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ИНТЕРВЈУ

Добра пословна политика води до успеха
1. Влада Србије Вас је именовала за председника Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“ 30.12.2013. године. Ваше
виђење четворогодишњег мандата?
Да, као што Вам је познато 30.12.2013. године сам именован за председника Надзорног одбора и од тог смо момента,
рекао бих, започели озбиљан рад у циљу оздрављења и јачања предузећа које се у том моменту налазило у стању истом онаквом у каквом је, чини ми се, био читав јавни сектор,
односно већина других јавних предузећа.

блеме успешно решили у овом четворогодишњем периоду, те
данас, као што видите, имамо успешно јавно предузеће, које
се више не бори са ликвидношћу и губицима, већ напротив
бележи фантастичан како финансијски тако и сваки други
резултат, уз наравно, потпуно спровођење неупитне политике одрживог газдовања шумом и шумским земљиштем као и
свим другим ресурсима који су нам дати на управљање.
2. Можете ли нам рећи нешто више о постигнутим резултатима ?

Милош Срећковић, председник Надзорног одбора
Налазили смо се у тешкој финансијској ситуацији, уз
много великих проблема. Мале инвестиције, велики расходи,
неискоришћеност дрвних сортимената у погледу сортиментне структуре као и мањи обим производње од предвиђеног,
мала отвореност шуме са неквалитетном постојећом путном
инфраструктуром, мала подршка од стране Управе за шуме,
недовољна цена дрвних сортимената, непостојање механизације и опреме потребне за рад, недостатак производних
радника, неквалитетна приватна услуга са монополистичким
положајем, само су неки од проблема са којима смо се суочили.
Марљивим, одговорним и стручним радом, уз јасну и
недвосмислену подршку Владе Републике Србије и председника Александра Вучића, успели смо, по мишљењу многих,
тада немогуће.
Све зацртане циљеве смо остварили, напред наведене про4
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Наравно.
Ако само погледате конкретне бројеве и цифре и упоредите рецимо финансијски резултат од 13.162.000,00 у 2014.
години на деветомесечном нивоу са годинама које су уследиле или са тренутним резултатом на деветомесечном нивоу
од 1.081.746.000,00, све ће вам одмах бити јасно. Такође, ако
погледамо и све друге параметре, рецимо ликвидност која
је 2015. године износила 0,9 а сада на деветомесечном нивоу 2,02 , значајно побољшана економичности као и учешће
бруто добити у расходима предузећа, доћи ћете до истог
закључка.
Надаље, ако погледамо и све друге видове рада и пословања и реализацију планова за исте, видећете такође изузетан
напредак.
Спровођење мера обнављања, неге и подизања нових
шума је за 6,6% већи, план производње дрвних сортимената

и извршење истог је за 11 % већи, раст производње трупаца
и техничког дрвета је за 10 % већи из године у годину и тд...
Истакао бих и низ међународних пројеката реализованих
у овом периоду, пројекат српско – немачке садрадње „Развој и
увођење иновативног планирања, газдовања шумом, економски, еколошких и социјалних аспеката у Србији“, пројекат
„Програма мера активности за унапређење стања изданачких
шума букве и храста у Србији“ које смо заједнички реализовали са Институтом за гајење шума из Беча и наше Управе
за шуме, као и низ других пројеката реализованих са Шумарским факултетом, Институтом за шумарство, Заводом за
заштиту природе, Институтом за биолошка истраживања и
другим институцијама.
Такође бих указао и на низ других пројеката у области
ловства и рибарства који су били усмерени развоју, заштити
и одрживом коришћењу дивљачи и рибљег фонда као што су
„Репроцентар за производњу и узгој млађи аутохтоних врста
рибе“ на изворишту реке Толишнице, „Узгајалишта дивље
свиње“ у ловишту Троглав Чемерно, пројекат испуштања
европског јелена из „Узгајалишта европског јелена и дивље
свиње Ловничка река“ у отворени део ловишта Велики Јастребац, изградња ловачке куће у ограђеном делу ловишта
Буковик“ поред Соко Бање, а који су стратешки пројекти у
директној вези развоја локалних заједница и запошљавања
локалног становништва.

ЈП „ Србијашуме“ успело је да у 2017. години произведе
око 150.000,00 кубика дрвних сортимената више са 100 запослених мање у односу на 2014. пословну годину. Повећања
обима производње је константно у успону у последње четири године и слободно можемо рећи да ако се настави овакав
тренд односно повећање за око 50.000,00 кубика годишње,
за пар година ћемо постићи жељени и потребни ниво. Признајем да је већ сада овај ниво експлоатације задовољавајући.

3. Да ли сте задовољни спровођењем програма пословања и
пословном политиком ?
Свакако, управо је добра пословна политика, и реализација исте кроз програм пословања довела до оваквог успеха
и резултата. Добром анализом пословања, као и узрока проблема, сваке године имамо све бољи и напреднији програм
пословања, као и извршење планских вредности.
Морам истаћи, да смо у овом периоду донели низ нових,
храбрих одлука, попут оне која се односи на јачање производних могућности предузећа, те иновације у делу комерцијалне
политике и политике цена, увођењу унутрашње контроле, као
и свих других комисија и тела које су значајно утицале на
пословну дисциплину, иновирање свих нормативних аката са
значајно напреднијим решењима, много чвршћом финансијском контролом, као и великим искораком у побољшању сортиментне структуре и учешћа техничког дрвета у структури
дрвних сортимената.
4. Да ли је и колико увећан обим инвестиција и обим производње од 2013. до 2017. године ?
Драго ми је да сте ми поставили ово питање.
Инвестиције су нешто чиме се посебно можемо поносити,
имајући у виду раст инвестиционих улагања, а која су пре
свега усмерена у даљи раст производних могућности предузећа те су у овој години износила 1.542.053.869,00 динара док
су у 2013. години остварена са 567.417.744,00 динара. Признаћете фантастично!
Истакао бих, пре свега оваква врста улагања у инвестиционе активности предузећа је и довела до значајног повећања
вредности готовине у новчаним токовима, могућности за
боље коришћење планираног етата, односно повећања обима
производње на задовољавајући ниво, те на индиректан начин
довело узрочно и до смањења расхода и повећању добити.
Исто бих рекао и за производњу.

5. Остварен је добар финансијски резултат за ове четири
године. Шта нам можете рећи о томе ?
Да. Могу рећи, да смо и сами себе изненадили, за кратко
време успели смо за шумарство и шумарством много, финансијски резултат од око 2.000.000.000,00 динара остварене
добити у предходне четири године је успех којим јесмо задовољни и који јесте гарант доброг рада.
Имајући у виду постигнути резултат, постављене циљеве
и проблеме са којима смо се суочили, слободно можемо рећи
да смо у потпуности испунили оно што смо пре четири године зацртали и поставили пред нас као задатак. На крају бих
се захвалио директору предузећа господину Предрагу Алексићу, као и свим члановима Надзорног и Извршног одбора
и директорима делова предузећа на сарадњи коју смо имали,
на марљивом раду, одговорности и пожртвованости коју су
показали и резултату који је постигнут.
Посебну захвалност дугујемо запосленима, радницима,
инжењерима и техничарима, који су препознали све мере
Владе и руководства ЈП „Србијашума“, безусловно подржали
такве кораке и заиста великим, напорним радом и ентузиjазмом постигли све ово.
СВИМ ЧИТАОЦИМА ЖЕЛИМ СРЕЋНУ И УСПЕШНУ
НОВУ ГОДИНУ!
Ревија „Шуме“
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Управа за шуме – пројектне
активности
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме покренуло је низ активности и процеса чији је крајњи циљ унапређење стања шума и сектора
шумарства у Републици Србији.
Као приоритет постављено је, између осталог, подизање степена реализације планских докумената газдовања
шумама и с тим у вези интензивирање свих послова у шумарству. За већи обим активности обезбеђен је и већи износ средстава у буџетском фонду за шуме РС, који је у 2017.
години износио 750.000.000 динара, а што је за 302.450.000
динара повећање у односу на 2016. годину.
Посебно треба нагласити покретање
неколико међународних пројеката, чијом
реализацијом се помаже домаћим стручњацима да унапреде своја знања и практична
искуства у области планирања газдовања
шумама, дознаке у изданачким шумама, а
у оквиру посебног пројекта ће се отпочети
и са Националном инвентуром шума. Ради
се о пројекту „Допринос одрживог газдовања
шумама ниској емисији и прилагодљивом
развоју”, који је припремљен на иницијативу
Републике Србије, уз ангажовање сопствених капацитета и стручну и техничку помоћ
Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација – FAO, као и уз финансијску
подршку GEF-а, тј. Светског фонда за животну средину (GEF - Global Environmental Facility). Пројекат је
прошао коначну оцену Секретаријата GEF –а и почетак његовог спровођења се очекује у првом кварталу 2018. године.
Светски фонд за животну средину одабрао је за финансирање баш овај пројекат јер представља континуитет у напорима да се шуме и шумарство Србије уздигну до нивоа када
ће моћи да испуне у пуном обиму своје производне, еколошке, социјалне и културне функције и на оптималан начин одговори захтевима друштва у условима савремених изазова.
Пројекат садржи следеће компоненте:
• установљавање система за мониторинг и процену стања
шума на националном нивоу (национална инвентура шума),
• успостављање јединственог информационог система за
сектор шумарства,
• унапређен приступ планирању у шумарству на свим нивоима (посебно узимајући у обзир заштиту биодиверзитета и
климатске промене),
• утврђивање новог Програма развоја шумарства са јасно дефинисаним циљевима, активностима, одговорношћу
институција и организација и финансијским средствима за
испуњавање ових циљева. Планирано је да Пројекат траје од
2018 до 2021. године.
У 2017. години окончан је двогодишњи пројекат који су
заједнички реализовали Савезно министарство за храну и
пољопривреду Немачке и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС. Пројекат је настао као резултат
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заједничке изјаве о намерама о сарадњи у области шумарства
коју су потписала два министра 7. априла 2015. године, а
којом су се споразумели да ће тематски сарађивати у областима унапређења иновативног планирања газдовања шумама уз
поштовање економских и еколошких аспеката, даљем развоју
одрживог гaздовања шумама и унапређења мера у циљу рехабилитације природних шумских еко-система. Пројекат под
називом „Имплементација иновативног планирања газдовања
шумама уз поштовање економских, еколошких и социјалних
аспеката у Србији” реализовали су, са немачке стране, Unique
forestry and land use GmbH, а са наше стране
Шумарски факултет из Београда и јавна предузећа за газдовање шумама „Србијашуме”
и „Војводинашуме”. Као резултат пројекта
припремљена су стручна упутства за газдовање шумама букве и храста у Србији, која
ће постати саставни део будућег правилника
о изради планских докумената газдовања шумама. Кроз пројекат је успостављена и мрежа
сталних огледних поља на којима ће се држати стручни семинари и вршити обуке радника у шумарству.
Посебно треба поменути и пројекат „Програм мера и активности за унапређење стања
изданачких шума букве и храста у Реублици
Србији”, који је у првој фази реализовало ЈП
„Србијашуме” са професорима Универзитета
БОКУ из Беча, а из средстава субвенција Буџетског фонда за
шуме РС, док су у другој фази у пројекат укључени, са наше
стране, и представници јавних предузећа која газдују националним парковима, као и стручна лица која газдују манастирским шумама. Циљ овог пројекта је да шумарски инжењери
стекну практична знања о начину вршења дознаке стабала за
сечу у изданачким шумама. Пројекат је веома добро примљен
и оцењен као успешан, а кроз практичну обуку прошао је велики број инжењера шумарства, чиме се омогућава и уједначеност поступања при дознаци стабала за сечу у изданачким
шумама.
У наредној години план је да се настави са пројектним
активностима којима се унапређује стање шума, али и подижу капацитети шумарских стручњака за њихову практичну
имплементацију. У овом делу Управа за шуме као важног
партнера види Комору инжењера шумарства, која је у 2017.
години изабрала све органе, усвојила нови Статут и почиње
са организовањем стручних испита за стицање лиценце. У
2018. години ће почети у пуном обиму процес стручних едукација и тренинга, организације стручних испита и издавања
лиценци за стручне послове газдовања шумама, што је обавеза проистекла из Закона о шумама („Службени гласник РС”,
бр. 30/10, 93/12 и 89/15).
Љиљана Совиљ
шеф Одсека за шум. политику и
реализац. мера на унапређ. шум.

Ш.Г. БОРАЊА

Ш.Г. ,,Бoрања“ Лозница
Ш.Г. ,,Борања“ Лозница је део Јавног предузећа „Србијашуме“ Београд, газдује државним шумама северозападног дела Србије на површини од 35.874,50 хектара и обавља
стручно-техничке послове у приватним шумама на површини од 109.308 хектара на подручју 18 општина мачванског и
колубарског округа.
У оквиру овог газдинства су планине: Рајац, Сувобор,
Маљен, Повлен, Маглеш, Јабланик, Медведник, Соколске
планине, Бобија, Гучево, Борања, Троноша, Цер...
Ово подручје карактерише и:
-веома мала шумовитост од 25%,
-велика уситњеност парцела, (примера ради, на подручју
општине Лазаревац 300 ха државних шума је на преко 200
парцела),
-велико учешће приватних шума од 75%,
Традиција шумарства на овом подручју је преко 110 година.
Према Закону о шумама од 1891. године основано је 20
шумских управа међу којима су Лозница и Ваљево.
У шумама, по врстама дрвећа, преовлађују лишћари: буква, китњак, цер, сладун, граб, багрем… а од четинара: црни
бор, смрча, бели бор, јела, боровац и дуглазија.
По Закону о враћању имовине црквама и верским заједницама, Епархији шабачкој, враћена је имовина и то: манастирима Троноша, Петковица, Радовашница и Чокешина,
укупно 2 208 ха, а манастирима ваљевске епархије враћено
је 528,52ha.
ШГ ,,Борања“ је прва у Србији извршила сертификацију
шума по FSC стандарду па је добила и сертификат 04.10.2007.
године.Сертификат подразумева одговорност, односно газдовање по строгим светским стандардима, што би у преводу значило газдовање шумама на екoлошки прихватљив, социјално праведан и економски исплатив начин.
– Ш.Г. ,,Борања“ организује извршење свих радова на
гајењу, одржавању и обнови шума, њиховој заштити и коришћењу, сагласно основама и програмима газдовања а све у
циљу унапређења стања шума.
У том смислу ово газдинство је у 2016.години пошумило
површину од 97 ха, при чему је засађено 187.000 садница.
Кроз Пројекат „Једно дрво за једног ратника“ пошумљено је
52,57 ха и засађено је 116.000 садница. Овај Пројекат је започет Пилот пројектом у овом газдинству 2014.садњом садница
на планини Цер.
У 2017.години пошумљено је 58 ха и засађено је око
100.000 садница. И ове године је настављена реализација
Пројекта „Једно дрво за једног ратника“, у којој је пошумљено 38 ха и засађена 61.000 садница.
– Организује службу чувања шума и предузима све мере
противпожарне заштите,
Почетком августа ове године на подручју ШУ „Ваљево“ у
ГЈ „Маљен1“ регистрован је пожар који је захватио 110 ха државних и приватних шума, а у акцији гашења пожара поред
запослених у овом газдинству , учествовали су и радници ШГ
„Ужице“ и ШГ „Крагујевац“, ватрогасци из Ваљева, Мионице, као и 2 хелихоптера из Сектора за ванредне ситуације РС.

