је природни антагониста гљиви Heterobasidionannosum. Phlebiopsisgigantea је аутохтони
становник наших шума тако да не угрожава биологију шуме.
Предузеће је у 2016. години набавило 8 кг препарата
„rotstop“ финског произвођача „Verdera” за третирање пањева, извршило обуку референата за гајење и заштиту шума и
ревирних инжењера за примену препарата. Обука је спроведена у ШУ Ушће, где су присуствовали и представници
Управе за шуме и др Снежана Рајковић из Института за шумарство. Препарат „ротстоп“ је примењиван за третирање
пањева у периоду од априла до септембра 2016.  године у ШГ
« Пријепоље» - Пријепоље, ШГ «Ужице» - Ужице, ШГ «Голија» - Ивањица, ШГ «Шумарство» - Рашка и ШГ «Столови»
- Краљево. Мере заштите су спроведене у свим састојинама
смрче у којима су извршене сече (редовне и санитарне). Приликом  испитивања примене препарата на терену др Снежана
Рајковић је констатовала да је препарат успешно и адекватно
примењен и да је показао високу ефикасност.
Крајем јануара 2017. године увозник и дистрибутер препарата „rotstop“ за Србију предузеће „Хорти Партнер д.о.о.“
из Новог Сада је организовало предавање и презентацију
препарата у просторијама Института за шумарсто – Београд.
Предавачи су били проф. др Ненад Кеча са Шумарског факултета у Београду, Драган Марковић, директор предузећа „Хорти Партнерд.о.о.“ и представник произвођача из компаније
„Verdera”, Финска Gunnar Salingre.
Проф. др Ненад Кеча је презентовао значај, историју,
распрострањење и биологију гљиве, са освртом на оглед који траје већ 10 година у Националном парку Копаоник. Оглед је постављен да би се истражило да ли је гљива
Heterobasidionannosum природни регулатор или агресивни
патоген.
Gunnar Salingre је презентовао компанију „Вердера”,
произвођача препарата, и примену у скандинавским земљама. Препарат „rotstop“ се  у европским земљама употребљава већ скоро 30 година. Главна примена препарата је за превенцију болести трулежи корена и приданка. Пример који
је наведен је интересантан због прецизности калкулације
штета: чиста састојина смрче на површини од 2,6 ха, старости 75 година има дрвну запремину 290 м3/ха. Сортиментна структура је 60% трупаца и 40% целулозног дрвета,
а очекивани приход је 29.406,00 евра. Вредност трупаца је 55
евра по кубику дрвета, док је дрво за целулозу вредности 15
евра по кубику. При заражености састојине од 24% губитак
у класи квалитета износи 41,8 м3/ха, што на целој површини
од 2,6 ха износи 108,6 м3 трупаца који ће прећи у нижу класу
квалитета, тј. у целулозно дрво. Губитак у новцу износиће
4.342,00 евра, тј. 1.670,00 евра по хактару. Разлози за примену препарата су чисто економске природе и за то постоје
егзактне калкулације трошкова.Од пре пар година у Финској је уведен и правилник о обавезном третирању пањева
против гљиве Heterobasidionannosum уколико у састојини
има више од 50% четинара. Примена препарата „ротстоп“
у скандинавским земљама је далеко олакшана аутоматизаРевија „Шуме“
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цијим процеса, све сече се изводе харвестерима на којима  
је додат апликатор за наношење препарата током процеса пререзивања стабла.У скандинавским земљама таксе за
коришћење хемијских препарата су јако високе и јавност је
против коришћења хемијских средтава, тако да је биолошки
препарат „rotstop“ нашао широку примену.
Предности препарата огледају се у томе што је он еколошки оправдан, безбедан за животну средину, једноставан

за употребу (механизовано или ручно) , садржи споре гљиве
која се налази у природном окружењу, ефикасан за превенцију у четинарским шумама, добро је познат широм Европе.
ЈП „Србијашуме“ наставиће са мерама заштите у четинарским шумама и са применом препарата   „rotstop“ и у
2017. години.
Љиљана Вамовић, дипл.инж.шум.

Заштита шума и гајење меких и тврдих
лишћара у Србији

У организацији ЈП „Србијашуме“ и Института за низијско
шумарство и животну средину из Новог Сада, у периоду од
22-23.12.2016. године, одржан је семинар на тему: „Заштита
шума и гајење меких и тврдих лишћара у Србији“.
Домаћин семинара је било ШГ „Топлица“ – Куршумлија,
а одржан је у просторијама расадника „Доња Коњуша“. Семинар је отворио директор ШГ „Топлица“ – Куршумлија
Небојша Миховиловић, дипл.инж.шум., који је пожелео добродошлицу и успешан рад свима присутнима. У име Института за низијско шумарство и животну средину учеснике
семинара је поздравио директор проф. др Саша Орловић.
На семинару су присуствовали самостални референти за
гајење и заштиту шума, самостални референти за семенарство и расадничку производњу, пословође расадника, као и
ревирни инжењери из ШГ „Шума“ - Лесковац и ШГ „Топлица“ - Куршумлија.
Првог дана учесници семинара су имали прилику да чују
теме из области заштите шума, тј. о законској регулативи
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у заштити шума, здравственим прегледима расадника, засада и састојина,
о прогнози развоја штетних организама, доношењу одлука о сузбијању
и критичним бројевима, сертификацији шума, болестима јеле и смрче у
природним састојина и расадницима,
најважнијим штетним инсектима, коровима у шумарству и о њиховом сузбијању применом пестицида у сертификованим шумама, као и о употреби
механизације у заштити шума.
Другог дана семинара, након уводног излагања проф. др Саше Орловића
о делатностима и значају Института за
низијско шумарство и животну средину, активним пројектима и технолошком опремању Института, уследила су
предавањао о гајењу меких и тврдих
лишћара,тј. о тополама - селекција и
употреба сорти, оживљавању зрелих
(дрвенастих) резница топола, мониторингу шумских станишта, земљишту
за узгој топола, гајењу, карактеристици раста, структура и производности засада топола и врба,
буковим шумама у Србији - стање и перспективе, употреби климатских модела и даљинске детекције за унапређење
газдовања шумама као и о међународним провенијеничним
тестовима букве у Србији и отпорности природних популација букве на сушу.
На самом крају да истакнемо значај одржавања оваких
семинара, захвалност Институту за низијско шумарство
и животну средину, на уложеном труду и времену, ШГ
„Топлица“ Куршумлија на гостопримству, свим учесницима
на активном учешћу и присуству, као и да истакнемо спремност ЈП „Србијашуме“ и Института за низијско шумарство и
животну средину да се и у 2017. години настави са оваквим
видом едукације запослених у осталим шумским газдинствима ЈП „Србијашуме“.
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
руководилац одељ. за зашт. шума и зашт. прир.добра

ПРОГРАМ

Национални програм конзервације и усмереног
коришћења шумских генетичких ресурса
Републике Србије
Уважавајући и посебно истичући чињеницу да су шумски ресурси у протеклом периоду интензивно коришћени,
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије - Управа за шуме, дефинисало је Стратегију развоја шумарства Републике Србије (2006), у којој
се, као један од стратешких циљева, наводи „очување и
унапређење биодиверзитета у шумским подручјима“. За
постизање овог циља, наводе се различите мере, од којих се
једна односи на унапређење метода за конзервацију и усмерено коришћење генофонда шумских врста дрвећа, кроз in situ
и ex situ очување и унапређење производње квалитетног
шумског семена и садног материјала контролисаног порекла,

као и активно учешће у Европском програму за заштиту шумског генетског диверзитета (European Forest Genetic Resources
Programme - EUFORGEN).
Актуелни Закон о шумама (2015), као једну од општекорисних функција шума наводи и очување генофонда шумског дрвећа и осталих врста у оквиру шумских заједница.
Према утврђеним приоритетним функцијама, Закон дефинише шуме за очување и коришћење генофонда шумских
врста и сврстава их у групу шума посебне намене. Акценат
се ставља на заштићене врсте шумског дрвећа које се сматрају приоритеним, са аспекта конзервације и усмереног
коришћења расположивог генофонда, при чему планови
газдовања овим врстама треба да садрже мере заштите, ко-

