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ZA[TITA GEONASLE\A U GRADU
— IZAZOV U URBANISTI^KOM PLANIRAWU

Du{an Mijovi]1
1

Zavod za za{titu prirode Srbije, Dr Ivana Ribara 91, 11070 Novi Beograd,
dusan.mijovic@.zzps.rs

Извод: У урбанистичком простору још од настанка
градова издвајају се као посебни елементи, појаве геодиверзитета и међу њима објекти геонаслеђа. Током
процеса планирања, приликом одређивања намене површина често доминира економски интерес, због чега
се геонаслеђе као потенцијал мало или уопште не користи. И поред различитих геолошких истраживања у
градовима и законске регулативе, још увек се не покрећу наменски пројекти о геонаслеђу градова иако је до
сада веома мало објеката геонаслеђа заштићено у градовима Србије.

Abstract: Geodiversity phenomena and, among them, geological heritage sites have been distinguished in the urban
areas as specific elements ever since the formation of the
first urban settlements. The urban planning process and
determination of land use are often dominated by economic interests, which is why geoheritage as a potential is not
used enough or not used at all. Despite the variety of geological research in the cities and the legislation in force,
there are still no projects on geological heritage in the cities, although a few geoheritage sites have been so far protected in the Serbian cities.

Кључне речи: геонаслеђе, урбанистичко планирање,
град, заштита природе

Keywords: geoheritage, urban planning, city, nature conservation

UVOD
Савремени развој града заснива се на урбанистичком планирању у којем су укључени, поред
других струка, и геолози углавном примењених
дисциплина (инжењерска геологија, хидрогеологија, геофизика). Интерпретација резултата тих
геолошких истраживања у великој мери утиче на
одређивање намене површина. Иако постоје различите класификације намена површина у зависности од коришћења земљишта, потреба развоја
и власништва, заштита природе је у готово свим
класификацијама присутна. У времену када градови постају доминантна места живљења, а урбано ткиво прекрива готово потпуно природу (геодиверзитет и биодиверзитет) и мења предеони
диверзитет на читавој својој територији, заштита
природе се намеће као једина веза грађана са њиховим онтолошким ја.
Заштита природе обухвата различите врсте
природних добара и категорије заштићених подручја. У оквиру урбанистичких планова, површине издвојене за заштиту природе најчешће се везују за рекреативне површине. Међу потенцијалним

природним добрима за заштиту у градовима препознају се „зелене оазе“ – остаци некадашњих
шума, посебно вредне парковске површине и ређе
појединачна природна добра неког другог карактера, у оквиру којих се налазе и геолошки објекти.
Геодиверзитет представља пандан биодиверзитету и огледа се у објектима геонаслеђа који
представљају резултат специфичних геопроцеса
на посматраном делу земљине коре. Највећи део
заштићених објеката геонаслеђа налази се ван урбаних центара, а издвојене и заштићене површине
тих споменика природе су инкорпориране у просторно планској документацији. Због тога, за
мање упућене, делује да у градовима и нема објеката геонаслеђа и да се и геонаслеђе, попут станишта појединих биљних и животињских врста,
исказује у природи где је антропогени утицај веома мали или потпуно изостаје. Чињеница је да
објеката геонаслеђа има и у градовима, али да је
њихово просторно дефинисање и заштиту много
теже спровести.
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Душан Мијовић

LEGISLATIVA
На природна добра геолошког диверзитета
која се налазе на територији градова у Србији и
имају на основу валоризације потенцијал за заштиту односе се Закон о заштити природе, Закон
о рударству и геолошким истраживањима, Закон
о планирању и изградњи и пратећа подзаконска
акта.
Законом о заштити природе уређени су заштита и очување природне, биолошке. геолошке и
предеоне разноврсности као дела животне средине (чл. 1), а као један од циљева издвојено је
усклађивање људских активности на одрживом
коришћењу природних ресурса кроз планирање,
уређење и коришћење простора (чл. 2, 8). Овим
Законом предвиђена је заштита геолошке разноврсности под којом се подразумевају геолошка и
палеонтолошка документа, објекти геонаслеђа in
situ и ex situ (чл. 23, 37 и 97), као и заштита спелеолошких објеката (чл. 24).
Законом о рударству и геолошким истраживањима уређени су услови и начин извођења геолошких истраживања ради просторног и урбанистичког планирања (чл. 1). Геолошка истраживања
представљају комплексан процес који код примењених истраживања за потребе просторног и урбанистичког планирања имају посебни значај при
одређивању намене и резервације простора. Примењена геолошка истраживања која се врше за
потребе просторног и урбанистичког планирања
врше се у циљу упознавања геолошке грађе терена, односно инжењерскогеолошких карактеристика и геодинамичких својстава геолошке средине
(чл. 21).
Законом о планирању и изградњи, дефинисана су начела уређења и коришћења простора,
међу којима је и начело „усклађености социјалног
развоја, економске и енергетске ефикасности и
заштите и ревитализације животне средине и градитељског наслеђа, природних, културних и историјских вредности (чл. 3)“. С обзиром да се уређење простора заснива на хоризонталној и
вертикалној координацији, односно усклађености
планских докумената, сва планска документа садрже и услове заштите природе (чл. 9, Закон о
заштити природе) у оквиру којих су наведени заштићени и/или евидентирани објекти геонаслеђа
у планском обухвату. Овим законом дефинисани
су урбанистички планови и урбанистичко-технички документи (чл. 10 и 13) на основу којих се
врши стратешко планирање са елементима просторног развоја града/насељеног места, али и доноси „План детаљне регулације за неизграђене
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делове насељеног места, уређење неформалних
насеља, зоне урбане обнове, инфраструктурне коридоре и објекте, изградњу објеката или насељених места у грађевинском подручју изван насељеног места, као и у заштићеној околини
непокретних културних добара (чл. 27 и 28)“.

URBANISTI^KO PLANIRAWE,
ODRE\IVAWE NAMENE POVR[INA I
REZERVACIJA PROSTORA
Израда урбанистичко-техничке документације
представља тежњу да се интереси градских власти и становништва или групе инвеститора ускладе како би се дугорочни развој града могао да
остварује. „Спрега између постављених циљева,
постојећег начина употребе и будућих потреба за
земљиштем презентована је кроз конкретан план
намене површина, са пратећом картом (картама)
и објашњењем његових основних поставки. План
намене површина у свом коначном облику обавезно садржи мере, инструменте и политике за његову реализацију (Ђорђевић Д, 1995, стр. 11).“
Иако се земљиште различито тумачи с обзиром на
начин, али и могућност коришћења, приметно је
да се по дубини захвата и „геолошки слој“ – матична стена, чиме се посредно обухвата геодиверзитет у пуном смислу.
У новије време спектар намена површина је
веома издифиренциран1, а заштита природе се исказује као: заштићено земљиште; природно окружење или земљиште на коме је антропогени утицај практично сведен на нулу; заштићене зоне
(постојеће, као и површине земљишта које су
резервисане као потенцијални паркови природе
свих категорија). Као једно од развијених и веома
блиских појашњења заштитног земљишта, данашњем поимању објеката геонаслеђа, издваја се
класификација: заштита природе, очување еколошких локалитета, очување геолошких и физичких
облика, заштита пејзажа, очувања квалитета ваздуха, очување квалитета воде, сеоски живот
(Green B, 1981, преузето од Ђорђевић Д, 1995,
стр. 99).
1
Према Националној класификацији планирања земљишта (NLUC) издвојене су следеће намене: 1) Пољопривреда
и рибарство, 2) Комунални и здравствени сервиси, 3) Одбрана, 4) Образовање, 5) Рекреација и забава, 6) Индустрија, 7)
Рударство, 8) Пословање, 9) Становање, 10) Трговина на мало
и сервиси, 11) Складишта, 12) Саобраћај: путеви и паркинзи,
13) Услужни сервиси, 14) Трговина на велико, 15) Неискоришћено земљиште (HMSO, 1975: National land use classification,
London; преузето од Ђорђевић Д, 1995, стр. 44).

Заштита геонаслеђа у граду - изазов у урбанистичком планирању

Слика 1. Конфликти у коришћењу земљишта (Green B, 1981, преузето од Ђорђевић Д, 1995, стр. 99)
Figure 1. Land use issues (Green B, 1981, according to Đorđević D, 1995, page. 99)

Међутим, ваља подсетити да се о конфликтима у коришћењу земљишта мора водити рачуна
при одређивању намене површина и да често и
„само“ један супротан начин коришћења (а подразумева се пре свега економски интерес), може
да утиче на намену заштитног земљишта, а често
и на њено изостајање у плану.

ZA[TITA GEONASLE\A U GRADOVIMA
Насеља су се, у почетку свог настајања, формирала око водних појава или морфолошки препознатљивих облика које су користили као фундамент утврђења (замкова, тврђава) или природну
одбрану од непријатеља. Каснијим прерастањем у
градове и мегаполисе, а посебно у античко време,
концепт града подразумевао је да се унутар зидина налази све што је потребно за нормално функционисање становништва (Мамфорд Л, 2006). На
тај начин су се одабирали делови предела који су
имали разноврсност елемената, помало подсећајући на мозаике. У тој разноврсности налазили су
се и својеврсни елементи геодиверзитета од којих
се данас поједини сврставају у објекте геонаслеђа.
Иако се заштита природе у данашњем поимању среће тек од прве половине XX века, радови

који су предузимани на изградњи утврђења или
уређења и улепшавања фасаде грађевина, посебно
у случајевима када су узидани елементи били специфичне стене, веома добрих механичких својстава или декоративних боја, могу се сматрати зачецима заштите геонаслеђа. У новије време радови
на конзервацији споменика културе којима те монументалне грађевине припадају, обухватају и
уређење природног фундамента, као и непосредног окружења, при чему се посвећује посебна пажња реконструкцији природног амбијента који
чини и геодиверзитет.
Поред ових интердисциплинарних приступа,
од краја 80. година XX века када се геонаслеђе и
његово истраживање издвајају као посебна дисциплина у оквиру геонаука, извршено је класификовање објеката и на основу тога у урбаним просторима препознају се: појединачне појаве геообјеката,
геонаслеђе утврђења (замкови, тврђаве); подземно
геонаслеђе у смислу природних појава или објеката експлоатације (спелеолошки објекти и рудници); напуштени каменоломи; индустријско геонаслеђе и ex situ објекти (значајне геозбирке по
музејима и уграђено геонаслеђе на архитектонским објектима).
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ULOGA ZAVODA ZA ZA[TITU
PRIRODE U PROCESU ZA[TITE
GEONASLE\A
Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе представљају једине
институције које у оквиру своје делатности имају
и вредновање, издвајање и заштиту природних
добара, односно геодиверзитета и објеката геонаслеђа. Због тога се на основу теренских истраживања и касније обраде, припрема Студија заштите
изабраног објекта геонаслеђа која представља
предлог за заштиту који се доставља локалној самоуправи или Влади Републике Србије на даљу
процедуру и проглашење природног добра. Студија заштите се састоји из следећих поглавља:
Идентификација, Опис природног добра, Вредновање и Концепт заштите. Као посебно значајно
издваја се Оцена испуњености услова за заштиту,
Оцена стања/угрожености, Предлог категорије и
на основу тога разрађен модел заштите који има
прописане режиме заштите и мере одржавања,
уређења и развоја природног добра.
Завод по доношењу Акта о заштити сарађује
са Управљачем, врши стручни надзор и на основу
Решења о условима заштите природе контролише
активности које се предузимају у природном добру.
У досадашњој пракси заштите често је долазило до сукоба интереса локалне самоуправе, односно Скупштине града и дугорочних интереса
заштите природе, посебно када се ради о градском
земљишту. У таквим ситуацијама Завод је, и поред
објашњења неопходности заштите и урађене студије заштите као предлога, остајао на маргинама.

ANALIZA STAWA ZA[TITE
GEONASLE\A U BEOGRADU
На ужој територији града Београда до сада је
заштићено само пет споменика природе геолошког карактера:
• „Морски неогени спруд – Калемегдан“,
природно добро од изузетног значаја (Решење из 1968. године);
• „Миоценски спруд на Ташмајдану“, природно добро од великог значаја (Решење
бр. 016-12187/1 из 1968. године);
• Сенонски спруд „Машин мајдан“, природно добро од изузетног значаја (Решење бр.
1114/1-68 из 1969. године);
• „Земунски лесни профил“, значајно природно добро („Службени лист града Београда“, бр. 57/2013);
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•

„Лесни профил Капела у Батајници“, значајно природно добро („Службени лист
града Београда“, бр. 44/2014).
Поред наведених објеката геонаслеђа, у оквиру Предела изузетних одлика „Велико ратно острво“ и „Авала“ обухваћени су и мањи објекти геонаслеђа.
Завод је у досадашњем раду предлагао крајем
60-тих година Скупштини града Београда,2 односно одговарајућим Скупштинама општина и следеће геолошке објекте:
1. Морски кредни спруд у напуштеном каменолому код Ковнице новца у Топчидеру,
звани „Бурдељ“ или „Тасин Мајдан“;
2. Спруд баремских кредних кречњака испод
гроба кнеза Михаила у напуштеном каменолому у Кошутњаку;
3. Напуштени каменолом јурског кречњака
код села Жаркова, на Лазаревачком друму,
на месту званом „Грујина страна“;
4. Двојно ерозионо-тектонска дискордација
(јура-креда-миоцен) на кречњачком усеку у
селу Жаркову, у напуштеном каменолому;
5. Убрани слојеви лапораца и пешчара познатих под именом „Коленаста бора“, у усеку
пруге Београд – Мала Крсна, код манастира
Раковица, и
6. Профил са фосилима морских мекушаца, у
изворишном делу Раковичког потока.
Заштићени и геолошки објекти који су предлагани за заштиту на ужој територији града Београда приказани су на карти 1.
На основу увида у планску документацију –
ГУП града Београда о садашњем коришћењу простора где се налазе геолошки објекти предлагани
за заштиту, запажа се да:
• Геообјекат припада заштићеном природном добру Споменик природе „Шума Кошутњак“;
• Геообјекат представља запуштену површину, непосредно уз пут, а према намени површина у ГУП припада – зеленој површини;
• Геобјекат има изграђених индивидуалних
објеката,а према намени површина у ГУП
припада – стамбеној површини (делимично
и комерцијалној зони);
• Геообјекат припада путном земљишту, непосредно уз железничку пругу, а према намени површина у ГУП припада – зеленој
површини;
2 У Архиви Завода за заштиту природе Србије није сачувано
ко је Заводу указао на значај и потребу заштите ових геолошких
профила, мада је то по својој прилици Стевановић П., који у
свом раду из 1950. године има наведено већину тих објеката. На
ову констатацију указује и мисао „Задржаћемо се само на неким
објектима који заслужују већу пажњу и то, у првом реду, из
околине Београда. (П. Стевановић, 1950, стр. 22).“

Заштита геонаслеђа у граду - изазов у урбанистичком планирању

због чега његова заштита у урбаним срединама
има посебну важност. Не улазећи у појашњење
широког спектра примене и могућности коришћења геонаслеђа, важно је напоменути да примарни
лик насеља представљају елементи геодиверзитета и међу њима понегде објекти геонаслеђа. Због
тога би геонаслеђе ваљало посматрати као један
од неоискоришћених потенцијала у насељима.
„Неискоришћени потенцијали у насељима, захтеваће њихову урбану трансформацију, уз подизање
квалитета креативног лика насеља, стварање амбијенталних целина и архитектонску разноврсност објеката (Томић В., 2009).“

ZAKQU^AK

Карта 1. Заштићени и предлагани објекти геонаслеђа
Београда
Map 1. Protected and proposed geoheritage sites in
Belgrade

•

Геобјекат са леве стране потока има изграђене индивидуалне објекте, а према намени
површина у ГУП припада – зеленој површини (или пољопривредном земљишту).

ZNA^AJ ZA[TITE GEONASLE\A
U GRADU I MOGU]NOST
INKORPORIRAWA U ODR@IVOM
URE\EWU PROSTORA
Идентитет града представља сегмент културе,
визуелне комуникације и доживљаја који имају
његови становници, посетиоци и туристи. Сложеност овог појма, који се временом трансформише
услед урбаних процеса, социјалне комуникације и
привредних кретања, најчешће бива сведен на
симболичне представе знаменитих грађевина, културно-историјских места, специфичних рељефних
обележја и доживљаја појединица. У таквом миљеу, заштита природног наслеђа постаје функционално обележје које се исказује кроз рекреативне, туристичке и забавне садржаје.
Геонаслеђе према многим дефиницијама припада не само природном већ и културном наслеђу,

Заштита природе већ дуго представља важан
сегмент заштите животне средине, који иако нема
много одјека у јавности као стање животне средине, све чешће постаје инструмент за њено унапређење. У том контексту, урбане средине које се од
микроклиматских карактеристика, просторних
односа и урбаног лика у многоме разликују једна
од друге, и заштићена природна добра доприносе
јединствености и препознатљивости. Међу природним добрима која имају висок степен специфичности, објекти геонаслеђа су посебно вредни.
Па ипак, досадашња пракса показује да не постоји инвентарисање и валоризација објеката геодиверзитета и издвајање геонаслеђа за велике градове у нас. Законски оквир нема усаглашеност, а
самим тим се и одређивање намене површина при
урбанистичком планирању често своди на компромисе који занемарују постојање објеката геонаслеђа. Због тога се и уређење постојећих споменика
природе геолошког карактера, веома споро одвија
или стагнира, што указује на несхватање могућности примене геонаслеђа у одрживом уређењу
простора, а тиме и стандардизовању креативног
лика насеља.
Захвалност: Овај рад је урађен у оквиру пројекта TR36014 MNTR и овом приликом захваљујем се Министарству Науке и технолошког развоја.
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THE GEOLOGICAL HERITAGE CONSERVATION IN THE CITY
- URBAN PLANNING CHALLENGES
DUŠAN MIJOVIĆ

Summary
The nature conservation system in Serbia does not recognize the conservation of natural resources in urban areas
as a specific kind of conservation, although there are great
differences between urban and spatial planning. Considering the fact that nature conservation is identified with
«green oases», the most frequently protected areas in the
cities are remnants of old forests, especially valuable park
areas and individual trees. There are only a few protected
geoheritage sites in Serbian towns and cities, and a systematic approach to valuing geodiversity and designating geological heritage sites is almost not at all being conducted.
Geoheritage in urban areas is defined as a single occurrence of geosites, geoheritage fortifications (castles, fortresses); underground geoheritage in terms of natural phenomena or exploitation sites (caves and mines); abandoned
quarries; industrial geoheritage and ex-situ facilities (significant geo-collections in museums and built geoheritage on
architectural objects).
On the territory of Belgrade, in the period 2010-2011,
there were attempts to make the inventory of natural heri-
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tage and the geoheritage sites, as well. According to these
studies, 70 potential sites with characteristics of geodiversity and a few geoheritage sites have been determined as
such (Vasić V, Ilić M, 2011).
In urban planning, the determination of land use is a
particularly important segment, the decision on which is
reached by a compromise. Nevertheless, it is often a case
that the economic interests are predominant in the determination of land use, so that the spaces which would refine
the ambient, contribute to its creative character and the
quality of the environment and aesthetics are neglected.
Geoheritage is also one of the unused potentials. The great
diversity of geoheritage sites is the potential to be used in
the future urban planning, thus achieving greater specificity
of each settlement, as well as an increased public awareness and culture in general.
Acknowledgements: This paper is issued within the project TR36014 MNTR (Ministry of Science and Technological
Development of the Republic of Serbia), and on this occasion I would like to express my gratitude for their support.
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Извод: Пештерско поље се налази на Пештерској
висоравни (Југозападна Србија), на 1150 m надморске
висине. Одликује се специфичним климатским
карактеристикама, хидролошким особеностима и
геоморфолошком разноврсношћу што је условило
развиће јединственог биљног покривача. Флора
Пештерског поља је до овог рада била изразито
слабо позната. У раду је приказан преглед 364 до
сада забележена биљна таксона са припадајућим
флористичким анализама. Узевши у обзир флористичке
вредности подручја заједно са осталим природним и
створеним одликама, Завод за заштиту природе Србије
је покренуо поступак заштите подручја Пештерског
поља као Специјалног резервата пророде.
Кључне речи: Пештерско поље, тресава, заштићена
флора, ендемична флора, заштита подручја

Abstract: “Peštersko Polje” is located on the Pešter plateau
(SW Serbia), at 1150 m above sea level. It is characterized
by specific climate traits, hydrological characteristics and
geomorphological diversity, which led to the development
of a unique vegetation cover. Flora оf Peštersko Polje
has been insufficiently known until this work. This paper
presents a list of 364 plant taxa recorded so far, including
their floristic analyses. Assessing the floristic values of
the area, along with other natural and man-made features,
the Institute for Nature Conservation of Serbia initiated the
formal protection of Peštersko Polje as a Special Nature
Reserve.
Key words: Peštersko Polje, mire, protected plants,
endemic plants, protected area.

UVOD
Предео „Пештерско поље“ се налази на Пештерској висоравни, на приближној надморкој
висини од 1150 m, на крајњем југозападу Србије.
У географском смислу, овај простор окружен је
планинама Гиљава (1617 m), Жилиндар (1616 m),
Јарут (1502 m) и Нинаја (1358 m), и припада Динарском систему унутрашњих Динарида. Припада
двема општинама – Тутину и Сјеници. Омеђен је
насељима: Карајукића бунари, Бороштица, Суви
до, Доње ђерекаре, Лескова, и лежи са обе стране
старог и новог тока Ђерекарске реке, односно Бороштице.
Пештерско поље представља једно од два крашка поља у Србији. Одличан је репрезент читавог
низа геолошких, геоморфолошких, хидролошких
и климатских карактеристика. Одликује га разноврсност геоморфолошких облика (кречњачки ху-

мови, понори, мразне травне хумке-туфури, мразним процесима разривене тресавске површине,
солифлукционе терасете, травни прстенови, мигрирајући бусенови, нивационе и крашко-нивационе депресије), разноврсност геолошких подлога
(кречњаци, силикати, серпентинити), хидролошке
особености и микроклима. Пештерско поље припада субпланинској клими и захваљујућу морфологији крашког поља познато је по веома ниским
температурама ваздуха током зимских месеци. На
станици Карајукића бунари је 13. јануара 1985.
измерено -39,5°C (РХМЗ, www.hidmet.gov.rs), што
представља апсолутно најнижу температуру ваздуха икад забележену у Србији.
Специфичне климатске карактеристике читавог предела, хидролошке особености, геоморфолошка пластичност терена и вишевековни стално
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присутни антропогено/зоогени утицаји условили
су стварање карактеристичних мозаично распоређених ливадско-пашњачких и водених површина.

Слика 1. Географски положај Пештерског поља
Figure 1. Geographic position of the Peštersko Polje

Само Пештерско поље представља дно некадашњег језера у коме се формирала пространа
тресава (процењених 165 ha) па је то уз Власинску тресаву једна од највећих брдскопланинских
тресава Србије и Балканског полуострва. Пештерска тресава заједно са осталим тресавама Балканског полуострва представља крајњу јужну границу њиховог европског ареала, па је јасан изванредан
значај ове тресаве као једног од центра биодиверзитета и важног рефугијума бореалне флоре у
Србији. У контрасту са мочварно-тресавским комплексима односно мозаиком водених и влажних
површина, сва околна станишта на рубовима Пештерског поља и на локалним узвишењима ксерофилног су типа и са травнатом вегетацијом типа
„балканских степа“. Значајан део сувљих површина Пештерског поља, посебно у близини насеља
налази се под агрокултурама, док се код села Карајукића бунари и Лескове налазе мале четинарске плантажe.

ISTORIJAT ISTRA@IVAWA
PRIRODNIH ODLIKA
У флористичко-вегетацијском смислу, подручје Пештерског поља је до ове студије практично
било потпуно неистражено. Одређена, превасходно шумарска истраживања ширег околног просто-
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ра обавио је Крстић (1961), и том приликом је
навео неколико ливадских врста за шире подручје
Пештера, а на самом Пештерском пољу констатовао је присуство: Betula pubescens x alba, Salix
purpurea, Salix repens, Salix pentandra, Rhamnus
frangula. Од поменутих, таксон Betula pubescens x
alba није потврђен на терену.
Следећа истраживања предузимају Татић и
сар. (1977) који су са Пештерског поља описали
биљну заједницу Lathyreto-Molinietum caeruleae.
Током израде прелиминарне студије о заштити
природе Пештерске висоравни од стране Завода
за заштиту природе Србије (1995), вршено је рекогносцирање и подручја Пештерског поља. Том
приликом Буторац у писменом извештају наводи
5 врста маховина и 33 биљна таксона васкуларне
флоре.
Постоје и радови који се баве шумарском проблематиком широко схваћене области Пештерске
висоравни односно биљним покривачем овог дела
Старог Влаха и југозападне Србије али се ови подаци односе на знатно шире подручје од Пештерског поља (Matović, 1986; Ratknić i Dražić, 1989;
Ratknić, 2002; Rakonjac et al. 2005; Шкорић, 2006;
Ratknić et al. 2008, Rakonjac et al. 2008).
Део резултата истраживања за неке од најзначајнијих биљних врста Пештерског поља публикован је од стране Лазаревић и сар. (2003, 2004,
2007, 2008).