Директор Милан Стојановић са сарадницима на терену
– Ш.Г. ,,Борања“ врши израду основа газдовања шумама,
ловних основа, програма и пројеката.... У 2016.год.је започет,
а у 2017.год.настављен Пројекат „Развој и увођење иновативног концепта планирања газдовања шумама уз поштовање
економских, еколошких и социјалних аспеката у Србији“ у
сарадњи са владом Републике Немачке.
-Такође, газдинство врши изградњу и поправку шумских
и локалних путева у сарадњи са локалном заједницом. Ови
путеви су махом у брдско-планинским руралним подручјима
чиме потпомажемо рурални развој.Током 2016.год.изграђено
је 6,37 км нових путева, реконструисано 4,80 км и извршени
радови на одржавању постојећих путних праваца у дужини
од 53,55 км. А у 2017. год.урађена је реконструкција путних
праваца у дужини од 13 км, а одржавање постојећих путева у
дужини од 20 км.
-Ту су радови и на лову, расадничкој производњи и друго.
-Све сече су у функцији унапређења шума на овом подручју. Укупна дрвна запремина у државним шумама износи
7.255.984 м3 или 213,9 м3/ха. Укупан запремински прираст у
државним шумама износи 185.873 м3 или 5,5 м3/ха.Годишњи
сечиви етат износи 109.568 м3. А план сеча за 2017.годину је
111.416 м3.
Највећи део радова обављају приватне фирме у складу са
Законом о јавним набавкама. Приватне фирме најчешће ангажују раднике из руралних подручја. Мада је приметан недостатак радне снаге за ове послове. Купци сортимената су
најчешће са овог подручја чиме доприносимо и развоју подручја. Током ове године започет је и Пројекат продаје дрвних
сортимената на главном стоваришту, који се успешно реализује.
Ревија „Шуме“
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И, сваке године имамо позитивно финансијско пословање,
уз максимално ангажовање запослених.
Ш.Г. ,,Борања“ Лозница, организационо сачињавају четири Шумске управе „Мали Зворник“ „Крупањ“ „Шабац“
„Ваљево“ и Р.Ј. Механизација.
„Борања“ данас има око 206 запослених, од којих сваки
пети има високу стручну спрему.
ШГ ,,Борања“ Лозница - основни подаци
Газдинство заузима значајајну површину северозападног
дела Србије, на простору између 16º 46’ 49’‘- 18º 06’ 07’‘ ИГД
и 44º 04’ 49’‘ - 44º 55’ 26’‘ СГШ, са надморском висином у
интервалу од 90–1271 м. Сачињавају га бивша два шумска
подручја – Подрињско и Колубарско, а сада једно подручје,
чија укупна површина износи 35.874,50 hа, од које је обрасло 33.909,18 ха (94%). Укупну површину газдинства сачињавају шуме, са 33.176,68 ха, шумске културе, са 732,50 ха, и
шумско земљиште са 320,88 ха, док на неплодно земљиште
отпада 1.644,44 ха. Простире се на теритиорији следећих
општина: Лозница, Шабац, Ваљево, Мали Зворник, Крупањ,
Владимирци, Богатић, Рума, Осечина, Мионица, Љиг, Обреновац, Косјерић.Лазаревац, Лајковац, Уб, Љубовија, и Бајина
Башта.
Површина приватних шума у којима се обављају стручно-технички послови износи 109.308,00 ха.
Највећи део обрасле површине покривају високе шуме –
18.445,61 ха (54%), док на изданачке отпада 8.055,88 (24%),
вештачки подигнуте 4.901,21ха (14%), и 2.506,48 ха (8%) на
шикаре и шибљаке.
Газдовање шумама врши се преко 4 шумске управе:
Мали Зворник,на чијој територији се простире 6 газдинских јединица: Торничка Бобија, Немић-Баурић, Мачков Камен, Западна Борања, Источна Борања (1-70 одељење) и Гучево. Годишњи сечиви етат износи 34.124 м³.

Заштићена природна добра
На територији којом газдује Шумско Газдинство „Борања“ издвојено је неколико заштићених природних добара:

–– Д
 анилова Коса, површине 6,00 ха, Општина Крупањ (год.
проглашења 1950)
–– Забалац, површина 11, 08 ха, Општина Мионица (год.
проглашења 1969)
–– Црна Река, површина 60,16 ха, Општина Ваљево (год.
проглашења 1968)
–– Рајац, површина 1.200, 00 ха, Општина Љиг (год. проглашења 1963)
–– Клисура реке Трешњице, површина 595,38 ха, Општина
Љубовија (год. проглашења 1991)
–– Мачков Камен, површина 11,38 ха, Општина Љубовија
(год. проглашења 1976)
–– Столице, површина 12,96 ха, Општина Крупањ. (год. проглашења 1972) Укупна површина заштићених природних
добара је 1.303,36ха. што износи 3,57% укупне површине.
Туристички потенцијали Подриња и Колубаре

Крупањ, на чијој територији се простиру 4 газдинские јединице: Троноша, Мишковац-Јежур, Источна Борања (71-175
одељење) и Томањска Планина. Годишњи сечиви етат износи
17.874 м³.
Шабац, на чијој територији се простиру 3 газдинске јединице: Иверак, Цер-Видојевица, и Дринско-Савске аде. Годишњи сечиви етат износи 27.753 м³.
Ваљево, на чијој територији се простире 7 газдинских јединица: Медведник-Јабланик-Повлен, Јеље-Маглеш, Маљен
1, Маљен 2, Рајац-Пештан, Подгорина-Вис, и Јаутина. Годишњи сечиви етат износи 29.817 м³.
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Вуков сабор је најстарија и најмасовнија културна манифестација у Србији која је посвећена најзначајнијем реформатору српског језика и писма – Вуку Стефановићу Караџићу. Први Вуков сабор одржан је 17.9.1933. године, на дан
свечаног отварања обновљене спомен-куће, и од тада ова манифестација на најбољи начин промовише и развија српску
традицију и културу. Први сабори имали су углавном локални значај, свечаност се састојала од саборске беседе, читања
поезије и гусларских надметања. Временом је Вуков сабор
добијао и на масовности и на богатству садржаја, па је од сеоског сабора постао манифестација од прворазредног културног значаја. Данас Вуков сабор траје недељу дана и састоји се
из две повезане целине: предсаборских дана и завршне свечаности. Предсаборски дани обухватају низ свечаности у оквиру којих се изводе концерти, позоришне представе, књижевне
вечери и изложбе које се одржавају у Лозници, Тршићу, манастиру Троноши и Београду. Завршна свечаност Сабора, одржава се сваког септембра у недељу пред Малу госпојину, када
„у Јадру нема ни једног вашара“. Завршна свечаност одржава
се од 1964. године на саборишту – амфитеатру-позорници на
отвореном. Посвећена је неком јубилеју или значајнијој личности српске историје и културе.

Једна од главних географских одредница у близини Лознице и Бање Ковиљаче јесте планина Гучево. Добрим делом, захваљујући овој планини, Лозница има специфичну
климу и заштићена је од јаких ветрова. Геоморфолошки састав Гучева омогућио је и појаву термоминералних вода које
се убрајају у оне најделотворније и најлековитије. Планина се
пружа правцем северозапад – југоисток, у дужини од 10 км,
са надморском висином од 779 м (Црни врх). Од Лознице до
Гучева води асфалтни пут који пролази кроз Бању Ковиљачу. Силуета овог масива се заштитнички надвија над Бањом
Ковиљачом и Лозницом, а током историје представљао је сигурно склониште за становништво у кризним временима. У
историјске уџбенике Гучево се уписује 1914. године, када се
на његовим гребенима педесет и пет дана водила „Битка под
облацима“. На Црном врху налази се спомен костурница подигнута у знак сећања на борбе вођене током Првог светског
рата. Око споменика је уређен видиковац, са којег се пружа
прелеп поглед на Подриње, Поцерину,Семберију и Мајевицу.
Гучево пружа идеалне услове за развој спортско – рекреативног, екскурзијалног и излетничког туризма. Планина је атрактивна и лако доступна током целе године
ТРШИЋ
„ Ја сам се у Србији родио и узрастао и зато ми се чини да
на свијету нема љепше земље од Србије ни љепшега места од
Тршића “ – Вук Стефановић Караџић.

Знаменито место Тршић налази се на 7 км од Лознице и родно је место Вука Стефановића Караџића, реформатора српског језика и писма. Историјат Тршића почиње
17.9.1933. године, када је у организацији Одбора за обнову
спомен објекта Вуку Караџићу уз подршку Министарства
просвете Краљевине Југославије и ангажовањем становника Јадра обновљена Вукова спомен кућа. Том приликом је у
дворишту Вукове куће одржан први Вуков сабор. Обновљена
кућа представљала је својеврстан спој начина живота српског сељака са краја 19. века и Вуковог животног пута и рада.
Република Србија је 1979. године прогласила Вукову спомен
кућу непокретним културним добром од изузетног значаја.
Цео комплекс представља својеврстан музеј на отвореном у
којем се налазе објекти народног градитељства у којима су
смештени Музеј Вукових сабора, Музеј језика и писма, опан-

чарска и кројачка радња, као и галерија. Отворена је и књижара, гостинска кућа (данас Кућа писаца). На саборишту је
изграђена црква брвнара посвећена Архангелу Михаилу.
Село пуно историје потенцијал за туризам
По мноштву знаменитости, Бранковина код Ваљева
јединствена у Србији. Овде почивају славни Ненадовићи
и највећа српска песникиња Десанка Максимовић
Ретко које село у Србији као Бранковина код Ваљева може
да се подичи богатом историјом и знаменитим личностима.
У овом селу рођени су и почивају славни Ненадовићи, и
највећа српска песникиња Десанка Максимовић. Прота Матеја Ненадовић (1777-1854) био је војвода, дипломата, писац
првог устава и закона, први председник српске владе и писац познатих мемоара. За његовог оца Алексу Ненадовића
(1749-1804), најпознатију жртву сече кнезова 1804. многи
историчари кажу да би, да га Турци нису убили, засигурно
био вођа Првог српског устанка, а не Карађорђе, јер је био
образован, али и изузетно у народу цењен. Алексин двадесет година млађи брат Јаков (1765-1836) био је командант
целе западне Србије и водећи устанички старешина после
Вожда, и први министар унутрашњих послова. Најмлађи
Алексин син Сима (1793-1815), војнички образован, био је
Карађорђев војвода, херој Другог српског устанка, као и његов братанац (син Јакова) Јеврем (1793-1867). Чика Љуба
(Љубомир Ненадовић, 1826-1895), син проте Матеје, био
је славни путописац, песник и просветитељ. Ћерка војводе
Јеврема и унука војводе Јакова Персида (1813-1873) била је
супруга владајућег кнеза Србије Александра Карађорђевића,
са којим је имала десеторо деце, мајка је и краља Петра Првог Ослободиоца. Зато је Бранковина позната као мајчевина
краљевске династије Карађорђевић.
Географски положај Дивчибара јесте његова одлика која
га чини посебном туристичком атракцијом у овом делу Западне Србије. Дивчибаре представља комбинацију чистог,
планинског ваздуха и лековитих бањских својстава, место за
зимске спортове и летња уживања, а на нешто мање од хиљаду метара надморске висине Дивчибаре пружа најразновснију флору и фауну у овом ваљевском крају. Због повољног
географског положаја, Дивчибаре током године угости велики број посетилаца који долазе због веома повољне климе,
која је овде током целе године врло пријатна, чему већ поменути географски положај највише доприноси.
Наташа Банковић дипл.инж.шум.
Драгић Томић дипл.инж.шум.
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ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА

Управљање заштићеним подручјима
– ЈП „Србијашуме“
У складу са Чланом 28, Закона о заштити природе („Сл.
Гл. РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016),
подручја која имају изражену геолошку, биолошку, екосистемску и/или предеону разноврсност и која су значајна као
станишта врста птица и других миграторних врста значајних
у складу са међународним прописима, могу се прогласити
за заштићена подручја од општег интереса.
У Србији је површина заштићених подручја износи
662.435 hа или 7,9 % територије (извор: http://www.zzps.rs).
Уредбом о проглашењу парка природе «Златибор” (“Сл.
гласник РС”, бр. 91/2017) и Уредбом о проглашењу парка
природе «Радан» (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2017) Владе Републике Србије је делове територије Златибора и Радан планине прогласила за заштићена подручја од изузетног значаја.
Управљање новопроглашених заштићених подручја је поверено ЈП „Србијашуме“.
ЈП „Србијашуме“ је данас управљач са 103 заштићена
подручја, укупне површине 345.182,70 hа, што чини 52,11%
површине укупно заштићених подручја у Србији.

Очување, заштита и унапређивање природних вредности
представља део стратегије и један је од кључних циљева у
пословној политици ЈП «Србијашуме”, највећег управљача
заштићеним подручјима у Србији.

Јавно предузеће „Србијашуме“ је дана 30.10.2017. године у сали општине Куршумлија и дана 31.10.2017. године у
10
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сали општине Лебане, организовало презентацију будућег
управљања Парком природе „Радан“.
Циљ презентације је био да се јавност и заинтересоване
стране упознају са донетом Уредбом, односно вредностима
заштићеног подручја, режимима заштите, као и обавезама и
надлежностима управљача заштићеног подручја.
Презентацијама су присуствовали представници општина
Куршумлија, Медвеђа и Бојник, ловачких удружења из Куршумлије, Прокупља и Медвеђе, Туристичког кластера раданског подручја „Раданкластер“, а.д. „Планика“ и заинтересовано локално становништво.
У наредном периоду ЈП „Србијашуме“ ће организовати и
презентацију управљања ПП „Златибор“, а као управљача ЈП
„Србијашуме“ је у обавези да у наредном периоду формира и
чуварске службе за ПП „Златибор“ и ПП „Радан“, као и да донесе Програме и Планове управљања заштићеним подручјима, Правилнике о унутрашњем реду и чуварској служби, као
и Одлуке о накнада за коришћење заштићеног подручја.

Парк природе „Радан“
Разлози за доношење Уредбе
Проглашењем заштите Парка природе „Радан” обезбеђује
се очување природних вредности које својим значајем заслужују статус репрезентативних примера геодиверзитета и биодиверзитета на територији Републике Србије.
Површина и структура власништва
Парк природе „Радан” налази се на територији општине
Куршумлија, Бојник, Лебане, Медвеђа и Прокупље, укупне површине 41.312,66 ha, од чега је у државној својини
17.580,33 ha односно 42,56 % а у приватној својини 23.719,
84 ha односно 57,44 %
Управљање ПП „Радан“ врши се преко ШГ „Шума“ из
Лесковаца, где обухвата три газдинске јединице у укупној
површини од 3.965,95 ha, запремине 504.944 m3 и укупног годишњег прираста 10.595 m3, и ШГ „Топлица“ из Куршумлије,
где обухвата седам газдинских јединица у укупној површини

од 12.264,62 ha, запремине 1.526.784 m3 и укупног годишњег
прираста 38.961 m3.
Основна вредности
Парк природе „Радан” стављен је под заштиту ради очувања геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, нарочито очување разноврсних облика вулканског рељефа; Лецко
андезитског масива, највишег и највећег вулканског комплекса у Србији (клисуре: Велике Косанице, Гајтанске реке,
Боринске реке и Соколов вис); хидролошких и хидрогеолошких појава (бифуркација Деливоде, термоминералне воде
Пролома); шумских станишта на контрасту између котлина
и брдско-планинских терена на дисецираном рељефу са комадима андезитских стена рефугијалног карактера, од појаса
заједница врбе и тополе (Salici-Populetum albae), климазоналних заједница сладуна и цера (Quercetum farnetto-cerris),
термофилних китњаковових заједница (Quercetum montanum
moesiacum), китњаково-грабових заједница (Querco-Carpinetum serbicum), мезофилних букове шуме (Fagetum
montanum moesiacum), реликтних полидоминантних и осиромашених шумских заједница са мечјом леском (Corylus
colurna L.) и кавкаском липом (Tilia caucasica Rupr.) и заједница јавора и граба (Aceri-Carpinetum betuli) у контактном
делу између храстовог и буковог појаса; станишта и популације дивље флоре (751 биљном врстом), а посебно мезијских
ендемита (Pulsatilla montana ssp. bulgarica, Pastinaca hirsuta,
Armeria rumelica и Sedum stefco); станишта и популације
дивље фауне, посебно птица (црна рода, орао кликташ, сури
орао, патуљасти орао, сиви соко, прдавац, буљина, легањ),
сисара (енедемичне врсте македонска волухарице и шареног
твора), риба (поточна пастрмка, двопругаста уклија, поточна
мрена, кркуша, клен, вијун и гргеч), водоземаца и гмизаваца;
карактеристичних природних предела и културнo-историјскoг наслеђа специфичног по времену настанка, степену очуваности и културној вредности.
Парк природе „Радан” има изузетну вредност са аспекта очувања биолошке разноврсности и улази у обухват еколошке мреже као еколошки значајно подручје у складу са
Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број
110/2010) ради очувања приоритетних типова станишта, врста и њихових станишта од националног и међународног значаја и предела.
Режими заштите
На подручју Парка природе „Радан”успостављени су режими заштите I, II и III степена.

Режим заштите I степена, укупне површине 1.077,52 ha,
односно 2,61% од укупне површине заштићеног подручја и
обухвата локалитете: ,,Пролом”, ,,Рипиводе” и ,,Петровац”.
Режим заштите II степена, укупне површине 3.886,50
ha, односно 9,41% од укупне површине заштићеног подручја
и обухвата локалитете: ,,Рударе –Девојачки крш”, ,,Соколовицаˮ, ,,Раданˮ, ,,Горњи Гајтан”, ,,Петрова Гора - Деливода”,
,,Гајтанска врата”, ,,Брестовачко језеро”, ,,Свињиште” и ,,Заграђе”.
Режим заштите III степена, обухвата површину од

36,348,64 ha, односно (87,98%) подручја, а обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом
заштите I и II степена

Парк природе „Златибор“
Разлози за доношење Уредбе
Валоризацијом природне целине планине Златибор утврђено је да поседује својства парка природе. Предлаже се за
заштиту да би се очували геоморфолошки и хидролошки феномени изразито дисецираних терена, са маркантним долинама кањонског и клисурастог типа, очуваним екосистемима
- посебно разноврсном и специфичном вегетацијом камењара и стена серпентинских клисура, борових шума, ретких и
угрожених животињских врста, као и изузетно значајног и
добро очуваног споменичког и етно наслеђа.
Површина и структура власништва
Парк природе „Златибор” налази се на територији општине Чајетина, града Ужица и општина Нова Варош и Прибој,
укупне површине 41.923,26 ха, од чега је 18.158,83 ха (43,31%)
у државном власништву, 23.582,42 ha (56,25%) у приватном,
93,68 ha (0,22%) у јавном, 74,85 ha (0,18%) у друштвеном,
13,48 ha (0,04%) у другим облицима власништва.
Основна вредности
Парк природе «Златибор» има карактер висоравни сложене тектонске и морфолошке структуре, испресецан клисурама и кањонским долинама бројних река. На простору Златиборске висоравни евидентирано је 32 објеката геонаслеђа
и то: 13 геоморфолошких, девет геолошких објеката, осам
спелеолошких и два архитектонско-петролошка. Једно од
највреднијих подручја Парка природе “Златибор” је кањонска долина реке Увац, са бројним долинским меандрима, чије
су воде према постојећим индикаторима у првој класи квалитета.
Специфичност флоре и вегетације условљена је утицајем
серпентинске геолошке подлоге, те се на овом подручју налазе станишта бројних ретких и угрожених биљних врста
(од укупно 1.044, 226 које имају национални и међународни значај, 34 врсте су у категорији строго заштићених, а 112
таксона у категорији заштићених врста). На Прелиминарној
Црвеној листи флоре Србије, налази се 80 таксона, а на целокупном простору констатовано је 76 ендемичних таксона.
У Парку природе «Златибор», доминирају аутохтоне
шуме црног бора и мешовите шуме црног и белог бора, које
су сврстане у приоритетна Natura 2000 станишта, a присутна
Ревија „Шуме“
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типу насеља, са дводелном брвнаром, као основним грађевинским обликом. Основну вредност представљају и утврђена непокретна културна добра: Црква брвнара у Доњој
Јабланици, Црква брвнара у Доброселици и Манастирски
комплекс Увац, као и неколико евидентираних добара.
Режими заштите
На подручју Парка природе „Златибор” успостављени су
режими заштите I, II и III степена.