ришћења и проширења ареала тих врста.
Иако   препознају   значај   шумских  генетичких   ресурса  
(генофонда),  ни Стратегија ни Закон јасно не дефинишу мере
за њихову конзервацију (заштиту) и усмерено коришћење,
што утиче на њихову даљу деградацију.
Примарном иницијативом у овом правцу може се сматрати укључење Републике Србије у EUFORGEN, који је основан 1994. године и представља заједнички механизам европских земаља у промовисању  конзервације  и усмереног  
коришћења  шумских  генетичких ресурса.  Основан  је  са  
циљем  примене Резолуције  С2 „Очување  шумских генетичких ресурса“, донете на Првој министарској конференцији
о заштити шума у Европи (Стразбур,
1990).
Од  тада,  конзервација  и  усмерено  коришћење  шумских  генетичких ресурса постаје све актуелнија
тема са којом   се шира   јавност
упознаје кроз различите презентације, објављене радове, трибине и
слично, а наука и струка све  чешће  
дефинишу  конкретне  активности  у  
овом  правцу.  
О значају   ове области за шумарску струку и науку говори и
установљавање модула на мастер
студијама Одсека за шумарство,
Шумарског факултета Универзитета у Београду (2014) под називом:
Биљна производња и конзервација
шумских генетичких ресурса, на
коме се, као обавезан предмет, слуша предмет Конзервација и усмерено коришћење шумских генетичких
ресурса.
Иницијатива за дефинисање Националне стратегије очувања и усмереног коришћења  шумских генетичких ресурса Републике Србије потекла је 2011. године,
од проф. др Василија Исајева, када су обављена једногодишња истраживања у оквиру пројекта који је финансирало Министарство пољопривреде, трговине, шумарства
и водопривреде - Управа за шуме (број уговора 401-0001507/1/2011-10 од 25.07.2011.) у коме су учествовали Шумарски факултет Универзитета у Београду, Институт за шумарство, Београд и Институт за низијско шумарство и животну средину, Нови Сад.
Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса Републике Србије настао је као резултат истоименог пројекта, који је финансирало
Министарство пољопривреде и заштите животне средине - УпРевија „Шуме“
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рава за шуме (уговор број 401-00-1461/2015-10 од 21.07.2015.)
током 2016. године. У реализацији пројекта учествовали су
Универзитет у Београду - Шумарски факултет, Институт за
шумарство из Београда и Институт за низијско шумарство и  
животну средину из Новог Сада, чији тимови су дефинисали
појединачна поглавља, која  су током јавне дискусије усаглашена и чине јединствену целину. Руководилац пројекта је
била проф. др Мирјана Шијачић-Николић.
Програм даје преглед стања у области конзервације и
усмереног коришћења шумских генетичких ресурса, као и
конкретне активности за наредни период, при чему ће се
приоритетним сматрати заштита ретких, угрожених, реликтних и ендемичних врста шумског дрвећа.
Програм треба да има утицај на развој сектора шумарства
кроз следеће активности:
1. очување и усмерено коришћење расположивог
генофонда - јасним дефинисањем конкретних активности у области конзервације и усмереног коришћења генетичких ресурса шумских екосистема,
на краткорочном, средњерочном и дугорочном нивоу,
оствариће се ефекат очувања виталности и  еколошке  
функционалности  шума,  уз  најмање могуће трошкове. Појединачно и неконтинуирано спровођење
активности у овој области не доприноси неопходном свеобухватном и мултифункционалном приступу у газдовању шумама, уз  максималну очуваност и
унапређење општекорисних функција екосистема.
Свеобухватни документ, као што је предложени
програм, представља основу за остварење максималног учинка, уз најмање или непостојеће финансијско оптерећење;
2. унапређење газдовања шумама у складу са конзервационим принципима - мултифункционално газдовање шумама, уз висок степен очувања и
унапређења општекорисних функција, представља
дугорочни циљ сектора шумарства, на европском и
националном нивоу;
3. унапређење производње репродуктивног материјала шумског дрвећа - у циљу испуњења међународних обавеза прописаних Директивом Савета
Европе о тржишту шумског репродуктивног материјала бр. 105/99, усвојен је Закон о репродуктивном
материјалу шумског дрвећа, који дефинише четири
категорије репродуктивног материјала: репродуктивни материјал познатог порекла, селекционисани
репродуктивни материјал, квалификован репродуктивни материјал и тестиран (сортни) репродуктивни
материјал. За подизање и обнављање шума може се
користити селекционисан, квалификован или тестиран репродуктивни материјал, док се репродуктивни
материјал познатог порекла може користити само
унутар истог региона провенијенције. Како би задовољила критеријуме за укључивање у OECD шему,
Република Србија (Министарство пољопривреде и
заштите животне средине) до сада је донела решења
о установљавању региона провенијенција храста
китњака, храста лужњака, букве, јеле, смрче, белог бора, црног бора и пољског јасена на подручју
државе. Одржавање генетичког потенцијала унутар
ових региона, али и даље унапређење квалитета производње репродуктивног материјала шумског др24
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4.

5.

6.

већа, није могуће без јасно планираних активности
на пољу генетичких истраживања и конзервације најважнијих врста;
упознавање шире јавности са потребом конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса - као заинтересоване стране, у процесу
успостављања активности генетичке конзервације
шумских дрвенастих врста у Србији, појављују се
власници и корисници специфичних популација за генетичку конзервацију; дрвна индустрија и расадничка производња; научноистраживачке   организације
у области шумарства и очувања генетичких ресурса;
организације цивилног сектора у области очувања
биодиверзитета; медији и локална заједница. Улога
свих заинтересованих страна јесте општекорисна, тј.
доприноси очувању добара од општег интереса човечанства, што генетички ресурси свакако јесу;
испуњавање међународних обавеза везаних за ову област - Република Србија је чланица
EUFORGEN-а, у оквиру кога, од јануара 2010. године, тече четврта фаза која је усмерена на коришћење
шумских генетичких ресурса у контексту климатских промена и њиховог утицаја на газдовање шумама, нарочито на употребу шумског репродуктивног материјала. Један од ратификованих међународних уговора, који је од суштинског значаја за
унапређење ове области у Србији јесте Закон о потврђивању Конвенције о биолошкој разноврсности,
којим је Србија преузела читав низ међународних
обавеза на пољу очувања генетичког диверзитета;
могућност прикључивања активностима у оквиру FAO организације везаним за шумске генетичке ресурсе - израда националног извештаја
као дела публикације The State of the World’s Forest
Genetic Resources.

Национални програм конзервације и усмереног коришћења
шумских генетичких ресурса Републике Србије дефинисан је
за период 2016-2025. године. Написан је на 226 страна и садржи 16 поглавља.
Како би циљеви и активности предвиђене овим документом
постали обавезујући за сектор шумарства у свим сегментима
газдовања шумама и тиме се обезбедила његова имплементација, намера Управе за шуме је да Национални програм конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса
буде саставни део Програма развоја шумарства на територији
Републике Србије. Овај стратешки плански документ, којим се
утврђују правци развоја шума и шумарства, са акционим планом за његово спровођење (члан 19. Закона о шумама),  доноси
Влада за период од 10 година. Планом рада Управе за шуме
предвиђено је његово доношење у 2017. години.
Циљеви и мере из Програма развоја шумарства се преузимају кроз ниже планске документе газдовања шумама (основе,
програме) и тако обезбеђује њихово оперативно спровођење.
На овај начин ће се обезебдити и пуна примена Националног
програма конзервације и усмереног коришћења шумских генетичких ресурса Републике Србије.
Пун текст Програма се може наћи на интернет страници
Управе за шуме Републике Србије: http://www.upravazasume.
gov.rs/wp-content/uploads/2016/10/Nacrt-nacionalne-strategijekonzervacije-sumskih-genetickih-resursa.pdf
проф. др Мирјана Шијачић-Николић

АРХИВ

Живи архив шумских воћкарица
Као резултат пројекта „Оснивање Живог архива шумских
воћних врста са подручја Србије“ , који финансира Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа
за шуме, формиран је Живи архив шумских воћкарица у Липовици надомак Београда. Живи архив формиран је у Научно-истраживачкој станици Липовица Института за шумарство у периоду од 2005. до 2016. године.

Постоје бројни разлози зашто је потреба за заштитом генетских ресурса шумских воћкарица тако значајна и зашто
тако брзо постаје толико критична. Све активности које редукују шуме или уништавају део шумских популација (сушења
шума, болести, штетни инсекати, сече, пожари, природно
изумирање, смањене способности за природним обнављањем
и др.) могу довести до нежељених и опасних последица по
шумске воћкарице до нивоа њихове угрожености као врсте.
Најнеповољнија ситуација је када се ове појаве јављају у популацијама са ограниченим ареалом. У таквим околностима
нису угрожени само генски комплекси или гени већ и целе
популације, што у екстремним случајевима може довести до
губитка врсте. Као последица ових појава неке врсте, провенијенције и полулације шумских воћкарица су редуковане на
свега неколико стотина преживелих стабала.
Потреба за подизањем овако важног објекта утврђена је
још 2004. године када је Институт за шумарство реализовао пројекат „Очување, унапређење и одрживо коришћење
генофонда самониклих шумских воћкарица на подручју
Србије“. Том приликом су истраживачи Института за
шумарство утврдили да постоји опасност од нестајања
популација и јединки појединих врста аутохтоних шумских
воћкарица. Наредне 2005. године Институт за шумарство
и ЈП Србијашуме издвајају 2 ха необраслог земљишта у
ГЈ Липовица   у близини управне зграде ШУ Липовица за
формирање Живог архива шумских воћкарица. Након тога
започиње се са деценијским послом на очувању угрожених
аутохтоних воћкарица кроз подизање Живог архива.
Несебичне подршке ЈП „Србијашуме“, Управе за шуме и
Фонда за заштиту животне средине су биле од пресудне
важности у спровођењу даљих активности.
Одмах након издвајања погодне површине започело се
са припремом земљишта, њеним ограђивањем и изградњом
пратећих објеката. Подигнут је објекат за раднике и гаражно
- магацински простор. Уведена је струја и вода, изграђен је

заливни систем на читавој површини.
У периоду од десет година сакупљено је више од 2000
јединки воћкарица, а тренутно се у потпуно формираном
Живом архиву налази 490 биљака. Селекција на садашњи
број јединки извршена је на основу степена угрожености.
Живи архив садржи следеће врсте: Прунус авиум, Прунус
церасифера, Прунус спиноса, Цастанеа сатива, Малус сил-

вестрис, Пирус пирастер, Југланс региа, Цорyлус авеллана,
Цорyлус цолурна , Цорнус мас, Сорбус торминалис, Сорбус
ауцупариа, Сорбус ариа, Сорбус доместица, Цратаегус моногyна, Самбуцус нигра. Материјал за формирање Живог архива сакупљен је на читавој територији Републике Србије. За
сваку посађену јединку познато је географско порекло.  