MATERIJAL I METODE
Теренска истраживања подручја Пештерскоg
пољa вршена су у периоду од 2000-2010. Приликом ових истраживања обухваћена је комплетна
флористичко-вегетацијска сезонска динамика. Детерминација васкуларне флоре извршена је на
основу стандардне ботаничке односно флористичке литературе: Јосифовић (1970-1977), Сарић и
Диклић (1986), Сарић (1992), Jávorka (1975),
Pignatii (1929), а номенклатура усаглашена са
Greuter et al. (1984-1989), Tutin et al. (1964-1993).
Припадност таксона одговарајућој животној форми одређена је према систему Raunkiaer (1934),
којег су допунили Müller-Dombois et Ellenberg
(1974), а за таксоне на нивоу Србије разрадио
Стевановић (1992a). Флорни елементи одређени
су и класификовани у одређене ареал типове према Meüsel et al. (1965, 1978), Meüsel et Jäger
(1992), а модификовани за територију Србије према Стевановић (1992б).
Сакупљени биљни материјал са овог подручја
хербаризован је и депонован у Хербаријуму Заво-
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да за заштиту природе Србије a сви таксономски
подаци су укључени у Географски информациони
систем Завода.

REZULTATI I DISKUSIJA
Пештерска висораван у биогеографском погледу припада средње-јужноевропском планинском биогеогафском региону. Сврстава се у средњеевропски планински подрегион, а у оквиру
њега у динарску провинцију (Стевановић 1995).
Флористичким истраживањима предела Пештерско поље констатовано је 364 таксона васкуларне флоре на нивоу врсте и подврсте (Прилог
1). Они су сврстани у 224 родова и 64 фамилије.
Доминирају скривеносеменице из класе Dicotyledones са 267 таксона и Monocotyledones сa 91
таксона. Знатно мање су заступљене голосеменице (Gymnospermae) и то Coniferopsida sa једним таксоном и Pteropsida са 5 таксона.
Правилником о проглашењу и заштити строго
заштићених и заштићених дивљих врста биљака,
животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр.
5/10 и 47/11) заштићено је 69 биљних таксона. Од
овог броја, 22 таксона се третирају као строго заштићени:
• Callitriche palustris;
• Dactylorhiza incarnata;
• Dianthus superbus;
• Epipactis palustris;
• Equisetum fluviatile;
• Gentiana acaulis;
• Lathyrus pannonicus;
• Menyanthes trifoliata;
• Nymphaea alba;
• Orchis coriophora;
• Orchis laxiflora,
• Orchis ustulata;
• Pedicularis montenegrina;
• Pedicularis palustris;
• Podospermum purpureum;
• Potamogeton nodosus;
• Ranunculus aquatilis;
• Ranunculus lateriflorus;
• Sparganium natans;
• Stipa pulcherrima;
• Triglochin palustre;
• Utricularia minor;
Поменутим Правилником, још 47 таксона се
третирају као заштићени: Achillea millefolium; Anthyllis vulneraria; Arctium lappa; Betula pendula;
Bistorta officinalis; Carduus candicans; Carex acuta;
Carex davalliana; Colchicum autumnale; Comarum

palustre; Eleocharis acicularis; Epilobium anagallidifolium; Euphrasia rostkoviana; Frangula dodonei;
Fritillaria montana; Fumana bonapartei; Galium
boreale; Galium verum; Gentiana pneumonanthe;
Geranium robertianum; Gymnadenia conopsea;
Gypsophila spergulifolia; Halacsya sendtneri; Herniaria glabra; Hypericum barbatum; Hypericum maculatum; Hypericum perforatum; Juniperus communis; Knautia midzorensis; Orchis morio; Orchis
tridentata; Pastinaca hirsuta; Peplis portula, Potentilla erecta; Potentilla visianii; Ranunculus flammula; Salix pentandra; Salix rosmarinifolia; Saxifraga
bulbifera; Leontodon pyrenaicus; Silene bupleuroides; Succisa pratensis; Trollius europaeus; Utricularia australis; Verbascum nicolai; Veronica officinalis.
Уредбoм о стављању под контролу коришћења
и промета дивље флоре и фауне („Службени
гласник РС“, бр.31/05, 45/05-исправка, 22/07,
38/08, 9/10 и 69/11) обухваћено је 15 таксона: Achillea millefolium - хајдучка трава; Anthyllis vulneraria – белодун; Arctium lappa – чичак; Betula pendula – бреза; Bistorta officinalis – срчењак;
Euphrasia rostkoviana - видова трава; Frangula
dodonei – крушина; Geranium robertianum - жива
трава; Herniaria glabra – сипаница; Hypericum
barbatum – трепетљасти кантарион; Hypericum
perforatum – кантарион; Juniperus communis –
клека; Potentilla erecta – срчењак; Veronica officinalis – честославица; Viola odorata - мирисна
љубичица;
На Пештерском пољу смо идентификовали 37
биљних таксона који су ретки и угрожени у флори
Србије. Због своје угрожености налазе се на
„Прелиминарној Црвеној листи флоре Србије“
(Стевановић, 2003). Таксони Triglochin palustre,
Utricularia minor и Sparganium natans обухваћени
су Црвеном књигом флоре Србије 1 (Стевановић,
1999) у категорији CR-крајње угрожени таксони.
Бернском конвенцијом о заштити европске флоре,
фауне и природних станишта (Bern, 1979), у
оквиру строго заштићених биљних врста (APPENDIX I) утврђено је присуство једног таксона:
Fritillaria montana Hoppe.
Ендемичне врсте дају специфично обележје
флори Пештерског поља и од великог су значаја
за сагледавање историјског развоја биљног света
ове области. Међу Балканским ендемитима
утврдили смо присуство 14 таксона:
• Betonica scardica Griseb
• Cerastium decalvans Schlosser & Vuk. subsp.
leontopodium (Stoj. & Stefanov) Niketić
• Fumana bonapartei Maire & Petitmengin
• Gypsophila spergulifolia Griseb.
• Halacsya sendtneri (Boiss.) Dörfler
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Графикон 1. Заступљеност основних животних форми са припадајућим бројем таксона у флори Пештерског
поља (364 таксона)
Diagram 1. The number of taxa within different basic life forms in the flora of Peštersko Polje (364 taxa)

•
•
•

Knautia midzorensis Form.
Pastinaca hirsuta Pančić
Pedicularis brachyodonta Schloss. et Vukot.
subsp. montenegrina (Janka ex Nyman) D. A.
Webb
• Potentilla visianii Pančić
• Silene sendntneri Boiss.
• Verbascum nicolai Rohl.
• Verbascum adamovicii Vel.
• Viola tricolor L. subsp. macedonica (Boiss. et
Heldr.) A. Schmidt
• Viola aetolica Boiss. & Heldr.
Aко се узму у обзир чињенице о релативно
малој површини Пештерског поља (< 50 km2), врло
узаном дијапазону надморских висина у којем се
простире (< 200 m), присуству већих водених и
затресављених површина које представљају среди-

не са релативно мало ендемичних таксона, онда се
број ендемита на Пештерском пољу може сматрати и већим од очекиваног. Овај број је резултат
чињенице да се на свом североисточном крају
поље завршава серпентинитским површинама на
које отпада половина укупног броја ендемита.
Анализа података биолошког спектра флоре
Пештерског поља јасно указује на апсолутну доминацију хемикриптофита (H) које су представљене са 206 таксона и чине 56,7% укупне флоре,
што указује на хемикриптофитски карактер флоре
Пештерског поља. Gеофите (G) су представљене
са 48 таксона (13,3%), терофите (T) са 46 таксона
(12,6%), хамефите (Ch) са 27 таксона (7,4%), хидрофите (Hyd) са 22 таксона (6%), фанерофите (P)
са 11 таксона (3%), и скандентофите (S) и семипаразитске биљке (Sempar) са по 2 таксона (0,5%).

Графикон 2. Заступљеност основних ареал типова са припадајућим бројем таксона у васкуларној флори
Пештерског поља (364 таксона)
Diagram 2. The number of taxa within different basic areal types in the flora of Peštersko Polje (364 taxa)
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Биљногеографском анализом укупне флоре
истраживаног подручја констатовано је присуство
9 основних ареал типова. Најзаступљенији је
евроазијски ареал тип са 90 таксона (24,7%). Следе средњеевропски са 68 таксона (18,7%), евроазијски-планински са 50 таксона (13,7%), медитеранско-субмедитерански са 38 таксона (10,4%),
бореални са 38 таксона (10,4%), космополитски
са 32 таксона (8,9%), холарктички са 28 таксона
(7,7%), понтско-јужносибирски са 17 таксона
(4,7%), аркто-алпијски са 3 таксона (0,8%). Компаративно велико учешће медитеранско-субмедитеранског ареал типа (10,4%), посебно у односу
на бореални (такође 10,4%) објашњава се чињеницом да су у анализи поред примарно мочварно/
тресавских, укључени и таксони са бројних секундарних површина (путеви и стазе, вештачки
насипи, обрађиване површине, локална узвишења
са камењарима и сл.).
Посебна вредност и значај Пештерског поља
окарактерисана је присуством бореалних елемената флоре. Бореални елементи су на Пештерском
пољу представљени са 38 таксона што чини 10,3
% укупне флоре. Међу њима, по својој реткости
и угрожености како у Србији тако и на читавом
Балканском полуоству издвајају се врсте: Salix
rosmarinifolia, Pedicularis palustris, Menyanthes
trifoliata, Utricularia minor, Potentilla palustris,
Sparganium natans и др.
Услед својих значајних природних карактеристика, биодиверзитета и флористичко вегетацијских вредности подручје Пештерског поља препознато је и заштићено и на међународном нивоу.
Обухваћено је „ЕМЕРАЛД еколошком мрежом у
Србији“ (Секулић и Шинжар-Секулић, 2010) а
представља и подручје са Рамсарске листе влажних станишта од међународног значаја (Ramsar,
www.ramsar.org); „ИПА подручје - међународно
значајно станиште биљака“ (IPA - Important Plant
Areas) (Stevanović, 2005); „ИБА подручје - значајно подручја за птице у Србији“ (IBA –
Important Birds Area) (Puzović et al. 2009) и „ПБА
подручје- Одабрана подручја за дневне лептире у
Србији“ (PBA – Prime Butterfly Areas) (Jakšić,
2008).
Из свега наведеног, јасан је велики национални и међународни значај који Пештеско поље има
како у флористичком смислу тако и у смислу
осталих природних вредности био и геодиверзитета. Имајући све ово у виду, Завод за заштиту
природе Србије је покренуо поступак заштите подручја Пештерског поља као Специјалног резервата пророде.

ПРИЛОГ 1.
Преглед васкуларне флоре Пештерског поља
APPENDIX I.
Vascular flora of Peštersko Polje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Achillea millefolium L.
Acinos arvensis subsp. villosus (Gaudin) Sojak
Agrimonia eupatoria Ledeb.
Agrostis capillaris L.
Agrostis stolonifera L.
Ajuga genevensis L.
Alisma plantago-aquatica L.
Allium carinatum subsp. pulchellum Bonnier
& Layens
Allium ericetorum Thore
Allium oleraceum L.
Allium schoenoprasum L.
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus pratensis L.
Anchusa officinalis L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica var. australis Gris.
Anthemis cretica L.
Anthoxanthum odoratum L.
Anthyllis vulneraria L.
Arctium lappa L.
Aremonia agrimonoides (L.) DC.
Arenaria serpyllifolia L.
Armeria canescens (Host) Boiss.
Artemisia vulgaris L.
Asperula cynanchica L.
Asplenium ceterach L.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium trichomanes L.
Astragalus onobrychis L.
Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) Griseb.
& Schenk
Barbarea vulgaris R. Br.
Bellis perennis L.
Betonica officinalis L.
Betonica scardica Griseb.
Betula pendula Roth
Bistorta officinalis Delarbre
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link
Briza media L.
Bromus erectus Hudson
Bromus hordeaceus L.
Callitriche palustris L.
Caltha palustris L.
Campanula glomerata L.
Campanula patula L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus
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•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Cardamine plumieri Vill.
Cardamine pratensis L.
Carduus acanthoides L.
Carduus candicans Waldst. & Kit.
Carex acuta L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex caryophyllea Latourr.
Carex davalliana Sm.
Carex distans L.
Carex echinata Murray
Carex hirta L.
Carex hostiana DC.
Carex lepidocarpa Tausch
Carex nigra (L.) Reichard
Carex ovalis Good.
Carex pairaei F. W. Schultz
Carex pallescens L.
Carex panicea L.
Carex pilosa Scop.
Carex rostrata Stokes
Carex vesicaria L.
Carex vulpina L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea borysthenica Gruner
Centaurea brunnea (Halacsy) Halacsy
Centaurea jacea L.
Centaurea scabiosa subsp. fritschii (Hayek)
Hayek
Cerastium arvense subsp. rigidum (Scop.)
Hegi
Cerastium brachypetalum subsp. tauricum
(Sprengel) Murb.
Cerastium decalvans subsp. leontopodium
(Stoj. & Stefanov) Niketic
Cerastium fontanum Baumg.
Cerastium glomeratum Thuill.
Chaerophyllum aureum L.
Chaerophyllum bulbosum L.
Chamaecytisus triflorus (Lam.) A. Skalicka
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs
Chenopodium bonus-henricus L.
Cirsium acaulon (L.) Scop.
Cirsium candelabrum Griseb.
Cirsium eriophorum (L.) Scop.
Cirsium pannonicum (L. fil.) Link
Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Cirsium vulgare (Savi) Ten.
Clematis integrifolia L.
Colchicum autumnale L.
Convolvulus arvensis L.
Comarum palustre L.
Crepis biennis L.
Crepis conyzifolia (Gouan) A. Kerner
Crepis froelichiana subsp. dinarica (G. Beck)
Gutermann
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Crepis rhoeadifolia Bieb.
Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert
Crocus vernus (L.) Hill
Cruciata laevipes Opiz
Crupina vulgaris Cass.
Cuscuta epithymum (L.) L.
Cyanus adscendens (Bartl.) Sojak
Cyanus segetum Hill
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo
Danthonia alpina Vest.
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Dianthus carthusianorum var. sanguineus
(Vis.) Gajic
Dianthus deltoides L.
Dianthus superbus L.
Draba muralis L.
Echium vulgare L.
Eleocharis acicularis (L.) Roemer & Schultes
Eleocharis palustris (L.) Roemer & Schultes
Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium palustre L.
Epipactis palustris (L.) Crantz
Equisetum fluviatile L.
Equisetum palustre L.
Erica herbacea L.
Erigeron acris L.
Eriophorum latifolium Hoppe
Eriophorum polystachyon L.
Erodium cicutarium (L.) L’Her.
Erophila verna (L.) Chevall.
Erythronium dens-canis L.
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia stricta L.
Euphorbia villosa Waldst. & Kit. ex Willd.
Euphrasia rostkoviana Hayne
Festuca rubra L.
Festuca valesiaca Schleicher ex Gaudin
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Filipendula vulgaris Moench
Frangula dodonei Ard.
Fritillaria montana Hoppe
Fumana bonapartei Maire & Petitmengin
Fumaria officinalis L.
Galeopsis speciosa Miller
Galium boreale L.
Galium palustre L..
Galium verum L.
Genista januensis Viv.
Genista tinctoria L.
Gentiana acaulis L.
Gentiana pneumonanthe L.
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Gentiana utriculosa L.
Gentiana verna L.
Gentianella austriaca (A. & J. Kerner) J. Holub
Geranium pyrenaicum Burm. fil.
Geranium robertianum L.
Geum rivale L.
Gladiolus palustris Gaudin
Glyceria fluitans (L.) R. Br.
Glyceria notata Chevall.
Gnaphalium sylvaticum L.
Gnaphalium uliginosum L.
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Gypsophila spergulifolia Griseb.
Halacsya sendtneri (Boiss.) Dorfler
Helianthemum nummularium (L.) Miller
Helictotrichon pubescens (Hudson) Pilg.
Herniaria glabra L.
Hieracium umbellatum L.
Holandrea carvifolia (Vill.) Reduron, Charpin
& Pimenov
Holcus lanatus L.
Hypericum barbatum Jacq.
Hypericum maculatum Crantz
Hypericum perforatum L.
Hypochaeris radicata L.
Inula britannica L.
Inula hirta L.
Iris graminea L.
Iris reichenbachii Heuffel
Isolepis setacea (L.) R. Br.
Juncus articulatus L.
Juncus bufonius L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Juncus thomasii Ten.
Juniperus communis L.
Jurinea mollis (L.) Reichenb.
Knautia illyrica G. Beck
Knautia midzorensis Form.
Koeleria macrantha (Ledeb.) Schultes
Lathyrus bauhinii Genty
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke
Lathyrus pratensis L.
Lemna minor L.
Leontodon autumnalis L.
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.
Linaria vulgaris Miller
Linum catharticum L.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Luzula alpinopilosa subsp. deflexa (Kozhukh.)
Kirschner
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Luzula campestris (L.) DC.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysimachia nummularia L.
Lysimachia vulgaris L.
Lythrum salicaria L.
Malva moschata L.
Matricaria discoidea DC.
Mentha arvensis L.
Menyanthes trifoliata L.
Minuartia verna subsp. collina (Neilr.) Domin
Moenchia mantica (L.) Bartl.
Molinia caerulea (L.) Moench
Muscari neglectum Guss. ex Ten.
Myosotis arvensis (L.) Hill
Myosotis scorpioides L.
Myosotis sylvatica Hoffm.
Myriophyllum spicatum L.
Nardus stricta L.
Nymphaea alba L.
Oenanthe silaifolia Bieb.
Ononis arvensis L.
Orchis coriophora L.
Orchis laxiflora Lam.
Orchis morio L.
Orchis tridentata Scop.
Orchis ustulata L.
Ornithogalum gussonei Ten.
Papaver dubium L.
Parnassia palustris L.
Pastinaca hirsuta Pancic
Pastinaca sativa L.
Pedicularis brachyodonta Schlosser & Vuk.
Pedicularis palustris L.
Peplis portula L.
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre
Phleum bertolonii DC.
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Pilosella piloselloides (Vill.) Sojak
Pimpinella saxifraga L.
Plantago holosteum Scop.
Plantago lanceolata var. sphaerostachya Mert.
& Koch
Plantago media L.
Poa bulbosa L.
Poa molinerii Balbis
Podospermum purpureum (L.) W. D. J. Koch
& Ziz
Polygala comosa Schkuhr
Polygala vulgaris L.
Polygonum aviculare L.
Populus tremula L.
Potamogeton crispus L.
Potamogeton natans L.
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Potamogeton nodosus Poiret
Potentilla alba L.
Potentilla argentea L.
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch
Potentilla erecta (L.) Rauschel
Potentilla inclinata Vill.
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Potentilla tommasiniana F. W. Schultz
Potentilla visianii Pancic
Primula veris subsp. suaveolens (Bertol.) Gutermann & Ehrend.
Prunella vulgaris L.
Ranunculus acris L.
Ranunculus aquatilis L.
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus ficaria subsp. bulbifer Lambinon
Ranunculus flammula L.
Ranunculus lateriflorus DC.
Ranunculus montanus Willd.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sardous Crantz
Ranunculus trichophyllus Chaix
Raphanus raphanistrum L.
Rhinanthus minor L.
Rhinanthus rumelicus Velen.
Rorippa pyrenaica (All.) Reichenb.
Rorippa sylvestris (L.) Besser
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella subsp. acetoselloides (Balansa) Nijs
Rumex crispus L.
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix fragilis L.
Salix pentandra L.
Salix purpurea L.
Salix rosmarinifolia L.
Salix triandra L.
Sanguisorba officinalis L.
Saxifraga adscendens L.
Saxifraga bulbifera L.
Scabiosa columbaria L.
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla
Scirpus sylvaticus L.
Scleranthus uncinatus Schur
Scorzonera cana (C. A. Meyer) O. Hoffm.
Scorzonera hispanica L.
Scorzonera laciniata L.
Scorzoneroides montana (Lam.) Holub subsp.
breviscapa (DC.) Greuter
Scrophularia umbrosa Dumort.
Scutellaria galericulata L.
Sedum acre L.
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Sedum dasyphyllum L.
Serratula tinctoria L.
Silene bupleuroides L.
Silene latifolia Poiret
Silene sendtneri Boiss.
Silene vulgaris (Moench) Garcke
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sparganium emersum Rehmann
Sparganium erectum subsp. neglectum (Beeby) Schinz & Thell.
Sparganium natans L.
Spergularia rubra (L.) J. Presl & C. Presl
Stachys recta L.
Stellaria graminea L.
Stipa pulcherrima C. Koch
Succisa pratensis Moench
Taraxacum officinale Weber
Taraxacum palustre (Lyons) Symons
Thalictrum flavum L.
Thalictrum simplex L.
Thesium linophyllon L.
Thlaspi arvense L.
Thlaspi praecox Wulfen
Thymus longicaulis C. Presl
Trifolium campestre Schreber
Trifolium hybridum L.
Trifolium montanum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trinia glauca (L.) Dumort.
Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip.
Trollius europaeus subsp. transsilvanicus
(Schur) Domin
Tussilago farfara L.
Typha angustifolia L.
Typha latifolia L.
Urtica dioica L.
Utricularia australis R. Br.
Utricularia minor L.
Valeriana dioica subsp. simplicifolia (Rchb.)
Nyman
Valeriana officinalis L.
Valerianella dentata (L.) Pollich
Veratrum album L.
Verbascum nicolai Rohlena
Verbascum phlomoides subsp. adamovicii
(Velen.) Niketic, ined.
Veronica arvensis L.
Veronica beccabunga L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica jacquinii Baumg.
Veronica longifolia L.
Veronica officinalis L.
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Veronica prostrata L.
Veronica scutellata L.
Veronica serpyllifolia L.
Vicia cracca subsp. incana (Gouan) Rouy
Viola aetolica Boiss. & Heldr.
Viola arvensis Murray
Viola hirta L.
Viola macedonica Boiss. & Heldr.
Viola odorata L.
Viola tricolor L.
Viscaria vulgaris Bernh.
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FLORISTIC CHARACTERISTICS OF THE PEŠTERSKO POLJE AREA IN THE
PESTER PLATEAU (SW SERBIA)
PREDRAG LAZAREVIĆ

Summary
Peštersko Polje (Fig. 1) is one of the two karst polje
(karst fields) in Serbia and the largest of this kind in the
Balkans. Peštersko Polje is the bottom of the former lake
where a vast mire was formed (estimated 165 ha). Besides
Vlasina, it is one of the largest mires of the hilly areas in
Serbia and the Balkan Peninsula. Pešter mire and other
Balkan Peninsula mires are the southernmost border of the
mires native range in Europe, so the utmost importance of
this mire area as a center of biodiversity and an important
refugium of boreal flora is clear. In contrast to the marsh/
mire complexes or mosaics of aquatic and wetland areas,
all surrounding habitats at the edges of Peštersko Polje and
on local promontories are xerophilic and with grass
vegetation of the «Balkans steppe» type. A significant part
of the considerably dry surfaces of Peštersko Polje,
especially near human settlements, is under farming, while
there are small-size coniferous plantations near villages
Karajukića Bunari and Leskova.
There is a total of 364 plant taxa of vascular flora
determined (Appendix I). Out of this number, 69 are
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protected on national level, 22 of them strictly protected.
15 taxa are under the control of use and trade. 37 plants
are identified as rare or threatened, of which Triglochin
palustre, Utricularia minor and Sparganium natans are included in the Red Book of Flora of Serbia 1 (Stevanovic,
1999), within the category of CR-critically endangered
taxa. Berne Convention (Bern, 1979), regarding the strictly
protected plant species (Appendix I), determines the presence of a taxon Fritillaria montana Hoppe. 14 taxa belong
to the Balkan endemics. The distribution of basic life forms
and areal types are shown in graphs 1 and 2. Peštersko
Polje is already recognised as the area of international importance. It is included in the “EMERALD ecological network in Serbia” (Sekulić and Šinžar-Sekulić, 2010), and is
also a Ramsar site (Ramsar, www.ramsar.org), IPA - Important Plant Area (Stevanović, 2005), IBA - Important
Bird Area (Puzović et al. 2009) and PBA - Prime Butterfly
Area (Jakšić, 2008). Тhe Institute for Nature Conservation
of Serbia initiated formal national protection of Peštersko
Polje as Special Nature Reserve.
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Извод: Планински масив Радана се налази у југоисточној Србији, између горњих токова река Косанице и Јабланице. Највиши врх на масиву је Шапот (1409 m
н.в.). Планина Радан је саставни део вулканско-андезитског масива Леце, чији је вулканизам почео у горњем
олигоцену. Геолошку подлогу чине андезити и дацити.
Висинско распрострањење шума на Радану је условљено положајем планине, рељефом, климом, геолошком
подлогом и земљиштем. До 800 m н.в. се простире заједница сладуна и цера која је у лошем стању и треба
је заштитити од даљих сеча. Китњакових шума има
мало и у фрагментима се налазе од 700-900 m н.в. и оне
су претежно деградоване. У контактном делу између
храстовог и буковог појаса, на источној страни Радана,
у рефугијуму су распрострањене полидоминантне шумске заједнице са мечјом леском и кавкаском липом од
850-1000 m н.в. У пределу Деливода, на влажним стаништима од 850-950 m н.в. налази се заједница са више
врста јавора и граба. Од 900-1400 m н.в. распрострањене су планинске букове шуме које имају климарегионални карактер. По богатству флоре и вегетације планина Радан је веома интересантна за науку и заслужује
да буде издвојена као природно добро. На подручју
Радана издвојени су простори са карактеристичним типовима шумских екосистема, на основу чијих вредности су дефинисане границе режима заштите I (првог)
на локалитеима „Пролом“, „Рипиводе“ и „Петровац“,
као и границе II (другог) степена.