је строго заштићена врста муника и заштићене врсте: клокочика, дрен, хајдучка опута и бреза.
На овом подручју су од рибљих врста присутне младица,
поточна пастрмка и бркица, а посебно је значајна врста вијуница, јер представља строго заштићену врсту. Забележено је
присуство укупно 18 врста водоземаца и гмизаваца, што чини
38,30% од укупног броја врста које насељавају територију Републике Србије.
Због великог богатства и разноврсности, подручје Парка природе «Златибор», увршћено је у одабрана подручја за
дневне лептире (PBA-Prime Butterfly Areas) и представља
станиште значајним популацијама циљних врста лептира.
Забележено је присуство око 154 врста птица, што подручје
Парка природе «Златибор» сврстава у попис подручја за птице од изузетног националног значаја (IBAnac-68), што чини
42% од свих до сада регистрованих врста у Републици Србији, од чега 127 врста су строго заштићене, док је 27 врста
заштићено. Забележено је око 38 врста сисара, што тренутно
чини 40% врста, које су до сада на било који начин регистроване на територији Републике Србије.
Посебну лепоту и препознатљивост Парка природе «Златибор», даје традиционалан начин живота у старовлашком
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Режим заштите I степена, укупне површине 1.968,89 ха,
односно 4,69% подручја Парка природе „Златибор”, обухвата следеће површине, односно локалитете: „Виогор“, „Црни
Рзав“, „Клисура Увца“ и „Клисура Гриже“.
Режим заштите II степена, укупне површине 19.255,59
ха, односно 45,93% подручја Парка природе “Златибор”,
обухвата следеће површине, односно локалитете: „Семегњевска гора-Црни Рзав-Чавловац“, „Бијеле воде“, „Рибничко језеро“, „Равни Торник“, „Чигота“, „Клисура Катушнице“,
„Муртеница“ и „Клисура Увца“.
Режим заштите III степена, укупне површине 20.698,78
ха, односно 49,38% подручја Парка природе “Златибор”,
обухвата преостали део заштићеног подручја који није обухваћен режимом заштите I и II степена.
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
и Божидар Миловановић, дипл. инж. шум.

ПОШУМЉАВАЊЕ

Реализацији пројекта
„Једно дрво за једног ратника“
На иницијативу Министарства правде – Управе за извршење кривичних санкција, а у сардњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду и ЈП „Србијашуме“ 2014.
године је покренут Пилот пројекат „Једно дрво за једног ратника“. На резултатима Пилот пројекта од 2015. године се
израђује (за сваку годину) Главни пројекат „Једно дрво за једног ратника“. Овај пројекат представља једниствен вид обележавања стогодишњице Првог светског рата.
Пројекат наставља да живи своју четврту годину.
Трајање пројекта симболизује трајање великог рата. Планирано је да се у периоду (2014-2018) засади 1.300.000 шумских садница лишћара и четинара, као
симболика на број страдалих родољуба који су положили своје животе у
темеље слободе Србије током трајања
великог рата.
У периоду јануар-октобар 2017. године, а у склопу реализације пројекта
„Једно дрво за једног ратника“, у оквиру ЈП „Србијашуме“ Београд изведени су радови на укупној површини
од 80,34 ha. На реализацији радова
на гајењу шума, укупно је утрошено
127.225 комада шумског садног материјала. Поред површина којима газдује
ЈП „Србијашуме“, у склопу реализације пројекта „Једно дрво
за једног ратника“ у 2017. години, изведени су хортикултурни
радови на површини од 0,30 ha, у општини Прокупље а поводом 100 годишњице оснивања гвозедног пука. Том приликом
посађене су 63 хортикултурне саднице.
У склопу реализације пројекта „Једно дрво за једног ратника“, у 2017. године, изведени су радови и на површинама
Војске Србије у склопу следећих видова радова: Санације
клизишта на површини од 1,0 ha. Том приликом је посађено
750 садница багрема у Команди бригаде везе Војске Републике Србије - испоставе на Церу, у близини села Текериш. У
рашчишћавању терена и садњи садница су учествовали војници бригаде везе Војске Србије; хортикултурних радова,
на површини од 0,30 ha у Команади за обуку Војске Србије.
Овај парк је основан код споменика који је подигнут у славу
и част на четри погинула официра и војника Војске Србије
који су изгубили животе у нападима НАТО-а 1999. године на
ову команду.
У периоду јануар-октобар 2017. године, у оквиру пројекта „Једно дрво за једног ратника“ изведени су радови на укупној површини од 81,94 ha. За то je утрошено 128.086 комада
шумског садног материјала.
У току 2017. године одржан је и Oкругли сто на Београдском сајму – на Међународном сајму хортикултуре
„BeoPlantFair“ на тему „Допринос шумовитости Србије кроз
пројекат „Једно дрво за једног ратника“ – актуелно стање, ресоцијализација и заштита пошумљених подручја.

Округли сто је пружио увид у досадашњу реализацију
пројекта и значај нових засада у контексту стратегије пошумљавања. Посебно је наглашена друштвена одговорност
за ресоцијализацију особа на извршењу кривичних санкција,
извршена је процена важности инклузије у нашем друштву и
допринос шумарском сектору кроз друштвено одговоран рад.
Округлом столу су присуствовали: представници Министарства правде – Управе за извршење кривичних санкција:
др Милан Стевовић, ЈП „Србијашуме“, др Предраг Алексић
и Гордана Јанчић, представници Шумарског факултета проф.
др Ратко Ристић и проф. др Милка Главендекић, представник Филозофског факултета проф. др
Вера Рајовић,Ивона Пантелић,коаутор
пројекта и Звонимир Баковић, руководилац пројекта.
У периоду 2014 – 31. октобар 2017.
године кроз овај пројекат је основано
592,97 ha шума и засађено 890,758 комада садница.
Резултати на планирању и реализацији овог пројекта (пилот и главног) се
могу окарактерисати као одлични. Једно од значајних дотигнућа овог пројекта је да су његови циљеви извршили
додатно повезивање свих партнера и
сарадника на пројекту, што је ојачало и унапредило пројектне
циљеве у целини. Додатно су промовисане вредности: великог рата, подизање нивоа свести о значају шума и њиховом
оснивању и чувању, значају друштвено корисног рада без
накнаде, заштити животне средине.
ЈП „Србијашуме“ је оперативно, у сарадњи са Министарством правде - Управом за извршење кривичних санкција
спровело пројекат. Пројекат је реализован на планираним
екстерним локацијама: Војска Србије, локалне самоуправе (општине Темерин, Србобран, Прокупље), Огледног добра Шумарског факултета и др. Радну снагу за реализацију
пројекта већином су чинила лица лишена слободе која су у
сврху ресоцијализације, друштвено корисног рада, а за потребе реализације пројектних циљева, искључиво на добровољној бази учествовала у пројекту. Мањим делом предузеће
је сопственом радном снагом извело одређене видове радова
на површинама којима оно газдује. Такође симболично радну снагу су „дали“ припадници Војске Србије, Шумарског
Факултета (студенти на две локације), као и невладин сектор
(ловачка удружења на две локације), новинари.
Реализација пројекта је била адекватно испраћена од стране медија, како на националном, тако и на локалном нивоу.
Пројекат наставља да живи и током јесни 2017. године а
у фази израде је и Главни пројекат за 2018. годину када се
планира и његов завршетак.
Звонимир Баковић
Руководилац Пројекта „Једно дрво за једног ратника“
Ревија „Шуме“
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„Будућност гради учи и сади“
Полазећи од значаја шумa и шумских ресурса, предузеће је већ дужи
низ година уназад увидело нужност
потребе за оганизованом едукацијом
деце о важности шума и пошумљавања, улози шумарског сектора и
шума у очувању и унапређењу животне средине.
Уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије и уз стављање свих
ресурса предузећа сматрали смо да
се може покренути акција под слоганом „Будућност гради учи и сади“, са
идејом да иста прерасте у пројекат.
У том контексту Jавно предузеће за
гaздовање шумама „Србијашуме“ је са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја потписало Споразум

о сарадњи, закључен у Београду 23.10.2017. године. У име
Министарства Споразум је потписао министар Младен Шарчевић, а у име ЈП „Србијашуме“ вршилац дужности директора др Предраг Алексић.
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Са представником Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
Владимиром Кнежевићем – саветником министра заједнички су усаглашени бројни детаљи око обима акције
(одређене општине и школе, шумска
газдинства у којима ће се акција спроводити и дефинисана динамика и организација извођења акције).
Од
07.11.2017.
године
до
28.11.2017. године акција је спроведена у 6 општина: Власотинце, Ћуприја,
Прокупље, Житорађа, Нови Београд и
Сурчин, на пет локација и четири Шумска Газдинства: ШГ „Шума“ – Лесковац, ШГ „Јужни Кучај“- Деспотовац,
ШГ „Топлица“ – Куршумлија и ШГ
„Београд“ – Београд.
Кроз акцију је основано нових
шума на 1,34 ha и засађено 2.800 садница јавора, црвеног храста, багрема и храста лужњака.
У акцији је учествовало девет школа са 269 ученика
и то: ОШ „Синиша Јанић“ из општине Власотинце, ОШ
„Вук Караџић“ из Ћуприје, четири ОШ из Прокупља:
„Милић Ракић Мирко“, „9 октобар“, „Ратко Павловић
Ћићо“ и „Никодије Стојановић“, ОШ „Топлички хероји“
из Житорађе, ОШ „Кнегиња Милица“ са Новог Беогрда
и ОШ „Вук Караџић“ из Сурчина.
На терену у току извођења акције на свим локацијама одржана су едукативна предавање о значају шума и
боравка деце у природи, о значају пошумљавања, заштити шума и значају саме акције за ЈП „Србијашуме» и
друштво у целини. Ученици су показали висок степен
заинтересованости за теоријски и пркатични део акције,
а наставници су исказали потребу да оваквих акција у
будућем периоду буде више.
Наставак акције је планиран у 2018. години, до када
би она требала да прерасте у дугорочни пројекат са јасно утврђеним циљевима и мерама за њихово спровођење.
маст.инж.шум. Звонимир Баковић

САЈАМ ЛОРИСТ

Међународни сајам лова и риболова
ЛОРИСТ 2017
Презентација ЈП ,,Србијашуме“
На новосадском сајму 08. октобра ове године, отворен je
јубиларни, 50. Међународни сајам лова, риболова, спорта и
туризма ,,Лорист“, који je окупиo укупно 450 излагача.

На самом почетку нагласио је да је јавно предузеће
,,Србијашуме” водеће предузеће у Републици Србији у газдовању шумама, управљању ловиштима и заштићеним подручјима.

Министар заштите животне средине Горан Триван отворио је ову сајамску манифестацију и истакао да она има велики културолошки значај и да је заштита животне средине
битан део културе једног града или државе.
,,Лорист то демонстрира на најбољи могући начин бројним садржајима и један је од најкомплекснијих сајмова који
постоје на територији наше државе. Давањем подршке оваквим манифестацијама, скрећемо пажњу на значајне ресурсе
којима Србија располаже и бринемо сви заједно за нашу животну средину“ – рекао је министар Горан Триван.

др. Милутин Ђорђевић,
извр. дир. Сект. за ловство, рибарство и туризам
Горан Триван, министар за заштиту животне средине
На штаду ЈП ,,Србијашуме“ присутнима су се обратили
Милош Срећковић, председник Надзорног одбора, др Предраг
Алексић, вршилац дужности директора ЈП ,,Србијашуме” и
Дамир Зобеница, потпредседник Скупштине Војводине.
Презентацију ЈП ,,Србијашуме” представио је др Милутин
Ђорђевић, извршни директор Сектора за ловство, рибарство
и туризам.

Пословање предузећа је усмерено ка потребама друштва
и захтевима времена у коме живимо, као и изградњи модерне,
тржишно оријентисане и профитабилне компаније.
Пословна стратегија,мисија и визија су усклађени са плановима и политиком Владе РепубликеСрбије.
Брига о природним ресурсима кроз тзв. систем интегралног газдовања представља темељ наше успешности и
друштвене одговорности према садашњим и будућим генерацијама.
Ревија „Шуме“
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тактима. Инострани ловци туристи
су веома захтевни и наш познати став
„лако ћемо“ више не пролази.
У сегменту одрживог коришћења
рибљег фонда ЈП ,,Србијашуме“ је
као корисник три рибарска подручја
и неколико рибарских подручја унутар заштићених добара, у потпуности опремило рибочуварску службу
и набављена је сва неопходна опрема
у складу са дефинисаним правилима.
Прошле године на сајму „Лорист“
представљен је пројекат од националног значаја, „Репроцентар за производњу и узгој млађи аутохтоних
врста риба“ на реци Толишници. За
протеклих годину дана завршени су
радови на водозахвату, на цевоводу, на отвореном постројењу и базенима за кондиционирање рибље
млађи, завршени су радове и на садр. Милутин Ђорђевић, са VIP гостима
мим грађевинским објектима, у фази
реализације је набавка унутрашње
У протеклих годину дана у складу са планом пословања опреме. У сарадњи са ПМФ-ом у Крагујевцу ради се на
предузећа и уз помоћ фонда за развој ловства, који је под ин- припреми у циљу покретања експерименталне производње
гиренцијом Управе за шуме, на подручју Краљева завршена рибље млађи за сопствене потребе у ЗПД Голија и Стара
је изградња „Узгајалишта дивље свиње“ у ловишту „Троглав- Планина. ЈП Србијашуме планира да у сарадњи са ресорним
Чемерно“, које ће представљати важан објекат, водећи рачуна Министарством и научним институцијама у будућности рео интересу великог броја ловаца и будућег развоја туирзма, на процентар дефинише као стратешки објекат за потребе целе
подручју Рашког округа.
Србије.
Планира се у сарадањи са Управом за шуме
наставак реализације стратешких пројеката на
подручју општине Кучево у ловишту МајданКучајна, угзајалиште за дивље свиње и јелена
лопатара, што ће помоћи побољшању туристичке понуде и запошљавању становништва
кучевског краја.
На подручју града Крушевца ради се на реализацији пројекта испуштања европског јелена из узгајалишта у Ломничкој реци у отворени
део ловишта „Велики Јастребац“.
На подручју Сокобање у ловишту „Буковик“
у претходном периоду подигнуто је узгајалиште европског јелена и дивље свиње, корак
по корак после десет година наведени објекат
добија прави облик у свим сегментима. Након
завршеног сајма експонат ловачке куће који је
постављен на сајму биће пребачен на Буковик
и прерашће у нову ловачку кућу.
На подручју ловног туризма, ЈП Србијашуме
Милош Срећковић, предс. Надзорног одбора ЈП „Србијашуме“
су отворене за сарадњу са свим агенцијама и
привредним субјектима који се баве пословима ловног туризЗакључено је да будућност ловства, одрживог коришћења
ма у складу са законском регулативом. ЈП Србијашуме по- рибљег фонда, као и коришћења осталих недрвних ресурса
седује сопствену агенцију која ће у наредном периоду бити којима располаже ЈП ,,Србијашуме“, у наредном периоду
дефинисана у складу са стратешким планом пословања.
биће изложено великим изазовима, којима се може одговориУ протеклом периоду поред учешћа на сајму „Лорист“, ти само радом и стручношћу.
ЈП Србијашуме учествују и на међународном сајму лова и
Концепт ЈП ,,Србијашуме“ је јасан, залагање за професириболова у Салзбургу, који спада у категорију најбољих. оналну стручну ловочуварску и рибочуварску службу, коју ће
Пораст броја иностраних ловаца туриста и повратак наших у будућности чинити запослени који својим знањем и свакољуди који раде у дијаспори у ловишта ЈП Србијашума, оправ- дневним активностима раде на пословима ловства и рибардају учешће на наведеном сајму. Резултати су видљиви, али ства, дневно привређују и доносе добро држави, предузећу и
се у будућности мора још много радити на стручности и кон- својим породицама.
16