Значај архива шумких воћкарица је у његовој јединствености, јер преставља једини овакав објекат у региону. Постојање Живог архива шумских воћкарица омогућава очување расположивог генофонда са подручја целокупне Србије
на једном месту. Ово је нарочито важно за очување врста уског ареала и реликтног карактера (питоми кестен, мечја леска), генетички најугроженијих врста (дивља трешња, орах,
леска) и врста неотпорних на многе болести (јабука, крушка). Овај начин архивирања генофонда вредан је и стога што
пружа могућност стварања нових хибридних биљака (нпр.
укрштањем различитих екотипова или сорти) које могу бити
основа за нове селекције и сорте.
др Владан Поповић, др Љубинко Ракоњац
и др Александар Лучић
Ревија „Шуме“
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ПЛАН СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја
Новим Законом о јавним предузећима прописује се обавеза за сва јавна предузећа да израде
„Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја“.
Пословодство ЈП ,,Србијашуме“, препознало
је важност овог  документа  и сматрало потребним
да размотри и гледиште екстерног консултанта по
питању ове битне теме.
У том контексту, 9. фебруара 2017. године, организована је интерактивна радионица за запослене на изради овог стратешког документа.
Учешће у радионици су узели: Гордана Јанчић,
извршни директор Сектора за шумарство и заштиту животне средине, Маја Радосављевић, извршни директор Сектора за развој и стратешко планирање, Биљана Ступар, координатор за план у
Сектору за развој и стратешко планирање, Милан
Опсеница, руководилац одељења за механизацију
у Сектору за коришћење и остале ресурсе, Немања Словић,
Жаклина Лучић и Димитрије Баковић, самостални референти
за план и анализу у Сектору за развој и стратешко планирање.
У име компаније Цаса Форте д.о.о. ову едукацију водила
је Биљана Лазаревић, сениор консултант , која нам је поводом
одржаног семинара  рекла:
„ФУК (Финансијско управљање и контрола) као иницијатор израде стратешких планова на средњи и дуги  рок усваја
позитивну праксу приватног сектора и зато је права одлука
ЈП ,,Србијашуме“ да се упозна са методологојим, моделима
и алатима стратешког планирања које користи приватни сектор, а који имају изузетну примењивост и корисност у јавном
сектору.

26

Ревија „Шуме“

„Захтеви за корпоративизацијом јавног сектора намећу
принципе рада јавних предузећа идентичним принципима
рада корпорација, а који се пре свега огледају у транспарентности пословања, праћењу остварења планираних циљева,
тј. ефективном, ефикасном и економичном пословању и испуњењу примарног постулата „вредност за новац“.
„Учесници радионице су кроз активан рад, питања, сугестије, размену искустава допринели да радионица поприми
епитет интерактивности, те је било право задовољство водити едукацију.
Морам се, такође, похвалити да су учесници радионицу,
материјале и стручност предавача оценили највишим оценама.”

ДЕШАВАЊА

ЈП ,,Србијашуме” на 39. Међународном
сајму наутике, лова и риболова
У периоду од 9. до 12. марта 2017. године одржан је 39.
Међународни сајам наутике, лова и риболова у Београду.
Сајам је специјализован за школе једрења и наутички туризам, као и за пловила свих врста, наутичку опрему, опрему за
лов и риболов, камповање, роњење и спортове на води.
ЈП “Србијашуме” је своје посетиоце упознало са продајним местима и ценовницима за дозволе за рекреативни риболов. Посетиоцима штанда су представљене услуге у лову,
као и ценовник уловљене дивљачи. Представљен је асортиман расадничке производње и понуде туристичке агенције
овог предузећа за развој домаћег туризма. Посетиоци сајма
су показали велико интересовање за дрвну галантерију, коју
предузеће производи у Ужицу.
ЈП “Србијашуме” пружа  током читаве године све услуге
које је промовисало на сајму, а у зависности од врсте услуге
можете се обратити или туристичкој агенцији или расадницима на територији читаве Србије.

Ивана Вукадиновић,
сам. струч. сар. за односе с јавношћу

Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне и
маркетинг послове ЈП ,,Србијашуме“ и Дејан Матић, председник општине Земун

ЈП „Србијашуме“ донирало саднице
суграђанкама за 8. март
Поводом Међународног дана жена –   8. марта, ЈП ,,Србијашуме” донирало је саднице и у сарадњи са београдским
општинама организовало поделу ружа и садница суграђанкама.
Тихомир Мурић, извршни директор Сектора за комерцијалне и маркетинг послове ЈП ,,Србијашуме” изразио је
задовољство што је предузеће било у прилици да поводом
Међународног дана жена обрадује даме садницама црног
бора као мали знак пажње према нашим мајкама, сестрама
и супругама.
Међународни дан жена је дан посвећен женама и њихо-

вим економским, политичким и друштвеним остварењима.
Осми март је једна од ретких прилика када се жени поклања
пажња.У Србији је 8. март прослављен  први пут 1914. године. У СФРЈ након другог светског рата је прослављен прво
као дан у којем се говорило о равноправности жена, па је акценат померен на мајчин дан. Осми март је прихваћен као
Међународни дан жена 1917. године.
Уједињене нације су од 1975. године, коју су прогласиле
за Међународну годину жена, службено почеле да обележавају Међународни дан жена.
Ревија „Шуме“
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САЈАМ ХОРТИКУЛТУРЕ
Сајам хортикултуре на Београдском сајму од 6. до 9. априла 2017.

Процветаће башта у срцу
Међународни сајам хортикултуре Beoplantfair, који
ће се од 6. до 9. априла 2017. године представити већ 22.
пут, најчешће лепо, али погрешно називају “сајмом цвећа”.
Ова манифестација је, ипак, много више од тога - јединствена сајамска мисија која подразумева, не само очување природне околине, здравог живота и ефикасног и рационалног
искоришћавања природних ресурса, него и промоцију реално
остваривих економских интереса и достигнућа у бројним областима хортикултуре.

ција. “Дарови природе” и “Органик фест” (нова тематска
целина овог сајма) посвећени су печуркама и шумским плодовима, меду и производима од меда, лековитим чајевима,
мелемима и балзамима, производњи лековитог и ароматичног биља, органској производњи и баштованству, органским
производима и здравој храни уопште. Коначно, “Мотоплант” окупља излагаче, произвођаче и дистрибутере парковских и баштенских машина и опреме, мале пољопривредне,
транспортне и хортикултурне механизације, машина и алата
за шумарство, заливних система и пластеника,
парковског мобилијара, дечјих игралишта, фитнес и спортских терена, алата и опреме за баштованство, разне врсте материјала за уређење башта
и вртова.
Због значаја друштвених, тржишних, економских и едукативних домета ове манифестације, учешће и покровитељство Министарства
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, као и подршка струковних удружења и научних и образовних институција из
земље и региона, незаобилазан су фактор успеха
и чврст ослонац у остваривању стручног партнерства и препознатљивости ове манифестације.

Више од 100 излагача и других учесника из земље и
иностранства - појединаца, удружења, земљорадничких задруга, привредних организација, чак и мултинационалних
компанија, дистрибутера, произвођача-узгајивача, трговаца,
пејзажних архитеката, академских и научних институција,
комуналних предузећа - заједно са преко 5000 очекиваних
пословних и “обичних” посетилаца, окупља се да покаже и
докаже да се може и зашто је уопште потребно живети  “лепо
и здраво”. Зато је, са циљем да људима улепша, али и олакша
живот, и овогодишњи Beoplantfair обогаћен великим и већ
традиционалним тематским изложбама - 20. Изложбом лековитог биља и препарата од меда “Дарови природе” и 5.
Изложбом баштенских и парковских машина Мотоплантеxпо.
Конципиран као синтеза стручног, едукативног, културног, такмичарског и хуманитарног, програм Сајма хортикултуре распоређен је у четири целине. “Флора” укључује садне и семенске материјале, декоративне биљке, производњу и
прераду воћа и поврћа, унутрашњу декорацију, системе заливања, стаклене баште, машине за хортикултуру, средства
за прихрањивање и заштиту биљака, те биљну фармацију и
козметику. “Зелени дизајн” се бави уређењем ентеријера
и екстеријера, одржавањем башта, паркова и шума, дендро
материјалом, уз презентацију стручне литературе и публика28
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Уз “традиционални” излагачки, стандард је
и богат стручни и пратећи програм од којег овај
сајам не одустаје. Тај програм подразумева изложбе, предавања и презентације из разних области хортикултуре, такмичења, награде, а незамислив је без драгоцене сарадње са професионалним и струковним удружењима. Посетиоци сајма
разних пословних профила и личних афинитета могу да се
упознају са новим трендовима и брендовима у хортикултури,
пејзажној архитектури, производњи и примени лековитог и
ароматичног биља, новим технологијама у гајењу биља, да
сазнају више о значају и лековитим дејствима препарата од
меда, али и о законској регулативи у овим областима, о управљању у урбаним зеленим просторима, “зеленом бонтону”
и сл.
Подразумава се традиционално такмичење у прављењу
цветних аранжмана; наставак акције “Једно дрво за једног
ратника” под окриљем ЈП “Србијашуме”, Министарства
правде и Шумарског факултета; очекује се читав тематски
блок под називом “Како сачувати нове засаде шума”; сасвим
је могуће да посетиоци буду сведоци прво показне вежбе, а
онда и учесници правог такмичења - у брзој и правилној сечи
балвана. Под стручним надзором и будним оком ЈП “Србијашуме”,  наравно.
Није ли све то разлог да се посета изложбама и програмима Сајма хортикултуре учини сасвим логичном и – неизбежном?