Abstract: Radan mountain massif is located in southeastern
Serbia, between the upper flows of the rivers Kosanica and
Jablanica. The highest peak of the massif is Šapot (1409 m
altitude). Radan mountain is part of the Lece volcanic-andesite massif, the volcanism of which began in the late
Oligocene. The geological layer consists of andesites and
dacites. Altitudinal distribution of forests on Radan mountain was caused by the geographical position of the mountain, relief, climate, geological layer and soil. Up to 800 m
of altitude, the communities of Hungarian oak and Turkey
oak are distributed, which are in poor condition and need
to be protected from further cutting. The sessile oak forests
are few and their fragments are at the altitudes ranging
from 700 to 900 m, which are mainly degraded. In the
contact area between the oak and beech belt, on the eastern
side of Radan mountain, the polydominant forest communities of Turkish hazel and Caucasian linden are distributed
in their refugium at the altitudes ranging from 850 to 1000
m. At the area of Delivode, on wetlands at the altitudes
ranging from 850 to 950 m, there are the communities of
several different species of maple and hornbeam. At the
altitudes ranging from 900-1400 m, the mountain beech
forests of regional climate character are distributed. Radan
mountain is of great interest for science, due to its richness
of flora and vegetation and deserves to be protected as a
natural area. At the area of Radan mountain the sites with
characteristic types of forest ecosystems have been determined. According to their values, the borders of protection
regime I (first) at the sites “Prolom”, “Ripivode” and
“Petrovac”, as well as of protection regime II (second) have
been determined.

Кључне речи: планина Радан, шумска вегетација, природно добро, режими заштите

Key words: Radan mountain, forest vegetation, natural
area, protection regimes
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UVOD

Особености шумске вегетације
ширег подручја Радана
Подручје природног добра Радана обухвата
горње делове сливова Топлице, Пусте реке и Јабланице. У средишњем делу се налази планински
масив Радан. Шири предео Радана и његове околине је под утицајем субмедитерана. Клима је
умерено континентална са топлим и сувим летима, високим средњим месечним температурама и
релативно благим зимама (Милосављевић, 1948;
Вујевић, 1953). Отвореност подручја према долинама Јабланице и Јужне Мораве, омогућила је
струјање ваздуха са југа. Шири предео Радана са
запада обухвата Соколов вис (1370 m), Равну планину (1126 m) и Мајдан планину (1052 m). Већина
осталих висова су од 600-1000 m н.в., тако да се
ради о средњевисоком брдско-планинском терену.
Подножје Радана и његове шире околине простире се на бившим језерским терасама лесковачке котлине у чијем се саставу налазе језерски седименти са знатним количинама кварцног песка и
црвенкасте песковите глине (Милојевић, 1924).
Простране терасе између 300 и 500 m н.в. се врло
благо спуштају и повезују са нижим деловима котлине, без стрмијих падина и дубљих увала. Тиме
се објашњава одређено распрострањење шумских
заједница у овом делу јужне Србије. Сладунова
шума се налази на плакорним теренима и на благим падинама. У плићим увалама се јавља сладуново-церова шума, а у дубљим јаругама у мањим
фрагментима, китњаково-грабова или брдска букова шума.
Главна особеност овог подручја је појава и
распрострањење чистих сладунових шума и климарегионалност заједнице китњака. Поред климатогене заједнице сладуна и цера са грабићем широко је распрострањена на плакорним теренима
бивших језерских тераса едафоклиматогена шума
сладуна. Она се простире од Лебана преко Кремена до Пусте реке и од Бучумета до Карађорђевца,
Петровца и Голог рида. Типичне састојине се налазе на отвореним теренима, који нису заклоњени
суседним високим гребенима, на 300-400 m н.в.
(Мишић и др. 1982; Јовановић и др. 1983, 1984).
Поред плакорних терена, у ширем подручју Радана ова заједница се у околини Медвеђе пружа и
до 850 m н.в. На Мајдан планини сладунова шума
на андезиту насељава благо таласасте терене од
700-800 m н.в., између Равне главице на југоистоку и Мелигота на северозападу. Типична састојина сладуна се налази код места Дренце у близини
рудника Леце (Мишић и Динић 1978; Јовановић и
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др., 1982). Комплекс еколошких фактора условљава распрострањење овог типа шуме: клима јужне
Србије, изложеност читавог терена југу, изложеност и отвореност широких гребенова, платои и
благо нагнуте падине. У Македонији је распрострањена шума сладуна између 800-1000 m н.в.
(Ризовски, 1974), што је условљено, такође, топлом и сувом климом, тако да се границе фитоценоза, као и у јужној Србији подижу навише.
Климарегионални тип китњакове шуме у
овом подручју, као и јужније између Врања и Бујановца (Мишић и др. 1982) насељава платое гребенова изнад 900 (950 m н.в.). На Мајдан планини ова шума заузима велике површине између
850-1050 m, док је на суседној Равној планини
нема или је ретка.
У ширем подручју Радана планинска букова
шума изграђује висински појас као климарегионална шума од 1000-1400 m н.в. С обзиром да у
овом пределу преовлађују средње високи масиви
од 600-1400 m, горњу границу чине планинске
букове шуме.
Шуме овог подручја су претежно изданачке.
Најчешће су приватне. Шуме бољег квалитета су
очуване само у дубљим увалама и на већим надморским висинама на Радану, Равној планини и
Мајдан планини. Еколошки услови на већим висинама су повољнији па се шуме и поред експлоатације брже обнављају него на нижим надморским висинама и изложеним стаништима, која
стоје под већим утицајем климе јужне Србије и
већим утицајем човека. Највише су деградоване
шуме на теренима до 850 (900 m) на којима су
широко распрострањене климатогене шуме овог
подручја: шума сладуна и цера са грабићем и едафоклиматогена заједница сладуна. Изнад 900 m
н.в. налазе се боље очуване шуме китњака као и
планинске букове шуме.

METODE
Овај рад је настао на основу Студије заштите
Предела изузетних одлика „Радан“ која је обрадила група аутора различитих специјалности (2001).
Као стручна и документациона основа коришћени
су подаци Студије заштите Предео изузетних одлика „Радан“.
Фитоценолошка и педолошка истраживања
шумских екосистема планине Радан вршена су
више година. У пределу Деливода, богатом потоцима, у заједници јавора и граба истраживања су
вршена 1997. године. Храстове, букове и реликтне
шуме са мечјом леском истраживане су 2000. го-

Специфичности шумске вегетације планине Радан будућег природног добра

дине. Допунска испитивања у шумама Радана су
вршена 2011. и 2012. године. У овом раду су приликом описа заједница наведене само врсте у
спрату дрвећа.

REZULTATI
VEGETACIJSKE SPECIFI^NOSTI
[UMSKIH EKOSISTEMA
PLANINE RADAN
Комплекс абиотичких и биотичких фактора на
Радану условио је појаву и распрострањење реликтних полидоминантних и осиромашених шумских заједница са мечјом леском и кавкаском липом, као и велико флористичко богатство
китњакових, китњаково-грабових и букових шума.
Планина Радан је саставни део вулканско андезитског масива Леце, чији је вулканизам почео
у горњем олигоцену (Јовановић и др., 1972). Значајно је да су андезитске, лавичне и пирокластичне стене на овим теренима веома униформне. Хемизам свих андезитских стена је веома сличан.
Ове стене садрже око 60% SiO2, око 5,5% CaO,
3,5% Na2O и око 2,5% K2O (Јовановић и др.,
1972). Овакав минерални састав андезита, између
осталих фактора, условио је појаву и распрострањење мечје леске на Радану. У клисурама источне
Србије мечја леска се најчешће јавља на рендзинама и смеђим земљиштима на кречњаку (Мишић, 1981, 1982).
Следећа карактеристика је велика разуђеност
планине Радан. Главни правац пружања овог масива је север-југ. Централни део Радана је у изворишту Пусте реке, Мале и Велике Лопарде и Шапота. Са ових висова се спуштају падине
различитих експозиција и нагиба са увалама и
дубоким јаругама. Од висова се одламају комади
андезитских стена, који формирају покретне и
непокретне сипаре видљиве на целој планини до
самог подножја. На оваквим стаништима су се
образовала разноврсна земљишта, од ранкера до
смеђих еутричних земљишта на андезиту и дациту. Велики део терена је богат потоцима, који ова
станишта стално влаже, нарочито при обилнијим
падавинама. Оваква дисецираност терена, прекривеност појединих станишта комадима андезитских стена, рефугијални карактер источне
стране Радана и утицај топле климе јужне Србије, омогућили су успевање мезофилних и термофилних, а посебно реликтних полидоминантних
шумских заједница.

Занимљива природна реткост на Радану је бифуркација реке Деливоде на источним падинама
ове планине. На 900 m н.в. Деливода десним краком одводи воду Ивањској реци, а левим краком
напаја саставницу Магашке реке – Изворски поток. У оваквом пределу на андезитској подлози
богатој изворима налази се заједница са више
врста јавора и граба.
У ширем подручју Радана, који обухвата Кремен, Пусту реку, Лебане, Прекопчелицу па све до
Ивања на бившим језерским терасама од 300-500
m н.в. налазимо у фрагментима чисте шуме сладуна и заједнице сладуна и цера.

RASPROSTRAWEWE I STAWE [UMA NA
RADANU
Висинско распрострањење шума на Радану је
условљено положајем саме планине, рељефом,
климом, геолошком подлогом и земљиштем. До
800 m н.в. се простире заједница сладуна и цера.
Китњакових шума има мало и у фрагментима се
налази од 700 до 900 m н.в. У контактном делу
између храстовог и буковог појаса, на источној
страни Радана, у рефугијуму су распрострањене
реликтне полидоминантне шумске заједнице са
мечјом леском и кавкаском липом од 850 до 1000
m н.в. У пределу Деливода на влажним стаништима од 850 до 950 m н.в. налази се заједница са
више врста јавора и граба. Од 900 до 1400 m н.в.
распрострањене су букове шуме које на овој планини имају климарегионални карактер.
Заједница сладуна и цера (Quercetum frainettocerridis Rudski 1949 s.l.)
У подножју Радана, на источној страни, на
широким језерским терасама од 650 до 800 m н.в.,
на еутричном смеђем земљишту на андезиту, широко је распрострањена заједница сладуна и цера.
Због отворености читавог предела према лесковачкој котлини и веома топле и суве климе, у овим
шумама нема грабића (Carpinus orientalis Mill.).
Ова фитоценоза је климатогена за подножје Радана. Шума је претежно изданачког порекла. У снимљеној састојини, склоп шуме је најчешће од 0,6
до 0,7. У спрату дрвећа висине од 10 до 16 m,
пречника од 10-30 cm налазе се сладун (Quercus
frainetto Ten.) и цер (Quercus cerris L.). Ова шумска заједница је у лошем стању тако да је треба
заштитити од даљих сеча. Потребно је уносити
врсте дрвећа које припадају овом типу шуме.
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KITWAKOVE [UME
Заједница храста китњака (Quercetum petraeae
Černjavski и B. Jovanović 1953 s.l.)
Китњакова шума има мало распрострањење
на Радану. У прошлости је била шире распрострањена у појасу од 750-950 m н.в. На осојним падинама се граничи са брдском буковом шумом, а на
топлијим падинама са заједницом сладуна и цера.
Китњакове шуме су деградоване у мањој или већој мери јер се стално користе поједина стабла,
тако да су многе састојине отвореног склопа. Стање китњакових шума је веома лоше и оне све
више смањују свој ареал на Радану.
Заједница китњака и цера (Quercetum petraeaecerridis B. Jovanović 1979 s.l.)
На источној страни Радана, на јужним експозицијама, између блокова андезитских стена, на
нагибима од 300-500 и надморским висинама од
950-1000 m н.в. налази се заједница китњака и
цера. То су шуме отвореног склопа са појединачним гранатим стаблима китњака, цера и црног
јасена. Цер и китњак су семеног порекла, ниског
раста. У снимљеној састојини, у спрату дрвећа
висине од 8-15 m, пречника од 10-50 cm налазе се
следеће врсте: китњак (Quercus petraea), цер
(Quercus cerris) и црни јасен (Fraxinus ornus). Земљиште припада литосолу или плитком ранкеру
на андезиту.
Заједница китњака и граба (Querco petraeaeCarpinetum betuli Rudski 1949 s.l.)
Због сече китњакових стабала на Радану, тип
китњаково-грабове шуме је смањио свој ареал.
Ова фитоценоза заузима положаје између брдских
букових и сладуново-церових шума. То су претежно плитке увале и осојне падине.

[UMA JAVORA I GRABA
Заједница јавора и граба (Aceri-Carpinetum
betuli Dinić et V. Jovanović, 1998)
Фитоценоза јавора и граба је распрострањена
у пределу Деливода на Радану. Овај предео има
рефугијални карактер, богат је потоцима, који ове
терене стално влаже, а посебно набујају за време
великих киша. Терен претежно изграђују андезитске и дацито-андезитске стене, а громаде ових
стена су расуте по површини. Земљишта су хуму-
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сно-акумулативна, слабо развијена, плитка до
средње дубока, а понегде и дубока смеђа земљишта, претежно на андезиту (Динић и др., 1998).
Заједница јавора и граба се налази у контактном
делу између храстовог и буковог појаса, на 850950 m н.в., на источним и североисточним експозицијама, на нагибу од 2-50. У снимљеној састојини, склоп дрвећа је претежно од 0,7-0,8. У спрату
дрвећа висине од 20-25 m, пречника од 15-50 cm,
налазе се следеће врсте: граб (Carpinus betulus),
млеч (Acer platanoides), горски јавор (Acer
pseudoplatanus), клен (Acer campestre), јасика
(Populus tremula), дивља трешња (Prunus avium),
буква (Fagus moesiaca), ива (Salix caprea), дивља
крушка (Pirus piraster) и др. Граб насељава претежно „греде“, а јавора има више на земљиштима
између громада андензитских стена. Већи број
дрвећа и жбунова у овој састојини указује на блискост ове заједнице са полидоминантним шумама
букве и храста са мечјом леском. По саставу и
богатству врста у овом рефугијуму, можемо рећи
да ова фитоценоза има реликтни карактер. Заједница јавора и граба је деградована под утицајем
прореда и сеча. Јавор је више угрожен и јасно се
види да је некада имао већу бројност и покровност у овом пределу. Због угрожености ових састојина, треба цео предео Деливода заштитити и
забранити сечу. Млеч и горски јавор треба уносити у деградоване делове ове заједнице. Граб на
„гредама“ не треба сећи, јер је ова врста добра
заштита од бујица.

RELIKTNE POLIDOMINANTNE
[UMSKE ZAJEDNICE
На источној страни Радана, у контактном делу
између храстовог и буковог појаса, на надморским
висинама од 850-1000 m, распрострањене су реликтне полидоминантне и осиромашене шумске
заједнице са мечјом леском (Corylys colurna L.) и
кавкаском липом (Tilia caucasica Rupr.).
Реликтну шумску вегетацију на андезитској
подлози на овом масиву први је открио и описао
Видак Јовановић (1982, 1984).
Према Мишићу (1997) реликтне полидоминантне шумске заједнице са мечјом леском се најчешће налазе у кречњачким клисурама, кањонима, дубоким увалама и у широко заклоњеним
изворишним челенкама. Ове шуме су распрострањене и „у оптималном контактном делу између
храстовог и буковог појаса и то опет у неком планинском облуку окренутом ка северу“ у коме нема
великих температурних колебања, а изостају дуге
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летње суше и јаки мразеви, што погодује опстанку многих реликтних врста. Услед велике купираности Радана и присутности громада андезитских
стена, рефугијум реликтних шума са буквом је
вишеструко заклоњен. Поред заклоњености целокупне источне стране Радана, рефугијум се састоји од дубоке долине са стрмим странама прекривеним громадама андезитских стена. У овом
рефугијуму, изнад планинарског дома, на Радану,
распрострањена је серија реликтних шума. Ове
заједнице чине један еколошко-вегетацијски низ,
пружајући се од заклоњених увала и доњих и средишњих делова падине (заједнице са буквом) до
стрмих падина на блоковима стена (шума са јаворима и грабом).
Полидоминантна заједница храстова, мечје
леске и других врста (Querco – Coryletum
colurnae (Mišić, 1967) silicicolum V. Jov. 1982)
Ова полидоминантна заједница поред терцијерних реликата садржи већи број врста дрвећа и
жбунова. Детаљно је описана и свестрано истражена у кречњачким клисурама источне и јужне
Србије. Најшире је распрострањена у Ђердапу
(Мишић, 1967, 1981, 1982) на рендзинама и смеђим земљиштима на кречњаку, на гребенима великих амфитеатралних увала Великог и Малог
Штрпца, окренутих Дунаву на 200-600 m н.в. На
Радану се ова фитоценоза налази у прелазном
делу брдског и планинског појаса на висинама од
850-900 m н.в. (В. Јовановић, 1982, 1984) на серији земљишта на андезиту. Карактеристично је да
у овој шуми нема грабића. Земљиште припада
посмеђеном еутричном реголитичном ранкеру. У
састојини у близини планинарског дома на Радану
склоп шуме износи 0,9. У спрату дрвећа висине
од 10-25 m, пречника од 15-45 cm налазе се следеће врсте: мечија леска (Corylus colurna), цер
(Quercus cerris), сладун (Quercus frainetto), китњак
(Quercus petraea), млеч (Acer platanoides), горски
јавор (Acer pseudoplatanus), клен (Acer campestre),
дивља трешња (Prunus avium), црни јасен
(Fraxinus ornus), граб (Carpinus betulus) и брекиња (Sorbus torminalis). У спрату нижег дрвећа висине 5-10 m, пречника од 5-15 cm јавља се сличан
састав врста. Ова реликтна фитоценоза је била
широко распрострањена на Радану. Сада су на
овом терену саграђене викендице. По појединачним стаблима мечје леске пречника 50-70 cm и
висине од 25-30 m, може се проценити некадашње
пространство и виталност ових шума. Око планинарског дома, шуме су најчешће у приватном власништву. По причању мештана и данас се секу
стабла мечје леске и читави комплекси ових шума.

Полидоминантна заједница букве, мечје леске
и других врста (Fago moesicae - Coryletum
colurnae (Mišić 1966) silicicolum V. Jov. 1982)
Реликтна полидоминантна шумска заједница
букве, мечје леске и других врста дрвећа први пут
је откривена у Ђердапу у Пецкој бари, у кањону
Казан (Мишић 1967). Касније је ова фитоценоза
констатована на више локалитета у Србији, претежно у клисурама и кањонима источне и јужне
Србије (Ресавска клисура, кањон Лазареве реке,
клисуре Масурице и Јерме, клисуре притока Грзе
и др.). Ова заједница је најбоље изражена и најшире распрострањена у рефугијумима Ђердапа
(Мишић, 1981, 1982). Најчешће се ова фитоценоза среће на кречњаку. На Радану је овај тип шуме
откривен на андезиту, на источној страни на 850950 m н.в. У овој шуми блокове андезитских стена прекрива колувијални материјал у коме преовладава детритус стене, али се у њему налази и
фракција ситне земље. Према механичком саставу
ситне земље, анализирани колувијум спада у иловаче, а узимајући у обзир хемијске особине припада еутричном силикатном колувијуму. Земљиште се одликује доста високим садржајем хумуса
и укупног азота, као и приступачних облика фосфора и калијума. У снимљеној састојини, на 950
m н.в., у рефугијуму, на североисточној падини,
нагиба 35-400 склоп шуме је 1,0. У спрату дрвећа,
висине 20-25 m, пречника 20-40 cm (има појединачних стабала пречника до 100 cm) налазе се
следеће врсте: буква (Fagus moesiaca), горски јавор (Acer pseudoplatanus), млеч (Acer platanoides),
мечја леска (Corylus colurna), кавкаска липа (Tilia
caucasica), ситнолисна липа (Tilia cordata), дивља
трешња (Prunus avium), бели јасен (Fraxinus
excelsior), граб (Carpinus betulus), брдски брест
(Ulmus montana), брекиња (Sorbus torminalis) и др.
Спратови нижег дрвећа, жбунова и приземне флоре су веома разноврсни и богати. Шуме букве и
мечје леске и других врста дрвећа најчешће се
налази у доњим и средишњим деловима падина.
Сложени микрорељеф од андезитских стена и еутрични силикатни колувијум погодује развитку
великог броја врста дрвећа у једној састојини.
Оваква станишта треба строго заштитити и забранити сечу.
Полидоминантна заједница јавора, кавкаске
липе и других врста (Aceri – Tilietum caucasicae
silicicolum V. Jov. 1982)
Полидоминантна заједница јавора, кавкаске
липе и других врста дрвећа први пут је откривена
на Радану на локалитету „Борови“ на висини 900
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(950) m на стrмим падинама нагиба 45-500 (V. Јовановић 1982). Ова се шума у једном еколошком
низу простире изнад заједнице букве и мечје леске. У снимљеној састојини на 950 m н.в., на североисточној падини и нагибу 35-400 на андезитским стенама, у спрату дрвећа констатоване су
следеће врсте: кавкаска липа (Tilia caucasica),
мечја леска (Corylus colurna), горски јавор (Acer
pseudoplatanus), млеч (Acer platanoides), бели јасен (Fraxinus excelsior), граб (Carpinus betulus),
ситнолисна липа (Tilia cordata). Склоп шуме је
0,8. Висина стабала износи 15-20 m, а пречник
10-35 (50) cm. Ову шуму треба строго заштитити
јер се налази на стрмим падинама на крупним
блоковима андезитских стена.
Реликтна осиромашена шума букве и мечје
леске (Corylo colurnae – Fagetum moesiacae B.
Jov (1955, 1979)
На Радану је ова заједница настала у процесу
осиромашења сложеније и богатије заједнице. Налази се у доњем делу падине, на блажем нагибу,
у еколошком низу, испод фитоценозе Fago
moesiacae – Coryletum colurnae. Снимљена састојина на 920 m налази се на блоковима андезитских стена, на североисточној падини нагиба 50.
Склоп шуме је 0,8. У спрату дрвећа, висине 15-20
m, пречника 15-35 cm налазе се следеће врсте:
буква (Fagus moesiaca), граб (Carpinus betulus),
мечја леска (Corylus colurna), брекиња (Sorbus
torminalis), дивља трешња (Prunus avium) и др.
Букова шума са мечјом леском је претежно изданачког порекла, треба је као и све остале полидоминантне шуме заштитити и забранити сечу.