Ревија „Шуме“

ПРИРОДА

Европска недеља шума у Бојчинској шуми
ЈП „Србијашуме“ је кроз акцију сакупљања жира храста лужњака на подручју Бојчинске шуме 12.10.2017. године,
обележило четврту „Европску недељу шума“ која је заједно са Las 2017, Заједничком комисијом UNECE Комитета
за шуме и шумарску индустрију (COFFI) и FAO Европском
шумарском комисијом (EFC), обележена у периоду од 9. до
13. октобра 2017. године и чији је централни скуп одржан у
Варшави.
Прва „Недеља европских шума“ је 2008. године проглашена од министара из 46 европских земаља на Министарској
конференцији о заштити шума у Европи.
Циљ ове манифестације у склопу националних и локалних активности које се истовремено одржавају у земљама
учесницама јесте подизање свести о значају шума, нашем
општем добру, кроз такмичења, изложбе, разговоре и видео
записе.
ЈП «Србијашуме» се акцијом сакупљања жира храста
лужњака придружило обележавању Европске недеље шума,
а сакупљено семе - жир користиће се за обнову веома вредних храстових шума, те су на тај начин сви учесници догађаја
допринели обнови, очувању и унапређењу шума. За потребе
сетве жира храста лужњака ради обнављања храстових шума
на подручју Бојчинске шуме у јесен 2017. године сакупљено
је око 32.000 килограма жира.
Манифестацију је отворила извршна директорка Сектора за шумарство и заштиту животне средине Гордана Јанчић
дипл.инж.шум., након чијег обраћања је спроведена акција

сакупљања жира. Истовремено је за ученике основних школа са територије ГО Сурчин организован шумарски вишебој,
надметање у спортским дисциплинама које се спроводе у
шуми и везане су за шумски амбијент. Победу су однели ученици ОШ «Бранко Радичевић».
Поред представника ЈП «Србијашуме» манифестацији су
се придружити и представници Управе за шуме Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, ГО Сурчин и
локалних основних школа.
Борис Ивановић,
мастер инж.шум.
Ревија „Шуме“
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Промоција одрживог туризма у Резервату
биосфере „Голија - Студеница“
У Конаку манастира Студеница, 02.12.2017.године, одржана је промоција одрживог туризма у Резервату биосфере
„Голија-Студеница“, у организацији Краљевског академског
природњачког друштва „Балкан“ и уз подршку ЈП „Србијашуме“, чиме је обележена Међународнa годинa одрживог туризма за развој.
Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је
2017. годину за годину одрживог туризма за развој, која се
обележава под слоганом ПУТУЈ, УЖИВАЈ И ПОШТУЈ.
Добродошлицу учесницима и успешан састанак пожелели су , испред ЈП“Србијашуме“ извршни директор Сектора
за шумарство и заштиту животне средине Гордана Јанчић,
управник ПП „Голија“ Драгољуб Шеклер, док се испред организације КАПД Балкан обратио Александар Васиљевић.
Састанак је окупио око педесет учесника из свих сектора
са циљем размене информација и искуства из области одр-

живог туризма и начину функционисања резервата биосфере.
Селена Ранкић, дипломирани туризмолог, говорила је о
значају статуса резервата биосфере какав Голија ужива и истакла важност сарадње са другим таквим резерватима у свету, којих има 669 у 120 земаља. Закључила је да су видови
одрживог туризма светски тренд, те да могу допринети бољој
економској ситуацији становништва у оквиру Резервата.

Драган Рогановић, испред Асоцијације за развој Ибарске долине, говорио је о могућностима укључивања локалне
заједнице у развој заштићеног подручја.
Павле Павловић, лиценцирани туристички и планински
водич, будућност одрживог туризма види у креирању препознатљивог туристичког производа, као што су брдски бициклизам, пешачење, оријентиринг, параглајдинг, кањонинг, уз
обавезан обилазак културно-историјских споменика.
Дејан Загорац, истраживач Завода за проучавање културног развитка, одржао је врло занимљиво презентацију о
гастрономији као туристичком производу. Изразио је жељу
да са Управљачем започне израду гастрономског водича за
Голију који би допринео популаризацији аутентичних специјалитета са подручја Резервата биосфере, који су и послужени након завршеног састанка.
Учесници скупа искористили су ретку прилику за обилазак богате манастирске ризнице као и обилазак манастирског
комплекса са Богородичином црквом.
Нада Ивановић, дипл. инж. пољ.
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УНЕСКО МАБ Програм – Човек и биосфера
Међународна радионица о обновљивим
изворима енергије
У периоду од 11-13.септембра 2017.
год., у Немачком граду St.Ingbert, у оквиру Резервата биосфере Блисгао (Bliesgau
Biosphere Reserve), одржана је Прва
међународна радионица која је за циљ
имала да подстaкне размену искустава
и добрих пракси везаних за производњу,
дистрибуцију и потрошњу енергије из
обновљивих извора у околним резерватима биосфере, а све у контексту Агенде
за одрживи развој до 2030. године.
Испред ЈП „Србијашуме“, као
управљача ПП „Голија“, који већим својим делом има статус Резервата биосфере „Голија-Студеница“, учесник је био
Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
Обновљиви извори енергије (ОИЕ) представљају неисцрпне изворе енергије из природе који се обнављају у одређеном временском интервалу, у целости или делимично. ОИЕ
се експлоатишу с циљем производње електричне, топлотне
и механичке енергије, а њихова значајна одржива карактеристика јесте нешкодљивост за околину, са смањеном или редукованом емисијом CO2 у процесу производње енергије.
Последњих неколико година, у свету али све више и у нашој земљи, превазиђене су технолошке, финансијске и политичке баријере за примену ОИЕ. Ово је резултирало значајним проширењем инсталације за обновљиве изворе енергије
инсталирањем од најмањих пико система до софистицираних
паметних мрежа и великих централизованих инсталација,
као и поузданих система за складиштење енергије. Ветар,
морска енергија, фотонапонски, соларни, хидро, геотермални
и инсталације на биомасу већ данас доносе значајан допринос глобалном снабдевању енергијом.
Учесници семинара су имали прилику да посете и виде
примере добре праксе коришћења ОИЕ у оквиру Резервата
биосфере Блисгао. Том приликом учесници су посетили:
 Ветрогенератор чији је негативан утицај на животну
средину строго контролисан и сведен на минимум применом јасних правила када и под којим условима може
да ради, а у којим условима се мора привремено искључити (нпр. период миграције птица).
 Фотонапонски систем, који је у власништву локалне
заједнице у оквиру Резервата биосфере који енергију
продају већим дистрибутерима, а профит се дели члановима локалне заједнице.
 Термо централу која топлотну енергију испоручује за
грејање становнике St.Ingbert -а, за сировину користи
биомасу, а може да користи и природни гас.
 Општинску зграду која је инвестирала у модернизацију и економично грејање, уградњом котла на пелет,
за потребе грејања зграде.

Сектор који се бавим коришћењем
обновљивих извора енергије ће несумњиво наставити да расте у догледној
будућности, а тиме, не само што помаже
у испуњавању енергетских захтева већ
и што води и све већу битку на фронту
против климатских промена.
Међутим, са друге стране за очекивати је да масовна експанзија инсталација
за коришћење обновљивих извора енергије подстиче забринутост у погледу
одрживости њихових стварних потреба
и потенцијалних негативних ефеката у односу на биодиверзитет, услуге екосистема, снабдевање воде, нарушавање пејсажа, и сл. Управо ова забринутост позива на предузимање
обазривијег приступа у вези коришћења обновљивих извора
енергије како би максимизирали своје позитивне ефекте а
минимализовали негативне утицаје, а посебно у оквиру заштићених подручја.
На самом крају је закључено да:
 У наредном периоду неопходно је у оквиру Резервата
биосфере вршити промоцију употребе обновљивих извора енергије, али и глобално, ван подручја самих Резервата биосфере.
 Oбновљиве извори енергије, као тема, би требало
укључити у дневни ред свих МАБ тела као и радионица
које се организују под окриљем МАБ програма.
 Интернет сајтови МАБ програма би морали ажурно да
деле информације по питању обновљивих извора енергије и примера добре праксе.

Фотографија: Примери добре праксе употребе ОИЕ

Дејан Милетић, дипл.инж.шум.
Ревија „Шуме“
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70 година часописа „ШУМАРСТВО“
Ове године Удружење шумарских инжењера
них и стручних радова. Током времена, часопис
и техничара Србије обележава значајан јубилеј
се појављује у технички напреднијем издању,
у оквиру своје богате издавачке делатности - 70
са измењеним дизајном насловне стране коригодина од оснивања и почетка излажења часоца, фотографијама у боји и додатим насловом
писа ‹ШУМАРСТВО›. Суиздавач часописа је
на енглеском језику. Часопис је добио висока
Шумарски факултет Универзитета у Београду.
признања Савеза инжењера и техничара СрПрви број часописа изашао је у јулу 1948.
бије и Југославије. Поводом Дана инжењера и
године. У том тешком послератном времену,
техничара, 14. априла 1986. године, Скупштина
непосредно пред објављивање првог броја, у
Савеза инжењера и техничара Југославије добиблиотеци тадашњег Министарства шумардељује повељу часопису ‹ШУМАРСТВО› као
најбољој публикацији организације инжењера
ства ФНРЈ, одржан је иницијативни састанак и
и техничара Југославије у тој години. Поводонета је одлука о покретању часописа и формирању уредништва. Било је то годину дана пре
дом прославе 50. годишњице часописа, у броју
оснивања првог самосталног шумарског факул5-6/98, др Зоран ТОМОВИЋ наводи да је чатета у тадашњој држави и региону – Шумарског
сопис ‹ШУМАРСТВО› учврстио и унапредио
Насловна страна првог
факултета у Београду, који се 1949. године изсвоју позицију гласила Удружења шумарских
броја часописа
двојио из Пољопривредно-шумарског факулета
инжењера и техничара Србије, те стекао добре
‹ШУМАРСТВО›
у самосталну високошколску и научну институреференце као реномирани научни часопис
(јули-август 1948)
цију у оквиру Универзитета у Београду. Такође,
од националног значаја. Одбор за биотехнику
часопис ‹ШУМАРСТВО› покренут је и две године пре ‹Глас- и биологију Министарства за науку, технологије и развој Реника Шумарског факултета’. Уводну реч првог броја потписује публике Србије, 1999. године проглашава часопис ‘ШУМАРглавни и одговорни уредник часописа, Јован ЋУРЋЕВИЋ, а СТВО’ за водећи национални часопис, категорије Р 61. Часоредакциони одбор су чинили стручни и руководећи кадрови пис је редовно излазио и за време економских санкција.
г и одговорног уредника вршили су: др Албе УРБАНОВМинистарства.
Од 1950. године, главни и одговорни уредник часописа је СКИ, др Радован ИВКОВ, др Драгољуб МИРКОВИЋ, Милош
Ђорђе ЈОВИЋ. У то време, часопис је имао тираж 3.000 при- ЈЕВТИЋ, дипл. инж., др Стеван ЈОВАНОВИЋ, др Милутин
мерака по броју. Одлуком Оснивачке скупштине Шумарског ЈОВАНОВИЋ, др Прибислав МАРИНКОВИЋ, др Сретен НИКОЛИЋ, др Зоран ТОМОВИЋ и др Љубидруштва Србије, од 25. фебруара 1951. године, часопис ‹ШУМАРСТВО› постаје
воје СТОЈАНОВИЋ.
гласило Друштва шумарских инжењера и
У досадашњем издавачком опусу часотехничара НРС. Долази до промене уређиписа штампано је 300 свезака, са 365 бројевачке политике, а часопис се садржајно
ва и двоброја, у оквиру којих је објављено
обогаћује. Функцију главног и одговорног
око 2.500 прегледних, научних радова и
уредника преузима др Душан С. СИМЕУстручних чланака, са великим бројем приНОВИЋ, док су чланови уређивачког одболога, приказа и саопштења, од стране прера били истакнути професори Шумарског
ко 1.000 аутора. Министарство просвете,
факултета у Београду и научни радници
науке и технолошког развоја Републике
Института за шумарство у Београду. У пеСрбије, у садашњем периоду, категорисариоду 1953-1973. године поднаслов часоло је ‹ШУМАРСТВО› као водећи часопис
писа гласи: ‘Часопис за шумарство и дрвну
националног значаја (M51), на основу досадашњих резултата библиометријске анаиндустрију’, да би се од 1973. у поднаслову
лизе и прелиминарне категоризације. Танаводило: ‘Часопис за шумарство, прераду
дрвета, пејзажну архитектуру и водопривреду ерозионих под- кође, током неколико претходних година, исто Министарство
ручја’.
суфинансирало је издавање часописа што је, у знатној мери,
Поводом обележавања 30 година излажења часописа, 1978. омогућило одржавање редовности излажења.
године, насловна страна часописа, по први пут, штампана је
Целокупан историјат часописа ‹ШУМАРСТВО› обележен
у боји (број 4/1978). У уводној речи, коју су потписали Јован је успешном сарадњом свог издавача, Удружења шумарских
ЂУРЂЕВИЋ, инж., први по реду главни и одговорни уредник инжењера и техничара Србије и досадашњих уредништава
часописа и др Милутин ЈОВАНОВИЋ, тадашњи главни и од- часописа, са многобројним домаћим и страним научно-истраговорни уредник, дат је приказ развојног пута и постигнутих живачким иснтитуцијама, привредним предузећима, научним
резултата часописа. Наглашено је да је током три деценије по- радницима и стручњацима из оперативе. Као еминентно настојања часописа, штампано близу 1.800 чланака и прилога, учно и струковно гласило, часопис ‹ШУМАРСТВО› је, засиу то време у тиражу од 2.000 примерака по броју. У даљњем гурно, допринео развоју шумарства на нашим подручјима и
развоју часописа, 1982. године уведена је оксфордска деци- мењању перцепције целокупне друштвене заједнице о значају
мална класификација радова, а од 1993. године обавезна је и вредности шуме као националног блага.
Универзална децимална класификација и категоризација научдр Марина Вукин
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ДАН ФАКУЛТЕТА

Обележавање 97 година рада Шумарског
факултета у Београду
Tрадиционално се 5. децембра сваке године на Шумарском
факултету обележава дан постојања и рада ове високошколске
установе. Ове године свечано је обележено 97 година од оснивања.
Амфитеатар је био испуњен до последњег места. Позиву
за обележавање дана факултета одазвали су се уважени гости,
гости са више факултета и научних института, министарстава,
јавних предузећа и институција.