ДЕЧИЈА СТРАНА

WWF академија за природу
Циљ је изградити снажну везу и добру сарадњу између
управљача заштићених подручја, наставника и ученика. Овај
приступ који подразумева повезивање заштићених подручја
и школа кроз системско, дугорочно и искуствено учење је пилот пројекат који се спроводи у Србији.

„WWF академија за природу” је осмишљена са циљем да
укључи наставнике и ученике основних и средњих школа у
активну и креативну заштиту природе чији смо сви део. Фокус академије је на јачању капацитета наставника и интерактивних метода у настави на тему заштите природе. Акценат
је, такође, стављен и на практичну наставу за ђаке, партиципативни приступ, активности на терену и искуствено учење.
Пружајући мотивацију, будећи радозналост и основно знање,
циљ овог пројекта је да подстакне образовни рад унутар
учионице, али и ван ње, у природи, на отвореном, у заштиц́еним подручјима.

Похађајући WWF академију за природу, учесници постају
амбасадори заштићених подручја и добијају важну улогу у
раду са управљачем заштићеног подручја, са којим заједно
раде на промоцији свих природних и културних вредности.
Први циклус академије, од три колико је предвиђено пројектом, одржава се током школске 2016/2017. године и укључује
10 школа, а до самог завршетка пројекта обухватиће 30 школа из целе Србије и изнедрити три генерације амбасадора.
Током похађања академије, ученици и наставници уче како
да осмисле и спроведу занимљиве школске пројекте на тему
заштите природе. Програм академије обухвата теме попут:
заштићена подручја – њихов значај за људе и природу; еколошки отисак – животни стил и утицај људи на природу и
активно учешће грађана у очувању природе - будите активни
и мотивишите друге.

Цео циклус академије обухвата следеђе активности:
• обуку у истраживачкој станици Петница од 18-22. октобра 2016. године,
• осмишљавање и спровођење школског пројекта током
школске 2016/2017. године,
• организовање одласака у заштићено подручје и посета
управљача заштићеног подручја школи,
• завршни догађај у једном од пет заштићених подручја
укључених у пројекат у јуну 2017. године.

 бразовни програми за посетиоце заштићених подО
ручја
У заштићеним подручјима развијају се образовни програми за различите циљне групе. Фокус је на ђацима и студентима, које желимо да приближимо природи и пружимо им
могућност за искуствено учење у природи. Свако заштићено
подручје ће у сарадњи са WWF-ом и стручњацима у области
образовања развити образовни програм којим ће истаћи природне и кулутрне вредности подручја и биће прилагођени за
различите узрасне групе. Наш циљ је да пет заштићених
подручја буду препозната као образовни центри, са квалитетним, стручним и живописним образовним програмима, заједно са стручним особљем које их спроводи.
Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“
Циљ пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“
који WWF спроводи од октобра 2015. године је да постигне
и промовише одрживо коришћење природних ресурса како
би они постали темељ друштвено-економског развоја. Очувани природни ресурси и заштићена природна добра су недовољно препознати као потенцијал за развој, како у локалним срединама тако и на националном нивоу. Желимо да то
променимо и заштићена подручја промовишемо као модел за
одрживи развој, подручја која не представљају препреку већ
могућност за развој.
Ревија „Шуме“
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У Србији се унутар пројекта „Заштићена подручја за природу и људе“ ради на унапређењу управљања у пет заштићених подручја. То су национални паркови „Фрушка гора“,
„Ђердап“ и „Тара“, Специјални резерват природе „Горње Подунавље“ и Предео изузетних одлика „Авала“.
Школе амбасадори које су укључене у први циклус академије су:
Предео изузетних одлика „Авала“
ОШ „Браће Јерковић“ – пројектни тим „Авалонци“ спроводи школски пријекат под нативом „Дан на Авали“
ОШ „Алекса Шантић“ са ОШ „Милоје Васић“– пројектни
тим „Авалски јежићи“ спроводи школски пријекат под нативом „Навала на Авалу“

Национални парк „Тара“ – Гимназија „Јосиф Панчић“,
Бајина Башта и ОШ „Димитрије Туцовић“, Чајетина
Национални парк „Ђердап“ - ОШ „Вук Караџић“, Кладово и ОШ“ Вук Караџић“, Доњи Милановац
Национални парк „Фрушка гора“ – Школа за основно
и средње образовање са домом ученика „Милан Петровић“ и
ОШ „Петефи Шандор“ из Новог Сада
Специјални резерват природе „Горње подунавље“ –
Средња техничка школа са домом ученика, Апатин и ОШ „22.
октобар“, Бачки Моноштор

Саднице за ученике Школе за основно и средње
образовање деце ометене у развоју „Свети Сава“
Запослени у ЈП „Србијашуме“ су 17. 3.
2017. године посетили Школу за основно
и средње образовање деце ометене у развоју „Свети Сава“ и одржали им еколошку и
креативну радионицу у природи. Деца су с
пажњом слушала о шуми и њеном значају, а
онда су с уживањем правила огрлице од попречног пресека стабла тисеи животиње од различитих врста шишарица.

У духу месеца пошумљавања и приближавања Светског дана шума, након одржане радионице, уследио је практични део едукације.
Ученици школе „Свети Сава“ и запослени у
ЈП „Србијашуме“ су заједнички засадили неколико садница тује и декоративно шибље
(spirea bumalda “anthony waterer”), које ће улепшати двориште ове основне школе и дома у
коме ђаци станују.
Ивана Вукадиновић,
самостални стручни сарадник
за односе с јавношћу
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СРЕДЊА ШУМАРСКА ШКОЛА

Свети Сава повезује шумаре
Посебно место у календару рада просветних радника и
ученика Србије заузима 27. јануар, јер се слави Савиндан школска слава свих ученика и просветних радника Србије.
Као школска слава слави се од 1840. године, када је то
предложио Атанасије Николић, ректор Лицеја у Крагујевцу.
У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се Свети
Сава проглашава за патрона свих наших школа и да се најсвечаније прославља. Све до 1945. године слављен је Свети Сава, када је одлуком власти укинут. Као школска слава поново
је почео да се слави 1990. године. Тога дана све школе имају
радни, али не наставни дан, а
обичај је и да се слави, па се поводом Светог Саве у школама
организују свечане приредбе и
академије.
Школска слава је обележена
и у Шумарској школи у Краљеву.
Домаћини славе се сваке године
смењују, али је увек то неко предузеће које газдују шумама у Републици Србији. Ове године је
домаћин био директор Националног парка „Тара“ Драгић Караклић, а договорено је да следећи домаћин буде ШГ „Столови“ из Краљева, на челу са директором газдинства Божимиром Пендићем. Уз традиционално сечење колача и свечану
приредбу, коју су у амфитеатру Шумарске школе припремили ученици и професори српског језика и књижевности, директор Шумарске школе Милан Мирковић је доделио награде
најбољим ученицима школе, који би требало да представљају
ослонац струке у будућности. Скупу се обратио и помоћник
директора Иван Мацан и пожелео пуно успеха и добро дружење свим присутним гостима. Гостију је, наравно, било са
свих страна: директори и представници газдинстава ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, представници националних паркова, ЈП „Борјак“ из Врњачке Бање, представници Шумарског
факултета из Београда, представници локалне самоуправе, пословни
партнери, ученици, садашњи и бивши радници школе и многи пријатељи школе.
Шумарска школа сваке године
обележава школску славу, а сама традиција школе је позната широм Србије и бивше Југославије. Традиција
школе датира још из 19. века, када
је Указом министра народне привреде 1889. године основана „Практично-шумарска школа“ у Краљеву. Школа је више пута премештана (Београд, Параћин, Сремска Митровица, Сомбор,
Чачак) све до 1960. године, када се трајно враћа у Краљево
у нову школску зграду са интернатом. Кроз дуги низ година постојања школа је изнедрила многе шумарске стручњаке: лугаре, ловочуваре, техничаре, инжењере, професоре, ма-

гистре, мастере и докторе наука. Многи од њих се радо сећају
дана проведених у Шумарској школи и Дому ученика Краљево, који је по њиховим речима био један од најлепших периода у животу.
Данас, Шумарска школа користи најсавременија средства
у настави и образовању кадрова, пратећи технолошка и техничка достигнућа у области шумарства. У школи је заступљена кабинетска настава, где у специјализованим учионицама
и кабинетима ученици и наставници саваладавају знања из
области шумарства, прераде дрвета и пејзажне архитектуре.