BUKOVE [UME
Брдска букова шума (Fagetum submontanum
moesiacum (Rudski 1949) B. Jov. 1976)
Брдска букова шума на Радану се јавља мозаично у виду мањих састојина у зони храстова од
600-900 m н.в. Прилично је деградована и знатне
површине под овим типом шуме су уништене. Састојине су јако проређене честим сечама, а очуване шуме се карактеришу богатим саставом врста
у спрату жбуња и зељастог покривача што указује на порекло од мешовитих шума. У проређеном
склопу шуме, добро успева подмладак букве, тако
да је обнова шуме добра. У снимљеној састојини,
на надморској висини 800 m, у пределу Деливода,
на северној падини и нагибу 100, у склопу дрвећа
поред букве се налазе следеће врсте: дивља тре-
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шња (Prunus avium), горски јавор (Acer
pseudoplatanus), клен (Acer campestre), млеч (Аcer
platanoides), граб (Carpinus betulus). С обзиром на
велики број посечених стабала у брдској буковој
шуми на Радану (створени су пашњаци и ливаде),
требало би преостале шуме заштитити.
Планинска букова шума (Fagetum moesicae
montanum B. Jov. 1953 (non Rudski 1949)
Планинске букове шуме на Радану су климарегионалне у појасу између 800 и 1400 m н.в. и
налазе се на свим експозицијама. Општа умереност регионалне климе, земљиште на андезиту,
повољна микроклима и педоклима, богатство
извора и потока и висока релативна влага ваздуха,
омогућавају на овом масиву одличан прираст, високу продукцију дрвне масе и добру обнову планинских букових шума. Овај тип шуме обухвата
читав низ деградационо – реградационих фаза, јер
су вршене сече различитог интезитета, тако да
има добро очуваних састојина које се добро обнављају, и оних деградованих све до крајње девастације. Снимљена је шума испод врха Шапот, на
1350 m н.в. на североисточној падини и нагибу
5-100. То је падина широког гребена на коме има
крупних андезитских стена. Земљиште је дистрично смеђе на дацито – андезиту, са јако развијеним хумусним хоризонтом. Склоп шуме је
0,8. У спрату дрвећа висине 15-35 m и пречника
15-25 (70) cm доминира буква (Fagus moesiaca).
И поред велике деградације ових шума односно
сече престарелих стабала букве старости преко
150 година, констатована је добра обнова букве
семеним и вегетативним путем што говори о оптимуму за развитак ове климарегионалне букове
шуме. Треба заштитити велике површине очуваних састојина планинске букве не само у оквиру
предела као целине, већ и посебно у оквиру појединих резервата.
Букова шума са Festuca drymeia Mert et Koch
(Festuco drymeiаe-Fagetum montanum
B. Jov. 1973)
У планинском појасу од 900-1300 m н.в., ова
заједница заузима претежно топлије експозиције
већег нагиба, где су едафски услови битно погоршани. Овај тип шуме се среће и у брдском појасу
на Радану. Посебан екотип букве се прилагодио на
овим стаништима. У долини Боринске реке констатовано је широко распрострањење проређених
букових шума семеног и изданачког порекла на
јужним и југозападним падинама, на нагибу 20300, на 1200-1300 m н.в. Земљиште припада плит-
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ком посмеђеном, реголитичном ранкеру на дацито
– андезиту. У снимљеној састојини, у спрату дрвећа, висине 20-30 m и пречника 20-50 cm присутна
је само буква. Густ подмладак букве висине 1-4 m,
прекрива 30% површине. Веће прореде у овом типу
шуме су омогућиле ширење и доминацију врсте
шумског вијука (Festuca drymeia). С обзиром да састојине овог типа шуме заузимају претежно јужне
и југозападне експозиције и да су станишта подложна ерозији, потребно је заштитити ове шуме од
сече, односно претераног отварања склопа.
Вредновање шумске вегетације при издвајању
природног добра Радан
Подручје Радана је извредновано за заштиту те
је у зависности од природних вредности, антропогених утицаја, мера заштите и очувања одређена
просторна огранизација поручја, односно природне
вредности су валоризоване кроз режиме заштите I,
II и III степена. Под режимом заштите I степена,
посебно вредна и значајана подручја са полидоминантним шумама и планинским буковим шумама су
три изоловане површине које представљају најрепрезентативније и биолошки највредније природне
целине масива Радана.
Локалитет „Пролом“ обухвата површину од
278,03 ha. Локалитет је део јужних страна планине
Соколовице. Налази се изнад Проломске бање у северозапаном делу природног добра. Обухвата надморске висине од 650 до 780 m, јужних експозиција, на врло стрмом терену, уједначеног нагиба (16
до 200). Земљиште је еутрично смеђе или гајњача,
јако скелетно. Вегетацијски профил чине ценоеколошке групе следећих типова шума: шума китњака
и цера, шума грабића са храстовима и шума грабића и црног граба. Све ове састојине су реликтне
полидоминантне са великим бројем жбунастих и
дрвенастих врста различитих еколошких особина
од којих су многе у категорији строго заштићених
и заштићених врста.
Локалитет „Рипиводе“ обухвата површину
од 90,68 ha. Налази се у централном делу природног добра и централном делу планине Радан, на
падинама испод врha Соколовац (1260 m) па све до
1336 m испод врha Шопота. У геоморфолошком
смислу овај простог представља клисуру Велике
реке на којој се јавља мноштво хидролошких вредности у виду каскада, слапова, водопада и џиновских лонаца. Отуда и назив за локлалитет Рипиводе. Простор је обрастао планинском шумом букве
доброг квалитета, густог склопа и доброг здравственог стања. На појединим местима, на стрмим
теренима до 20о, на југоисточним експозицијама

долази до инверзије вегетације и јавља се шума
китњака и цера са мноштвом како термофилних
тако и мезофилних врста. Значај овог простора
утолико је већи када се зна да је реч о делу који
је типичан рефугијум са очуваном вегетацијом
и представља уточиште за многе ретке и угрожене биљне и животињске врсте.
Локалитет „Петровац“ обухвата површину
од 708,80 ha. Налази се у југоисточном делу
природног добра. Главни правац пружања је север-југ, односно од Малог Петровца до Петровца. Главна хидролошка особеност локалитета је
Ледени извор. Највиша тачка локалитета је Св.
Петар (1149 m). Локалитет у вегетацијском смислу представља контакт између храстовог и буковог појаса, на надморској висини од 850-1000
m, на серији земљишта на андензиту. На њему
су распрострањене реликтне полидоминанте
осиромашене шумске заједнице са мечијом леском и кавкаском липом. Сложену серију реликтне вегетације обухватају шумске заједнице:
храстова, мечије леске и других врста, потом
букве, мечије леске и других врста, као и јавора,
кавкаске липе и других врста. Осим тога, на локалитету се јављају специфична станишта на
сипарима изграђена од крупних комада андезитских стена. На овим стаништима значајан је
флористички диверзитет зељастих мезијских
ендемичних врста. На простору локалитета Петровац присутне су веома ретке или угрожене
врсте птица.
Под режимом заштите II степена обухваћена
је површина под стаништима највреднијих биљних и животињских врста која се великим делом
налазе у планинској шумској зони, са осам локалитета очуваних реликтних полидоминантних
шума и планинских букових шума.
Локалитет „Рударе–Девојачки крш“ површине од 804,61 ha се налази у западном делу
заштићеног природног добра. Простор Рударе и
Девојачки крш обрастао је шибљаком грабића,
шумом китњака и цера, шумом букве, шумом
цера, шумом сладуна и цера и шумом граба.
Осим шумских екоситема присутни су пашњаци
ливаде, као и камењари. Хидролошки је значајно јер се на Проломској реци јавља периодично
Проломско језеро у Проломској реци регистровано је присутво рибе Salmo trutta m. Fario, која
је ретка врста и налази се на списку врста за
Црвену књигу бескичмењака.
Локалитет „Соколовица“ обухвата површину од 558,86 ha на Соколовици, у северозападном делу природног добра. Простор локалитета се налази на надморским висинама од 580

27

Анка Динић, Драгана Остојић, Биљана Крстески

до 920 m. Обрастао је шумом китњака, шумом
букве, шумом букве, граба и липе, шумом граба,
шумом китњака, букве, граба и липе, шумом китњака, цера и граба, шумом цера и шибљаком грабића. На Соколици су присуте веће површине под
пашњацима. Препознатљиво је и значајно место
Беговића гроб - станиште ретких лишајева
(Candelaria concolor, Rhiyocapron badioatrum). Стене Соколовог виса, значајно су станишта новооткривене биљне врсте тј. Sempervivum zeloborii x
Jovibarba heuffelii. Ова врста је у категорији угрожених таксона и налази се на Црвеној листи флоре Србије.
Локалитет „Радан“ се налази у централном
делу природног добра, на Радану и Арбанашкој
планини. Површина локалитета износи 1729,99
ha. Простор локалитета највише је обрастао шумом букве, потом шумом китњака, граба и цера,
шумом китњака, шумом цера, шумом букве, граба
и липе, шумом граба, шумом сладуна, шумом граба, шумом букве, граба и липе, шумом цера, китњака, сладуна, медунца и граба, шумом сладуна и
шубљаком грабића на надморским висинама од
600 до 1300 m. Значај овог локалитета огледа се
у распротрањењу реликтних полидоминантних
заједница, које одликују комплекс еколошких фактора и услова животне средине на овом простору.
Локалитет „Горњи Гајтан“ обухвата површину од 227,90 ha, у Горњем Гајтану у централном делу природног добра. Простор је обрастао
највећим делом шумом букве, потом шумом сладуна и цера, шумом цера, сладуна, медунца и
граба, шумом граба и шумом јасике на надморским висинама од 800 до 1200 m. Ту се налази
посебна тачка Равниште – фосилна језерска површ. Клисура Гајтанске реке на локалитету Горњи Гајтан има и геолошку вредност. Соколов вис
– андензитске стене, станиште ретких врста лишајева (Phaeophuscia endococcina, Rhiziocapon
lecanorinum). Велики Соколов крш је станиште
птица.
Локалитет „Петрова гора - Деливода“ обухвата површину од 182,16 ha, у централном делу
природног добра на Петровој гори на надморкој
висини од 800 до 1000 m. Обрастао је шумом
букве, шумом граба, шумом цера, шумом јасике.
У одељењу 9/ц присутна полидоминантна реликтна заједница букве, црног граба и липе. Посебна
вредност овог простора је у присуству фитоценозе јавора и граба (Aceri-Carpinetum betuli Dinić et
B. Jov. 1998) Заједница се јавља у малом амфитеаторском облику у коме се налазе реликтне са
мечјом леском и кавкаском липом. На локалитет
је присутан ретки епителни лишај (Lasallia
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pustulata). Локалитет има изражену и хидролошку
вредност. Наиме, речни ток реке се дели на два
слива (бифуркација). Деливоде су и станиште
многих птица.
Локалитет „Гајтанска врата“ заузима површину од 207,96 ha. Налази се у југоисточном делу
природног добра, на надморским висинама око
1000 m. У северном делу локалитета протиче Борска река. Обрастао је шумом букве, шумом китњака, цера и граба, шумом сладуна, и шумом китњака. Припада сипарском типу предела, пa je у
великом заступљена и вегетација сипара и точила,
коју чине представници ретких и строго заштићених биљних врста.
Локалитет „Свињиште“ обухвата површину
од 72,99 ha. Налази се у јужном делу природног
добра на месту Свињиште, на надморској висини
од 700 до 1050 m. Простор је обрастао шумом цера
и китњака, шумом китњака и шумом букве. На локалитету су присутни и пашњаци и камењари.
Локалитет „Заграђе“ обухвата површину од
21,42 ha. Налази се на југозападном делу природног добра, уз саму границу. Надморска висина се
креће од 620 до 770 м. Простор је обрастао шумом букве и шумом цера и китњака. Главна особеност простора је у појави и распрострањењу
чистих сладунових шума и климарегионалних
заједница китњака. Ова врста вегетацијске особености значајна је за цело подручје Радан планине.

ZAKQU^AK
По богатству флоре и вегетације планина Радан је веома интересантна за науку и заслужује да
буде издвојена као природно добро.
Радан се налази у југоисточној Србији. У његовој близини нема високих планинских масива, тако
да је у потпуности изложен клими јужне Србије.
Комплекс еколошких фактора, укључујући
климу, рељеф, геолошки састав, условио је распрострањење храстових, букових и реликтних
шумских заједница.
У подножју Радана се налази климатогена
шума сладуна и цера на еутричном смеђем земљишту, на андезиту на 300-800 m н.в. Значајно је да
у овој шуми нема грабића и да је претежно изданачког порекла. Због лепоте пејзажа који се пружа
од врха Радана према Лесковачкој котлини, ова
шума захтева већу негу и заштиту с обзиром да је
деградована и налази се најчешће у лошем стању.
Китњакове шуме распрострањене у појасу од
750-950 m н.в. су најчешће деградоване као и сладуново церове шуме. Стање ових шума је врло
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лоше, и оне све више смањују свој ареал, па их
треба строго заштитити.
На источној страни Радана у контактном делу
између храстовог и буковог појаса на надморским
висинама од 850-1000 m, на серији земљишта на
андезиту распрострањене су реликтне полидоминантне и осиромашене шумске заједнице са мечјом леском (Corylus colurna L.) и кавкаском липом
(Tilia caucasica Rupr.). Специфична станишта на
сипарима од крупних комада андезитских стена,
и велико флористичко богатство реликтних шума
у којима се у једној састојини налази преко 10
врста дрвећа, захтева строгу заштиту ових заједница и читаве источне стране Радана, који у целини са буковим шумама које се простиру од 8001400 m н.в. представља целовити рефугијум.
Фитоценоза јавора и граба се налази у пределу Деливода у великом амфитеатралном облуку у
коме се налазе реликтне шуме са мечјом леском и
кавкаском липом. Ова заједница јавора и граба се
налази у контактном делу између храстовог и буковог појаса на 850-950 m и по саставу и богатству врста има полидоминантан карактер. Ова
заједница и шуме са мечјом леском у континуитету чине један вегетацијски низ. Због угрожености
ових састојина од сече, треба да се читав предео
Деливода заштити. Граб у овим шумама на „гредама“ не треба сећи јер је ова врста добра за заштиту од бујица.
Планинска букова шума је климарегионална у
појасу између 800-1400 m н.в. Општа умереност
регионалне климе, земљиште на андезиту, повољна микроклима шуме, богатство извора и потока
и висока релативна влага ваздуха, омогућавају на
овој планини, одличан прираст, високу продукцију дрвне масе и добру обнову букових шума. Међутим, услед честих сеча има много деградованих
букових састојина. На већим надморским висинама има и очуваних високих букових шума. Поред
чистих планинских букових шума распрострањене су и шуме са врстом Festuca drymeia у долини
Боринске реке на јужним и југозападним експозицијама од 1200-1300 m н.в. Услед велике прогаљености састојина, ове шуме су претежно отвореног
склопа те их треба заштитити од претеране сече.
Подручје Радана је извредновано за заштиту
те је у зависности од природних вредности, антропогених утицаја, мера заштите и очувања
одређена просторна огранизација поручја, односно природне вредности су валоризоване кроз режиме заштите I, II и III степена. Под режимом
заштите I степена, посебно вредна и значајана
подручја са полидоминантним шумама и планинским буковим шумама су три изоловане површине

које представљају најрепрезентативније и биолошки највредније природне целине масива Радана.
На овом подручју издвојени су простори са
карактеристичним типовима шумских екосистема,
на основу чијих вредности су дефинисане границе
режима заштите I (првог) на локалитеима „Пролом“, „Рипиводе“ и „Петровац“, као и границе II
(другог) степена.
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THE SPECIFIC CHARACTER OF FOREST VEGETATION OF THE FUTURE NATURAL
AREA RADAN MOUNTAIN
ANKA DINIĆ, DRAGANA OSTOJIĆ, BILJANA KRSTESKI

Summary
Radan mountain massif is located in southeastern Serbia, between the upper flows of the rivers Kosanica and Jablanica. Šapot, the highest peak of the massif (1409 m altitude) is covered with mountain beech forest. The geological
layer consists mainly of andesites and dacites. The eastern
side of Radan mountain is a refugium of specific orographic
indentation shaped like an amphitheater. The amphitheater is
in an arc, which protects its north and west side.
The sheltered landscape, warm and dry climate of
southern Serbia, the openness of the whole area to Leskovac valley, andesite layer, dissected relief and rich hydrographic network of small rivers and streams caused the
occurrence and distribution of relict polydominant forest
communities of Turkish hazel (Corylus colurna L.) and
Caucasian linden (Tilia caucasica Rupr.) and mixed oak
communities with maple and highly developed belt of
beech forests.
The sessile oak forests, which are distributed in the
belt at the altitudes ranging from 750 to 950 m, and mixed
forests of Hungarian oak and Turkey oak are mostly
degraded.
The phytocenoses of maple and hornbeam are present
at the area of Delivode, at the great amphitheatric arc,
which includes relict forests of Turkish hazel and Caucasian
linden. This community of maple and elm is in the contact
area between the oak and beech belt, at the altitudes
ranging from 850 to 950 m, and according to its composition
and abundance of species it is of polydominant character.

30

This community and Turkish hazel forests constitute a
vegetation range.
Mountain beech forest is of regional climate character
and located in the belt at the altitudes ranging from 800 to
1400 m. The average moderate regional climate, andesite
layer, favorable forest microclimate, the abundance of
springs and streams and high relative air humidity provide
an excellent growth on this mountain, the high growth of
tree mass and good rejuvenation of beech forests. At higher
altitudes, there are preserved high beech forests. Besides the
pure mountain beech forests, the forests with species
Festuca drymeia are also distributed in the Borinska river
valley on the southern and southwestern exposures, at the
altitudes ranging from 1200 to 1300 m. Due to the large
gaps of tree stands, these forests are predominantly of the
open canopy and should be protected from excessive cutting.
Floristic studies of forest communities have shown
that vegetation in the most tree stands is well-preserved.
Floristic richness was also determined, and especially in
polydominant forest communities with well distinguished
tree storeys. In the relict forests of Turkish hazel more than
10 tree species can be found in one stand of the tree storey.
At the area of Radan mountain the sites with
characteristic types of forest ecosystems have been
determined. According to their values,  the borders of
protection regime I (first) at the sites «Prolom», «Ripivode»
and «Petrovac», as well as of protection regime II (second)
have been determined.
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Извод: Заштићена стабла-записи представљају репрезентативна стабла, велике старости, атрактивног изгледа, културно – историјске вредности, која су значајана за очување генофонда врсте, али и биолошке
разноврсности подручја на којем се налазе. Заштита
стабала-записа датира од 1968. године када је заштићен храст запис у Породину, а данас постоји укупно
27 заштићених стабала-записа. Од заштићених стабала
највише има храстова, а међу њима предњачи храст
лужњак. Највећи број записа се налази у Шумадији и
Поморављу.

Abstract: Protected cross-trees (Serb. zapisi) are representative trees of old age, attractive appearance and cultural historical values, which are important for the preservation
of the species gene pool and biological diversity of the
area in which they are located. Conservation of cross-trees
dates back to 1968, when an oak cross-tree was protected
in Porodin, and today there is a total of 27 protected crosstrees. Most of the protected trees are oaks, and among them
the pedunculate oak is the most represented. The largest
number of cross-trees is in the regions of Šumadija and
Pomoravlje.
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UVOD
Биолошка веза човека са природом, односно
његова егзистенцијална зависност огледала се посебно у односу према дрвећу, коме су указивали
велико поштовање. Још у словенском паганском
периоду веровања су била јако изражена у обичајној и религиозној традицији. Дрвеће је имало улогу најпре божанства, које растући увис стреми ка
висинама где „живе“ богови. Веровало се да је
дрво станиште божанстaва и митских бића, у
чему се и огледала његова моћ. Делили су га на
оно које је настањено добрим (храст, липа, тиса,
дрен, јабука,.....) и која су запосела зла бића (орах,
зова,..), којих се треба чувати. Веровали су да у
крошњи сеновитог дрвета, најчешће липе, живе
добре виле као заштитна божанства и да се са
њих не сме откинути ни најмања гранчица ‹›како
се добре виле не би промениле››. Тако је липа постала свето дрво, самим тим и заштићена, што
потврђују стабла присутна у црквеним и мана-

стирским портама или њиховом непосредном
окружењу.
Tрагајући за насеобинама људи су крчили бујне шуме и при томе остављали најбоља стабла,
велика крошњаста родна стабла, листопадног и
дуговеког дрвета (храст, липа, дуд, дивља крушка
итд.) која су имала улогу записа. Та места су
представљала заветишта, односно култно место са
освећеним дрветом, која су заветно штитила племенску заједницу или насеље од злих сила, временских непогода, болести и сл. Та стабла су чинила духовно и колективно биће целе заједнице.
Често су била полазна тачка за сналажење у простору. По њему се одређивао положај насеља или
средишта, где се говорило: „Код записа“, „под
записом“. Око записа се одигравала сеоска слава
– литија (заветина), обичај за опште добро насеља, као предхришћански култ.
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METODOLOGIJA
Циљ овог рада јесте приказ заштићених стабала на подручју централне Србије, која имају
улогу записа. Као основни извори информација за
потребе овог рада коришћени су Централни регистар заштићених природних добара Републике
Србије, интерна документација Завода за заштиту
природе Србије и обсервације аутора приликом
обиласка ових стабала. У табели која је дата као
саставни део овог текста, дат је приказ заштићених стабала на територији централне Србије, са
основним подацима о сваком појединачном стаблу, укључујући врсту дрвета, врсту и категорију
природног добра, власништво итд. Као посебан
део поглавља са резултатима дати су приказ и фотографије појединих заштићених стабала и кратак
текстуални опис њихових темељних вредности.

REZULTATI SA DISKUSIJOM
Свето дрво, како се још назива запис представља први, најпримитивнији „храм“, односно светилиште са најстаријим обичајним обредима (поред каменог белега). Да је запис знатно старије
обредно место од храма, потврђују сакрални
објекти који су подизани поред или на месту записа, а који су по свему судећи заменили ова
древна прехришћанска светилишта. Чајкановић, у
свом делу „Мит и религија у Срба“ (1973) наводи
следеће: „У источној Србији старинско причешћивање копривом, о Ускрсу, врши се под зеленом
шљивом или другим зеленим дрветом, онако како
се у старим култовима вршило у храму или његовој непосредној околини“. Свето дрво, тј. дрво на
коме је „записан“ крст није се смело посећи (скрнавити). Уколико је запис биолошки неактиван
(услед удара грома или болести) поштује се до
нестанка и обнавља новом садницом. Веровање да
ће сваког ко уништава запис стићи заслужена казна, чувало га је и штитило. Самим тим, запис је
заштићен и сам себе чува до дубоке старости. Веровања о записима су се одржала кроз векове и
нараштаје. Хришћанска религија и култура се наставила на ову паганску баштину и део тих обичаја је сачуван и до данашњег дана (запис), у активном и неизмењеном облику. Како је запис
народна светиња, односно чувар села, мештани
празнују један дан у години, посветивши га одређеном светитељу за испуњење молитви и жеља.
Окупљају се око записа, формирају поворку крстоноша која иде кроз село и поново се враћа на
полазно место, заједно са свештеником као духов-
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ним лицем који одржава молитву и урезује или
обнавља стари крст на деблу записа. Крстоноше
обилазе око записа, ките га цвећем и често обавијају црвеним концем. Мештани на тај дан ништа
не раде, друже се уз празнични ручак. Уз поштовање записа и с вером у здравље, заштиту и напредак целог села, окупљени дан завршавају колом и забавом (вашар). Под записима су се некада
обављала суђења, јер се сматрало да на светом
месту човек није смео да лаже, а тако је имао прилику и да се исповеди. Такође, поред записа су се
одржавали зборови мештана и одлучивало се о
важним стварима за заједницу. Тако је, према предању Други српски устанак у Такову 1815. године
подигнут поред једног храста – записа, познатог
под именом «Таковски грм».
Дрво и шума су одувек имали, а имају и данас
велики значај у животу човека. Духовна и материјална култура друштва, као и његово развијање
веома су повезани са шумом и зато друштво шуми
много дугује. Човек се у борби са природом служио дрветом и шумом као средством за одржавање и побољшање услова живота, од прве гране
коју је користио да се одбрани и да лови, и прве
ватре коју је запалио, па све до најсложенијих грађевина (мостова, бродова, облакодера,..). Тако су
шуме одувек биле изложене негативном утицају
човека, који је на рачун њихових станишта подизао насеља и стварао нове обрадиве површине.
Како су са развојем цивилизације потребе за дрветом све више расле, површине под шумом у
Србији су бивале све мање. Тако је данас готово
цела Шумадија обешумљена, а некада је представљала „непрегледно море шума“ (Ламартин, 17901869) по чему је и добила име, о чему говоре
бројни записи путника кроз ове крајеве: „.. само
се местимично као на букете наилази на појединачна или групе старих стабала, често огромног
пречника, који дају представу о томе какве су
биле некадашње шуме“ (Ћоровић 1929, Јуричек
1923, Цветић 1905,..). Таква стабла су се разликовала од осталих импозантним изгледом, великом
старошћу и изузетним димензијама, а правилно
развијена крошња им је давала леп и правилан
хабитус, својствен њиховој врсти. Данас су многобројна оваква стабла, као представници некадашњих широко распрострањених бујних шума у
Србији, законом заштићена као споменици природе, ботаничког карактера. Законска заштита
природе у Србији се спроводи од 1948. године,
оснивањем организације за заштиту природе, односно Завода за заштиту природе Србије, чија је
једна од обавеза откривање природних добара
(подручја) вредних заштите, вредновање, категоризација и утврђивање режима заштите који им је

Стабла - записи као заштићена природна добра

потребан. Од почетка заштите до данас у централној Србији је заштићен већи број стабала – записа. Временом су нека изгубила репрезентативна
својства споменика природе услед физичких
оштећења (удара грома, људског фактора...) или
су последице лошег здравственог стања, тако да
су у току ревизије заштићених природних добара
скинута са листе заштићених добара. Сада се у
централној Србији под заштитом налази 24 стабла
– записа, различитих врста који су приказани у
табели бр. 1, док се још три стабла налазе у поступку заштите што даје укупан број од 27 заштићених стабала - записа.
Из табеле 1. може се приметити да највећи
број заштићених записа чине храстови и то храст
лужњак (Quercus robur L.) што је и разумљиво јер
је на подручју Србије храст као едификатор најчешће улазио у шумске заједнице (нпр. храст лу-

жњак у заједници шума лужњака и јасена Querceto-Fraxinetum serbicum Rudski) и да је храст
наше најквалитетније дрво, веома атрактивно и
моћно, названо још и „краљевско дрво“. Може се
приметити да заштићени записи поседују импозантне дендрометријске вредности, чији обим и
пречник дебла говори да су стабла велике старости. Вредновањем је утврђено да записи наведени
у табели поседују вредности на основу којих су
стављени под заштиту Државе и добили статус
заштићеног природног добра – споменика природе, ботаничког карактера, у складу са Законом о
заштити природе (Службени гласник РС, бр.
36/2009, 88/2010 и 91/2010). Како је приказано у
табели, на основу Општина у којима се налазе ова
заштићена стабла, највећи број заштићених стабала-записа се налази у средишњем делу централне
Србије (Шумадија и Поморавље).