др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета
Од оснивања Шумарског факултета, закључно са 30. 09.
2017. године, на свим одсецима основних студија, академску
диплому је стекло 8.966 дипломираних инжењера. У истом периоду 433 кандидата је магистрирало и 287 стекло диплому
доктора наука.
Подељена су признања и награде најбољим студентима,
Најпре се присутнима обратио Горан Триван, министар за као и запосленима који су протекле године напунили две или
заштиту животне средине у Влади Републике Србије.
три деценије рада на овој високошколској установи и онима
,,Заштита животне средине убедљиво је најважније плане- који су стекли услове за одлазак у пензију.
За најбољи успех у школској 2016/17. години додељени су
тарно питање, али нисам сигуран да се у Србији сви слажу
да је то једно од наших најважнијих питања. Најефикаснији таблети студентима: прве године студије - Олга Гајанић, проначин за заштиту животне средине је пошумљавање и на томе сек 9,64; друга година студија – Петар Нешковић, просек 9,62;
би Србија у наредном периоду требало интензивно да ради“ – трећа година студија – Иван Симић, просек 9,50; и четврта горекао је Триван и указао на низ еколошких проблема у нашој дина студија – Златко Фабри, просек 9,34.
земљи. Присутне је затим срдачно поздрвио професор др Ратко
-Полазећи од чињенице да је високо образовање основ разРистић, декан Шумарског факултета, који
воја и економског напретка друштва засноје говорио о настанку, развоју, организаваног на знању, унапређењу људских працији, научним и наставним активностима
ва и основних слобода, мисија Шумарског
професора и студената током протеклих
факултета је да омогући највише академдеценија, као и о плановима за даљи разске стандарде и обезбеди стицање знања
и вештина у складу са потребама друштва
вој ове установе.
и пројектованим националним развојем.
,,Приоритет нашег рада је даље усаврПолазећи од основа утврђених мисијом
шавање наставног процеса, на свим ниШумарски факултет је трајно опредељен
воима студија, у циљу постизања што
да тежи унапређењу квалитета високог
бољих резултата, боље пролазности стуобразовања и укључивања у јединствен
дената и већи обим усвојених знања и
европски простор високог образовања.
вештина потребних за стручне послове
Делатност Шумарског факултета је
и укључивање у научно-истраживачку
усмерена ка сталном подизању квалитета
делатност. Такође, наш задатак је даље
студијских програма, ефикасности студија
кадровско јачање и посвећеност процесу
и квалитета студирања.
перманентне обуке кадрова, а то је комШумарски факултет кao и до сада очепатибилно са потребом сталног праћења
промена у примењеним технологијама,
кује подршку и разумевање институција и
производним процесима и измењеним
друштвене заједнице шумарских предусоцијалним условима“ - рекао је профе- Горан Триван, министар за заштиту зећа и великог броја компанија које се баве
прерадом дрвета.
сор др Ратко Ристић.
животне средине
Ревија „Шуме“
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Семинар из планирања газдовања шумама
Гоч – од 14. 11 - 17. 11. 2017. године
Семинар из планирања газдовања шумама у организацији Универзитета у БеоградуШумарског факултета-Катедре
планирања газдовања шумама
и Министраства за пољопривреду, шумарство и водопривреду-Управа за шуме, и ове године, oдржан је у Наставној бази
шумарског факултета на Гочу,
у периоду 14-17. 2017. године. Традиционално, окупио је
велики број шумарских инжењера и научних радника из
Србије, Црне Горе и Републике
Српске.
На семинару су учествовали представници следећих институција: ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „Национални парк Тара“, ЈП „Национални парк Ђердап“, ЈП „Шуме-Гоч“
Врњачка Бања, Завод за заштиту природе Србије, Универзитет
у Бања Луци-Шумарски факултет, Национални парк „Козара“,
ЈПШ „Шуме Републике Српске“, Министраство пољопривреде и руралног развоја Црне Горе, „Институт за шумарство“
а.д. Подгорица, “Taxus Forest Project” d.o.o. Пљевља, Универзитет за природне ресурсе и природне науке из Беча (BOKU),
„Манaстирске шуме“ доо Лозница, Шуме манастира епархије
крушевачке д.о.о.
Семинар је свечано отворио проф. др Милан Медаревић, а
присутнима се обратио др Предраг Алексић, в.д. директор ЈП
„Србијашума“, пожелевши учесницима успешан рад. На семинару су разматране следеће тематске целине:
• Континуитет/дисконтинуитет у уређивању шума-планирању газдовања шумама – проф. др Милан Медаревић;
• Континуитет у инвентури шума-динамичка инвентура
(стање и проблеми) – проф. др Дамјан Пантић;
• Примена ГИС анализа као алата за подршку савременом планирању газдовања шумама- MSc Раденко Поњарац;
• Анализа стања и проблематика газдовања приватним шумама у Републици Српској- др Зоран Говедар;
• Анализа стања и проблематика газдовања приватним шумама у Србији - дипл. инж. шум. Марија Филичић, дипл.
инж. шум. Божидар Миловановић;
• Реформа организације и концепта газдовања шумама у
Црној Гори- MSc Ранко Канкараш, Актуелни фитопатолошки проблеми у састојинама букве у Србији-проф. др
Драган Караџић;
• Адаптивност узгојних мера адекватних затеченом
стању шуме – проф. др Милун Крстић;
• Иновативни концепт планирања газдовања: измене и унапређења као резултат БМЛ пројекта- др Ненад Петровић;
• Иновативни концепт планирања газдовања шумама: измене и унапређења са становишта прираста и производности – др Бранко Стајић;
• Узгојне препоруке за газдовање шумама изданачког порекла
у Србији - дипл. инж. шум. Зоран Траиловић;
• Оцена стања отворености шума и приступ програму отварања- MSc Душан Стојнић;
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• Преглед стања израде планских докумената и доношење
одлука у процесу планирања- др Братислав Кисин;
• Доношење одлука у поступку планирања- дипл. инж.
шум. Радивоје Каурин;
• Активности око рада Коморе - MSc Александар Воркапић;
• Сузбијање корова око садница хемијским путем - дипл.
инж. шум. Ранко Сарић;
• Формирање ГЈ “Заовине”- изазови и искуства - дипл. инж.
шум. Марко Драгојловић.
Након тродневне конструктивне расправе по изнетим темама
изведени су следећи закључци у виду необавезујућих препорука
ка актерима који учествују, са различитих позиција, у процесу
планирања:
• Присутан је дисконтинуитет као проблем у планирању газдовања шумама у Србији (Босни и Херцеговини и Црној
Гори), а узроци су честе промене законских решења-планске
равни, процес реституције, фактори ризика итд.
• Потреба иновирања Информационог система као основног
алата за израду плана (интегрисани систем са актуелизацијом Кодног приручника);
• Неопходно је перманентно едуковање кадрова, посебно, у
односу на развој технологије;
• Истакнути су проблеми везани за често експериментисање у
односу на законске, организационе и друге аспекте, а у вези
с коришћењем шума као обновљивог природног ресурса;
• Нужно је интензивније бавити се адаптивним планирањем
и газдовањем шумама с обзиром на затечено стање шума и
очекивани интезитет појаве фактора ризика;
• Рационално је, у циљу обезбеђивања континуитета у газдовању шумама, обележити Неоспорна је нужност стручније
оцене стања отворености шума, јер је отвореност услов несметане реализације планова;
• Неоспоран је резултат националног пројекта у изданачким
шумама као једно од решења дугогодишњих проблема у
практичном приступу газдовања овом доминантном категоријом шуме;
• Потребан је реалнији однос, у аналитичном смислу, у изради планова газдовања (ОГШ);
С обзиром на озбиљност скупа (99 учесника) и списак реалних проблема истакнутих у компетентним излагањима известиоца, уз активно учешће свих присутних, неоспорна је потреба
даљег одржавања семинара.
проф. др Милан Медаревић
др Снежана Обрадовић, дипл. инж. шум.

ДЕШАВАЊА

Прва конференција Компјутерске графике и
уметности у Београду- CGA Belgrade
Прва конференција Компјутерске графике и уметности
у Београду- CGA Belgrade окупила је 24. и 25. новембра
звучна имена VFX, Gaming i VR индустрије која стоје иза
пројеката као што су Stalingrad, Assasin’s Creed, GTA5,
Strumfovi, Doktor Strange. У музеју науке и технике поред
11 предавања и панела коме је присуствовало преко 400
студената и професионалаца посетиоци су могли да
виде необично остварење виртуелне реалности «Дрво»
ауторке Милице Зец која већ више од 6 година ради и
живи у Njujorku i Los Andjelesu.

Дрво је необичан пројекат који публику смешта у
кору дрвета на путовању од семенке до одраслог стабла,
описујући живот шуме и негативни људски утицај или
претње неодговорног понашања према околини. Главни
циљ пројекта је подизање свести о очувању шумског фонда
на планети.До сада је приказан на фестивалима као што
су Sandens, Tribeka, IDFA, Kan a захваљујући подршци
Србијашума пројекат је премијерно приказан у Београду и
за три дана приказивања видело га је око 140 људи.
Данијела Кулиер

Green fest
Центар за унапређење животне средине организовао je
„Green fest“ од 14-17.новембра.
Након пројекције филма „Доба последица“ у Дому омладине, завторен је 8. Међународни фестивал зелене културе„Green fest“.
Овогодишњи фестивал је, по речима уреднице програма
Иване Јовчић, био најпосећенији до сада, са 20 одсто више
програма.Piše: Selena Kosorić
Осим пројекција филмова дугог, средњег и кратког метра,
у оквиру програма су одржане и бројне презентације и радионице на тему заштите животне
средине и екологије, као и „зелене“
изложбе предмета домаћих дизајнера и производа који имају за циљ
очување животне средине.
„Имали смо филмски конкурс на
који је стигло 1530 филмова из 103
државе, а ми смо изабрали да прикажемо 65 најбољих. Гостију је било
из десетак држава“, наводи селектор
филмског програма Владан Шћекић.
Фестивал је затворен проглашењем најбољих филмова
од стране жирија и публике. По оцени жирија, најбољи кратки филм овогодишњег фестивала је филм „ПМ 2,5“ Pjotra
Biedrona из Пољске, док је награду за најбољи омладински
филм освојио Marsel Andristjak iz Mađarske.
Француски редитељ Žeremi Gulte освојио је награду за
најбољи једноминутни филм „Degolas“, a Belu Klinglu из
Мађарске припала награда за најбољи анимирани филм

«Boxi: In the nature”. Награда за најбољи филм о природи припала је Mihaelu Šlambergu за филм „Канарска острва – живот
на ивици“, а за најбољи српски филм овогодишњег „Green
fest“ проглашено је остварење Милице Алавање „Браца пчелар – ово је мој свет“. Филм Džefa Orlovskog „У потери за
коралом“ проглашен је најбољим дугометражним филмом од
стране публике.
У оквиру програма одржана и презентација „Извештај из
сенке“ за Поглавље 27 придруживања ЕУ, који обухвата животну средину и климатске промене. Ивана Јовчић тврди да у
последње две године нема помака на
овом пољу, а узрок је, како наводи, то
што су били избори. Ипак, очекује се
конкретан програм у скорије време.
„На презентацији је био и господин
Карић, који је много тога обећао,
тако да очекујемо да ћемо у наредних пар месеци имати конкретне резултате“, наводи она.
Владан Шћекић истиче да је потребно изградити нацију отпорну на
климатске промене, а то ће се постићи едукацијом младих
генерација о овој теми. „Постоји још гомила манифестација
које се баве подизањем свести и образовањем о заштити животне средине, али тај систем је потребно унапредити, за шта
је потребна већа улога државе. Нажалост, животна средина
тренутно није један од приоритета“, објашњава Шћекић.
аутор: Селена Косорић
Ревија „Шуме“
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Новогодишњи украс без кога се не може
Новогодишња јелка представља симбол благостања, среће,
радости и наде. Она симболише живот који се наставља, богатсво природе и најављује долазак пролећа. Зато поклоните
себи и својој породици праву јелку за новогодишње празнике, чији ће пријатан мирис природне свежине обогатити
атмосферу вашег дома у празничне дане. Дрво као симбол
живота је карактеристично за многе културе. На пример, у
старом Египту, вероватно због тога што њен облик подсећа
на пирамиду, јелка се сматрала светим дрветом. У доба античке Грчке, ово дрво је
било симбол плодности и
рађања.
У почетку, новогодишње јелке су украшаване воћем, орасима, урмама и сувим шљивама
које су означавале радост,
плодност и благостање.
Према једној од легенди,
захваљујући једном стаклару из Немачке, добили
смо прве стаклене кугле,
односно претечу украса
за јелку какве данас познајемо.
Данас постоје расадници који се баве наменском производњом садница четинара у сврху
новогодишњих јелки. У
расадницима ЈП „Србијашуме“ наменски се производе саднице четинара
различитих врста, као
што су јела, дугоигличава јела, смрча, бодљикава смрча, сребрна смрча,
дуглазија итд. Овако наменски произведена јелка, са бусеном или сечена,
приликом продаје, мора
имати одговарајућу пропратну документацију и
декларацију, што је доказ
да је легално произведена
и пре продаје прегледана.
Уколико се одлучите
за јелку са бусеном, и желите да виталност ваше јелке сачувате у току празничних дана, са циљем да је након тога засадите, чиме ћете дати свој мали допринос унапређењу животне
средине, морате водити рачуна о следећем:
- свака садница, па тако и новогодишња јелка са бусеном,
приликом вађења из земље из које је потекла, доживљава
одређен степен механичких повреда кореновог система и
24
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претрпи одређену врсту шока;
- када такву садницу из расадника донесете кући, потрудите се да јој пружите адекватну негу док је у функцији новогодишњег декора;
- додајте мало тресета и шљунка у саксију у којој намеравате да је држите;
- залијте је с времена на време;
- не држите је сувише близу директног извора топлоте;
- поведите рачуна приликом стављања украса на врх, да
не оштетите терминални
избојак (врх јелке), јер
ће се у том случају ваша
јелка готово сигурно осушити;
- не држите је у затвореном дуже од двадесетак
дана;
- када се одлучите за
садњу, морате имати у
виду да земља у коју желите да посадите вашу
јелку не сме да буде смрзнута;
- да је пожељно да и
температура ваздуха приликом садње буде у плусу;
- да је потребно ископати довољно широку и
дубоку рупу у коју ћете
посадити вашу јелку, отприлике 60 – 80 cm широку, а дубоку нешто више
од величине бусена;
- пошто је ваша јелка
боравила дуже време на
собној температури, препоручљиво је да пре изношења на место садње,
одложите јелку неко време у ходнику или некој
другој просторији која се
не греје, како би се постепено привикла на услове
који је чекају на месту
садње.
Приликом куповине,
водите рачуна да је јелка наменски произведена и да има сву
потребну документацију која потврђује њену легалност. Због
тога вам препоручујемо неке од расадника ЈП „Србијашуме“,
широм Србије, који поред осталог, производе и саднице намењене за новогодишње јелке. На подручју Београда имамо
расаднике у: Топчидеру, Сремчици, Зуцу и Рипњу.
Борис Ивановић, мастер инж.шум.