Школа остварује сарадњу са:
• предузећима која газдују шумама (ЈП „Србијашуме“,
ЈП „Војводинашуме“, национални паркови и др.)
• факултетима (Шумарски факултет, Биолошки факултет, Ветеринарски факултет, Пољопривредни факултет,
ПМФ)
• научним институцијама (Институт за шумарство, Институт за низијско шумарство, Ветеринарско-специјалистички институт Краљево, Завод за заштиту природе)
• струковним коморама (Ловачка комора, Шумарска комора, Друштво инжењера и техничара и др.)
• ловачким савезима и њиховим чланицама.
Шумарску школу тренутно похађа 780 ученика у два подручја
рада. Школа уписује четворогодишње образовне профиле: шумарски техничар, техничар за ловство
и рибарство, техничар за пејзажну
архитектуру, техничар за финалну
обраду дрвета, архитектонски техничар и геодетски техничар. Поред
четворогодишњих, уписује у трогодишње образовне профиле: столар,
шумар-ловочувар, руковалац шумском механизацијом и др. У оквиру
специјалистичког образовања на нивоу средње стручне спреме (Vстепен), школује се и специјалиста за ловство.
Школа ће 2019. године прославити 120 година постојања
и школовања кадрова у шумарству и ловству.
Милан Жарковић, мастер инж. шум.
Ревија „Шуме“
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У сремушу се крије велика лековита моћ

Сремуш (лат. Аллиум урсинум ) је самоникла вишегодишња зељаста биљка из породице лукова (Аллиацеае). У
народу је још познат као: медвеђи лук, дивљи лук, цријемуш,
сријемуж, цремош и пасји лук. Његово име потиче од две латинске речи: прва је везана за име рода (Аллиум) што значи
бели лук, а друга за име врсте која значи медвед (Урсус).
Расте на влажним ливадама богатим хумусом, сеновитим
равницама, испод жбуња у листопадним и планинским шумама. Најчешће расте у буковим шумама, али често се може
наћи и у другим сеновитим и влажним листопадним шумама и уз шумске путеве и потоке. Сремуш расте скоро у свим
крајевима света. Може се наћи у априлу и мају скоро на сваком шумском пропланку, али расте и као култивисана биљка.
Биљка је специфична по свом мирису, који подсећа на мирис белог лука, због чега је и добила назив дивљи лук. Други
назив медвеђи лук, настао је зато што влада веровање да чак и
медведи, након буђења из зимског сна, трагају за сремушем,
не би ли њиме очистили организам.
Карактеристика ове врсте (као и њених сродника, који
припадају истој фамилији Аллиацеае) јесте метаморфоза
подземног изданка у луковицу. Луковица сремуша је танка,
око 2-5 цм, обавијена белим или
жућкастим листићима. Из луковице полазе два (ређе три) листа. Лист је елиптичан, дугуљаст,
оштрог врха и интензивно зелене боје. При основи се сужава у
дугачку петељку. Стабљика је на
пресеку троугласта до готово округла. На њеном врху, од априла
до јуна, развијају се бели цветови сакупљени у штитасте цвасти, које су у почетку обавијене
опнастим омотачем који рано
отпада. Након цветања формирају се плодови у облику чауре са троугластим, црвеним семенкама.
Сремуш се од давнина користи као рано поврће и лековита биљка. Он има велику хранљиву вредност и изузетан је
чистач организма, нарочито у првим месецима пролећа. Листови сремуша могу се брати у распону од двадесетак дана,
пре него што биљка процвета. Иако се луковице сремуша ко32
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ристе за справљање различитих препарата, најчешће се користе управо свежи листови сремуша. Луковица сремуша је
налик луковици код ђурђевка и мразовца, које су отровне, па
је потребна обазривост код његове употребе. Надземни део
биљке бере се у априлу и мају, а луковица у лето. Листови
се одсецају код петељке док се луковице ваде из земље. Потребно је, међутим, 80% луковица и 30% биљака на једном
станишту сачувати након сакупљања. Због тога је коришћење
ове врсте регулисано Правилником о проглашену и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива (,,Сл. гласник РС“,број 5/2010 и 47/2011),
Уредбом о стављању под контролу сакупљања, коришћења
и промета (,,Сл. гласник РС“, број 31/2005,45/2005,22/2007,
38/2008,9/2010) и Законом о заштити природе (Сл. гласник
РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016).
Лековитост сремуша је потврђена и на основу многих научних истраживања.
За разлику од белог лука, сремуш има карактеристичан
мирис само док се једе, после тога се не осећа. Повољни
ефекти ове биљке могу се приметити три недеље после свакодневног конзумирања. Млади листови сремуша се користе
као салата због велике количине
витамина. Старији листови су
обично љути и имају јачи мирис. Луковица и листови могу
се чувати у фрижидеру или на
неком прохладном месту неколико дана. Осушени сремуш се
може користити, али тада садржи много мање лековитих састојака. Посебном технологијом
се из сремуша издваја екстракт
у виду биљних капи, које су веома лековите и могу се користити
током целе године.
Лековите материје сремуша су: гликозид алин, етерично
уље, аскорбинска киселина, витамин Ц, сумпорне гликозиде,
минералне материје и друге материје.
Сремуш је фантастичан биљни лек за бактеријске и за
вирусне инфекције. То је природни антибиотик који кад се
користи у свежем стању ефикасно уништава бактерије, гљивице и вирусе.

Фитонциди који се налазе у сремушу стимулишу имуни
систем. Подстиче се активност макрофага (белих крвних зрнаца), који се боре против изазивача инфекција. Повећава,
такође, активност Т-лимфоцита (ћелије које су централни активатор целокупног имуног система). Нарочито је ефикасан
у лечењу вирусних инфекција горњих дисајних путева због
способности да очисти слуз из плућа. Сремуш је ефикасан
против стафилокока, стрептокока па чак и бактерија антракса
и МРСА. Садржи етарско уље са алицином и великим бројем
сулфатних једињења, на које бактерије и вируси не могу
стећи резистентност. Ту је његова највећа предност у односу
на антибиотике. Чисти плућа од слузи и то посебно код старијих људи. Помаже чак и код туберкулозе и едема. Смирује
и лечи кашаљ.
Особе које имају чир на желуцу треба да избегавају сремуш.
Јача срце и ослабљени срчани мишић, користи се као превентива од инфаркта, успорава и лечи атеросклерозу крвних
судова, шири их и на тај начин смањује високи крвни притисак. Лековитост сремуша се састоји и у снижавању нивоа
триглицерида и холестерола у крви.
Сремуш је здравији од белог лука, због обиља алина који
се под утицајем кисеоника претвара у алицин, и на тај начин
подмлађује крвне судове и чини их еластичним.
Уз то се сматра одличним ,,чистачем“ система органа за
варење, тј. желуца и црева. Може се користити код цревних
инфекција и желудачно-цревних болести. У нашем народу
постоји уверење да ниједна биљка не чисти тако добро систем за варење и крв као сремуш. Има јако дејство на цревне
паразите, спречава инфекцијске упале слузокоже црева и одбрана је од грипа и грознице. Побољшава апетит, отклања
пробавне сметње - смирује упалу слузнице желуца, отклања
надутост и гасове - омогућује боље излучивање жучи, чисти
јетру.
Може да се користи против несанице и несвестице.
Свеж сок од сремуша показује лековитост чак и код отворених рана, те уколико се рана једноставно премаже овим
соком врло брзо зараста.
Подстиче рад бубрега и смирује упале мокраћних канала
и бешике.
Спречава и лечи остеопорозу, смањује болове код артритиса и реуме.
Одлично средство као купка за надражену кожу, екцеме,
дерматитиса, модрица, хематома и рана.

Тинктура од сремуша прави се од луковица сремуша. У
ширу стаклену флашу сипа се мало ракије комовице и убацује се једна по једна луковица, и гњечи се дрвеном варјачом. Кад су све луковице згњечене, све преместити у боцу
од тамног стакла и долити ракијом (око 1 литар). При том
обратити пажњу да у боци остане довољно места за повремено мешање. Меша се дрвеним штапићем. Након 14 дана
стајања на собној температури, процес је завршен. Садржај
боце тада треба процедити кроз газу и држати по могућности
у фрижидеру у добро затвореној боци. Препоручује се узимање тинктуре ујутро и навече по једна мала кашичица (1020 капи) помешано са пола чаше млека или јогурта. Ова тинктура користи се код закречења крвних судова и код високог
крвног притиска.
Капи од сремуша за чишћење крвних судова, против повишеног холестерола и високог притиска, превентивно делују
против срчаног и можданог удара. Праве се на следећи начин:
свеже листове сремуша добро опрати, исецкати и ставити у
чисту теглу, па прелити са 70% алкохолом. Теглу добро затворити, промућкати и оставити на тамном и хладном месту две
недеље, уз чешће мућкање. Након две недеље течност процедити, оставити да се избистри, па пажљиво одлити од евентуалног талога. Сипати у чисте стаклене бочице и чувати на
тамном месту. Пије се три пута на дан по 15 капи размућених
у млаком чају од ланеног семена.
Мед од сремуша прави се од свежег сока листова који се
помешају са медом. Узимају се 2-3 кашичице на дан. Користи
се за дисајне органе и јачање организма.
Од сремуша се могу правити: салате, чорбе, пите, хлеб
(хлеб или погача са сремушем) и неке врсте пецива. Сремуш
се може користити и за исхрану домаћих животиња (свиње,
краве…).