Табела 1. Стабла записи као заштићена природна добра

3.

Стабло храста
цера
(Quercus
cerris L.)

СП
III

-

4.

„Лукића храст“
-Раниловић
(Храст сладунQuercus farnetto
Ten.)

Општина
Горњи
Милановац,
КО Доња
Црнућа

СП
II

Општина
Aранђеловац,,
КО Раниловић

1995.

СП
III

Општина
Велика Плана,
КО Лозовик
(у порти цркве
Св. Петра и
Павла)

1996.
(1971.
прва
заш.)

Храст лужњакQuercus robur L.
5.
( „Група стабала
–Лозовик“ )

1969.

18,30

23,00

1994.
(1976.
17,30
прва
заш.)

24,00

-

1,39

1,20

1,12

1,72

2,12

Правни акт

Заштићена
површина (ар)

Старост
(год.)

Пречник
крошње (m)

Пречник
дебла (m)

Дендрометријске
вредности стабала
Висина (m)

Година заштите

Власништво

ПС
III

Општина
Крушевац,
КО Липовац

приватно

1968.

Црквена општина
Лозовик

2.

Стабло храста
лужњака
(Quercus
robur L.)

Општина
Жабари,
КОПородин,
место звано
„Бељево“

приватно

Стабло храста
лужњака„Породински
ПС
1.
запис“
III
(„Ђурђон“)
(Quercus robur L.)

Општина, КО
(локација)

приватно

Назив
заштићеног
природног
добра

Врста природног
добра и категорија

Редни број

Table 1. Cross-trees as protected sites

14,3

Решење
Стабло
СО Жабари,
са површ.
345
бр.03-464/1
радиуса
од 11.10.1968.
од 20m
године

21,00

Решење
Стабло
СО Крушевац,
са површ.
244
бр.11207/68
радиуса
од 05.06.1969.
од 20m
године

23,00

око
180

28,50

око
400

-

-

4,00

Одлука СО
Горњи
Милановац,
бр.1-06-58/94

6,38

Одлука СО
Аранђеловац,
бр.
06-60/95/01

-

Одлука СО
Велика Плана,
бр.011-47/96-I
од 26.12.1996
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„Стабла
Драгачева“
(Стабло храста
сладуна у
Властељицама
(Храст сладунQuercus farnetto
Ten.)

8.

СП
III

„Цер запис у
Лесковику“
СП
9.
(Храст цер
III
-Quercus cerris L.)

Град Ниш,
КО Лесковик

друштвена
својина
приватно

СП
III

Општина
Куршумлија,
КО Данковићи

„Храст запис у
Црној Бари“
14.
(Храст лужњак Quercus robur L.)

СП
III

Општина
Власотинце,
КО Црна Бара

„Храст запис у
Ковачима“
15.
(Храст лужњак Quercus robur L.)

СП
III

Општина
Краљево,
КО Ковачи

СП
III

Град
Крагујевац,
КО Крагујевац
(насеље
Балошевац)

СП
III

Општина
Прокупље,
КО Горњи
Статовац

„Брђанка - дивља
крушка“
16.
(Pyrus piraster
Borkh.)

17.

Стабло храста
лужњака –
„Јованов храст
запис“
(Quercus robur
L.)
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1,85

око
200

5,90

Одлука СО
Лучани,
бр.
06-25/02-01
од 23.05.2002.

4,56

Одлука СГ
Ниша,
бр.06-155/
2003-14/3-01
од 27.06.2003.

4,71

Одлука СГ
Ниша, бр. 0652 /2003-5/-01
од 21.03.2003.

24,10

око
200

24,50

око
400

3,17

државно

„Храст Цара
Лазара“
13.
(Храст лужњак Quercus robur L.)

17,00

1,30

27,50

4,02

2003.

20,00

1,15

20,10

око
150

државно

Град Ниш,
КО Ново Село

2003.

18,00

1,64

22,65

Одлука СО
Љиг,
бр.501-30/02
од 05.06.2002.

2003.

18,00

1,56

29,00

око
390

6,60

приватно

„Новоселски
брест запис“
СП
12. (Пољски брест III
Ulmus carpinifolia
Gled.)

2003.

20,00

1,62

око
250

12,56

2003.

12,00

1,67

17,65

око
350

16,66

државно

Град Ниш,
КО Медошевац

2002.

19,00

40,00

Одлука СО
Јагодина,
бр.
011-12/97-01

2003.

27,00

1,62

25,60

око
350

5,14

приватно

СП
III

2002.

2,02

око
250.

2003.

16,00

2,13

24,15

око
600

4,58

приватно

Град Ниш,
КО Пасјача

1997.
(1958. 23,10
прва
зашт.)

2003.

19,00

0,41

14,60

око
240

1,67

приватно

СП
III

приватно

„Храст запис код
Бањичког језера“
10. (Храст китњак
-Quercus petraea
Liebl.)
„Дуд запис у
Медошевцу“
11.
(Црни дуд-Morus
nigra L.)

Општина
Лучани, КО
Властељица,
(сеоско гробље
место звано
„Јелав“)

државно

„Храст Дићи“
7. (Храст лужњак Quercus robur L.)

Општина
Јагодина,
СП
КО Кочино
I
Село
( долина
Мораве)
Општина Љиг,
СП КО Дићи, место
II
звано Сама
буква)

приватно

„Храст Коче
Капетана“
6.
(Храст лужњак Quercus robur L.)

2003.

15.00

1,85

20,60

око
400

3,36

Одлука СГ
Ниша,бр. 0652/2003-5/2
од 21.03.2003.
Одлука СГ
Ниша,
бр.
06-52/20035/1-01
од 21.03.2003.
Одлука СО
Куршумлија,
бр.I-50123/2003
од 25.03.2003.
Одлука СО
Власотинце,
бр.06-4/03
од 28.02.2003.
Одлука Прив.
органа О
Краљево,бр.
322-30/03-03
од 05.12.2003.
Одлука Скупш.
Града
Крагујевца бр.
III 05-350-470
од 10.10.2003.
Одлука
Скупштине
Општине
Прокупље бр.
06-22/2003-04
од 04.07.2003.

приватно

2003.

„Буковички храст
запис“
(Храст сладунQuercus farnetto
Ten.)

СП
III

Општина
Краљево,
КО Буковица
(место звано
Доња мала)

приватно

2004.

„Кутлешки храст
- запис“
(Храст лужњак Quercus robur L.)

СП
III

Општина
Лесковац,
КО Кутлеш

приватно

2004.

Општина
Лесковац,
КО Богојевце

државно

2004.

СП
III

Општина
Лесковац,
КО Губеревац
(место звано
Жељковац)

друштвено

2004.

23. Храст цер „Загус
СП
– запис“
III
(Quercus cerris L.)

Општина
Аранђеловац,
КО Гараши
(потез звано
Кнежево брдо)

-

2005.

19,50

1,50

28,50

око
310

26,00

СП
III

Град Ниш,
Градска
општина
Црвени Крст Ниш
КО Лесковик

приватно

2006.

18,00

1,02

16,40

око
166

2,47

СП
III

општина
Прокупље,
К.О. Велика
Плана

приватно

-

20,00

1,50

20,67

око
300

3,36

У поступку
заштите

СП
III

општина
Куршумлија,
КО Мачковац

приватно

Одлука
Скупштине
Општине
Прокупље, бр.
06-06-22/
2003-04
од 04.07.2003.
Одлука
Скупштине
Општине
Краљево, бр.
011-47/03-2004
од 12.10.2004.
Одлука
Скупштине
Општине
Лесковац,
бр. 06-7/04-01
од 02.04.2004.
Одлука
Скупштине
Општине
Лесковац,
бр. 06-7/04-01
од 02.04.2004.
Одлука
Скупштине
Општине
Лесковац,
бр. 06-7/04-01
од 02.04.2004.
Одлука
Скупштине
Општине
Аранђеловац,
бр. 06-23/
2005-01
од 28.02.2005.
Одлука Већа
градске
Општине
Црвени Крст Ниш
бр.183/2006-01
од 15.12.2006.

-

19,00

1,11

23,70

око
250

4, 41

У поступку
заштите

СП
III

општина
Власотинце,
КО Крушевица

приватно

Стабло цера
18.
„Здравињски цер
СП
запис“
III
(Храст цер
-Quercus cerris L.)

-

23,00

1,62

26,80

око
450

5,64

У поступку
заштите

19.

20.

21.

„Богојевачки
брест запис“
СП
(Пољски брестIII
Ulmus carpinifolia
Gled.)

„Стабло
22. тополе –запис у
Губеревцу“
(Црна топола –
Pоpulus nigra L.)

24.

„Запис у
Лесковику“
(Храст цер Quercus cerris L.)

„Димков храст
запис“
(Храст сладунQuercus farnetto
Ten.)
„Стабло цера у
26.
Мачковцу“
(Храст цер Quercus cerris L.)
„Стари храст у
Крушевици“
27. (Храст сладунQuercus farnetto
Ten.)
25.

Општина
Прокупље,
КО Здравиње

22,00

1,37

25,35

око
200

5,04

17,00

1,60

24,85

око
400

4,85

26,00

1,78

24,60

око
300

4,75

25,00

1,62

25,15

око
400

5,16

24,00

2,60

29,00

око
300

6,60

Извор: Централни регистар заштићених природних добара Србије, ЗЗПС, 2014
Source: Central database of protected areas of Serbia, INCS, 2014
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Стабла-записи су углавном аутентичног изгледа и спадају у групу најочуванијих стабала, баш
зато што имају улогу записа (веровање да се „свето дрво“ не сме уништавати). Тако имаоци ових
стабала, односно домаћини на чијем имању се
налазе записи генерацијски их брижно чувају,
воде бригу о њима и са посебним „поштовањем“
се односе према њима не само у току спровођења
обичаја за време заветине - сеоске славе, већ током целе године. Са друге стране, сва заштићена
стабла-записи доприносе очувању генетског фонда и биолошке разноврсности (биодиверзитета),
односно различитости природе која представља
део нашег наслеђа и коју треба сачувати за наредне генерације. Неки од наведених записа су предложени за скидање заштите јер су изгубили својства споменика природе. Њихово место у Регистру
заштићених природних добара ће можда заузети
неки други записи, као што је нпр. стабло храста
на подручју општине Крушевац, у селу Модрица
(„Храст запис Царице Милице“) који су предложени за заштиту или ће можда тек бити предложени (као што су стабла храста на подручју општине Топола, храст и оскоруша на општини
Петровац на Млави, итд.).
У делу који следи приказана су нека од репрезентативних стабала-записа, дат кратак опис њихових карактеристика и фотографије.
Један од многобројних заштићених храстових
стабала-записа је и горостас Шумадије, храст цер
(Quercus cerris L.) познат као ‹›Загус-запис›› на
подручју општине Аранђеловац, у селу Гараши.
(сл.1)

Ова старина природе на обронцима Букуље је
сведок прошлих времена. За време робовања под
Турцима под њим је била судница под ведрим небом. Помиње се и у роману Горски цар књижевника Светолика Ранковића, што потврђује и цитат
на мермерној плочи, поред стабла: ‹›Под записом
великим храстом што се разгранао пред судницом
стајаху неколико људи па с чуђењем посматраху
драму која се одиграва пред њим››.
Испод тридесетак метара широке крошње,
око три века старог храста окупљају се мештани
на празник Св. Тројице, педесет дана после Ускрса, спроводећи литију. Храст је импозантних димензија, капиталан је примерак цера који доминира у простору дајући посебан печат пејзажу. На
основу своје биолошке вредности и културно историјског значаја, Храст цер ‹›Загус - запис›› је
и Законом о заштити природе заштићен као Споменик природе.

Слика 2. Лукића храст
Figure 2. Lukića oak

Слика 1. „Загус запис“ – храст цер
Figure 1. „Zagus zapis“ – Turkey oak
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На подручју ове општине налази се још један
шумадијски горостас, стабло храста сладуна
(Quercus farnetto Ten.) и то у атару села Раниловић
подно Космаја, заштићен као Споменик природе
„Лукића храст“ (сл. 2). Овај запис је велике старости и велике естетске вредности и важи за један
од најлепших европских храстова. Векови уткани
у стабло подарили су му завидне дендрометријске
вредности приказане у табели 1. Четири столећа
старо стабло сачувало је култ записа испод кога
се обављају хришћански обреди, сеоска светковина – литија, сваке године на Спасовдан. Овај, као
и многи други записи у Шумадији су представници некадашњих надалеко чувених храстових
шума, по којима је овај део Србије и добио име.

Стабла - записи као заштићена природна добра

Слика 3. Храст „Дићи“
Figure 3. „Dići“ oak

На некадашњу шумовитост Шумадије указује
још један од многобројних записа, а то је ‹›Храст
- Дићи›› који се налази на подручју општине Љиг,
у селу Дићи. Моћно стабло храста лужњака
(Quercus robur L.) је импозантних димензија, старости око два и по века. Свето дрво је понос села
Дићи чија је слава 7. јуна, на дан Трећег обретења
главе Св. Јована крститеља. (сл. 3)
На подручју општине Прокупље у селу Горњи
Статовац се налази запис храст сладун (Quercus
farnetto Ten.). Стабло је капиталан примерак своје
врсте, по старости која се процењује на око 400
година, димензијама и пејзажној атрактивности,
те је добило статус споменика природе под називом „Јованов храст запис“ (сл. 4). Мештани овог
и суседног села се окупљају на дан Малог Спасовдана, када се обележава сеоска слава.

Слика 4. „Јованов храст запис“
Figure 4. Oak “Jovanov hrast zapis“

Слика 5. „Брђанка“ дивља крушка
Figure 5. “Brdjanka” wild pear

У насељу Белошевац у Крагујевцу налази се
стабло-запис дивље крушке (Pyrus piraster Borkh.)
које је на основу своје вредности заштићено као
споменик природе, под називом ‹›Брђанка - дивља
крушка“ (сл. 5). Сваке године јуна месеца, на
празник Св. Тројице ово свето дрво окупља
мештане који спроводе литију.
На подручју општине Ниш, у селу Медошевац
се налази запис стабла дуда (Morus nigra L.) под
којим се обележава сеоска слава на дан Светог
Николе. На основу велике старости која се
процењује на око 150 година и својих природних
вредности, стабло дуда је законом заштићено као
споменик природе. (сл. 6)

Слика 6. Дуд запис у Медошевцу
Figure 6. Mulbery cross-tree in Medoševac
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Слика 7. Новоселски брест запис
Figure 7. Elm cross-tree in Novo Selo

Такође, надомак Ниша у Новом селу постоји
запис пољског бреста (Ulmus carpinifolia Gled.)
који окупља мештане на дан Светог Марка, 8.
маја. Ово свето дрво је старо око четири столећа
и проглашено је Спомеником природе. (сл. 7.)
Стабло тополе – запис у Губеревцу, у лесковачкој општини окупља мештане на дан Великог
Спасовдана који обележавају славу села. Ово „војно дрво“, како га мештани још зову (јер се налази
на војним картама) старо око 300 година поседује
изузетне димензије: пречник дебла 2,60 m, а крошње 2,90 m. Због својих природних вредности
стабло има статус заштићеног природног добра.

На основу изнетог може се закључити да су
записи репрезентативна стабла, велике старости,
атрактивног изгледа, културно – историјске вредности и вишеструког значаја. Такође, веома су
значајни у очувању генофонда врсте, као и биолошке разноврсности подручја на коме се налазе. Од
свих заштићених стабала, скоро 80% су храстови,
а међу њима предњачи храст лужњак (Quercus
robur L.). од осталих врста дрвећа јављају се
брест, дивља крушка и топола. За записе су у различитим крајевима Србије везана и разна веровања, а истраживања етнолога на терену су показала, да становници села и данас знају које је дрво
запис и готово сви се придржавају правила да оно
не сме да се нарушава на било који начин. Записи
су вредни примерци дендрофлоре и треба их сачувати као део природне и културне баштине Србије. Ови, као и многи други записи чувају
успомене на прошла времена и обичајну традицију, коју спознају нове генерације и са којом ће се тек упознати нека нова поколења.

LITERATURA
Бобинац, М. (1999): Посебни примерци старих стабала
лужњака у Босутском басену, Заштита природе
бр.51/2, Београд
Ђорђевић, З. и Красуља, С. (1999): Споменичко наслеђе
и природа Косова и Метохије, Заштита природе бр.
51/1, Београд
Јовановић, Б. (2000): Дендрологија, Универзитет у
Београду, Београд.
Јовановић, Б. Вићентијевић, М. (1976): Гласник
Природњачког музеја у Београду, Београд.
Пешић-Максимовић, Н. (1984): Споменичке вредности
сеоских центара у Србији, Републички завод за
заштиту споменика културе, Београд.
Спасић, Н. (1991): Сеча записа (о проклетству или о
божјој казни), Јагодина, посебно издање.
Чајкановић, В.: Култ дрвета и биљака код старих Срба.
У: Ђурић, В. (1973): Мит и религија у Срба. Српска
књижевна задруга
Чајкановић, В. (1985): Речник српских народних
веровања о биљкама, Српска академија наука и
уметности, Београд.

Слика 8. Стабло тополе – запис у Губеревцу
Figure 8. Poplar tree – cross-tree in Guberevac
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Закон о заштити природе. „Службени гласник РС“, бр.
36/2009, 88/2010 и 91/2010
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CROSS-TREES AS PROTECTED SITES
DOBRINKA JOKIĆ, VLADIMIR NIKOLIĆ

Summary
Trees and forests have had an important role in human
culture from the ancient times till present day. Spiritual and
material cultures of the society, as well as their development,
are connected with forests. Cross-trees are representative
trees of old age, attractive appearance and great culturalhistorical values. The large numbers of these trees are oak
trees, namely pedunculate oak (Quercus robur L.), while
other species, which have been used as cross-trees are
elm, wild pear, poplar etc. According to the Law on Nature
Conservation, these trees have been protected since 2010 as

natural monuments of botanic character. Nowadays in Serbia
there are 27 protected cross-trees and the largest number of
them is in the regions of Šumadija and Pomoravlje. One
of their important roles is to protect the species gene pool,
as well as biological diversity of the area where they are
located. Due to the role they have as cross-trees, these trees
are even more protected, because the belief that cross-tree
should not be devastated is widespread among people. These
trees are valuable representatives of Serbian flora and should
be saved as part of natural and cultural heritage.
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Извод: Бескичмењаци спадају међу најзначајније групе
инвазивних врста у свету. У Европи је према литературним подацима регистровано 2740 терестричних бескичмењака и неколико стотина врста које живе у копненим водама а које углавном потичу са других
континената, док је у Србији за сада забележено 197
алохтоних врста бескичмењака. Доступни подаци су за
неке врсте врло оскудни што указује на чињеницу да је
овај проблем код нас још увек недовољно истражен.
Инвазивним врстама у Србији баве се бројне институције, организације и појединци али њихов рад није у
довољној мери координисан, а подаци нису обједињени
и понекад су тешко доступни. Како би се осмислиле
ефикасне мере контроле и сузбијања као и адекватне
законске мере неопходна је сарадња и координација
стручњака и институција како на националном и регионалном тако и на глобалном нивоу. Основни циљ овог
рада јесте допуна прелиминарне листе инвазивних врста биљака, водоземаца, риба, сисара и птица са општим мерама контроле и сузбијања објављене од стране стручњака Завода за заштиту природе Србије као
добре подлоге за израду јединствене базе података за
подручје Србије.

Abstract: Invertebrates are one the most important groups
of invasive species in the world. In Europe, according to
literature data, there are 2740 registered terrestrial invertebrates and a few hundreds of species living in inland waters, who originate primarily from other continents, while
in Serbia 197 allochthonous species of invertebrates have
been registered so far. Available data on some species are
very scarce, which indicates that this problem is still insufficiently dealt with in Serbia. Invasive species in Serbia are
the research subject of a number of institutions, organizations and individuals, however their work is insufficiently
coordinated, and the data unintegrated and often difficult
to access. In order to develop efficient prevention and control measures, as well as adequate legislative measures, it
is necessary to develop cooperation and coordination between experts and institutions, on the national, regional and
global level. The main objective of this paper is to supplement the preliminary list of invasive species of plants, amphibians, fish, mammals and birds, which also contains the
general measures of control and prevention, and has been
published by the experts with the Institute for Nature Conservation of Serbia as an adequate basis for the development of a unified database for the territory of Serbia.

Кључне речи: инвазивне врсте, бескичмењаци, Србија

Key words: invasive species, invertebrates, Serbia

UVOD
Инвазивне врсте представљају један од најважнијих проблема у смислу заштите и одрживог
коришћења биодиверзитета. Савремени развој трговине и робна размена на глобалном нивоу, учестала путовања и добра повезаност удаљених крајева света, омогућавају премештање врста изван
граница њихових природних ареала и уношење на
нова подручја у којима се не би нашла без помоћи човека. Врсте се најчешће преносе случајно а

могу се уносити и намерно најчешће као агенси
за биолошку контролу у пољопривреди, украсно
биље или егзотични кућни љубимци. Када успоставе своје популације у новој средини овакве
врсте доводе до нарушавања постојеће равнотеже,
утичу и ремете процесе у екоситемима остављајући трајне последице. Највећу претњу за биолошку разноврсност, превенствено за опстанак ретких и угрожених врста, поред деградације
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станишта представљају управо инвазивне врсте.
Према проценама IUCN (The IUCN Red List of
Threatened Species) око 27% ретких врста у Европи је угрожено од стране инвазивних алохтоних
врста. Поред негативног утицаја на биодиверзитет, инвазивне врсте могу пореметити процесе као
што су опрашивање, пожарни режими, хидролошки циклуси, утичу на пољопривреду, производљу, квалитет и чување намирница а такође утичу
на здравље људи и животиња јер могу преносити
вирусе и бактерије, изазивати алергије. Проблеми
изазвани инвазивним врстама имају значајне економске последице. Средства која се издвајају за
борбу против инвазивних врста и за санирање
штете коју наносе у САД су процењене на око 138
милијарди долара годишње (Pimentel et al., 2005)
док Европска Унија издваја око 12 милијарди евра
(IAS Factsheet EU Comission, 2009). Имајући то у
виду надлежне институције многих земаља развијају акционе планове и стратегије за борбу против
инвазивних врста, праве базе података, инситирају на међународној сарадњи и умрежавању како
на националном и регионалном тако и на светском нивоу.
У Србији се инвазивним врстама баве стручњаци са различитих факултета, институција и невладиних организација и поједине групе организама су добро обрађене постоји низ података
(Tomanović et al. 2003, Petrović-Obradović, 2005;
Gagić et al., 2008; Petrović-Obradović, 2009;
Petanović, 2009; Petanović, 2010; Glavendekić,
2010; Četković et al., 2011; Četković et al.,2012;
Gavrilović & Sacić, 2013; Glavendekić et al.
2013,Poljaković-Panjik et al., 2011; PetrovićObradović, 2010; и др.) док су о другим информације веома оскудне или их уопште нема. Године
2012. стручњаци Завода за заштиту природе Србије објавили су Прелиминарну листу инвазивних врста биљака, водоземаца, риба, сисара и
птица са општим мерама контроле и сузбијања, а
као потпора будућим законским актима (Лазаревић еt аl., 2012) као корак ка изради јединственог
катастра за Србију а овај рад заправо представља
допуну поменуте листе. Као добар пример треба
поменути базу инвазивних врста Војводине чији
је издавач Департман за биологију и екологију
Природно-математичког факултета у Новом Саду,
које је послужила као један од основних извора
података за израду овог рада (IASV 2011, http://
iasv.dbe.pmf.uns.ac.rs/). Други извор података за
овај преглед представља европска базa података
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species In
Europe http://www.europe-aliens.org/).
Бескичмењаци спадају међу најзначајније групе инвазивних врста у свету. У Европи је према
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наводима DAISIE (http://www.europe-aliens.org/)
регистровано 2740 терестричних бескичмењака и
неколико стотина врста које живе у копненим водама а које потичу са других континената или су
аутохтоне за једну област у Европи а извршиле су
инвазију неке друге европске области. (http://www.
europe-aliens.org/). Око 90% интродукција бескичмењака деси се случајно, посредством људских
активности а осталих 10% представљају намерне
интродукције за потребе биолошке контроле и сузбијања штеточина у пољопривреди (Roques,
2009). Када су у питању случајне интродукције
тешко је одредити механизме и путање преношења врста али се може извршити процена на основу познавања биологије врсте, биљке или животиње домаћина и сл.