ЛЕПТИРИ

Лептири - саставни део природе Србије
Свакодневно су ту, око нас, али их не примећујемо, по- лептира. У једном од првих уџбеника биологије – “Проста
требно је да нам неко укаже на њихово постојање. И што је наравна історія” аутора Григорија Лазића, штампаном у Бунајважније, потребно је да најпре сами искажемо жељу да их диму 1836. године, помињу се Бели лептир, Глоговац (Aporia
упознамо. Тек са таквим активним приступом нећемо се љу- crataegi L.) (Слика 8) и Свилена буба (Bombyx mori L.), прва
тити када у ормару затекнемо „Camel hair“ капут кога су про- због своје штетности а друга због своје користи за човека.
гризли мољци, а умећемо и да
Занимљиво је да у Вуковом
уживамо у раскошним бојама и
преводу (штампаном 1847.)
облицима крила лептира.
„Новог завјета“, у Светом јеЛептири (Лат.: Lepidoptera)
ванђелију по Матеју, сусрећесу једна од бројнијих класа
мо појам лептира. У VI. Глави,
инсеката, нема их једино на
у ставу 19. каже: „Не сабирајте
Антарктику. Данас је актуелна
себи благо на земљи, где мољпроцена од око 150.000 врста
ци и рђа квари, и гђе лупежи
Lepidoptera на Земљи, међу
поткопавају и краду...“ И данас
њима је око 20.000 дневних лесе ова група лептира (Tineidae)
птира, остало су ноћни лептиименује истим називом, он је
ри. Али, стално се описују нове
свакако преузет из Руског језиврсте и ова провизорна цифра
ка: Настоящие моли.
се непрекидно повећава. А коКако да упознамо ову грулико их има у Србији? Према
пу организама? Можемо их
првом и једином каталогу врупознати преко стручне и наста (Зечевић, 1996) утврђено
учне литературе, данас лако
је присуство 1.334 врста. У Женка Великог пегавца (Phengaris arion L.) полаже јаја на приступачне захваљујући нтермеђувремену је познавање врнету. Али, можемо их упознати
Оригану. Фото: П. Јакшић
ста употпуњено тако да сада
и непосредним посматрањем
знамо да само „Microlepidoptera“ има 1.120 врста, док се број и студирањем у природи. Овај други пут је неизвестнији и
„Macrolepidoptera“ процењује на око 1.300 врста, односно, тежи, али носи многа задовољства и радости открића. Још су
укупно око 2.420 врста. У Француској има 4.755 врста, у Ро- стари Кинези рекли: „Пођи до бора желиш ли научити шта
мунији 3.960 врста, у Словачкој 3.598 врста, итд. На основу је бор, или до чемпреса желиш ли научити шта је чемпрес.
овога можемо закључити да је познавање ове групе организа- Само ако тако поступиш нестаће субјективна преокупирама у Србији још увек непотпуно.
ност самим собом.“ Ово је, у ствари, основни постулат савреИнтересантно је да прве
меног научног истраживања.
ликовне представе лептиНекада, пре 2-3 века та
ра сусрећемо још код старих
разлика није ни постојала.
Египћана. На једном папируНајвећи допринос познавању
су, који датира 1350 година
лептира дали су аматери. Њипре Христа, из Тебе, приказан
хови резултати су и данас у
је Небанум у лову у мочвари.
темељу савремене лепидоптеНа тој слици верно је прикарологије – науке о лептирима.
зана врста Краљевски лептир
Данас је, међутим, аматер(Danaus chrysippus L), са еписко бављење ентомологијом
тетом “краљевски” због извануопште и у оквиру тога и лередне лепоте. А ова врста је
пидоптерологијом ограничено
отровна јер се гусенице хране
формално-правним и научним
биљкама из рода Asclepias, које
разлозима. Законом о заштипоседују отровне супстанце.
ти природе и Законом о научПрема томе, овај лептир је код
но-истраживачкој делатности,
Трњинар (Satyrium pruni L.). Фото: П. Јакшић
старих Египћана био симбол
није предвиђено аматерско
лепоте и недодирљивости. А у којим писаним документима бављење ентомологијом уопште. Разлози томе су бројни,
на српском језику се први пут помињу лептири? Хиландарски пре свега прекомерно изловљавање, као и трговина ретким
медицински кодекс помиње свилену бубу (Bombyx mori L.), врстама. Актуелни прописи предвиђају прибављање дозвоочигледно због значаја за човека. Јоаким Вујић (1809) у делу ле за узорковање од надлежног министарства, исто тако је и
“Јестествословије в ползу најпаче јуности”, које представља формирање и одржавање колекције прописано законом. Попревод немачког уџбеника, наводи читав низ српских назива ред тога, савремена биолошка наука је далеко одмакла и теРевија „Шуме“
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жиште њених истраживања је окренуто ка решавању пробле- пријатељи то искуством брзо науче и никада не покушавају
ма који захтевају примену софистициране технологије и врло да лове Аполона. Други, сличан, пример је и са лептирима
уско стручно опредељење. У таквим околностима можемо из фамилије Zygaenidae. Сви развојни стадијуми (гусеница –
се запитати има ли уопште простора за аматерско бављење лутка – одрасли лептир) имају у свом телу екстремно токсичлептирима? Наравно да има! Основни принцип аматерског ну супстанцу цијанид (HCN), при томе су сами имуни на овај
бављења лептирима можемо свести на сентенцу: посматрање отров. И овде срећемо упозоравајућу – апосематичку – обоје– да, узнемиравање, убијање – не. Делује ограничавајуће, али ност, каква је на пример врста Zygaena carniolica (Scopoli,
само на први поглед. Зашто да
1763), приказана на слици
се не бавимо макрофотогра3. Облик или рез крила, боје
фијом – снимањем врста у приљуспица и њихов распоред на
роди. Зашто да се не бавимо
крилима („шаре“) су генетски
биомониторингом – праћењем
одређена својства. И ево, већ
стања популација одређених
код ове одлике имамо пример
врста на одређеном месту тоод каквог су фундаменталног
ком дужег временског периода
значаја лептири за науку. На(трансект по Поларду). Зашто
име, противници Дарвинизма
да не студирамо процес опрасу често узимали мимикрију
шивања биљака лептирима.
(када неотровни лептир колоЗашто да не студирамо састав
ритом крила имитира отровног,
врста лептира на два различита
примера ради), као случај који
станишта.... оваквих и сличних
еволуциона теорија не може да
„неинвазивних“ тема има мнообјасни. Међутим, недавно је
го, свако ће већ одабрати неку
доказано да две удаљене врсте
од њих према личном афиниимају приближно исти колотету.
рит крила јер их одређује исти
Кестењаста ценонимфа (Coenonympha glycerion
И сада, када смо се опрекомплекс гена. Односно, код
Borkhausen). Фото: П. Јакшић
делили за формат бављења енразличитих врста су по правитомологијом и лептирима можемо се упознати у најкраћум лу активни различити гени па је и колорит крила различит.
цртама са њиховим општим биолошким одликама. Одрасли, Пошто су облик или рез крила, њихова величина, присутна
полно зрели (адулти) лептири најчешће имају два пара кри- нерватура, обојеност и распоред шара генетски условљени а
ла, код женки многих врста крила одсуствују. Пример так- изражени као лако уочљива морфолошко-анатомска својства,
вих лептира су представници фамилије Psychidae. Они као то су крила и одличан параметер за одређивање врста – дегусенице живе у карактеристичним кућицама (Слика 1). По терминацију. Њихова сталност, стабилност, омогућава нам да
одрастању и метаморфози крилати мужјак напушта кућицу лако распознајемо две сродне врсте, као што су на пример
а женка остаје у њој ради парења. После парења женка пола- Кестењаста ценонимфа (Coenonympha glycerion Borkhausen)
же јаја испод свога тела, потом
и Ливадска ценонимфа (C.
се извлачи из кућице, пада на
leander Esper) и како се то види
земљу и убрзо угине.
на сликама 4 и 5.
Крила су покривена љусПо правилу је тело лептира
пицама. Управо по присуству
длакаво, издужено и подељено
љуспица лептири се разлиу три региона: главу, груди и
кују од сродних Trichoptera,
стомак. На глави је усни апачија су крила покривена дларат, код највећег броја врста
чицама, или такође сродних
прилагођен за сисање течног
Neuroptera, чија су крила гола,
биљног сока – нектара. У миру
али често обојена. И велики Ј.
је усни апарат савијен у спириА. Scopoli (1763) је погрешно
тромп, настао од кацига доњих
једну неуроптеру – Libeloides
вилица. Обе кациге су издужеmacaronius (Scopoli, 1763) сврне и спојене по конкавној поврстао у лептире због сличности,
шини. Поред биљног нектара
како се види на слици 2. Љус- Ливадска ценонимфа (C. leander Esper). Фото: П. Јакшић лептири се могу видети и како
пице дају боју, било да је као
сишу минерале са песка или
такве поседују, било да имају својство одбијања светлости измета, или течност презрелог воћа. За разлику од одраслих
(„метални“ сјај). Код многих врста боја крила потиче од пиг- лептира њихове ларве, гусенице, као храну користе биљно
мената биљке којом се гусеница (ларва) те врсте храни. Тако, ткиво, код многих врста и саму дрвену масу, кератин (папци,
гусеница Аполона (Parnassius apollo L.) најчешће користи нокти, длака) и др. При томе поједине врсте показују својство
разне врсте жедњака – Sedum sp.. у исхрани. А жедњак у свом високе специфичности према само једној биљци (монофагтелу садржи цијановодоничну киселину, једну врло отровну не врсте), док друге могу да се хране са више врста једног
супстанцу. Тај се отров акумулира у телу гусенице, прено- рода (полифагне), или чак са врстама биљака које међусобно
си у лутку и потом у процесу метаморфозе уграђује у крила нису сродне (олигофагне врсте). Најзад, и сам начин исхране
одраслог лептира, дајући предивну боју крилима. Али, та је гусеница је типичан. Многе врсте се хране тако што гусенибоја упозоравајућа (апосематичка обојеност)! Птице и др. не- це трајно живе у самом лист, бушећи у њему ходнике, али
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тако да је облик ходника увек сталан и препознатљив, то су границе свог ареала. У будућности ће се десити климатске
“мине”, односно ове врсте се називају лисни минери (Слика промене, услови за њу ће бити повољнији и она ће тада пот6). Још је карактеристичнији начин исхране гусеница врсте пуно овладати простором. Занимљиво – и људска врста је
Храстов литијаш или Четник (Thaumatopoea processionea L. прошла исти пут!
). Гусенице дању мирују у својим гнездима а ноћу излазе на
Занимљива је и животна прича Великог пегавца (Phengaris
брст, испољавајући једну специфичност – иду у потиљак јед- arion L.). После парења женка полаже јаја на Мајкиној душина за другом, увек једна иста гусеница предводи све остале из ци, или на Оригану (Слика 10). Из јаја се развијају гусенице
тог гнезда. Рано ујутру гусенице се са брста враћају у гнездо које живе у цвасти биљке хранећи се биљним ткивом. Али,
на исти начин. Због ове особине народ је ову врсту назвао оне су биљоједи само током прве половине живота. Убрзо
Литијаш (јер иде у литији), или Четник (јер иде у чети). И почињу да “певају” захваљујући стридулационом органу. То
гусенице бројних других врста формирају гнездо (Слика 7) певање су први снимили Devries P..Ј. и његови сарадници
јер се у њему осећају сигурнијим.
1993. године захваљујући специјално конструисаном магнеПоред усног апарата глава носи и сложене очи и антене. тофону који је могао да региструје фреквенцу песме. Њихова
Код дневних лептира антене су увек на врху задебљале, гла- песма је карактеристична за врсту и за узраст. Тако су Barbera
вичасте. Код ноћних лептира антене никада нису главичасте, и сарадници 2009. године доказали да се код пет врста рода
могу бити кончасте (нитасте), тестерасте, чешљасте или пе- Phengaris песма креће у распону од 240 – 1480 Hz. Која је свррасте. Груди носе два пара крила и три пара ногу, код поједи- ха песме? Песма је намењена мравима из рода Myrmica. Приних представника један пар ногу је закржљао. .
вучени песмом мрави долазе до гусенице, нежно је узимају
Стомак је значајан јер је у њему, поред других органа, и уносе у своје мравињаке. Од тада гусеница потпуно мења
смештен и систем органа за размножавање. При томе су у јеловник, од биљоједа постаје месојед, почиње да се храни
мушком полу копулаторни деларвама мрава. При томе она
лови хитинизирани, што је од
мења и песму; на пример гусевеликог значаја за детерминаница P. arion L. је пре уношења
цију. Приликом парења мужјак
у мравињак певала на 560 Hz,
њима обухвати крај абдомена
по уношењу у гнездо пева на
женке и у таквом положају ос240 Hz а као лутка пева на 1070
тају док се не заврши парење
Hz. Па како то да мрави уносе
(Слика 8). Грађа гениталног
у свој мравињак гусенице које
апарата је искоришћена код
ће јести њихово потомство?
одређивања проблематичних
Парадоксално, али одговор је
врста, где параметри крила
једноставан: мрави инстиктивнису довољни да би се одрено знају колико својих ларви
дила врста. Наравно, потребно
могу да прехране. Вишак треје имати прибор и поседовати
ба уклонити. А пошто знају
знање да би се направио препаколико је вишак и пошто знају
рат копулаторног система и да Карактеристични облик мине у листу јабуке коју је офор- колико једна гусеница може да
мио лисни минер јабуке. Фото: П. Јакшић.
би се на основу њега одредила
поједе ларви док се не развије
врста.
онда знају и колико укупно гуОдређивањем врсте учинили смо први и најважнији ко- сеница треба да унесу у мравињак. А слушајући песму тачно
рак у упознавању лептира. Одредити врсту значи сазнати њен знају колико у мравињаку има гусеница и колико лутки Велинаучни, назив, па и српски назив уколико постоји. Одређи- ког пегавца. У мравињаку се гусеница потпуно развије, метавањем врсте одредили смо и њену систематску припадност морфозира у лутку, презими и наредне године из ње еклозира
одређеном роду, фамилији, итд. Данас постоје изузетно одрасли лептир који кроз отвор мравињака излази напоље.
квалитетни кључеви за детерминацију, релативно јефтини
Дотакли смо на овом примеру и питање дужине живота
и лако доступни. Поред научних назива дневни лептири Ср- једног лептира. Животни век инсеката уопште, у односу на
бије имају и српске називе (Web adresa: http://www.nhmbeo.rs/ кичмењаке, је кратак. Животни век инсеката уопште у мноupload/images/Glasnik/Bulletin%202013-07.pdf ). Исто тако, и гоме зависи од температуре. У тропским пределима, где је
бројне врсте ноћних лептира имају називе на српском језику. температура мање-више константна, смењују се генерација
Често се дивимо лепоти лептира а у ствари јако мало зна- за генерацијом у континуитету. У Европи је целокупни жимо о њиховом животу. Па хајде да на пар примера илуструје- вотни век, а нарочито стадијуми пре одраслог, условљен
мо тај живот. Један од честих лептира код нас је Шафрановац зимом, када по правилу имамо мировање – дијапаузу. Тако
(Colias crocea Geoffr.) (Слика 9). Али, биолошка наука каже Жиличасти купусар (Pieris napi L.) у Палестини образује
да тај лептир уопште није члан наше фауне! Па у чему је тај- 5-6 генерације током године а на северу Енглеске само једна? Ова врста, наиме, нема ни једну развојну фазу (јаје, гу- ну. То значи да исти узрасни стадијум једне врсте, онај коме
сеница, лутка, одрасли лептир) у којој може да презими на врста презимљује, а код многих врста дневних лептира то је
територији Србије. Већ са првим данима пролећа почиње ма- стадијум лутке, има различиту дужину живота. Зато можесовна инвазија европског континента, све до Феноскандина- мо говорити о равномерном (хомодинамском) току развоја,
вије, из базена Медитерана. Генерише се огромна популација и неравномерном (хетеродинамском) току развоја. И одракоја масовно лети на север, образујући до јесени 2-3 генера- сли, адултни, стадијуми једне врсте могу имати различиту
ције, али, не успева да презими ни у једној развојној фази. дужину живота. Типичан пример је Жутац или Лимуновац
Па каква је сврха овог наизглед расипништва? Једноставно, (Gonepteryx rhamni L.), Слика 11. Ова врста се јавља три пута
врста поседује биолошку снагу којом покушава да прошири током године (у пролеће, лети и у јесен) али има само две гоРевија „Шуме“
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дишње генерације. У пролеће се јављају презимел прошлого- и неговање српских назива дневних лептира. Упоредимо ли
дишње индивидуе, њихови потомци се јављају у јуну, паре и дело Lewin-a (1795): „The Papilions of Great Britain“ са савредруга годишња генерација се јавља у јулу и августу. Она пре- меним делима видећемо да су енглески називи дневних лепзимљује и јавља се рано у пролеће наредне године, што значи тира (Tortoishell, Peacock Butterfly, Scarlet Admirable, Marsh
да је дужина њиховог живота око 7 месеци. Код Дрвеснице Fritillary и др.) остали исти преко 200 година. И још један,
(Zeuzera pyrina L.) гусенице презимљују две зиме а у пролеће лепши, пример: мудри Лине није увек давао нове латинске
треће календарске године настављају да се хране све до краја називе; где год је могао преузимао је већ постојеће. Тако је
маја, тада се преображава у лутку из које после две недеље од Алдровандија („De Animalibus Insectis“, 1602. године) преизлази адулт. Код многих врста имамо појаву да потомство узео називе Papilio, minimus, Hepialum, Pyrausta, Bombycum
исте женке има различиту дужину живота, пример је Борова ... А сам Алдрованди је исто тако преузео ове називе од Аривештица (Sphinx pinastri L.). Поједине индивидуе ове врсте у стотела и Плинија. Дужни смо, дакле, да трагамо за изворним
стадијуму лутке проводе једну сезону, док поједине остају и српским називима и да их сачувамо од заборава. Другим редве сезоне у том стадијуму. Биолошки смисао ове појаве је чима, биолошка разноврсност поседује многобројна лица и
у обезбеђивању наставка врсте у случају да је једна сезона свако од њих је уткано у човеково битисање.
неповољна за њу.
Али да напоменемо да има и штетних врста. Ова квалифиКакав је значај лептира за животну средину а какав за чо- кација „штетне врсте“ је утемељена на антропоцентричном
века? Погледајмо пажљиво „сиприступу. До Другог Светског
саљку“ спиритромп лептира на
рата у свим уџбеницима ентослици 11. Лако се уочава један
мологије је писало да је Велидодатак о облику кесе. Он нам
ки купусар (Pieris brassicae L.)
јасно говори који је цвет посетио
опасна штеточина повртарских
тај лептир пре овога на коме је
култура. Хемијска индустрија
сада, посетио је орхидеју. Наиме,
је развила методе заштите усеполен орхидеја се пакује у пова циљно према овој врсти. И,
себне кесе – полинарије – које се
последице су погубне – данас
лако закаче за „сисаљку“ лептира.
је ова врста у целој Европи
Тако се полен преноси са једног
реткост. Неоспорно је Вунени
цвета на други. Опрашивање је,
мољац, поменут на почетку тедакле, једна од важних одлика лекста, штеточина. Очигледно да
птира, иако су они најчешће само
је присуство штеточина у склапасивни опрашивачи. Посматрадишту непожељно. Нова „наШафрановац (Colias crocea Geoffr.). Фото: П. Јакшић
мо ли присуство лептира на једпаст“ на нашим просторима је
ној ливади видећемо да их има у
Шимширов пламенац [Cydalima
знатном броју, и врста и индивидуа појединих врста. А ово perspectalis (Walker)], инвазивна врста из Источне Азије,
је еколошки врло значајно јер то богатство – диверзитет – потпуно уништи стабло које нападне... Али, ако размислимо
доприноси стабилности екосистема. Тропски екосистеми су схватићемо важност чињенице да „црв“ (гусеница) не улази
најстабилнији управо зато јер је у њима највећи диверзитет у „прскану“ јабуку; управо је црвљива јабука најбољи показаврста. Већи број врста лептира, примера ради може да опра- тељ да је она здрава – не „еколошка“ него здрава.
ши већи број биљних врста, али може да омогући и егзистенКако би смо дефинисали главне одлике фауне дневних
цију већег броја предатора. Управо зато су дневни лептири лептира Србије? Због сложене геолошко-тектонске историје,
одлични биоиндикатори јер својим присуством указују на положаја на Балканском полуострву и актуелних еколошких
богатство и стабилност екосистема. Вратимо се раније из- услова територија Србије је зоогеографски изразито дифенетом примеру међуодноса Великог пегавца и мрава из рода ренцирана. Дневни лептири су специфично дистрибуирани у
Myrmica. Довољно је само да на ливади видимо Великог пе- 10 зоогеографских региона Србије, од Pannonicuma на северу,
гавца и одмах знамо да имамо стабилне популације Мајки- до Scardicuma на југу. У тим регионима егзистира неких 200
не Душице, Оригана, Myrmica… и многих других врста са врста дневних лептира, сврстаних у 9 фаунистичких група,
којима су ове преко еколошких ланаца у вези. Управо зато у од Евросибирских који су најбројнији до космополитских.
земљама Европске Уније су дневни лептири, заједно са васку- Планине су свакако најбогатије врстама. Процењујемо да се
ларним биљкама и кичмењацима објекат перманентног мо- на Шар-планини и Проклетијама налази највећи број врста
ниторинга стања животне средине.
дневних лептира у Србији јер имају највећи број типова стаА какав је значај лептира за човека? О једној страни ко- ништа, од алпијских и бореалних, преко оромедитеранских и
ристи је било речи. Али, хајде да посматрамо шире: обратимо субмедитеранских до низијских станишта различитих типоли пажњу на пролазнике на улици или на излоге продавница ва. Али, наведене планине су још увек недовољно истражене
видећемо лептире на мајицама, лептире на тетоважама, леп- а будућност ће тек потврдити ту чињеницу. Дотле можемо
тире на поштанским маркама, лептире на корицама књига… рећи да је чак и Авала, ту непосредно уз Београд, богата врПа и на почетку текста поменути мољац из “Новог завјета” је стама. Прошетамо ли средином маја по Авали лако можемо
илустрација из овог домена. Не, дакле, само научни аспект, наћи на Трњинара (Satyrium pruni L.), врло атрактивну врсту
већ и економски и социјални аспекти имају инкорпорирани (Слика 12). Или, други пример, ако се од Пирота упутимо у
појам лептира у свом поимању. А од социјалних аспеката мо- Дојкинце и одатле лаганом шетњом кроз хладовину шуме до
жемо, даље, истаћи културне и естетске аспекте. Леп пример локалитета званог Понор, можемо наћи неупоредиво више
културолошког аспекта јесте чување народне традиције, не- врста. Којих – откријте сами!
говање духа српског језика, у случају лептира то је чување
проф.др Предраг Јaкшић
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ПРОЈЕКАТ