Може се користити и за мешење хлеба. Ситно сецкан сремуш помешати са белим и интегралним брашном уз додатак
соли, уља и квасца са шећером. Оставити да нарасте, а затим
тесто премесити и пребацити у плех и пећи на 220 степени.
Иако је ова биљка од давнина позната и коришћена, један дужи период је била запостављена, скоро и заборављена,
али захваљући све већој промоцији здравог начина живота и
традиционалном начину лечења, она данас опет заузима значајно место.
мр Биљана Делибашић, дипл.биолог
Ревија „Шуме“

33

МАНАСТИРИ

Ходочашће на Косову
У једном организованом путовању од неколико дана по Косову пре неколико године посетила сам 9 манастира и значајани
спомен објекат – Газиместан. У неколико прилога подсетићу вас на ове наше значајне манстире, који су сачувани, али неки
и делимично обновљени, тако да и даљe представљају изузетно културно наслеђе. На Косову су лоцирани бројни манастири
које вреди посетити и подсетити се на њихов настанак, ктиторе, као и њихов значај за нас данас, али и проблем њиховoг очу
вања. На овој карти су приказани најзначајнији манастири и цркве Косова, где се може запазити да их је највише сконцентрисано око Призрена, Урошевца и Ораховца.
Косово и Метохија су већ око хиљаду година били
централна област српског народа, престона регија
наше државе, културе и духовности.   Осим што ју је  
(у периоду између пада средњевековне српске државе
и Првог балканског рата) неколико векова Отоманска
империја окупирала, она никада у својој дугој историји није припадала албанском народу.
На овом релативно малом простору, српски православни народ је од 12. па до краја 20. века подигао чак
1.300 цркава и манастира, међу којима и четири храма
са списка светске културне баштине: Високи Дечани,
Грачаница, Пећка патријаршија и Богородица Љевишка (у Призрену). Овом импозантном списку треба додати и све оне српске испоснице, спомен-капеле,
гробља, тврђаве и дворце.
Тиме је читава ова област постала и аутентична
душа Србије, истинска колевка њеног културног, духовног и историјског идентитета. Косово и Метохија
су тако постали српска света земља, наш Јерусалим.
Живи симбол наше везе са прошлошћу и вечношћу.
Ходочашће по светим црквама и манастирима Косова започето је у Дечанима 24.11.1910. год. на дан
славе Св. Стевана Дечанског. Зато је наше путовање до
Дечана било у току ноћи, да бисмо ујутру стигли на
славску литургију.
Манастир Високи Дечани прославио је храмовну
славу пред око 200 стотине верника који су пристигли са свих страна Косова и Метохије, Србије и Црне
Горе. Литургују је служио владика Теодосије уз саслужење игумана студеничког Тихона и свештенство и
монаштво манастира Градац и Студенице.
На овом путу обишли су се следећи манастири, па
ће се овим редом и презентовати.

Манастири и цркве Косова
1.
2.
3.
4.
5.

Дечани
Пећка патријаршија
Свети арханђели
Црква Богородице Љевишке
Зочиште

6. Драганац
7. Црква Светог Николе – Приштина
8. Грачаница
9. Газиместан
10. Бањска

МАНАСТИР ДЕЧАНИ
Манастир Високи Дечани је задужбина краља Стефана III Дечанск ог и цара Душана. Градња је завршена 1335. године, а
фреске су завршене око 1350. године. Манастир је посвећен Христу Пантократору и Вазнесењу Господњем – Спасов-дану.
Главни неимар био је мајстор Вито Которанин.
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Манастир Високи Дечани налази се у једној удолини поред речице Дечанска Бистрица, југозападно од Пећи, испод планинског масива Проклетије. Изградња цркве Христа Пантократора (Сведржитеља) почела је 1327. године ктиторством српског
краља Стефана Уроша Трећег Дечанског.
Сам Стефан Дечански је сазидао угаони камен на овој цркви, а још 1330. године издао је ктиторску повељу којом је богато
обдарио своју задужбину. После смрти краља Стефана, његово дело наставио је његов син Стефан Урош Четврти Душан и
окончао градњу Дечана 1335. године. У време турског робовања, ова царска лавра је опстала, али у врло тешким околностима.
Кнез Милош подиже 1836. године један конак, а кнез Александар 1849. године поклања ћивот за мошти светог краља Стефана
Дечанског. Током 19. века обновљена су манастирска здања.

Приодно окружење манастира Дечани
Дечанска црква Христа Пантократора спада међу највеће грађевине средњовековне Србије. Црква манастира Дечана
грађена је од мермерних квадара у две боје. По својој градитељској сложености црква предс тавља складно прожимање
елемената западног - романике и готике, и источног - византијског стила са већ постојећим традицијама српске уметности.
Сликање дечанског храма трајало је од завршетка градње 1335. па све до 1350. године и радило је неколико група најбољих
сликара Душановог царства. По броју ликова и сцена, као и укупној осликаној површини, дечанске фреске предњаче у српском
сликарству средњег века.
Овај манастир се налази на списку Светске баштинеУнеска заједно са још три манастира СПЦ под именом „Средњовековни
споменици на Косову и Метохији“.

УНЕСКО је прогласио манастир Дечани за место светске културне баштине 2004., наводећи да су његове фреске једно од
највреднијих примера тзв. ренесансе Палеолога у Византијском царству и драгоцен запис о животу у XIV веку.
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Манастир Дечани је познат као највећи и најбоље очувани средњовековни српски манастир. У својој бурној историји
манастир је остао познат као важан духовни центар у коме је развијана црквена уметност, мисионарски и преводилачки рад и
друге духовне активности. Иако су манастирске зграде пострадале у време турске окупације, црква је у потпуности сачувана
са својим вредним фрескама из 14. века.

Данас дечанско братство броји тридесетак младих монаха, који живе у општежићу и настављају традиције монашке
прошлости овог манастира. Братство се бави разноврсним активностима: дуборезом, иконографијом, издаваштвом,
мисионарским и хуманитарним радом.
Зелене површине у манастирком комплексу су изузетно добро одржаване, а и само њихово уређење је преусмерено на
велику масу посетиоца, који су чести гости манастира, посебно у данима знаменитих светаца, слава и организованих туристичких посета.
Манастир је преживео рат на Косову (1998-1999), а братство и данас опстаје у овој сасвим изолованој српској православној
енклави окруженој и даље непријатељски расположеним албанским муслиманским становништвом.
Манастир успева да се одржи нарочито захваљујући војној заштити италијанских снага, које су блокирале сваки
неовлашћени приступ манастиру. Поред тога, међутим, манастир још привлачи бројне посетиоце, већином припаднике
мисије УН и КФОР-а. Захваљујући војној пратњи КФОР-ових возила манастир повремено посећују Срби ходочасници из
других делова Косова и Метохије као и из унутрашњости Србије.
Тако је прошло и наше ходочашће и посета овом манастиру, без икаквих проблема, јер нам је пратња до Косовске Митровице била стална и веома успешно је обавила свој посао.
Проф. др Љиљана Вујковић
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ПУТОВАЊА

Golden Gate Park u San Francisku
U srcu San Franciska   smešten je jedan od najvećih koje je
čovek izgradio i četvrti po starosti urbani park, Golden Gate Park.
Veći i od njujorškog Central Parka, sa preko milion stabala drveća,
9 jezera, brojnim muzejima, botaničkom baštom, arboretumom i
širokim spektrom mogućnosti za najrazličitije vidove rekreacije,
ovaj park doživljava se kao dom kulture, lepih umetnosti, naučnih
eksponata i rekreacije, što dovodi na hiljade posetilaca svakog
dana u njega.

Kao najveći park u ovoj zalivskoj oblasti, Golden
Gate Park pokriva 405,20ha, pri čemu je dug oko 4,8 km i širok
804m i predstavlja poslednje utočiste, najefikasnije sklonište
od urbanog haosa. 1870.god. ovaj prostor predat je u vlasništvo
narodu, uz pretpostavku da će grad postati prenaseljen i da će
se sami stanovnici jednog dana osetiti “prenatrpano”.Tadašnja
predvidjanja su se pokazala tačnim i od neprocenjive vrednosti,
tako danas, prosečno oko 75.000 ljudi poseti park vikendom.

Jedan od najvećih ljudskom rukom napravljenih parkova
na svetu, razvio se na mestu koje je bilo pretežno pokriveno
peščanim dinama. 1870., kad je 405,20 ha prostora bilo odvojeno,
mnogo ljudi je bilo oduševljeno tom lokacijom. U to vreme je San
Francisko bio samo deo sadašnje veličine, a park je ležao prilično
udaljeno od granica grada.