PREGLED INVAZIVNIH VRSTA
BESKI^MEWAKA U SRBIJI
Бескичмењаци представљају једну од најбројнијих и најзначајнијих група међу инвазивним
врстама а међу њима истичу се терестрични зглавкари, првенствено инсекти. На основу релевантних база података (DAISIE, http://www.europealiens.org/; IASV 2011, мhttp://iasv.dbe.pmf.uns.ac.
rs/ ) као и на основу сопствених података у Србији је до сада регистровано 197 алохтоних врста
бескичмењака које потичу са других котинената
или су из једног дела Европе пренете у други. Врсте које се шире у оквиру европског континента
су углавном из медитеранске области, шире се
према централним и северним деловима континента и не зна се поуздано да ли су пренете посредством људских активности или природно
услед климатских промена и глобалног отопљаваља. Међу забележеним врстама налазе се представници из 6 типова (philum) бескичмењака и то
ентопрокта (Entoprocta), жарњаци (Cnidaria), мекушаци (Mollusca), ваљкасте глисте (Nematoda),
престенасте глисте (Annelida), и зглавкари
(Arthropoda). Најбројнији представници су из типа
зглавкара, чак 188 врста, док су из групе прстенастих глиста, ваљкастих глиста и мекушаца забележене по две врсте а из група жарњака и ентопрокта само по једна. Углавном су доспеле из Азије
или северне Америке, а ређе из тропских и субтропских крајева. У нашу фауну доспеле су различитим путевима и то најчешће случајно, заједно са својим домаћином, биљком хранитељком,
семенским материјалом, намирницама и сл. У
табели 1 (табела1) дат је преглед иназивних врста
бескичмењака до сада забележених у Србији.

Инвазивне врсте бескичмењака у Србији
Табела 1. Преглед инвазивних врста бескичмењака у Србији
Table 1. List of Invasive species of invertebrates in Serbia

Латински назив
Phylum Entoprocta
Urnatella gracilis Leidy, 1851
Phylum Cnidaria
Craspedacusta sowerbyi Lankester, 1880
Phylum Mollusca
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Phylum Annelida
Branchiura sowerbyi Beddard, 1892
Hypania invalida (Grube, 1860)
Phylum Nematoda
Globodera rostochiensis  (Wollenweber, 1923)
Xiphinema index Thorne and Allen, (1950)   
Phylum Arthropoda
Subphylum Crustacea
Eriocheir sinensis (Milne-Edwards, 1853)
Orconectes limosus (Rafinesque, 1817)
Class Arachnida
Acaricalus hederae (Keifer 1939)
Aceria alpestris (Nalepa 1892)
Aceria ambrosiae  Wilson 1959
Aceria byersi  Keifer,1961
Aceria caliberberis  Keifer, 1952
Aceria erinea  (Nalepa, 1891)
Aceria ligustri  (Keifer,1943)
Aceria petanovicae Nalepa, 1925
Aceria sawatchense  Keifer,1965
Aceria tristriata  (Nalepa, 1890)
Aculops gleditsiae  (Keifer 1959)
Aculus ligustri   Keifer, 1938
Anthocoptes transitionalis   Hodgkiss,1913
Cecidophyes malifoliae   Parrot, 1906
Cecidophyopsis hendersoni (Keifer,1954)
Coptophylla lamimani  (Keifer, 1939)
Eotetranychus weldoni (Ewing, 1913)
Eriophyes canestrinii “Nalepa, 1891”
Eriophyes emarginatae  Keifer,1939
Paraphytoptus chrysanthemi Keifer,1940  
Phyllocoptes amaranthi   (Corti, 1917)
Phytoptus hedericola Keifer, 1943  

Српски назив

Јако
инвазивна
врста

слатководни пехарасти црв

инвазивна

слатководна медуза

инвазивна

тачкасти барски пуж

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна

кромпирова цистолика нематода инвазивна
калифорнијска копљаста
инвазивна
нематода

кинеска краба

орахова гриња

орахов пликавац

инавзивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
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Polyphagotarsonemus latus  (Banks, 1904)
Prociphilus (Meliarhiyophagus) fraxinifolii
Reckella celtis Bagdasarian,1975
Rhinophytoptus bagdasariani  Shev. et Pog.,1985
Rhyncaphytoptus negundivagrans  Farkas,1966
Setoptus strobicus  Keifer,1966
Shevtchenkella brevisetosa  (Hodgkiss,1913)
Shevtchenkella erigerivagrans Keifer,1966  
Sierraphytoptus alnivagrans   Keifer, 1939
Tenuipalpus pacificus Baker 1945
Varroa destructor  Anderson & Trueman, 2000
Vasates quadripedes Shimer 1869
Class Insecta
Ablerus chionaspidis (Howard, 1914)  
Ablerus perspeciosus Girault, 1916  
Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)
Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874)
Acizzia jamatonica (Kuwayama, 1908)
Adelges laricis   Vallot, 1836
Adelges nordmannianae (Eckstein, 1890)

вароа

пасуљев жижак
жижак багремца
мимозина лисна бува

Aedes albopictus  (Skuse, 1894)

азијски тиграсти комарац

Alocentron curvirostre (Gyllenhal 1833)
Amphiareus obscuriceps (Poppius 1909)
Antheraea yamamai   (Guérin-Méneville, 1861)
Aphis (Aphis) forbesi   Weed 1889

јапанска свилена буба
мала јагодина лисна ваш

Aphis (Aphis) gossypii  Glover 1877

памукова ваш

Aphis (Aphis) spiraecola Patch 1914
Aphis (Bursaphis) oenotherae Oestlund 1887
Aphytis mytilaspidis Le Baron, 1870  
Appendiseta robiniae (Gillette, 1907)
Aproceros leucopoda  Takeuchi 1939
Aspidiotus nerii Bouché 1833
Blatta orientalis Linnaeus, 1758
Blattella germanica (Linnaeus, 1767)
Bruchidius siliquastri Schilsky, 1905
Bruchophagus sophorae Crosby & Crosby 1929
Bruchus pisorum Linnaeus, 1758
Bruchus rufimanus Bohemann, 1833
Cacoecimorpha pronubana (Hübner 1799)
Cacopsylla pulchella (Löw, 1877)
Chalophya rhois(Löw 1877)
Callosobruchus chinensis (Linnaeus 1758)
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1985
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багремова лисна ваш
брестова лисна оса
Бубашваба
буба рус
софорин брухофагус
грашков жижак
бобов жижак
каранфилов смотавац
лисна бува
јапански пасуљев жижак
минер дивљег кестена

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
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Carpophilus bifenestratus  Murray, 1864
Carpophilus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Carpophilus pilosellus Motschulsky 1858
Cartodere nodifer (Westwood, 1839)

воћни кусокрилац

Ceratitis capitata (Wiedemann 1824)
Chaetosiphon (Pentatrichopus) fragaefolii (T.D.A.
Cockerell 1901)
Chaitophorus populifolii (Essig, 1912)
Chromaphis juglandicola (Kaltenbach 1843)
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus 1758)
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan 1889)
Chymomyza amoena (Loew, 1862)
Cinara (Cinara) cedri Mimeur 1936
Cinara (Cinara) curvipes (Patch 1912)
Coccus hesperidum Linnaeus 1758
Coleophora laricella (Hübner, 1817)
Copidosoma floridanum (Ashmead 1900)
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)
Corythucha ciliata (Say, 1832)
Cotesia hyphantriae (Riley 1887)
Dasineura gleditchiae Osten Sacken, 1866

гледичијина мува галица

Diabrotica virgifera virgifera (LeConte, 1868)

кукрузна златица

Diaspidiotus perniciosus (Comstock 1881)
Diuraphis (Diuraphis) noxia (Kurdjumov 1913)
Encarsia formosa Gahan 1924
Encarsia perniciosi (Tower 1913)
Epichoristodes acerbella (Walker 1864)
Eriosoma lanigerum (Hausmann 1802)

калифорнијска штитаста ваш

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
инвазивна

тополина лисна ваш

аришев мољац

платанова мрежаста стеница

Frankliniella occidentalis (Pergande 1895)
Gilletteella cooleyi (Gillette, 1907)
Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)
Gnathocerus cornutus (Fabricius, 1798)
Grapholita (Aspila) molesta (Busck 1916)

дуглазијин хермес

Harmonia axyridis (Pallas, 1773)

азијска бубамара

Hyphantria cunea (Drury, 1773)
Hypoponera punctatissima (Roger 1859)
Homotoma ficus (Linnaeus, 1758)
Icerya purchasi Maskell 1878
Isodontia Mexicana (Saussure, 1867)
Japananus hyalinus (Osborn 1900)
Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)
Latheticus oryzae (Waterhouse, 1880)

дудовац

рогати брашнар

Smokvina cicada neka

дунавска буба

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивнаа
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
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Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824)

кромпирова златица

Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910
Liriomyza huidobrensis (Blanchard 1926)
Liriomyza trifolii (Burgess, 1880)
Lyctus brunneus (Stephens 1830)
Macrosiphoniella
(Macrosiphoniella) sanborni(Gillette, 1908)
Macrosiphum (Macrosiphum) euphorbiae (Thomas
1878)
Megastigmus spermotrophus Wachtl 1893
Megabruchidius tonkineus (Pic, 1904)
Melanaphis bambusae (Fullaway 1910)
Metaphycus maculipennis (Timberlake 1916)
Metcalfa pruinosa (Say, 1830)
Monarthropalpus flavus (Schrank 1776)
Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758)
Myzocallis walshii (Monell ex Riley & Monell, 1879)
Myzus (Myzus) varians Davidson 1912
Myzus (Myzus) ornatus Laing 1932
Myzus (Nectarosiphon) persicae Sulzer 1776
Nematus tibialis Newman, 1837
Neoclytus acuminatus (Fabricius, 1775)
Neotoxoptera oliveri (Essig 1935)
Nosopsyllus (Nosopsyllus) fasciatus (Bosc d’Antic
1800)
Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)
Ochlerotatus (Rusticoidus) subdiversus (Martini 1926)
Oligotrophus betheli Felt, 1912
Opsius stactogalus Fieber 1866
Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)
Ochlerotatus (Rusticoidus) subdiversus (Martini 1926)
Opsius stactogalus Fieber 1866
Ostrinia nubilalis (Hübner, 1796)
Oxycarenus lavaterae (F abricius, 1787)
Palorus ratzeburgi (Wissmann, 1848)
Panaphis juglandis (Goeze 1778)
Paradiplosis abietis (Hubault 1945)
Parectopa robiniella Clemens, 1863
Philonthus (Philonthus) rectangulus Sharp 1874
Phyllocnistis citrella Stainton 1856
Phyllonorycter leucographella (Zeller 1850)
Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859)
Pineus (Eopineus) strobi (Hartig, 1837)
Pineus strobi Hartig 1837
Platygaster robiniae Buhl & Duso 2008
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минер листа

јако
инвазивна
инвазивна
јако
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна

медећи цврчак
жути мрав

багремова лисна оса
стрижибуба

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна

багремова мува галица

суринамски брашнар

кукурузов пламенац

багремов минер лица листа

багремов минер наличја листа
хермес вајмутовог бора

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
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Podisus maculiventris (Say, 1832)
Pristiphora laricis (Hartig, 1837)
Prociphilus fraxinifolii (Riley, 1879)
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni Tozzeti 1886)
Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1899)
Ptinus (Tectoptinus) tectus Boieldieu 1856
Ptinus fur (Linnaeus, 1758)
Rhopalapion longirostre (Olivier 1807)
Rhopalosiphum insertum (Walker 1849)
Rhopalosiphum maidis (Fitch 1856)
Rhyzopertha dominica (Fabricius, 1792)
Saissetia oleae (Olivier, 1791)
Scaphoideus titanus Ball, 1932
Sceliphron curvatum (Smith, 1870)
Sceliphron deforme Klug 1801
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
Stenodiplosis panici Plotnikov, 1926
Stictocephala bisonia  Auchenorrhyncha
Sithophylus oryzae (Linnaeus, 1763)
Sihtophylus granaries (Linnaeus, 1875)
Sithophylus zeamais Motschulsky, 1855
Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977
Tenebroides mauritanicus  (Linnaeus, 1758)
Tinea translucens Meyrick, 1917  
Trechicus nigriceps (Dejean, 1831)
Trialeurodes vaporariorum  (Westwood, 1856)
Tribolium castaneum (Herbst, 1797)
Tribolium confusum (du Val, 1868)
Tribolium madens (Charpentier, 1825)
Trichosiphonaphis polygonifoliae  Aphidoidea
Thrips tabaci Lindeman 1889
Tomostethus nigritus (Fabricius, 1804)
Tribolium confusum (du Val, 1868)
Trichosiphonaphis polygonifoliae (Shinji, 1944)
Trioza neglecta Loginova, 1978
Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758)
Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1787)
Urophorus humeralis (Fabricius, 1798)
Viteus vitifoliae (Fitch, 1855)
Врсте означене као јако инвазивне спадају у
сто најгорих из групе бескичмењака у европи,
(DAISIE, http://www.europe-aliens.org/).
Екипа сарадника и наставника Департмана за
биологију и екологију Природно-математичког
факултета у Новом Саду направила базу инвазивних врста за подручје Војводине у коме се наводи

дудов штиташ

паук буба

житни кукуљичар

пиринчани жижак

филоксера

инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна
инвазивна

75 врста бескичмењака Поред инвентара врста,
поменута база садржи и основне податке о њиховој биологији, екологији, дистрибуцији и типовима стаништау којима су на нађене (http://iasv.dbe.
pmf.uns.ac.rs/ ). Сличан инвентар треба направити
за подручје целе Србије.
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MERE KONTROLE I SUZBIJAWA

ZAKQU^AK

Мере контроле и сузбијања се могу разврстати у четири основне групе, и то: физичке, хемијске, биолошке и интегралне.
Физичке мере представљају низ различитих
техника као што су постављање различитх типова баријера, лепљивих појасева и клопки, употреба струје, ултразвука, рендгенских и инфрацрвених зрака, ручно сакупљање, чупање и
уништавање зараженог материјала и сл. Хемијске
мере заштите представљају употребу различитих
инсектицида, акарицида као и других хемијских
средстава. Ове мере су веома ефикасне али поседују низ пратећих негативних ефеката као што је
утицај на људско здравље, неселективност и негативни ефекат на нециљне организме, развој отпорности код циљних врста и сл. Због тога се у
данашње време све више фаворизују алтернативне методе. Биолошке мере представљају употребу
природних непријатеља за контролу штеточина.
Природни непријатељи се могу разврстати у неколико група и то су паразити, паразитоиди, предатори и патогени. Функционише на принципу
већ постојећих еколошких односа као што су предатор-плен, паразит-домаћин, компетиција. Интегралне мере представљају комплексан и флексибилан систем заштите који обухвата активности
као што су праћење присуства штеточина и одржавање бројности на одређеном прихватљивом
нивоу, избор квалитетних и отпорних сорти,
спровођење адекватних карантинских мера, употреба физичких, биолошких па и хемијских средстава уколико је неопходно. Интегралне мере имају доста предности у односу на конвенционални
приступ. Примена хемијских средстава је рационалнија тако да су производи здравствено безбедни са умањеном количином или без остатака пестицида, а такође штити се и биодиверзитет јер се
користе селективни пестициди који делују само
на циљне организме.
Изузетно важан аспект контроле инвазивних
врста представља ниво свести и едукација а такође и законска регулатива. Велики број врста унет
је у нова станишта управо због непажње или незнања и овај аспект заправо представља најважнији корак у решавању проблема. Такође, адекватна
правна основа представља основу за контролу или
забрану уношења одређене врсте, успостављање
карантина, што представља најефикаснији и најјефтинији вид борбе против инвазивних врста.

У Србији је до сада регистровано 197 алохтоних врста бескичмењака (Delivering Alien
Invasive Species for Europe, http://www.europealiens.org/ ; IASV 2011, http://iasv.dbe.pmf.uns.ac.
rs/) и то из група ентопрокта (Entoprocta), жарњака (Cnidaria), мекушаца (Mollusca), ваљкастих
глиста (Nematoda), престенастих глиста
(Annelida), и зглавкара (Arthropoda). Многе врсте
наносе значајне штете у пољопривреди и шумарству а такоће могу имати утицај и на популације
аутохтоних врста, екосистемске процесе и услуге,
људско здравље. Проблемом ивазивних врста у
Србији баве се бројне институције, организације
и појединци али њихов рад није у довољној мери
координисан, подаци нису обједињени. За поједине групе бескичмењака постоји доста објављених података док су друге слабије обрађене или
потпуно запостављене. Најбоље су проучене врсте које имају велики економски значај а то су
оне које наносе штете усевима и ускладиштеним
прехрамбеним производима, украсним биљем и
сл. Међутим , механизми и степен утицаја на аутохтоне заједнице као и степен инвазивности код
већине врста слабо је обрађен и информације су
релативно оскудне. Неопходно је направити јединствену базу података, сагледати ниво досадашњих сазнања и успоставити ефикасан систем
праћења. Потребно је одредити приоритетне врсте и осмислити адекватну и применљиву стратегију за контролу и сузбијање оваквих врста. Прелиминарна листа инвазивних врста објављена од
стране стручњака Завода 2012.године представља
добру основу за израду овакве базе података о
инвазивним врстама у Србији а преглед инвазивних врста бескичмењака чини значајану допуну
те прелиминарне листе.

48

Инвазивне врсте бескичмењака у Србији

LITERATURA
Almaši, R. (2004): Štetočine uskladištenog žita, brašna i
proizvoda od brašna. Biljni lekar , vol. 32, br. 3-4,str.
210-217
Anačkov, G., Bjelić-Čabrilo, O., Karaman, I.,
Karaman, M., Radenković, S., Radulović,
S., Vukov, D., Pal, B. (2011) Lista invazivnih vrsta
na području AP Vojvodine. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet.
Ćetković , A., Čubrilović, B.,Plećaš, M., Popović, A., Savić, D., Stanisavljević, Lj. (2012):
Prvi nalaz invazivne američke vrste Isodontia mexicana
(Hymenoptera: Sphecidae) u Srbiji. Acta entomologica
Serbica 2012, vol. 17, br. 1-2, str. 63-72.
Ćetković, A.,Mokrusov, V.M., Plećaš, M.,Bogusch, P., Antić, D.,Đorović-Jovanović,Lj.,
Krpo-Ćetković, J.& Karaman, M. (2011): Status potencijalno invazivne azijske vrste Sceliphron deforme u Evropi, i pregled distribucije vrste S. curvatum
(Hymenoptera: Sphecidae). Acta entomologica serbica,
2011, 16(1/2): 91-114.
Didžiulis, V. (2006): NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet –Craspedacusta sowerbyi.– From: Online Database of the North European and Baltic Network on Invasive Alien Species – NOBANIS www.
nobanis.org, Date of access x/x/200x.
Gagić, R., Mihajlović, Lj., Glavendekić, M.
(2008): Acanthoscelides pallidipennis (Coleoptera:
Bruchidae), spermatofaga bagremca (Amorpha fruticosa L.) i njeni prirodni neprijatelji u Srbiji. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 17, br.
2, str. 195-201
Gavrilović, B.& Savić, D. (2013): Invazivne vrste
Bruchinae - Bruchidius siliquastri Delobel, 2007 i
Megabruchidius tonkineus (Pic, 1914) (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) nove za faunu Srbije - pregled distribucije, biologije i biljaka hraniteljki
. Acta entomologica serbica, 18 (1/2): 129-136.
Glavendekić, M. (2010): Aktuelni insekti na ukrasnim
biljkama u Srbiji i njihov ekonomski i ekološki značaj.
Biljni lekar, vol. 38, br. 2, str. 122-133
Glavendekić, M. (2012): Integrated Pest Management
of Insects of Urban Green Spaces
Главендекић, М., Петровић, Ј.&Петаковић,
М. (2013): СТРАНА ИНВАЗИВНА ВРСТА
АPROCEROS
LEUCOPODA
TAKEUCHI
(HYMENOPTERA: ARGIDAE) – ШТЕТОЧИНА
БРЕСТОВА У СРБИЈИ . Шумарство 2013, vol. 65,
br. 1-2, str. 47-56
Jerinić-Prodanivoć, D. (2010): Spisak vrsta lisnih
buva (Hemiptera, Psylloidea) u Srbiji. Acta entomologica Serbica, 2010, vol. 15, br. 1, str. 29-59.
Kenis, M.& Branco, M. (2010): Impact of Invasive
Alien Arthropod in Europe. BioRisk 4(1): 51–71
(2010).www.pensoftonline.net/biorisk
Lazarević, P., Stojanović, V., Jelić, I., Perić,
R., Krsteski, B., Ajtić, R., Sekulić, N., Bran-

ković, S., Sekulić, G., Bjedov, V. (2012) Preliminarni spisak invazivnih vrsta u Republici Srbiji sa
opštim merama kontrole i suzbijanja kao potpora
budućim zakonskim aktima. Zaštita prirode, vol. 62, br.
1, str. 5-31
Sivčev, I. (2001): Rasprostranjenost i štete od kukuruzne
zlatice (Diabrotica virgifera virgifera) u Srbiji u 2000.
i prognoza za 2001. godinu. Biljni lekar, vol. 29, br.
1, str. 4-12
Thalji, R. & Stojanović, D. (2008): Prvi nalaz invazivne bubamare Harmonia axyridis Pallas (Coleoptera, Coccinellidae) u Srbiji. Biljni lekar, vol. 36, br. 6,
str. 389-393
Petanović R., Marčić, D., Vidović, B. (2010):
Štetne grinje gajenih biljaka - aktuelni problemi,
inovativni pristupi proučavanju i mogućnosti suzbijanja.
Pesticidi i fitomedicina , vol. 25, br. 1, str. 9-27.
Petanović, R., Marčić, D., Vidović, B. (2010):
Štetne grinje gajenih biljaka - aktuelni problemi, inovativni pristupi proučavanju i mogućnosti suzbijanja - 2
deo. Pesticidi i fitomedicina, vol. 25, br. 2, str. 105-132.
Petrović-Obradović, O., Vukašinović, D.,
Vučetić, A., Milovanović,P., Krnjajić, S.
(2009) Aphis spiraecola Patch. - nova štetočina jabuke
u Srbiji, Biljni lekar, , vol. 37, br. 1, str. 7-10
Petrović-Obradović, O., 2009: Biljne vaši (Aphididae, Homoptera) - štetočine povrća i cveća u zatvorenom prostoru, Biljni lekar, vol. 37, br. 5, str. 537-541
Petrović-Obradović, O., Tomanović, Ž., Poljaković-Pajnik, L., Hrnčić, S., Vučetić, A.,
Radonjić, S. (2010) Nove invazivne vrste biljnih
vašiju (Hemiptera, Aphididae) u Srbiji i Crnoj Gori. Archives of Biological Sciences, vol. 62, br. 3, str. 775-780
Petrović-Obradović, O., Tomanović, Ž., Poljaković-Pajnik
L., Vučetić , A. (2007): Archives of Biological Sciences 2007, vol. 59, br. 1, str. 9-10
Petrović-Obradović, O., Vučetić, А., Tomanović, Ž. (2005): Biljne vaši (Aphididae, Homoptera)
na povrću.Biljni lekar, vol. 33, br. 6, str. 620-625
Pimentel, D., Zuniga, R., Morrison, D. (2005):
Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States.
Ecological Economics, 52(3): 273-288
Poljaković-Pajnik, L., Petrović-Obradović,
O., Vasić, V., Vučetić, A., Drekić, (2011): M.
Biljne vaši roda Chaitophorus na topolama u Srbiji.
Biljni lekar 2011, vol. 39, br. 6, str. 645-656
Tomanović, S., Jovanović, S., Tomanović, Ž.,
Petrović, O.(2003): Neke adventivne biljne vrste
kao domaćini različitim zajednicama biljnih vašiju i
njihovih parazitoida. Acta biologica iugoslavica - serija
D: Ekologija 2003, vol. 38, br. 1-2, str. 25-30
DAISIE (Delivering Alien Invasive Species In Europe)
http://www.europe-aliens.org/
The IUCN Red List of Threatened Species http://www.
iucnredlist.org/news/securing-the-web-of-life
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/invasive_green.pdf

49

Александра Затезало

INVASIVE SPECIES OF INVERTEBRATES IN SERBIA
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Summary
Invasive species are one of the most important issues concerning the protection and sustainable use of biodiversity.
Contemporary development of trade, intensive exchange of
goods on global level, frequent transport and good connections between distant parts of the world caused the moving
of species outside their native range and their introduction
into areas in which they are not naturally present. When
these species develop their populations in a new environment, it disturbs the existing balance, influences and disrupts ecosystem processes, leaving lasting effects that are
sometimes even drastic.
Invertebrates constitute one of the largest and most
important groups of invasive species, among which the terrestrial arthropods and, primarily, insects are distinguished.
In Serbia, 197 allochthonous species of invertebrates have
been registrated so far. Among the recorded species there
are representatives of the groups of entoprocts (Entoprocta),
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cnidarians (Cnidaria), molluscs (Mollusca), roundworms
(Nematoda), ringed worms (Annelida) and arthropods (Arthropoda). The largest number of them is from the group
of arthropods, even 178. Two species from the groups of
ringed worms, round worms and molluscs are also recorded, while from the group of cnidarians and entoprocts one
species is recorded. The problem of invasive species in
Serbia is dealt by a number of institutions, organizations
and individuals, but their work is insufficiently coordinated,
data unintegrated, whereas this problem requires coordination at national, regional and global level. This paper is an
important supplement to the preliminary list, which is a
starting point for the development of a centralized database,
that is planned to be available to various interested parties.
Together with the preliminary list, it represents an adequate
basis for the development of appropriate legislation pertaining to the problem of invasive species.