Информациони систем из области заштите
здравља шумског биља
У претходном периоду у оквиру рада на пословима од
јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља, појавиле су се разне
потешкоће у процесима сакупљања, размене, складиштења,
обраде и обједињавања значајних информација о појави
штетних биотичких фактора и њихових утицаја на здравствено стање шумских екосистема. Постојећи информациони
систем није пружао позитивна решења ових проблема. На нивоу стратешког управљања шумским, и са њима повезаним
ресурсима, информациони систем представља управљачки
алат који треба да доносиоцима одлука пружи релевантне и
ажурне податке и информације о стању ресурса на националном, регионалном и локалном нивоу, али и да буде средство за
реализацију мера из области заштите здравља шумског биља.
Заштита шума од штетног дејства разних абиотичких и
биотичких фактора се, на садашњем нивоу развијености, не
може замислити без адекватне примене савремених технологија, чију основу чине информациони системи. Са тим у вези,
Институт за шумарство Београд и Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Управа за шуме започињу
реализацију пројекта „Унапређење прикупљања, обраде и
складиштења података за рад на пословима од јавног интереса из области дијагностике штетних организама и заштите здравља шумског биља на територији Републике Србије“,
који има за циљ формирање новог информационог система.

Видосава Јовановић дипл.инж. др Мара Табаковић-Тошић и
др Александар Лучић
База података, поред листе најзначајнијих економски
штетних шумских организама, фитопатогених гљива и инсеката, садржи и све најбитније информације везане за њихову дијагностику, интензитет појаве, бројност, територијални
распоред, трендове ширења итд, односно, све податке неопходне за реализацију поверених послова. Како фаворизовању
штетног деловања појединих биотичких фактора у многоме

доприноси и утицај измењених абиотичких, у бази се налази
и посебан део намењен њиховом праћењу и евидентирању.
Подсистем заштите се надовезује на постојећи за састојинске инвентуре и стања шума и допуњује га одговарајућим
информацијама, које се односе на промене у здравственом
стању шума. Програм је израђен као десктоп апликација, ба-

др Александар Васиљевић са учесницима радионице
зирано на Microsoft NET платформи. Подаци се складиште
у MS SQL сервер бази података. Kонекција са географским
подлогама је омогућена преко јединственог просторног атрибута, ID-а (ГисОдсек). Развијен је и одговарајући Кодни
приручник који садржи кодове (шифре) и њима припадајуће
описе, за потребе заштите шума.
Оперативни послови у заштити шума по правилу припадају корисницима и власницима шума. Србијашуме (шумска
газдинства) ће представљати генераторе података, кроз процесе уноса и обраде података за своје подручје. Корисници ће
податке уносити у своје, или (након што се успоставе техничке могућности, путем VPN или Azure cloud базе) директно у
базу података Института за шумарство.
Институт за шумарство је за све кориснике шума и шумовласнике, руководиоце и самостални референте заштите
шума, 13. и 14. новембра 2017. године, организовао 4 полудневне обуке за кориснике различитих нивоа базе. Након
кратког обраћања представника Управе за шуме, дипл. инж.
Видосаве Јовановић, самостални саветник за послове заштите шума, руководилаца пројекта др Александра Лучића, научног сарадника и др Маре Табаковић-Тошић, научног саветника, у ком су наведени представили идеју и остварене
циљеве самог пројекта, саму обуку и рад на бази одржао је др
Александар Васиљевић.
др Александар Лучић,
др Мара Табаковић-Тошић,
др Александар Васиљевић
и дипл.инж.шум. Видосава Јовановић
Ревија „Шуме“

29

КОНГРЕС - СИНДИКАТ

Четврти конгрес BWI
(Building and Wood Workers International- Интернационала радника у секторима
грађевинарства и дрвета)
Четврти Конгрес BWI одржан је у Дурбану у Јужноафричкој
Републици, од 26. новембра до 1. децембра 2017. године. У име
Самосталног синдиката шумарства и прераде дрвета Србије, као
делегати, учествовали су председник гранског синдиката Радомир Стевић, председник ЈСО ЈП „Србијашуме“ Петар Нећак
и потпредседник Европског комитета жена BWI Александра
Стојковић.
У оквиру конгреса одржани су
и Глобални форум жена лидера,
Европски регионални комитет и
глобални тематски форум о иновативном синдикализму. Преко 700
делегата са свих континената разменило је искуства, усвојило Стратешки план за период од 2018-2021.
године и учествовало у заједничком
маршу солидарности улицама Дурбана до Стадиона Мосес Мабхида.
Делегати су изабрали Светско веће
за наредне четири године, председника и заменике председника, генералног секретара и ревизоре.
Петар Нећак је изабран за члана Светског већа као представник
југоисточне Европе. BWI као Глобална федерација синдиката,
са својих 12 милиона чланова, из 351 учлањеног синдиката, у
128 земаља са свих континената, функционише у свету сложених политичких, економских, културних и социјалних кретања.
Синдикати играју централну улогу у враћању хуманости свету
рада. BWI не представља само израз глобалне солидарности. Он
представља јасно уобличавање радничке моћи на глобалном нивоу, као нова политичко-економска и социјална стварност, ствара притисак и привлачење на релацији међународних и домаћих
односа. Стратешки план за период 2014 - 2017 креиран је под
слоганом «Правда за све, посао за све - синдикати то могу остварити». Приоритети BWI су:
1) Организовање и преговарање са мултинационалним компанијама;
2) Организовање радника на великим инфраструктурним пројектима и у јавним радовима;
3) Промовисање сертификације
шума, одрживо управљање шумама и одржива радна места у
дрвној индустрији;
4) Организовање
грађевинских
пројеката за велика спортска
дешавања, под слоганом кампање BWI „Фер игра – Фер такмичења“;
5) Организовање у вези са правом на безбедност и здравље на
раду и добробит на радном месту и залагање за унапређене
међународних стандарда о безбедности и здрављу;
6) Вођење кампање за укидање несигурног рада и социјалног
дампинга;
7) Борба против нелегалне сече дрвета и промовисање бољег
управљања у индустрији шумарства, како би се генерисало
више могућности за запошљавање;
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8) Вођење кампање за заштиту и промоцију Синдикалних
права;
9) Глобална кампања за Права радника миграната, и
10) Кампања за Запошљавање младих и родну равноправност.
Стратешки план BWI је истовремено сажетак активности
и планова синдиката чланица и регионално и глобално усаглашавање колективних циљева и активности синдиката у секторима грађевинрства, грађевинског
материјала, и дрвној индустрији.
Он представља један колективан одговор на разнолику и променљиву
стварност на радним местима, у индустријама, у друштву и у глобалној
заједници. План за наредни период
је: 1) Права за све, 2) Безбедан рад, 3)
Млади у синдикатима, 4) Родна равноправност, 5) Одрживе индустрије,
6) Фер спортске игре, и 7) Организовани ланци вредности.
Визија
Свет са снажним, независним и демократским синдикатима у
грађевинарству и индустрији дрвета, где сви радници имају равноправан приступ стабилним радним местима, праведним зарадама и безбедним и здравим условима живота и рада. БWИ жели
повољно окружење за синдикате, где се промовишу, спроводе и
примењују међународни радни стандарди и где преовлађују социјална правда, родна равноправност и поштовање синдикалних
и људских права.
Мисија
Основна мисија BWI-а је да одбрани и унапреди права радника, и да поправи услове живота и рада у нашим секторима.
БWИ верује да су синдикална права и људска права заснована на
једнакости, солидарности и демократији, и да су синдикати неопходни за добро управљање. Међународни радни стандарди, Међународне организације рада (МОР),
Декларација о основним принципима и правима на раду и Програм достојанственог рада МОР-а представљају синдикални програм у нашим
секторима. Сектори грађевинарства,
грађевинског материјала, шумарства
и дрвне индустрије које BWI организује, чине велики сегмент радне
снаге на глобалном нивоу. Процењује
се да је у сектору дрвне индустрије
запослено 54,2 милиона радника,
од чега је 13,2 милиона запослено у
формалним облицима запошљавања, док је 41 милион њих у неформалним облицима запошљавања. Сектор доприноси са 1%
БДП на глобалном нивоу, односно око 600 милијарди $. Постоје
процене да ће се глобална потражња за дрвном грађом учетворостручити до 2050. Године, што ће дати велики економски потенцијал и довести до великог запошљавања у сектору.
Александра Стојковић, дипл. инж. шум.

МАНАСТИРИ

Manastir Hilаndar
Iako nisam mogla da uđem u portu manastira Hilаndar i
detaljno sagledam sve njegove vrednosti i obeležja, već sam
samo brodićem obilazila njegovu okolinu, pokušaću da vam ga
predstavim uz pomoć literature. Žao mi je što je ženskom svetu
onemogućeno da mu se pokloni, ali ipak moramo se prikloniti
željama njegovih stanovnika i jednom višegodišnjem običaju.

Sl. 2. Manastir je okružen šumom i brojnim čempresima koji
stvaraju potrebnu kontrast u pejzažu

Sl. 1.
Hilandar je srpski manastir koji se nalazi u severnom delu
Svete gore Atonske, države pravoslavnih monaha koja postoji više
od hiljadu godina. Sveta gora se nalazi na Atosu, trećem kraku
poluostrva Halkidiki u severnoj Grčkoj, a manastir se nalazi na
2,5 kilometara od mora.[1] Posmatran spolja manastir ima izgled
srednjovekovnog utvrđenja, s obzirom da je utvrđen bedemima
koji su visoki i do 30 m.
Manastir Hilandar je izgradio grčki monah svetogorac,
Georgije Helandarios. Manastir Hilandar su obnovili Stefan
Nemanja (u monaštvu Simeon) i njegov sin Sava 1198. godine, a
u manastiru je 1200. godine umro Stefan Nemanja. Kralj Stefan
Uroš I je 1262. godine značajno utvrdio manastir. Hilandar je
naročito pomogao kralj Milutin, koji je oko 1320. godine na
mestu stare podigao novu crkvu Vavedenja Bogorodice, koja
i danas služi kao Saborna crkva. U vreme kralja i cara Dušana
Sveta gora je došla pod njegovu vlast, a to je period najvećeg
prosperiteta manastira. U vekovima turske vladavine, Hilandar su
pomagali ruski carevi i moldavski kneževi u XVI veku, a srpski
patrijarsi iz Peći u XVII veku. Početkom XIX veka stvorena
je prva novovekovna srpska država, pa je nastavljena bogata
tradicija hilandarsko-srpskih odnosa. U novijoj istoriji manastir
je značajno stradao 2004. godine u katastrofalnom požaru, a u
toku je obnova oštećenih građevina.
Hilandar predstavlja jedno od nazjnačajnijih središta srpske
kulture i duhovnosti. Kroz vekove, relativno zaštićen od napada i
pljačkanja, bio je pošteđen sudbine koja je zadesila skoro sve druge
srpske manastire. U Hilandaru je očuvana najbogatija kolekcija
originalnih starih rukopisa, ikona, fresaka, tako da on u današnje
vreme predstavlja najznačajniju riznicu srpske srednjovekovne
kulture uopšte. Manastir se od 1988. godine, zajedno sa ostalih
devetnaest svetogorskih manastira, nalazi na UNESKO-voj listi
svetske baštine u sklopu spomenika srednjeg veka objedinjenih
pod zaštićenom celinom Planina Atos.[2]

Manastir je izgrađen na ruševinama ranijeg vizantijskog
manastira Helandariona, koji je osnovan početkom XI veka.[5]
Delovi tog najstarijeg Hilandara postoje i danas na jugozapadnoj
strani manastira, a to su pirg Svetog Đorđa i spoljni odbrambeni
zid prema jugu i prema zapadu uz koji su iznutra prizidani konaci
i trpezarija.[6] U periodu od 1198. do 1200. godine Simeon i Sava
su podigli crkvu Vavedenja Bogorodice, koja danas ne postoji, pirg
Svetog Save, Kambanski pirg zvonara i keliju Svetog Simeona.[7]
Simeon i Sava su za obnovu manastira imali finansijsku podršku
od velikog župana Stefana.[8]

Sl. 3.
Sa završetkom izgradnje Simeon se preselio u Hilandar sa
priličnim brojem kaluđera. Hilandaru je dodeljeno i nekoliko sela
u okolini Prizrena kao metoh. U međuvremenu, Sava je ponovo
od vizantijskog cara izdejstvovao novu povelju, u kojoj car u
potpunosti izjednačava Hilandar sa ostalim manastirima na Svetoj
gori, i daje manastiru jedan metoh, davno razrušeni manastir Zig
(Ivanicu, u unutrašnjosti poluostrva Halkidiki).[10]
Monah Simeon je nakon osam meseci boravka u Hilandaru,
umro 13. februara 1200. godine,[11] a njegovi zemni ostaci su
bili jedno vreme sahranjeni u crkvi Vavedenja Bogorodice koja
više ne postoji.[12] Prema predanju iz groba svetog Simeona
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potiče „čudesna loza“ koja uvek daje plod.
[13] Nakon očeve smrti Sava se 1199. godine
preselio u Kareju, gde je podigao isposnicu.
Tamo je najpre napisao „Karejski tipik“ 1199.
godine i to je danas najstariji dokument koji se
čuva u riznici Hilandara. Sava je 1200. godine
napisao „Hilandarski Tipik“ kojim su određene
norme kaluđerskog života u manastiru, kao i
organizacija manastirske uprave.
Početkom XIII veka Sveta gora je bila pod
faktičkom vlašću krstaša koji su 1204. godine
osvojili Carigrad, a pojavili su se i brojni pljačkaši
koji su bili velika opasnost za sve manastire.[15]
Usled toga, Sv. Sava je 1214. godine napustio
Svetu goru i preneo mošti svog oca iz Hilandara
u Srbiju.[16] Sa svog poslednjeg putovanja
pred smrt, Sava je iz Palestine doneo najstariju
i najpoznatiju hilandarsku ikonu Bogorodicu
trojeručicu. U takvim okolnostima kralj Stefan
Uroš I je 1262. godine iznad manastira podigao
veliki pirg – kulu Preobraženja da bi što bolje zaštitio manastir.
[17] U to vreme su značajno rasli manastirski posedi, a kraljevi
Dragutin i Milutin su znatno proširili manastirske posede u samoj
Srbiji.
I početkom XV veka manastir je bio napadan od turskih
najamnika, ali zahvaljujući jakim utvrđenjima i požrtvovanošću
tadašnjeg igumana Danila, Hilandar je bio sačuvan od propasti.
[18]
Hilandar je naročito pomogao kralj Milutin, koji je oko 1320.
godine na mestu stare podigao novu crkvu Vavedenja Bogorodice,
koja i danas služi kao Saborna crkva.[19] U njegovo vreme
manastir je proširen prema severu, a tada su podignuti spoljni
zidovi i spoljni zid pored konaka iz 1598. godine.[20] Na mestu
današnjeg ulaza izgradio je ulaz sa pirgom i paraklisom Svetog
Nikole koji je srušio zemljotres u drugoj polovini XVI veka, a
oko 1320. godine je izgradio i današnju trpezariju.[21]