Bujno zelenilo koje danas karakteriše park ima malo sličnosti
sa bivšim stanjem peščanih sprudova i žestokih vetrova. Jedan
potpuno nov ekološki sistem se formirao i održao unutar dina;
ovakav cilj za mnoge je bio nemoguć.
Prvi projekat Golden Gate parka napravio je jedan mladi
građevinski inženjer, William Hammond Hall. Sledeće godine
on je postao prvi nadzornik i ostao je u tom zvanju pet godina.
Primenjujući tehiku rekultivacije peska primenjenu na dinama,
one su postepeno stavljane pod kontrolu. 1876 godine kad je
grad napustio posao rekultivacije, Golden Gate Park je već
postao vrlo popularan, ali njegovi uređeni prostori su teško bili
korišćeni, jer je i saobraćaj ka parku bio neorganizovan. Za vreme
sledećih deset godina Golden Gate Park je imao tri upravnika.
Novčana sredstva su bila jako mala tokom tog perioda i park,
putevi, zgrade, i zelene površine su trpele nebrigu. Najzad, Hall
je zatražio od parkovske komisije da uradi procenu stanja parka
i da postave novog upravnika. Za kratko vreme on je ponovo
obnovio park, i pre svog definitivnog odlaska, izabrao je John-a
McLaren-a za svog naslednika. 1887 god. kad je John McLaren
bio izabran da preuzme dalje uređenje parka, on je bio već poznati
pejzažni arhitekta. Ovaj park je postao njegova velika ljubav i pod
njegovim rukovodstvom Golden Gate Park je došao u zrelo doba
i postao spomenik pejzažnog projektovanja i njegove ljubavi
prema prirodi.
1894 god. u njemu je održana internacionalna izložba. Tada
je podignuto preko sto paviljona, ali kad je zatvorena posle 6
meseci, samo je ostalo Japansko selo i Paviljon lepih umetnosti,
koji su kasnije postali japanski vrt i Muzej američke umetnosti.
Kada je 1906 god. bio zemljotres u San Francisku i požar,
Golden Gate Park je postao privremeno stanište za oko 200.000
stanovnika koji su tada ostali bez stanova.
Arboretum i botanička bašta obuhvataju preko 7500 vrsta
biljaka koje rastu na otvorenom prostoru. Na preko 70 ari je
kolekcija biljaka iz Kalifornije, Čilea, Australije, Cape Provincija,
Novog Zelanda i dr. Ova bašta obuhvata razne specijalne
kolekcije.
Japanski vrt je sagrađen 1893. kao jedan od najstarijih
japanskih vrtova u Americi. Posebno su za njega značajne trešnje
u cvetu i azaleje, koje cvetaju krajem marta i aprila.
U okviru parka postoje i mnogi specijalizovani vrtovi kao što
su: vrt rododendrona sa preko 850 hibridnih varijeteta; vrt dalija,
koja je zvaničan cvet San Franciska. Ovaj vrt ima više od 1000
biljaka, koje su u svom punom cvetu u septembru.
Rozarijum, vrt magnolija, vrt lala i drugi, kao brojne kolekcije,
svaka karakteristična za pojedine periode u toku godine, uvećavaju
lepotu i sadržajnost ovog parka.  
Da bi se što pre prekrile peščane dine izvedeni su razni
eksperimenti sa se-menom ječma i lupinusa, što je omogućilo
njihov opstanak i do dve godine, a to je bilo dovoljno da se
stabilizuju sadnice mladog drveća.
Već naredne sezone je preko 40 ari zemlje bilo uspešno
ozelenjeno ovom tehnikom. Tokom vremena, najveći deo
peščanih površina rekultivisan je na ovaj način. Blizu okeana,
medjutim, korišćene su obalske ukrasne trave, jer su rast ječma i
lupinusa onemogućavali okeanski nanosi vlažnog peska.
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uključujući Model Boat regatu, vodopade, iznajmljivanje pedalina
i interesantne prikaze divljači. Od hipnotišućih talasa u vodi do
vazdušnih ludorija domaćih ptica, nikad ne znaš šta ćeš sresti na
jezerima Golden Gate Parka.

Golden Gejt Park se razvijao pod veoma nepovoljnim
okolnostima, ali jedna okolnost je bila povoljna. Ispitivanjem
površine tokom premeravanja, uočen je podzemni tok prema
okeanu. Prirodna drenaža bila je izvanredna. Istočna granica
glavnih zaliha vode započinjala je na vrhu sliva. Nagib kojim se
vrši odvodnjavanje bio je orjentisan prema zapadu, tačnije prema
okeanu, dok se drenaža sa glavnih puteva odvijala kroz gradsku
odvodnu mrežu prema zalivu.
Ukupan pad na oba pravca je takav da se efektan sistem
drenažnih kanala mogao smesta izgraditi. Kao što je opisano,
karakter zemljišta je bio takav da na njemu nije bilo močvarnih
područja, niti stagnirajuće vode koju bi trebalo isušiti pre nego
što tlo postane mesto okupljanja javnosti. Tu je, ipak, postojalo
izobilje vode koja se prostirala s kraja na kraj istočnog rezervata
na dubini od 7.5 – 10 m  ispod površine zemlje, u dolinama.
Radovi na krčenju terena i njegovom unapredjenju izvršavani
su po planu; betonirani su brojni putevi i staze, a posađeno je
preko 18.000 stabala i 10.000 žbunastih i zeljastih vrsta. Sve ovo
omogućeno je time što se parkovska uprava izborila da se fondovi
za park utrostruče.
John McLaren je primio mnogobrojne nagrade
za svoje radove u parku. Na internacionalnoj
izložbi 1915.godine, postao je najpoznatiji pejzažni
arhitekta sveta. Gajio je drveće godinama pre ovih
radova i čuvao ih dok mu nije zatrebalo.
Prve gradjevine došle su sa velikim “Zimskim
sajmom” koji je organizovan na ovom prostoru
1894., sa prostranom izložbom i karnevalom, koji
su osmišljeni i organizovani tako da promovišu
grad, podignu vrednost ekonomije i povećaju
turizam. San Francisko je hteo da prikaže da ima
razvijenu kulturu, pa je za tu priliku sagradjen
“Fine Art Museum” (muzej lepih umetnosti). Da
bi dokazali da se mogu odvijati aktivnosti i van
zatvorenog prostora, konjušnice i velike površine,
još uvek neozelenjene su sačuvane od izgradnje.
Da bi se prikazala egzotična i neobična, atmosfera
svojstvena gradu, predstavljeno je i nekoliko
tematskih oblasti, uključujući “ulicu Kaira”,
“japansko selo” i “život i običaji Eskima”.
Golden Gate Park ima deset jezera na više od
1.000 ari zemljišta kreiranih kao jedno od najpopularnijih mesta
za posetu u San Francisku. Tokom cele godine može se videti
dosta znamenitosti i niz aktivnosti koje se odvijaju na jezerima,
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U zapadnom delu parka ima šest jezera:
1. Mallard Lake
2. Metson jezero
3  Spreckels Lake
4-6 . Lanac jezera
Lancem jezera nazvana su tri mala jezera u Golden Gate
Park-u koja se nalaze u neposrednoj blizini jedno drugom:
Severno jezero, Srednje i Južno jezero:
• Severno – poznato je kao najveće od tri jezera, tiho je,
nepravilnog oblika sa ostrvcima i plitkim vodama.
• Srednje - Pruža jedno od najromantičnijih mesta u parku.
Srednje jezero najviše liči na originalne močvare koje su
nekada dominirale ovim delom San Franciska.
• Južno – odlikuje se travnim padinama i cvetnim drvećem u
rano proleće.

San Francisko botanička bašta je formirana 1890. godine u
okviru Golden Gate parka, ali sredstva su bila nedovoljna dok
ih Helen Stribing nije obezbedila 1926.,   da se bašta oblikuje i

procveta. Sadnja je počela 1937. godine sa VPA sredstvima
dopunjenim lokalnim donacijama. Ovaj 22 hektara veliki
arboretum sadrži više od 7.500 biljnih vrsta. [39] Arboretum
takođe poseduje Helen Kroker Rasel biblioteku, najveću
hortikulturu biblioteku Severne Kalifornije [40]

Danas postoji više od 60 leja ruža zasađenih raznim sortama,
kako modernim tako i onim starim ružama. 1961. godine je
pomoćnik upravnika parkova Roj Hadson projektovao slavnu
viziju cveta, koji uključuje hibridne čajne ruže, floribunde, i
grandiflore.
Zbog jedinstvene klime San Franciska i Golden Gate Parka,
biljke u San Francisko Botaničkoj bašti (Botanical Garden)
kreću se od raznih vrsta autohtonog porekla, iako neke od njih
ne postoje više na svojim prirodnim staništima. Oblasti porekla
uključuju Afriku, Australiju, Novi Zeland i centralnu i Južnu
Ameriku, ali nisu ograničene samo na njih. Ova autohtona
područja idu od pustinjskih do tropskih predela. Osim toga, neke
izvorne kalifornijske vrste su locirane u bašti, kao na primer
drveće sekvoja (Redwood). Sve u svemu, ovi različiti vrtovi su
poreklom iz Kine, Evrope i Meksika.

Privlačnost vodopada je hipnotišući prizor koji treba videti,
posebno kada se boravi u Golden Gate Parku. Kako bi se
poboljšala vizura, okolna flora i fauna stvaraju magičan svet koji
oduševljava posetioce svih uzrasta.Golden Gate Park je dom za
dva veštačka vodopadna sistema: Huntington Falls i Rainbov
Falls.
Prvi veštački vodopad postavljen u Golden Gate Parku je
Hantington vodopad, čije kaskade padaju duž Strawberri Hilla
Karneval boja , mirisa i jarkih vizija ukrašavaju prostor San
Francisko botaničke bašte (takođe ranije poznata kao Stribing
Arboretum). Kao deo nezaboravnog Golden Gate Parka, 22
hektara zemljišta, izgrađena su kao temelj simfonije biljaka,
cveća, drveća i dele zvuk prirode sa javnošću. Kao rezultat
prisustva 7.500 vrsta, San Francisko botanička bašta je najveća te
vrste na zapadnoj obali.
Nakon ulaska u Rozarijum (Rose Garden) sa Kennedi
Drive-a, zapanjujući spoj rascvetalih primeraka nalaze se u dva
duga reda pravougaonih leja koje učestvuju u formiranju pejzaža
dok se ne dođe do Fulton Street-a. Smešteno duž istočne ivice
vrta, produženo šetalište vodi upravo do vidikovca koji izaziva
divljenje u vrtu.
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i prelivaju se u Stow jezero. Bivši parkovski upravnik John
McLaren bio je inspirisan da isplanira uključivanje veštačkih
jezera i vodenih tokova u jedan peščani pejzaž. Hantington
vodopad je bio njegov prvi projekat (i uspešan) - nazvan po Collis
P. Huntingtonu, jednom od vlasnika železnice, koji je donirao $
25.000 za park.
Ova lokacija je popularno mesto za šetače, trkače i biciklističke
vozače.
Golden Gate Park je dom niza vrsta drveća, biljaka i cveća
koje će posetioce obradovati tokom cele godine zbog specifičnih
vremenskih uslova San Franciska. Od šarene eksplozije lala
u Kraljica Vilhelmininom vrtu do poetskog širenja biljaka u
Shaekspear-ovom vrtu, park je ispunjen beskrajnim kutcima
jedinstvenog spoja boja i mirisa.