NATURE CONSERVATION
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Преводи чувених радова страних истраживача
PTICE SREMA - ORNITOLO[KI I ZOOGEOGRAFSKI PRILOG
Christian Ludwig Landbeck

PREDGOVOR
U vreme Austrijskog carstva (Habsbur{ke
monarhije) prostori dana{we Slavonije i
Vojvodine su bili veoma privla~ni za austrijske i nema~ke prirodwake. Razlog tome
je {to su to bili relativno divqi i neistra`eni prostori sa izrazito bogatim `ivim
svetom. Pored toga, upravo u to vreme (prva
polovina 18. veka) dolazi do procvata savremene zoologije i do pojave velikih prirodwa~kih ekspedicija. Me|u prvim ornitolozima
koji je istra`ivao na tim prostorima i koji
je za sobom ostavio pisani trag je Kristijan
Ludvig Landbek (1807-1890). Landbek je ro|en
u Osthajmu, dana{wa Francuska, ali je wegova porodica ubrzo preselila u Mosingen u
nema~koj pokrajini Baden-Virtemberg1. Zavr{io je gimnaziju u [tutgartu, a zatim je na
Univerzitetu u Tubingenu slu{ao predmete
iz administracije, {umarstva i poqoprivrede. Studije nikada nije zavr{io i nakon {to
je napustio {kolu kratko je radio kao slu`benik kod jednog velikoposednika u Mosingenu. Od malena ga je privla~ila priroda, a
pretpostavqa se da mu je qubav prema pticama
preneo otac, koji je bio veliki qubiteq i odgajiva~ golubova. Prvi prirodwa~ki rad pod
nazivom Sistematski pregled ptica Virtemberga sa podacima o wihovim prebivali{tima i seobi je objavio 1834. godine. Ve}
tada Landbek po~iwe da organizuje ekspedicije izvan Virtemberga i obilazi predele u
[vajcarskoj, Tirolu, Transilvaniji, a u aprilu 1838. godine kre}e u istra`ivawa Ugarske.
Na ovo putovawe je krenuo sa svojim mla|im
bratom Hajnrihom. Putovali su niz Dunav
preko Be~a i Budimpe{te gde su se susreli sa

ugarskim ornitologom Salomonom Petewijem2. Od Budimpe{te su parobrodom stigli do
Zemuna gde su istra`ivali, ve} tada poznate
kolonije ~apqi kod dana{weg Velikog ratnog
ostrva. Landbek je u vreme boravka u Zemunu
i Sremu oboleo od tifusa i bio je prikovan
za krevet ~itava tri meseca. U novembru i decembru 1938. godine su se vratili u Budimpe{tu i Be~ gde su istra`ivali zbirke ptica u
muzejima, a ve} u januaru 1939. godine su se
vratili u Nema~ku. U samom radu Landbek ne
iznosi detaqe o svojim putovawima u Sremu,
ali se iz opisa mo`e pretpostaviti da je najvi{e vremena tokom istra`ivawa proveo oko
Zemuna i u jugoisto~nom Sremu oko sela Boqevci i Kupinovo.
Landbek je u to vreme ve} imao ve}i broj
objavqenih ornitolo{kih studija i radova i
komunicirao je sa zna~ajnim nema~kim zoolozim i ornitolozima tog doba, kao {to su Kristijan Ludvig Brem i Eugen Ferdinand von
Homejer3. Neko vreme je radio kao upravnik
jedne {kole u Ludvigsburgu, a zatim se 1852.
godine preselio u ^ile. Tamo je neko vreme
radio kao upravnik jednog poseda kod Valdivie gde je i upoznao nema~kog prirodwaka
Rudolfa Amandusa Filipija4. Filipi je Landbeku ponudio mesto konzervatora u prirodwa~kog muzeja u Santjago de ^ileu, a ubrzo
zatim i mesto zamenika direktora tog muzeja.
Wih dvojica organizuju brojne istra`iva~ke
ekspedicije na osnovu kojih je Landbek stekao
svetsku slavu kao jedan od najzna~ajnijih prirodwaka tog doba, zajedno sa Darvinom, Ripelom, Hartertom5 i drugim istra`iva~ima.

1 Podaci o `ivotu Landbeka su preuzeti iz wegove
biografije koju je napisao Valter Bakmajster
(Backmeister, W. v. (1914): Christian Ludwig Landbeck. Jh. Ver.
Vaterland. Nat.kde. Wurtt. 70: 30-46.)

2
3
4
5

Salomon Peteny
Christian Ludwig Brehm i Eugen Ferdinand von Homeyer
Rudolph Amandus Philippi
Charles Darwin, Eduard Rüppell, Ernst Hartert
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Горан Секулић

Slika 1. Izgled originala rada iz ~asopisa Isis
Figure 1. An excerpt from the original paper in the Journal Isis

Najve}i deo rezultata svojih istra`ivawa
u ju`noj Ugarskoj Landbek je obuhvatio u studiji Ptice Srema koja je objavqena 1843. godine u ~asopisu Isis. Isis je bio enciklopedijski ~asopis koji je objavqivao razne
prirodwa~ke teme, ~lanke iz fiziologije i
uporedne anatomije, ali i eseje o poeziji i
komentare o politi~koj situaciji u tada{woj
Nema~koj. Urednik ~asopisa je bio Lorenc
Oken. Isis je u to vreme bio {tampan u gotici {to ga sada ~ini nepristupa~nim za najve}
i deo istra`ivawa i prirodwaka kod nas.
Ptice Srema su do sada veoma malo citirane i razmatrane kod nas pa je `eqa da se
ovim prevodom prirodwa~ki putopis Landbeka i podaci o vrstama pribli`i na{oj stru~noj javnosti. Neophodno je napomenuti da
pored opisa faune ptica, Landbek daje i
op{te geografske, geolo{ke, ekolo{ke, vege-
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tacijske i druge odlike Srema tog vremena
koje mogu biti od velikog zna~aja za razumevawe dana{wih doga|awa u ekosistemima ovog
podru~ja.
Iako je o~igledno da su pojedini opisi
romantizovani i te{ko prihvatqivi sa kriti~kog stanovi{ta, nastojano je da se oni prevedu {to vernije originalnom tekstu i bez
ocewivawa i uskla|ivawa u odnosu na dana{wa saznawa. Pojedini podaci i navodi u
ovom putopisu svakako zahtevaju daqe analize
i pore|ewe sa nalazima drugih autora, a preno{ewe podataka u izvornom obliku upravo
to omogu}ava.

Prevod:
Goran Sekuli}
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Ju`na Ugarska predstavqa podru~je od
naro~itog interesa za pasionirane ornitologe. Prostire se du` Dunava, Tise, Drave i
Save i u woj hiqade ptica mo~varica, retkih
u drugim delovima Evrope, neometano `ivi u
skoro nepristupa~nim mo~varama. U leto se u
wima razmno`avaju, a u jesen se kao selice
ili zimovalice okupqaju na wihovim obodima
i na mawim barama.
Jedno od najbogatijih podru~ja (Ju`ne Ugarske, p.p.) je Srem, predeo koji je kao jugoisto~ni deo Slavonije ukqe{ten izme|u Dunava i Save. Ovaj predeo ne slu`i samo
nebrojenim jatima ptica za du`i boravak tokom gne`|ewa, nego ga brojne prolaznice
pose}uju tokom seobe, u prole}e i u jesen, i
koriste kao privremeno odmori{te.
Petomese~ni boravak na ovom prostoru
omogu}io mi je tako brojna i interesantna
posmatrawa i iskustva, koja nikako ne bih
smeo da sakrijem od ornitolo{ke javnosti. Do
sada je Srem, kao jedan mali, integrisani deo
austrijske monarhije, u geografskim priru~nicima samo ukratko obra|ivan, u geografskom, a i u op{tem prirodwa~kom pogledu.
Radi boqeg razumevawa ornitolo{kih pokazateqa ne bi bilo suvi{no da ovde izlo`im
jednu wegovu detaqniju geografsko-prirodwa~ku skicu.
Srem se prostire od severozapada do jugoistoka izme|u 44°30’ i 45°17’ severne geografske {irine i izme|u 36°15’ i 38°15’ isto~ne geografske du`ine. ^ini oko tre}inu
kraqevine Slavonije i ima povr{inu od oko
100 kvadratnih miqa. Nepravilne je izdu`ene forme i najve}im delom ima prirodne
granice.
Du`ina ovog podru~ja od severozapada do
jugoistoka iznosi oko 30 nema~kih miqa6, a
naj{ire je u jugoisto~nom delu, oko 8-9 miqa.
Severoisto~nu granicu sve do u{}a Vuke
kod Vukovara ~ini Dunav, a jugozapadnu granicu ~ini Sava koja iznad Broda dopire do
slavonske granice Srema. Ispod Zemuna, kod
takozvanog {pica Save, ona se sjediwuje s Dunavom. Na uskom zapadnom kraju Srem se prostire do slavonskih mo~vara i do obronaka
slavonskih planina i ima samo politi~ku
granicu. Kako je s jedne strane ograni~en
6

Jedna nema~ka miqa je oko 7,5 km (p.p.)

Ugarskom i Banatom, a na drugim stranama
turskim provincijama Srbijom i Bosnom,
~ini se da Srem zapravo predstavqa jednu zatvorenu celina.
U politi~kom smislu Srem se deli na dva
dela: kraqevski ugarsko-slavonski i vojnograni~ni deo. Takva podela uglavnom odgovara
prirodnom izgledu podru~ja. Kraqevski deo,
koji je brdovit i u neku ruku predstavqa povi{eni plato, najve}im delom pripada podru~ju Dunava. Vojnograni~ni deo je najve}im
delom nizinski sa puno mo~vara i sve svoje
vode {aqe u Savu. Ovaj deo predstavqa levu
obalu Save dok druga strana le`i u turskom
podru~ju.
Budu}i da geografske, geognosti~ke i klimatske karakteristike odre|uju vegetacijske
karakteristike, a od kojih opet zavise modifikacije u `ivotiwskom svetu, moramo i te
ta~ke detaqnije razmotriti. Na taj na~in }e
se jasno pokazati za{to Srem mo`e biti
steci{te mnogih, ina~e retkih, ptica.
Jedna grana Karnijskih alpa, koja prolazi
kroz ju`nu [tajersku i razdvaja Dravu od
Save, proseca Hrvatsku i Slavoniju u pravcu
jugoistoka i {aqe svoje posledwe izdanke
skoro du` celog Srema. Oni su uglavnom paralelni sa Dunavom i povremeno mu se pribli`avaju strmim padinama. Ovaj brdoviti
izdanak ima ne{to upadqiviju visinu samo
pri mawem nivou Dunava, od nekih 300 stopa
(oko 93m, p.p.) iznad povr{ine mora. Po~iwe
kod jednog dubokog useka jugoisto~no od bara
uz reku Vuku7, kod Opatovca se pribli`ava
Dunavu i provla~i se du` wega, na prili~no
podjednakom rastojawu sve do Karlovaca.
Ovde se jo{ vi{e pribli`ava Dunavu i najzad
gubi brdoviti karakter kod Novih Banovaca
i nastavqa se samo kao uzvi{eni plato sve do
Zemuna, koji je udaqen oko 2-3 sata od Save8.
Na nekim mestima se ovaj plato prili~no strmo spu{ta prema Dunavu, a na drugim se blago
zaravwuje. Cela planina, koja je od svog glavnog lanca udaqena i naizgled izolovana, se
uobi~ajeno zove Fru{ka Gora, ali i Vrdni~ka
ili Slankamenska brda. Nigde nema upadqive
strme vrhove, ve} vi{e visokih, zaobqenih
kupa i brojne duboko use~ene, uglavnom prema
jugu otvorene i ponekad veoma pitome doline.
7
Izme|u sela Marku{ica i Laslovo u Hrvatskoj
(p.p.)
8
Verovatno se misli na pe{a~ki sat odnosno na
udaqenost koju pe{ak prelazi za jedan sat. Obi~no se
uzima da je to udaqnost od 3 do 4 km (p.p.).
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Vodotoci iz ovih dolina se usmeravaju ka
Savi ili prema velikim mo~varama u vojnopograni~nom delu. U podno`ju ovog platoa
po~iwe dolina Save, koja se uz plato i brda
pru`a du` celog Srema. Po~iwe kod Zemuna
i ide sve do Broda u Slavoniji, gde daqe nastavqa da gradi dolinu Save. Veliki broj
prostranih bara proseca ovu dolinu u razli~itim pravcima i na mawoj ili ve}oj udaqenosti od Save. Prostiru se do 10 sati u du`inu i 1/4 do 2 sata u {irinu. Po~iwu kod
Zemuna i idu paralelno uz Savu kod Be`anije,
Sur~ina, Jakova, Boqevaca, Progara, A{awe,
Kupinova, Vitojevaca sve do Klenka, a na sever se prostiru do Pe}inaca, De~a, Be~mena,
Grabovaca, Karlov~i}a, Krwe{evaca, [imanovaca i Vojke. Ve}ina ovih mo~vara nastala
je zahvaquju}i vodotocima koji su pregra|eni
horizontalnim platoima (gredama) ili uzdignutim obalama Save. Spu{taju}i se sa Fru{ke Gore ovi vodotoci se zmijoliko uvijaju i
prave sebi put, ali svuda nailaze na prepreke
i zbog toga se, levo i desno, izlivaju u mo~vare. Zbog svega toga oni pri kraju svog toka
potpuno izgube pritisak i bivaju primorani
da se zaustave. Druge bare se snabdevaju vodom
kroz izvore koji postoje u wihovom dnu, ili
zadr`avaju vodu od poplava Save koje se javqaju skoro svake godine. Tokom poplava se
popuwavaju sve depresije i ponovo se isu{uju
tek sa letwim vru}inama. Neke od ovih mo~vara su veoma duboke, ~esto 10-15 stopa9,
mada su ve}inom ipak plitke, samo 2-4 stope
dubine. Neke su skoro potpuno ispuwene mo~varnom vegetacijom dok druge imaju velike
povr{ine otvorene vode i predstavqaju jezera
koja stanovnici Srema nazivaju siva~e. Izme|u uskih mo~varnih delova, nalaze se kopneni
„jezici“ i ve}a ostrva, koja pokazuju neke sli~nosti sa ostrvima na Savi i Dunavu. Zadovoqi}u se da od takvih ostrva pomenem samo dva
ostrva na Dunavu, koja su na neki na~in ve}
~uvena. Jedno je takozvano Ostrvo ^apqi10 od
oko 200 jutara povr{ine11. Ostrvo koje je potpuno pokriveno {umom i ispresecano mo~varama pru`a uto~i{te ogromnom broju razli~itih vrsti ~apqi. Drugo, mnogo ve}e Ratno
ostrvo12 je u najve}oj meri golo, izgra|eno ili
9
Jedna stopa je oko 30 cm (p.p.)
10
Verovatno se misli na Kowsku adu, koja je danas
spojena sa Velikim Ratnim ostrvom (p.p.)
11
U 19. veku je u Nema~koj i Austrougarskoj jutro
predstavqalo povr{inu od oko ¼ ha (p.p.).
12 Sada se ono zove Veliko Ratno ostrvo (p.p.)
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iskori{}eno za pa{wake, ali je i daqe ispresecano barama i tr{}acima. Ratno ostrvo je
nastalo u 17. veku talo`ewem muqa iz Save, a
oba se nalaze severoisto~no od Zemuna i Beograda, kod u{}a Save u Dunav.
Veli~anstven okvir ovog predela ~ine impozantni tokovi Dunava i Save: prvi dolazi
iz jugozapadne Nema~ke, prolazi kroz [vabiju, Bavarsku, Ma|arsku i Tursku i u svom slivu ujediwuje veliki broj malih i velikih reka
na putu ka jugoistoku Evrope, ka Crnom Moru.
Sava se prote`e od jugozapada, od Ilirije,
preko Hrvatske i Slavonije, razdvajaju}i
Ugarsku i Tursku, sjediwavaju}i se sa glavnom
evropskom rekom jugoisto~no od wegovog po~etka, izme|u Zemuna i Beograda. Obe reke
zbog svoje prostranosti i bogatstva vodom kao
i zbog svojih meandara, ostrva, stena, priobalnih {uma, brodova, bar`i, gradova i sela,
ne predstavqaju samo jedan od najraznovrsnijih i naj`ivopisnijih predela, nego su i od
velike va`nosti za ornitologiju.
Planinski lanac Fru{ke Gore sa~iwen
od alpskog kre~waka nastavqa se kao grana
Karnijskih Alpa. Ovaj lanac je neretko prekriven pe{~arskim formacijama koje klinasto
prodiru izme|u kre~waka iz nizinskih delova
Ugarske. Konglomerati, sa~iweni od naizmeni~nih slojeva gline i peska i sa jednim vulkanskim probojem, se kod Petrovaradina izdi`u iznad Dunava u obliku ~udesne, na
daleko vidqive, zelenkaste serpentinske stene koja deluje kao utvr|ewe, odnosno kao ugarski Gibraltar. Dolinu Save tako|e grade slojevi gline i peska koji su na povr{ini delom
pokriveni mo~varnim zemqi{tem, a delom
dubokim, plodnim slojevima humusa. Sadr`aj
gline i peska daje obra|enim povr{inama u
vi{im delovima, donekle sterilan, `uto
-crveni izgled, koji je kamufliran rasko{nom vegetacijom. Kod Slankamena kre~wak i
glina sadr`e so, a u selu postoji izvor slane
vode. Me|utim, u Sremu se nigde ne mogu na}
i zaslawene mo~vare.
U pogledu klime, Srem pripada najtoplijim predelima Ugarske, pri ~emu sredwa temperatura u okolini Zemuna iznosi 9°, a u okolini Karlovaca 10° R13. Srem le`i izme|u
istih isotermalnih kriva kao i ve}i deo Turske, Gr~ke, Dalamcije, Lombardije i ju`ne
Francuske. Skoro da ga dodiruje severna granica maslinovog drveta. Za klimu Srema su
13

Reomirova skala (TR=Тc x 0,8) (prim.prev.).
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karakteristi~ne ekstremne pojave, u kojima
dolazi do naglih promena atmosferskih uslova. Takve promene se ne javqaju samo u odre|enoj godini, ve} u vi{e uzastopnih godina.
Leto ~esto nastupa iznenada kao neka oluja u
maju, nakon hladne zime i bez uvodnog prole}
nog vremena. Temperatura raste sve do sredine avgusta i neretko dosti`e 28-30° u hladu.
Ovakvo vreme je ~esto pra}eno dugotrajnom,
neprekidnom su{om i bezobla~no{}u. Ponekad takve su{e prekidaju ki{e koje mogu da
traju i nedequ dana, ili iznenadne, stra{ne
oluje. Pri takvim olujama se temperatura jedva ne{to spusti na nekoliko dana. Krajem
avgusta po~iwu jesewe magle pra}ene ve} prili~no hladnim no}ima, to se nastavqa sve do
oktobra dok su dani i daqe upadqivo topli.
Po~etkom novembra napokon nastupa ki{ovito i sne`no vreme, koje je nekim godinama
tako blago da stoka mo`e celu zimu provesti
napoqu, a vegetacija ostaje vidqiva. U drugim
godinama, naprotiv napada toliko sne`ne
mase da prekriva tlo u visini od 3-4 stope.
Kada umesto snega pada ki{a, svi se vodotokovi izliju tako da poqa li~e na jezera i mo~vare. Pored toga, tokom perioda siroma{nih
ki{om vazduh zadr`ava potrebnu vla`nost
putem isparavawa velikih vodenih povr{ina.
No}u, neobi~no jaka rosa osve`ava biqke koje
gotovo uvenu od `arkog sunca.
Ove klimatske i atmosferske pojave pogoduju razvoju vegetacije i Srem se, pogotovo u
ovom smislu, pokazuje kao zemqa podarena od
prirode. Visoki hrastovi, bukve, brestovi,
lipe, jele i drugo veliko drve}e pokrivaju
visove i uglavnom severne padine veli~anstvene Fru{ke Gore. Ove ogromne i skoro
netaknute {ume se prote`u uz desnu obalu
Dunava sve do Slavonije. Prostrani vinogradi na ju`nim padinama ove planine dose`u do
visine od 900 stopa iznad mora. Vo}ke, dudovi,
kestenovi i razne vrste korisnog `buwa
tako|e krase ovaj brdski predeo i daju mu veliku raznolikost i lepotu. Plodna poqa
nagra|uju trud stanovnika bogatim letinama
p{enice, ra`i, je~ma, zobi, prosa i pre svega
kukuruza, koji predstavqa omiqenu biqku u
Sremu. Tako|e uspevaju i divqi hmeq,
goru{ica, sladi}, i|irot i mnoge druge vredne biqke. [anc14 je samo u okolini Karlovaca
prona{ao 462 roda i 1440 vrsta biqaka, od
~ega oko 50 tada jo{ nije bilo poznato
14 Shanz, visoki poru~nik austrijske vojske koji je
slu`io u Petrovaradinu.