Sl.4.
U vreme kralja i cara Dušana Sveta gora je došla pod njegovu
vlast, a to je period najvećeg prosperiteta manastira. Car je
značajno pomagao manastir i dodelio mu mnogobrojne posede u
Srbiji, današnjoj Makedoniji i Grčkoj. U to vreme posedi
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Sl.5.
Hilandara su zahvatali petinu teritorije Svete gore.[25] Dušan
se 1347. godine sklonio u Hilandar od kuge koja je besnela
na čitavom Balkanu, a tom prilikom je napravio izuzetak i sa
sobom poveo caricu Jelenu, što je bilo grubo narušavanje strogo
poštovane tradicije o zabrani dolaska žena na Svetu goru.[27] Kao
uspomena na dolazak srpskog cara na Svetu goru danas postoji
krst koji označava mesto na kome su hilandarski monasi sačekali
cara i za uspomenu zasadili „carsku maslinu“. Oko 1350. godine
podignuta je crkva Sv. arhanđela,[28] a proširena je i manastirska
bolnica, a Carica Jelena je postala ktitor Karejske kelije Sv. Save,
koja je pripala Hilandaru.[29]
Već tada su Sveta gora i Hilandar imali veliki ugled u Srbiji,
a 1354. godine hilandarski zamenik igumana Sava je izabran za
srpskog patrijarha.[30] Nakon smrti cara Dušana, krajem 1355.
godine, manastir se i dalje razvijao. U to vreme su manastir
pomagali pored cara Uroša i srpski vlastelini. Knez Lazar
Hrebeljanović je ktitor spoljne priprate koja je izgrađena oko
1380. godine uz zapadnu stranu crkve Vavedenja Bogorodice.[31]
Krajem XIV veka Hilandar je poslužio kao utočište članovima
poslednjih srpskih vladarskih i vlastelinskih porodica.[32]
Hilandarski monasi su u XVIII veku uspostavili žive veze
sa Karlovačkom mitropolijom i srpskim crkvenim opštinama u
Bosni. Bugari su značajno doprineli očuvanju duhovnog života u
manastiru, posebno prilozima posle velikih požara 1722. i 1776.
godine.[41] U manastir je 1765. godine došao i Dositej Obradović
koji je ostavio svedočanstvo o sporu Srba i Bugara oko uprave
nad manastirom.[42] Od kraja XVIII veka manastirom prestaje da
upravlja iguman, već se igumanom manastira smatra čudotvorna
ikona Bogorodice Trojeručice.[43] Iguman se ponovo bira tek od
1991. godine.[44]
Početkom XIX veka stvorena je prva novovekovna srpska
država. To je uticalo da ponovo počne da raste broj srpskog
sveštenstva u manastiru.[45] Bratstvo manastira je 1820. godine
zatražilo od Miloša Obrenovića da bude njegov pokrovitelj i
zaštitnik.[46] Mlada srpska država je pokazala interes za manastir
i pomagala ga u skladu sa mogućnostima. Najveću zaslugu za
novouspostavljene srpsko-hilandarske veze imao je arhimandrit
Onorfije Popović, koji je i prvi uspostavio kontakt sa knezom
Milošem. Bratstvo manastira je u tom periodu često pomagalo
oslobodilačku borbu Grčkog naroda, a to je prouzrokovalo
odmazdu turskog garnizona koji je zbog toga bio stacioniran u
manastiru nekoliko godina.

Sl.6. Obnova Manastira posle požara od 2004. godine
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ПУТОВАЊА

Central park u Njujorku
Central park je veliki javni park (3.41 km2 – 4 km x 800 m)
sa oko 25 miliona posetioca godišnje i predstavlja najposećeniji
gradski park u Americi, a i jedan od najpopularnijih u svetu. Park
se nalazi u jednoj od najvećih svetskih metropola, u Njujorku i to
u njegovom najurbanijem delu – Menhetnu. Ovaj park ima oko
25 miliona posetilaca godišnje, što ga čini najposećenijim parkom
Sjedinjenih američkih država. U njemu su locirane i organizacije,
koje se tiču prirode i rekreacije.
Prostor, na kom se nalazi Central park je grad kupio 1853.
godine, kada je ova oblast bila daleko od civilizacije, koju danas tu srećemo. Ovaj prostor se, tad, nalazio između grada New

Sl.1. Central park u Njujorku na Menhetnu
Yorka i sela Harlem. Grad je 1857. godine raspisao konkurs za
najbolji projekat ovog parka, a zamisao je u startu bila da bude u
rangu londonskih i pariskih parkova. Na tom konkursu pobedio je
projekat Frederick Law Olmsted-a i engleskog arhitekte Calvert
Vaux-a, koji su primenili engleski stil u projektovanju pejzaža, sa
velikim livadama, jezerima i brdima. Prema Olmsted-u, park je
bio “od velikog značaja kao prvi pravi park napravljen u
ovom veku” – inspirisan verovatno njegovim brojnim putovanjima po Evropi 1850 godine, kada je posetio brojne
parkove i bio posebno oduševljen Birkenhead Park-om
kraj Liverpool-a, koji je otvoren 1847 kao prvi park za javnost u svetu.
Teritorija na kojoj se nalazi park je nekada bila močvarna. Zasađeno je nekoliko stotina hiljada stabala i više od
tri miliona kubika zemlje je premešteno. Konstruisani su i
izgrađeni putevi i mostovi i iskopan ogroman rezervoar za
vodu. Bilo je potrebno više od 15 godina i 20.000 radnika da bi
park bio izgrađen. Bio je prvenstveno namenjen relaksaciji i meditaciji, ali je 1934. godine u vladi, na čelu sa Robertom Moese34
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som, donesena odluka da se relaksacija pretoči u rekreaciju, pa će
narednih nekoliko godina trajati rekonstrukcija, u kojoj je izgrađeno nekoliko sportskih objekata, terena, šetnih staza, renoviran
je zoološki vrt i postavljeno nekoliko skulptura, kao što je skulptura Alise u Zemlji Čuda. Posle Moesesovog odlaska 1960. godine Central park biva zapušten, pun đubreta, grafita i ološa, koji
je ovo mesto činilo vrlo opasnim. Grupa građana 1980. godine
organizuje društvo za očuvanje parka. Zajedno sa gradom uložili
su 50 miliona dolara i nekoliko godina da ovom parku vrate sjaj.
Ovaj park uglavnom imitira prirodnu sredinu, iako je oblikovan ljudskom rukom. Jedini neizmenjen deo je ostatak prirodne
šume, koji zauzima ne tako mali deo. Ovome najviše doprinose vodene površine, koje verno dočaravaju atmosferu nekog prirodnog jezera. Neke od vodenih površina
zimi se pretvaraju u klizališta. Park sadrži nekoliko jezera, dugačke šetne staze, dva kruga za klizanje, Zoo park,
veliku oblast pod drvećem, otvoreni amfiteatar, travne
terene, igrališta za decu i mnoge druge objekte za rekreaciju. Ovde se takođe nalaze iI brojni kafei. Park ne obiluje
sportskim terenima, mada ima nekoliko terena za bejzbol,
ragbi, tenis i košarku, ali obiluje prostranim travnjacima,
koji mogu poslužiti za slobodne igre. Šetajući se brojnim
stazama nailaziće se na klupe i uređena mesta za predah.
Ima nekoliko dečijih igrališta, ali je akcenat dat više na
slobodnim aktivnostima. Park je oaza za migrirajuće ptice i vrlo popularno mesto za posmatrače ptica, zatim za
bicikliste, skejtere i druge rekreativce. Oko Central parka
nalaze se značajni objekti, kao što je npr. Metropoliten
muzej, pa i njegovi posetioci uvek iskoriste priliku da
svrate u park.
Inovacije u dizajnu Central parka bile su “odvojeni
cirkulacioni sistemi” za pešačke komunikacije, konjanike
i vozila za zabavu. Pre nego što je počela izgradnja parka
prostor je morao biti očišćen od naseljenika, siromašnih
afro-amerikanaca ili emigrant iz Nemačke ili iz nekih Irskih područja.
Između 1860 i 1873. izgradnja parka je prešla dug put i veći
deo problema je bio prevaziđen. Tokom ovog perioda više od
14.000 m3 vrhunskog zemljišta je bilo prevezeno iz New Jersey-ja, pošto postojeća zemlja nije bila dovoljno dobra da podrži
različite biljne vrste.

Sl.2. Plan Central parka
Danas je park za Njujorčane i sve posetioce omiljeno mesto
za izlazak iz gužve i vreve prenaseljenog grada i ulica okovanih
betonom i asfaltom. Specifičnost ovog parka je u tome što je za-

stupljeno mnogo sportskih aktivnosti tako da se pored prirodnog
okruženja koje ima svaki park dobija utisak o velikom sportskom
terenu. Ovaj park zauzima 6% površine Menhetna. U njemu ima
preko 26.000 stabala, 93341.98 m ili oko 93 km staza i oko 9.000
klupa. U kamenom Belveder zamku se danas nalazi Henry Luce
opservatorija i prodavnica suvenira.

Sl. 3. Omiljeno mesto za odmor i rekreaciju
Central park ima neizmerne pozitivne uticaje na grad i njegove
stanovnike. Nalazi se u jednom od najnaseljenijih mesta na svetu, sa maksimalno iskorišćenim prostorom i blokovima nebodera
visine po nekoliko desetina spratova, tako da je ovaj park jedina
otvorena površina, čije zelenilo pročišćava vazduh, proizvodi kiseonik i povećava vlažnost vazduha grada. S ove tačke gledišta
njegova vrednost je neizmerna, jer bez njega život na Menhetnu
bio bi znatno nezdraviji nego što je sada. Mora se spomenuti i
bitnost ovog parka za psihičko zdravlje stanovništva, jer je mikroklima van njega nepovoljna za zdravlje, a od visokih solitera
nebo je teško videti. Zbog ovih visokih struktura izražen je efekat
staklene bašte, pa je efekat ogromne zelene površine u centru jako
pozitivan. Central park je i jedino utočište ptica i drugih organizama ovog ogromnog i prenaseljenog grada, koji čine mikroklimu
podnošljivijom. Građanima pruža mogućnost rekreacije i relaksacije, što pozitivno utiče na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

kret stvaranja javnih parkova u SAD-u, dok su i manji i većí gradovi širom Amerike vapili za Centralnim parkom da bude sličan
njihovim. Uprkos uspehu, Olmstedova revolucija i novi pogledi
često su bili kritikovani i osujećeni. Posle Olmstedovog povlačenja, gradski parkovi Njujorka su postali jako zapušteni. Zaključno
sa 1930. godinom bilo je samo 119 igrališta u gradu koji je brojio
približno 1.700.000 dece do 12 godina, što je značilo jedno igralište na svakih 14.000 dece. “Dečija bašta” na igralištima bilo je
jedino mesto gde su gradska deca mogla da uživaju u igranju u
pesku. Deca bi čekala u dugačkim redovima sa svojim koficama i
lopaticima dok ne bi došla na red da se igraju.

Sl. 6. Brojni su i prostrani travnjaci za odmor i rekreaciju
Danas Nju Jork ima najveću urbanu mrežu parkova u Americi.
Obuhvata više od 10.400 hektara ili skoro 15% ukupne površine
grada, koje sačinjavaju parkovi i igrališta, rekreacioni centri, urbani trgovi, spomenici, istorijske kuće, močvare i čak radne farme. Parkovski i rekreacioni dizajn prati dugu tradiciju inovacija,
kombinovanja novih tehnologija sa ekološkim principima. To je
nasledstvo koje počinje sa dizajnerskim i inženjerskim tradicijama korišćenim od strane Olmsteda i Vo-a, već više od 100 godina.
Sl. 4 i 5. Vrlo popularna su jezera u parku
Park je oaza za migrirajuće ptice i vrlo popularno mesto za
posmatrače ptica, zatim za bicikliste, skejtere i druge rekreativce.
Oko Central parka nalaze se značajni objekti, kao što je npr. Metropoliten muzej, pa i njegovi posetioci uvek iskoriste priliku da
svrate u park.
Sa uspehom postignutim Centralnim parkom započeo je po-

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
закон о шумама - forest law
закони који се односе на животну средину - environmental
legislation
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
36
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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
земљано точило - earthen chute; earth slide; ground slide
земље у транзицији – CIT, Countries in Transition
земљомерке - earth measurers; inchworms (Geometridae)
зец; пољски зец – hare; brown hare; eastern jackrabbit
(Lepus europaeus)
зимзелен - evergreen
знак за нивелацију (при мерењу земљишта). гео. репер benchmark
зонирање – zonation
зрачење; израчивање - irradiation
зрели хумус; шумски хумус - mull
зрело дрво - ripe wood; adult wood; mature wood
зрелост - adult phase
зрео - mature
зуб чистач (пиле) - cleaner tooth

ШГ УЖИЦЕ

Финални производи у шумарству
- оптимално коришћење проредног материјала из борових култура Оно по чему је наше предузеће познато,поред производње
великог броја дрвних сортимената, јесте и произвдња борових
облица и полуоблица.
Кренуло се са основном идејом да се проредни материјал
из борових култура,путем машинске обраде, преради, и
да се од таквог материјала направе нови производи који ће
имати ширу примену и већу продајну вредност. На тај начин
успели смо да покренемо производњу облица и полуоблица
различитих пречника и дужина.
Најмањи пречник облица је 6 цм а највећи 20цм. Oстали пречници се израђују на паран број,односно димензије су
8,10,12,14,16 и 18 цм. Дужине су, такође, различите и крећу се
од 1м па чак до 7,5м,колико је најдужа произведена облица.
Основна сировина, од које се производе облице мањих
пречника, су целулозно и рудничко дрво црног и белог бора.
За веће пречнике, 16,18 и 20 цм,користе се трупци 3 класе
и стубови за водове. У основи,сам производни процес своди
се на скидање коре и дела дрвета и довођење пречника на
исту меру на целој дужини комада. То се постиже помоћу
ротационе главе на којој се налазе ножеви који се окрећу
великом брзином. Помак комада постиже се назубљеним
ваљцима и брзина се регулише у зависности од пречника
комада(већи пречници имају спорији помак).
У припремној фази производње врши се кројење сировине и сортирање комада за машинску обраду у зависности од
пречника и дужине. Том приликом одваја се отпад од кројења,
који се састоји од комада одрубљених делова, и раздваја се у
две групе сортимената-огревно и целулозно дрво. У следећој
фази врши се машинска обрада откројених сортимената и на
тај начин се добијају облице различитих димензија. У овој
фази појављује се још један нус продукт-пиљевина. Пиљевина се депонује у контејнере и продаје се познатом купцу на
даљу прераду.
На овај начин постиже се максимално искоришћење
сировине и добијају се већи финансијски ефекти. Обзиром
да сортименти од које се добијају облице немају велику
тржишну вредност (целулоза, руничко дрво), циљ је да се у
будућности што више ових сортимената кроз прераду преведе
у облице и даље у финалне производе. Томе иде у прилог и
све већа потражња облица на тржишту.
У Р.Ј. Обрада дрвета већ се увелико размишља у том
правцу и већ су начињени и конкретни кораци у циљу
усавршавања производње и проширења производних
капацитета и асортимана готових производа. Носилац
активности на развоју и пројектовању је Генерална дирекција
без чије подршке не би успели да реализујемо задате планове
и успешно наставимо традицију производње облица и свих
производа који даљом обрадом произилазе од истих.
Шеф Р.Ј. Обрада дрвета
Милан Јевтић дип. инжењер шумарства
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Турисичка аенција
Bul.Mihajla Pupina 113, tel. 011/6128-304, 6128-306, Njegoševa 44, tel.244-09-08

KOPAONIK
APARTMANI JP „SRBIJAŠUME“
www.turizamsrbijasume.rs

Cene su po studiju za 7 dana
APP
SRBIJAŠUME

Tip sobe/
smeštaj

Studio 2+2
ŠUMSKA
Maksimalno
KUĆA 1
4 osobe
Studio 1+0
ŠUMSKA
Max. 2 osobe
KUĆA 2 i
Studio 1+1
ŠUMSKA
Max. 3-4
KUĆA3
osobe

Usluga
NA

Dec
03,10

Dec
17

Dec
24

Dec
31

Jan
07,14,
21

Jan
28

Feb
04

Feb
11

Feb
18,25

Mar
04

Mar
11,18,
25

22.400,00 32.900,00 39.900,00 47.600,00 35.700,00 47.600,00 47.600,00 39.900,00 32.900,00 32.900,00 29.400,00
14.700,00 21.700,00 23.100,00 25.900,00 21.700,00 25.900,00 25.900,00 23.100,00 21.700,00 21.700,00 19.600,00

NA

18.900,00 25.900,00 31.500,00 38.500,00 28.700,00 37.800,00 37.800,00 31.500,00 25.900,00 25.900,00 23.100,00
ZIMA 2017/2018.

• SRBIJA - KOPAONIK, ZLATIBOR,
GOČ,TARA, STARA PLANINA
• BUGARSKA - BANSKO, BOROVEC I
PAMPOROVO
• BIH - JAHORINA
• SLOVENIJA
• AUSTRIJA
• ITALIJA

LETO 2018.

• NOVA GODINA I PROLECE 2018. U EVROPSKIM
GRADOVIMA - PRAG, BUDIMPEŠTA, BEČ,
VENECIJA, RIM, PARIZ, LISABON...
• WELLNESS & SPA - SRBIJA, SLOVENIJA,
HRVATSKA, MADJARSKA

•
•
•
•

GRČKA
KIPAR
TUNIS
EGIPAT

• AVIO KARTE ZA CEO SVET

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE SVIH ARANŽMANA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE
DO 01.12.2018. god
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