Cvetne sezone se odnose na neke od sledećih najpopularnijih
mesta gde se može videti različito cveće u Golden Gate Parku:
• Conservatori of Flowers - 100 Džon F. Kenedi put
• Šekspirov vrt - Martin Luter King put i Bliski istok put
• Rose Garden - Između John F. Kennedi puta i Park Presidio
puta
• Queen Vilhelmina vrt lala - Na John F. Kennedi putu, u
blizini Velikog   Highway-a
• Japanese Tea Garden - 75 Hagivara Tea Garden put
Konzervatorijum (staklenik) cveća je jedan od najvećih
svetskih staklenika, kao i jedan od retkih velikih viktorijanskih

staklenika u Sjedinjenim Državama. Sagrađen tradicionalno
od drveta i staklenih panela, konzervatorijum obuhvata 12.000
kvadratnih fita i sadrži 1.700 vrsta tropskih, retkih i vodenih
biljaka. Ideja o izgradnji staklenika je kasnije realizovana uz
pomoć  dvadeset sedam najbogatijih poslovnih ljudi u San
Francisku.
Konzervatorijum je prvobitno sačinjen za lokalnog
preduzetnika nekretnina JamesLick-a za njegov posed u Santa
Klari, Kalifornija, ali je bio još uvek u sanducima kada je on
umro 1876. godine. 27 vlasnika preduzeća kupila su staklenu
baštu i poklonili je gradu, pa je podignuta u Golden Gate Parku i
otvorena za javnost 1879. godine.
Pre izgradnje vetrenjača, Golden Gate Park je plaćao Spring
Vallei vodovodu do 40 centi za 1000 galona vode. Da bi se izbegao

ovaj trošak, severna (holandska) vetrenjača je naručena 1902.,
kada nadzornik John McLaren smatra da je za parkovske biljke
potrebno da obezbedi dodatnu vodu od suštinskog značaja za život
parka. Istraživanjem i pregledom ogromnog prostora zapadno od
Strawberri Hill-a otkrili su veliki protok vode usmeren ka okeanu.
Severna vetrenjača je konstruisana da obezbedi drenažu prema
Tihom okeanu i direktnu svežu vodu da vrati u park. Alpheus Bul
Jr., istaknuti Sanfranciskovac, dizajnirao je svernu vetrenjaču.
Vetrenjača pumpa vodu i do visine od 200 feeta sa kapacitetom od
30.000 galona vode po pumpi na sat, snabdevajući i obnavljajući
Loid jezero, Metson jezero, Spreckels jezera i Lincoln Park. Voda
se crpi iz doline u jedan rezervoar na Strawberri Hill-u, a odatle
vode teku nizbrdo u Falls i Stow jezera.
U parku postoji više statua i spomenika. Statua John McLaren-a
stoji u Rhododendron Dell-u. John McLaren je imao
ovaj kip sakriven i postavljen je samo u DELL-u
nakon njegove smrti. Druge statue istorijskih ličnosti
se nalaze po celom parku, uključujući i: Francis
Scott Kei, Robert Emmet, Robert Burns, dvostruki
spomenik Johann Goethe i Fridrih Šiler, general
Pershing, Betoven, Đuzepe Verdi, predsednik Garfild
i Thomas Starr kralj. Bronzana statua Dona Kihota
i njegovog pratioca Sanča Panse kleči u čast svog
tvorca Servantes-a, kombinujući istorijske i fiktivne
likove.
Vrlo znaćajan I skoro najinteresantniji deo ovog
parka je japanski vrt, podignut za svetsku izložbu
1893. god. Nekoliko je puta rekonstruisan i obnavljan
i danas predstavlja jedan od najlepših i najstarijih
japanskih vrtova podignutih u Americi.
Prof. dr Ljiljana Vujković
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Шумарски

Српско – енглески речник

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 друим значењима.
С друге стране, неки општи термини имају своја специфична значења у области шумарства.
З
забаривање; превлаживање (земљишта) - waterlogging
забрана испаше - prohibition of grazing
заваривање; тврдо лемљење - brazing
заветрена страна; заветрина - leeward side
заветрина - lee
Завод за заштиту природе – INP, Institute of Nature Protection
завршни импрегнациони слој плоче - overlay
загадити; затровати; контаминирати - contaminate
загађеност ваздуха - air pollution
загађивач - pollutant
задебљање приданка - butt swelling
задња осовина - back axle
Заједничка имплементација – JI, Joint Implementation
заједничко (колективно) власништво - joint property; joint
tenancy
заједничко улагање - joint venture
закисељавање - acidification
закон о шумама - forest law
закони који се односе на животну средину - environmental
legislation
закржљао - dwarfed
закривљеност sweep
закривљеност; дисторзија - warp
замах пиле - stroke of the saw
заобилазни вод - by pass
запремина сложаја - stacked volume
запреминска тежина, запреминска маса - bulk density

запремински прираст - volume increment
запреминско утезање - volumetric shrinkage
заражен, нападнут - infested
засек код обарања стабла; усекотина - notch
засек; подсек – birdsmouth; guiding cut; undercut
засена; сенка - shade
застарчен - suppressed
застор, кров крошања, покров од грана - canopy cover
застртост крошњама; склоп дрвећа; склоп крошања - canopy
coverage; canopy density
затега: затезач - tenderiser
затезна чврстоћа - tensile strength
затезно уже - guy rope; shackle
затес секиром - mark blaze; marking strip
затес; затесати (код дознаке) - blaze
заштита обала - bank protection
заштита од поплава - flood control; flood protection
заштитна шума - protection forest
заштитни појас - shelter belt
звездаста паљивост - star shake
звездасто црвено срце букве - doty red heart
зглобни трактор за обарање и изношење - feller forwarder
здрава кврга - sound knot
зелен; еколошки чист - green
зелени храстов савијач - green oak roller moth
(Tortrix viridana L.)
зеленило - greenery
зељаст - herbaceous
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ШГ УЖИЦЕ

Дрвени реквизити за опремање ловишта
Упоредо са развојем нових метода рада
и са проширењем производног асортимана
у РЈ „Обрада дрвета“ почело се са производњом дрвених реквизита за опремање ловишта. На основу великог броја различитих
захтева, који се односе на израду пратећих
елемената, којима се опремају ловишта, дошло се до закључка да је ова област у шумарству од све већег значаја и да се у неколико последњих година интензивно ради на
осавремењавању ловишта и приближавању
корисницима. С тим у вези су и одређене
активности у радионицама у Кремнима и на
Каони где се производи знатни део пратећег
инвентара -ловноузгојни, ловнотехнички и
остали пратећи објекти. У првом реду се ту
мисли на ловачке чеке, као најпопуларније
и најтраженије објекте у ловиштима.
РЈ ,,Обрада дрвета“ има, сада се већ
може рећи, дугу традицију у производњи
свих објеката адаптираних за ловишта (
хранилице за крупну дивљач, солишта,
осматрачнице, чеке, објекте за смештај ловаца и одморишта). Сви објекти се израђују
од обрађених борових облица и полуоблица по којима смо
препознатљиви у многим другим производима. Ловачке чеке
су најзаступљеније у захтевима наручиоца и израђују се у
више различитих опција. Основни типови чека које производимо могу се сврстати у две категорије: високе и ниске чеке,
чеке затвореног и отвореног типа.
Затворене чеке израђују се у форми мањих кућица које се
постављају на платформу од масивних облица, фиксираних
за тло преко бетонских темељних стопа и имају приступ са
доње стране (из пода). Опремљене су мањим креветом за одмор, столицом и отворима за осматрање и пуцање. У појединим захтевима ради се и термоизолација ради дужег боравка
ловаца у зимском периоду када се лови вук и дивља свиња.
Пример такве чеке затвореног типа налази се у ГЈ „Клековица“ , Шумско газдинство „Голија“ Ивањица.
Отворене чеке су најзаступљеније и саставни су део већине ловишта. Различите су висине и облика, али се најчешће
раде у варијанти терасе са оградом и четвоространим кровом,
а приступ је са стране преко бочних степеница. Основна конструкција је од масивних стубова (облице пречника 18 и 20
цм), који су фиксирани за тло бетонским стопама. На стубове
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се монтира платформа и на њој се поставља ограда висине
1,2 м. На врховима стубова се фиксира основа кровне конструкције. Покривка је, у оба случаја, од дрвене шиндре.
Од осталих ловноузгојних објеката издвајамо хранилице
за крупну дивљач ( срна и дивља свиња). Ово су углавном
типски објекти чије су димензије и облик дефинисани условима станишта и начином прихране дивљачи.
Ову прилику користимо да скренемо пажњу свим корисницима ловишта у систему ЈП “Србијашуме“ да смо у могућности да понудимо широк асортиман објеката за ловишта
доброг квалитета, као и могућност транспорта и уградње на
предвиђеним локацијама. Посебно истичемо програм изградње објеката за смештај и одмор ловаца (ловачке куће), са
којим смо се представили на последњем сајму лова и риболова „Лорист“ у Новом Саду.
Квалитет уграђених материјала и добра завршна обрада
резултат су дугогодишњег рада и добре пословне политике
предузећа, а за модеран дизајн заслужни су наши дугогодишњи сарадници- архитекте из Генералне дирекције у Београду.
Милан Јевтић, дипл.инж.шум.