botani~arima. Jo{ raznovrsnijom se pokazuje
flora sremske ravnice, ~emu doprinose
vla`na podru~ja. Izme|u Save i velikih bara
i du` vodotokova prostiru se, u mawe ili
vi{e {irokim prugama, miqe {umskih podru~ja. Samo uprava Petrovaradin poseduje 95
000 joha15, ali se wima tako slabo gazduje da
podse}aju na ameri~ke pra{ume. Hrastovi od
200- 300 godina stoje u svom punom bogatstvu
i snazi pored svojih sasvim ili napola trulih
i ogolelih srodnika. Stabla pre~nika od 5-6
stopa le`e na zemqi i svojim raspadawem
pove}avaju bogati sloj humusa u ovim {umama.
Ova stabla su verovatno oborena da bi se
iskoristio neki wihov mali deo ili samo
zato da ne bi bacala senku na okolne livade.
Brestovi iste debqine i bele topole debqine 6-8 stopa dele istu sudbinu. Kada wihovo
raspadawe ne napreduje dovoqno brzo ovakva
stabla se ~esto uludo spaquju na licu mesta
da bi se uklonila sa puta. To prijatequ prirode, a posebno {umaru pru`a tu`an prizor:
poluspaqeni ostaci kolosalnih stabala, koji
se u kulturnim zemqama visoko vrednuju. Javori, hrastovi, vrbe i drugo drve}e ne dosti`u
tu veli~inu, ali se nalaze skoro svuda. Divqe
jabuke upadqive veli~ine stoje usamqene u
nekim {umama i savijaju svoje grane pod
te`inom wihovih kiselih plodova. Velike
povr{ine su prekrivene grmovima Cornus mascula16 i u vreme kada su im plodovi zreli
pru`aju `ednom lovcu prijatno osve`ewe. Veliki i lepi grmovi gloga zajedno sa leskom,
kru{inom, pasjakovinom, trwinom i kupinom
grade gusto obrasle {umske delove, ali i na
slikovit na~in ukra{avaju livade i pru`aju
senovito odmori{te za qude i `ivotiwe. Najupadqivije {umsko rastiwe je divqa loza (Vitis vinifera). Loze sa ~okotima debqine 1-6
cola17 nadvisuju i obavijaju najvi{e drve}e
visine od 80 do 100 stopa visine i sa gustim
li{}em, koje je nepropusnog za svetlost, gu{e
najve}e hrastove i bele topole. Impozantno
izgleda takva jedna loza kada je u jesen oki}ena bezbrojnim plavim grozdovima, ili kada
svetlost jesewih ve~eri oboji kro{we u sve
15 Joh se kao mera za povr{inu u to vreme razli~ito
koristio u Austriji, Ma|arskoj i Nema~koj, tako da
se povr{ina 1 joha kretala od 0,36ha do 0,58ha (prim.
prev.).
16
Latinski nazivi biqaka i `ivotiwa su preneseni kao u originalnom tekstu, a nema~ki nazivi su
prevo|eni (p.p.)
17
Jedan col je oko 2,5 cm (p.p.)
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nijanse zelene, `ute i crvene. Izrastawem
ni`eg `buwa iz rodova Viburnum, Crataegus,
Rhamnus, nastaju veoma slikoviti, ali i ~esto
neprohodni sklopovi koji zagrejanom pe{aku
omogu}uju da se malo ohladi. Izme|u svetlih
delova {ume i na pa{wacima koji su ome|eni
barama, pored svojih brojnih srodnika uspeva
i slez (Althea officinalis). U velikom broju cvetaju `alfije, mirisne vrste Hedysarum-a,
pojedina~ni busenovi Cytisus-a, zlatice (Solidago), prelepe qubi~aste mle~ike (Euphorbia
palustris), lepa kiprovina (Epilobium), divqe
ru`e, trwine i glogiwe i mnoge druge vrste
koje je nemogu}e sve nabrojati. Na velikim
livadama prostiru se, pored gore pomenutih
biqaka, jo{ neke kao {to su vrste iz rodova
Trifolium, Scabiosa, Tragopogon, Rumex, Vicia, Statice, Paeonia, Clematis, Galega, Centaurea kao i
asparagusi i hmeq. Sve ove biqke stvaraju bujne livade koje se kose, a trava se sla`e u visoke stogove da bi se kasnije koristila kao
hrana za stoku. Bare se isti~u bogatstvom
mo~varnih i vodenih biqaka. Miqama dugi
pojasevi su pokriveni gustom trskom (Arundo
phragmites), koja dosti`e enormnu visinu od
15-18 stopa i te{ko je prohodna. Izme|u we
rastu zna~ajno ni`e ive i bele vrbe, a na pli}im mestima paprati, sla~ice i paskvice (Solanum dulcamara) u istoj visini. Na otvorenijim
mestima raste Typha latifolia i Typha angustifolia,
kao i Scirpus lacustris i Scirpus maritimus, tako|e
upadqive visine. [est stopa visoke barske
mle~ike rastu svuda, a u sredwe dubokim vodama Butomus umbellatus sa finim, mirisnim,
`arko crvenim cvetovima. Na otvorenim,
ne{to {irim vodenim kanalima koji presecaju tr{}ake u razli~itim pravcima ~esto se
nalaze Strathiotes aloides, Trapa natans, a na
sredwe dubokim mestima i vrste iz rodova Festuca, Carex, Ranunculus, Phellandrium, Hydrocharis. Bare bez trske su prekrivene Nymphea alba,
Nuphar lutea, Iris pseudacorus, Caltha palustris i
pojedina~nim grupama sita, koje sa svojim
veli~anstvenim cvetovima ispuwavaju vazduh
mirisima. Na kraju, mnoge mo~vare su
oivi~ene 10-20 koraka {irokim pojasevima
i|irota (Acorus calamus), ~iji aromati~ni miris se nadaleko prenosi vetrom. Na suvim
obalama i u selima, u velikim grupama raste
Sambucus edulus, a u senovitim uglovima ba{ta
sa stablima debqine ruke, uspevaju perenijalne Pytolacea decandra, Physalis alkekengi (koja
tako|e nije retka ni u senovitim {umama) i
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jedna veoma trnovita puzavica poznata kao
„hristov talac“18. U ba{tama uspeva skoro sve
povr}e, `uta {qiva ~esto gradi zatvorene
{umarke, koji su sa wihovim zlatnim plodovima nadaleko vidqivi i mame prolaznike.
Klima omogu}ava ~ak i sadwu maslina, pamuka
i pirin~a, tako da bi rad na ovim kulturama
bio dobro nagra|en19. Dudovi veli~ine hrastova osen~avaju ulice sela dvostrukim alejama. ^ak i stabla zove mogu da narastu do
debqine ~oveka. Na prostranim poqima se
proizvodi gro`|e, kukuruz, p{enica i ostale
`itarice, konopqa, duvan, patlidxan, {panski biber, sirak (Holcus sorghum), muhar (Panicum germanicum). Na otvorenim poqima, ili uz
rubove kukuruznih poqa rastu najukusnije
diwe i lubenice. Sli~ni uslovi postoje i u
susednim zemqama. Banat sa svojim brojnim
mo~varama, a Srbija i Bosna sa wihovim brdskim, bukovim i hrastovim {umama, podse}aju
na uslove u Sremu.
Na osnovu ovako izvanrednog bogatstva
biqaka mo`e se o~ekivati i veoma bogata fauna. Uslovi ponu|eni od prirode omogu}avaju
`ivot brojnim stvorewima i ~ine ga ugodnim.
Zbog toga sebi dopu{tam, da kroz jednu panoramu usmerim poglede istra`ivawa na op{te
karakteristike sremske faune.
Brojno je zastupqena grupa slepih mi{eva, kako u pogledu vrsta tako i u pogledu jedinki (zbog toga upu}ujem na moju Faunu Transilvanije 20). Uve~e u tucima oble}u oko ku}a,
dudova i mo~vara. Rov~ice, krtice i je`evi
tako|e nisu retki. Jazavci su prisutni samo u
pobr|u, a kune, tvorovi i lasice se nalaze po
celom kraju. Za razliku od wih vidra je ograni~ena na podru~je Save i wenih bara i svuda
je jo{ uvek prili~no ~esta. Vukovi se skrivaju u gustim {umama i tr{~acima uz bare. Posebno su ~esti zimi, kada gladni srpski planinski vukovi dolaze preko Save, izbegavaju}i
pograni~ne stra`e i karantin, i pose}uju svoje sremske ro|ake da bi sa wima delili ono
{to im priroda pru`a. U Sremu bivaju ~estoko progawani. Jedan dobro vo|en lov pogonom
u mo~varnim {umama ~esto donosi 15-20 jedinki za jedan dan, mada je sasvim zadovoqavaju}e ako i tre}ina od toga svojim krznom nagra18 Verovatno se radi o vrsti hristov trn (Euphorbia
mili) (p.p.).
19 Jasno je da se ovde radi o romantizovanom zapisu
(p.p.)
20 Isis od 1812. godine, strana 178, Rhinolophus
hippocrepis.

Преводи чувених радова страних истраживача...

di trud lovaca i zauvek prestane sa svojim
opakim zanimawem. I prepredena lisica je u
Sremu dobro poznata i, kao i kod nas, nije
ba{ omiqena me|u doma}icama koje dr`e
`ivinu. Ono {to joj izmakne na otvorenim
lovnim terenima nadoknadi tamo gde ima puno
`ivine. Zahvaquju}i lisicama, neki sremski
velikoposednici sebi jo{ uvek mogu priu{titi hajke sa brzim hrtovima na engleski na~in.
Retko se vi|aju divqe ma~ke i risevi,
mada su svuda poznati. Kao prido{lice iz
srpskih, bosanskih i slavonskih planinskih
{uma su posmatrani, a ponekad i odstreqeni
tokom zimskih lovova na vukove. ^ini se da je
dabar jo{ re|i, ali se on verovatno razmno`ava u Sremu.
Hr~ci, voluharice i ostale vrste glodara
su veoma poznate `ivotiwe, koje nisu retke
na poqima i oko ku}a. Puhovi i veverice nastawuju {ume, a ze~evi prostrana poqa. Zec i
nije tako ~est s obzirom da ima previ{e qubiteqa koji tra`e blizak susret sa wim. Jeleni i srne se, osim u velikim lovnim revirima, svrstavaju u retkosti.
Polupripitomqene, crne divqe sviwe
preoravajau mo~vare u velikim krdima. Kao i
wjihovi pitomi ro|aci, hrane se korenima
i|irota, sleza i drugih biqaka.
Ove sviwe su pravi ronioci jer skoro po
ceo dan stoje u vodi i muqu do glave i po
nekoliko minuta rone iskopavaju}i korewe
i|irota.
Pitoma stoka, kowi, goveda i ovce se
~esto nalaze u poludivqim uslovima na udaqenim livadama.
Koliko su raznovrsni i promewivi prirodni uslovi ove zemqe, koliko su povoqni geografski, klimatski i vegetacijski uslovi,
toliko je raznovrstan i promenqiv `ivot
ptica.
Topla klima omogu}uje ponekim osetqivim vrstama da i tokom o{trih godi{qwih
perioda ostanu kao stanarice. Guste {ume i
tr{}aci obezbe|uju hranu i za{titu onima
koji su zbog nepovoqnih uslova napustili
svoju domovinu da bi u udaqenim krajevima
tra`ili zadovoqewe svojih potreba. Tako|e
i poneki lutaju}i hodo~asnik prona|e ovde
ono {to `eli.
Za pernate lutalice koje dolaze iz daleka
veoma su va`ne obe reke koje zapquskuju obale Srema. Ne treba smatrati suvi{nim to
{to }u sebi dozvoliti da detaqnije opi{em
ovu interesantnu pojavu seobe.

Mnogo posmatrawa predanih istra`ivawa
kao {to su Palas, Nauman, Temink21 i ostali,
se prili~no sla`u u tome da su seobe ptica u
jesen usmerene od istoka ka zapadu, a u prole}e obrnuto, od zapada ka istoku. ^ak i kada se
moja iskustva ne sla`u u potpunosti sa ovim,
istinitost ove tvrdwe se u su{tini ne mo`e
sporiti. Op{ta pravila trpe brojne izuzetke,
koji su izazvani posebnim geografskim okolnostima i drugim uslovima.
Velike re~ne doline, koje se prote`u u
prirodnom pravcu seobe ptica od zapada ka
istoku, slu`e hiqadama ptica kao selidbeni
putevi, koji }e biti kori{}eni sve dok klimatske prilike ne izmene pravac wihovog
pru`awa. Mawe reke koje se pru`aju od severa
ka jugu i ulivaju se u glavni selidbeni put,
slu`e kao sporedni putevi koje ptice koriste
da stignu do glavnog puta. Ostale pritoke
koje teku od juga ili jugozapada ka severu ili
severoistoku i sa svojim vodama povezuju svoje
doline sa glavnim rekama i wihovim dolinama, obezbe|uju ju`ne obilazne puteve za prido{lice sa dalekog istoka. Pomo}u ovih
tokova ptice dolaze do razvo|a slivova i prele}u ih, ~ime se seoba nastavqa daqe u drugim
slivovima sve do odre|enih granica.
Posmatramo li u ovim smislu reke koje
okru`uju Srem, Savu i pre svega Dunav, moramo naglasiti wihovu nesumwivo veliku
va`nost za seobu ptica u Evropi. Izviru}i u
ju`noj Nema~koj, samo je jednim uskim razvo|em odvojen od Rajne koja predstavqa vezu
sa Severnim morem. Tako|e je samo jednim
planinski lancem odvojen od Sredozemnog
mora. Te`e uglavnom od zapada ka istoku i
svojim basenom prihvata sve tokove severnih
padina sredweevropskih Alpa. Na taj na~in
se povezuje sa mnogim dolinama koje se pru`aju
od severa ka jugu i obrnuto. Samo u Ma|arskoj,
na jednoj velikoj deonici, ima pravac sever-jug, a zatim se brzo vra}a svom starom smeru i zavr{ava svoj tok na istoku u Crnom
moru. Kao {to ga sa Severnim morem povezuje
Rajna, sa Isto~nim morem22 ga povezuje sliv
Visle koji se prostire sve do Dunavskog sliva. Sa Jadranskim morem dolazi u kontak putem Save. Isto tako, neposredno ulivawe u
Crno more ga povezuje sa zapadnom Azijom, a
preko Egejskog mora i Kavkaza je povezan sa
Afrikom. Lako se mo`e pretpostaviti da po21 Peter Simon Pallas, Johann Friedrich Naumann, Conrad
Jackob Temminck (p.p.)
22
Balti~ko more (p.p.)
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dru~je Dunava, u zavisnosti od perioda, mo`e
prihvatiti neke redovne selice, ali i neke
zalutale ptice iz podru~ja sa kojima je direktno ili indirektno povezan. Sve to doprinosi raznovrsnosti wegovih stanovnika i gostiju kakva se ne mo`e na}i u Evropi. Dokaz
za moju tvrdwu, da seobe ne idu uvek od zapada
ka istoku, ili od istoka ka zapadu, ve} da se
javqa veliki broj izuzetaka i odstupawa,mo`e
se lako na}i pa`qivim posmatrawem ptica
doline Dunava. Kada bi ova kretawa bila
potpuno pravilna tada bi se ve}i broj ptica
doweg toka Dunava morao na}i u gorwem toku
Dunava i u Nema~koj. To nikako nije slu~aj
jer su takve pojave, da toploqubive ptice
mo~varice toliko daleko zalutaju, uvek retke.
Kada bi se morao tra`iti razlog za uglavnom prema zapadu usmerena kretawa, to bi
bila vi{a temperatura u okviru izoterme
koja preseca Ural, Kaspijsko more, Crno
more, dolinu Dunava i ju`nu Nema~ku. Ova
izoterma na zapadu Nema~ke ~ak odstupa i
prema severu, tako da se hladnija azijska i
isto~noevropska kontinentalna klima idu}i
prema zapadu pribli`ava morskoj klimi. Na
taj na~in se omogu}ava da se ptice koje nerado
napu{taju kopno i slatkovodna podru~ja, kre}u samo prema zapadu tra`e}i odgovaraju}u
klimu. Na taj pravac ih usmeravaju i planinska podru~ja na jugu, na kojima je temperatura
ni`a. Uzrok ovakvim kretawima je svakako i
zakasnela smena godi{wih doba u Nema~koj u
vreme seobe. Jo{ uvek niske temperature podse}aju pticu da se nalazi izvan pravog puta
seobe i da wime ne mo`e daqe napredovati.
Pored toga, na pogre{an put je podse}a i nedostatak hrane.
^im selice u toku svog puta prema zapadu
osete pad temperature ili nedostatak hrane,
skre}u prema jugu ili jugozapadu i koriste
mnoge bo~ne pritoke Dunava koje se pru`aju u
tim pravcima. Tako sve ptice napreduju ka zapadu, ali {to daqe stignu to br`e ulaze doline koje se pru`aju prema jugu. Zbog toga je
najverovatnije da ptice koje nastanjuju dowe
delove Dunava delom zavr{avaju na Crnom
moru da bi se wegovim zapadnim obalama kretale prema jugu i preko ostrva i Sredozemnog
mora stigle do Afrike. Drugi deo ptica iz
tog podru~ja okre}u prema zapadu, prati doline u pravcu zapada i jugozapada, prele}e
Balkan, da bi stigle do Gr~ke i ostrva u Sredozemnom moru. Kao {to je poznato, hiqade
ptica koje se gnezde na severu provodi zimu u
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Sredozemqu. Isto se de{ava i sa pticama
Moldavije, Vla{ke, Transilvanije, Srbije,
koje Savu i Dravu mogu da koriste za kretawa
prema jugu. Sli~an primer kao kod stanovika
doweg dela Dunava postoji i kod ptica mo~varica u gorwoj Ma|arskoj. Bezbrojna jata
~igri, galebova, pataka, kormorana, ~apqi,
`alara, sprudnika, sprutki i drugih se gnezde
na Ne`iderskom jezeru, jezeru Velence, u barama Ki{kun{aga i na drugim mestima. Ve}
u avgustu ove ptice napu{taju svoja gnezdili{ta i sele se prema Sremu i susednom Banatu. Tamo ostaju do kraja septembra, neke do
kraja oktobra, i nakon toga se u nepreglednim
jatima sele preko Srema i Slavonije uz tokove Save i Drave, i daqe preko Alpa23 do Dalmacije i Jadranskog mora gde veliki broj wih
i prezimqava. Jedno veoma posebno okupqali{te ovih jata predstavqa takozvani Savski
{pic ({pic Save), kopneni ispust ispod Zemuna koji razdvaja Savu i Dunav pre wihovog
sastajawa. U septembru i oktobru se ovde gotovo svakodnevno nalaze nova jata, koje delom
dolaze iz nizvodnih krajeva, delom iz Banata,
a delom iz uzvodnih delova Dunava. Tamo se
zadr`avaju danima i nedeqama, prave izlete u
okolini, ali se uvek vra}aju da preno}e, da bi
na kraju jednog jutra iznenada nestale. Ako se
pa`qivo posmatra, prili~no lako se mogu
primetiti wihovi obrisi na okupqali{tima
i wihov nemiran duh. Ujutro, u samo svitawe,
se ~uju wihovi glasovi dok prele}u Zemun i
lete prema Sremu, gde }e negde ponovo sleteti da se odmore i nahrane.
Suprotno se doga|a u prole}e iako sve selice vi{e ne idu istim putevima, jer se na
obalama na kojima provode zimu ~esto kre}u
u suprotnim pravcima i na taj na~in udaqavaju od wihovog migratornog puta. Da se ne bi
morale vra}ati radije produ`avaju daqe, na
primer od Jadranskog mora kroz Sredozemno
more sve do Egejskog arhipelaga i Crnog mora
odakle ponovo dolaze do Dunava. ^ini se da
neke ruske i azijske selice pokazuju vi{e
pravilnosti u odr`avawu pravca migracije.
Neke stepske i kaspijske se sele sa istoka ka
zapadu u prili~no pravom smeru, ne dozvoqavaju}i da ih bilo kakva prepreka skrene sa
ovog puta. To su: Anas rutila, A.leucocephala, A.
rufina, Anser aegyptiaca, Grus leucogeranus, Gracula
rosea, Emberiza calcarata, Alauda nigra, A. alpestris
i mnoge druge koje se dolaze}i uz Dunav ne pojavquju samo u Ma|arskoj ve} i u ju`noj
Nema~koj.
23

Karnijske alpe (p.p.)
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Nakon {to smo prodiskutovali odlike
seoba ptica, koje se kao ~udesne pojave mawe
ili vi{e ti~u samog Srema, da}emo i kratak
pregled o boravku i `ivotu ptica na ovom podru~ju. U jednoj sa`etoj, ali vernoj slici
prene}u ono {to jedan posmatra~ koji du`e
boravi u Sremu mo`e da opazi.
Pre nego {to sunce postane vidqivo na
horizontu pojavi se na daleko ~ujan, pitomi
glas iz hiqada grla petlova, koji sa svojim
`enkama u velikom broju no}e na velikim dudovima ispred ku}a. Wihov prvi zov je signal
za sve ostale. Ubrzo zatim po~iwu da klepe}u brojne skupine roda, koje se gnezde na drvenim dimwacima u obliku torweva. Sa prvim
zrakom bqe{tavog jutarweg sunca koje pozla}uje vrhove drve}a i zabate ku}a budi se
jato ~avrqavih vrabaca i kre}e u novi dan.
Skrivena ispod gustog zida od dudova glasno
zvi`di vuga. Cvrku}u}i i cvr~e}i po~iwe i
pesma ~voraka. Sa nemelodi~nim „gia“ javljaju se hiqade ~avki i nadgla{avaju svaku pesmu. Pti~iji stolari, zelene `une i {areni
detli}i, vredno rade u potrazi za insektima
unutar kore tog istog drve}a. Oni ne mare za
plodove koji su toliko primamqivi za ostale
ptice. Skupine lasta crvku}u}i lebde visoko
iznad ku}a i drve}a i okre}u se u qupkim krugovima.
Vo}waci sa zlata vrednim plodovima,
koji skoro poput prstena okru`uju sela, mnogim pticama slu`e kao prebivali{te. U velikom broju se tamo nalaze vuge, ~vorci, kosovi, drozdovi peva~i, razni detli}i, plave i
velike senice, crvenrepke, obi~ne i sive grmu{e, {arene i sive muharice, gavrani, svrake i sive vrane, kukavice, modrovrane i divqi golubovi. Ove ptice jedu ili plodove,
ili wima privu~ene insekte. Pored pa{waka
i livada, a naro~ito u blizini kopova peska
se ~uju glasovi rasko{nih p~elarica. One
lete}i nisko i visoko kroz vazduh progone
viline kowice i insekte sa `aokama. Vide se
i obi~ne beloguze kako love po goloj zemqi i
na putevima, ili stubovima oko ba{ta. Ponekad se vidi i neka ~ubasta {eva, koja izvodi
svoju pitomu pesmu. Raznovrsniji je pti~iji
svet na prostranim, vla`nim livadama: travarke se wi{u na velikim stabqikama trave,
modrovoqke nastawuju rubove depresija popuwenih vodom, prepelice se glasaju, prdavci
zvrje iz duboke trave, velike strnadice pevaju svoju tkala~ku pesmu sa vrhova `bunova
odakle se i `ute pliske javqaju sa svojim me-

lanholi~nim „ciip“, poqske {eve pevaju svoju treperavu pesmu visoko u vazduhu, svra~ci
zauzimaju vrhove usamqenih `bunova. Ukoliko su stogovi sena ve} napravqeni tada se
vide i lepe, ali pla{qive modrovrane kako
stoje na wihovim vrhovima i vrebaju `abe i
insekte. Vinogradi slu`e za boravak velikim
strandicama i strnadicama vinogradarkama, a
obra|ena poqa {evama, prepelicama, poqskim jarebicama i velikim dropqama. Kada
se poqa oslobode bogate letine bivaju prekrivena kao oblaci velikim jatima sastavqenim od tri vrste divqih golubova. Na ova
poqa ptice samo jo{ povremeno sle}u kada ih
zamene sa okolnim mo~varama. U {umama se
nalazi mnogo starih poznanika: gavrani, vrane, svrake, sojke, ~vorci, drozdovi, kosovi,
detli}i i mnoge ve} pomenute peva~ice nastawuju mnogobrojne `bunove i drve}e. Neke specifi~ne vrste tako|e nastawuju {ume: pupavac, vi{e vrsta golubova, razli~ite vrste
senica koje uveseqavaju svojom `ivahno{}u.
Krunu {ume ~ine le{inari i orlovi koji su
veli~anstveno ustoli~eni na vrhovima najvi{eg drve}a. Neki od wih samo nadgledaju svoj
revir u potrazi za hranom, a neki ve} vare
svoj bogati obrok. Mawe otmeno izgledaju ovi
kraqevi {ume kada se 10-12 primeraka skupi
na jednu le{inu i sa psima bori oko ne ba{
ukusnog plena. Viskoko iznad plavnih {uma
se mogu videti crne rode kako kru`e bez mahawa krila i neretko orlove belorepane i
klikta{e u raznovrsnim vazdu{nim akrobacijama. Tr{~aci i mo~vare, neprohodne za
nespremne, a opasne i za iskusne, imaju i druge stanovnike ~iji su `ivot i opstajawe tako|e zanimqivi. Brkate senice i mo~varne strnadice sa wihovim o{trim i prodornim
tonovima,trstewaci sa wihovim crvkutawem
se ~uju ve} na rubovima bara i povremeno se
vide na visokim stabqikama trske. Sasvim je
druga~ija slika kada se unutra{wost bare posmatra sa neke uzvisine. Jata sa stotinama
malih i velikih belih ~apqi, `utih ~apqi i
~apqi govedarki, sivih i crvenih ~apqi, ka{i~ara, ibisa i kormorana, patki crnki i
patki ~egrtu{a, ga~u, kva~u, lepe}u stvaraju}i jeku, plutaju, rone, kre}u se u svim pravcima, spu{taju se na `bunove ive i potpuno ih
prekrivaju i `ive u punoj slozi. Kao pohlepan
demon iznad ovih gnezde}ih jata lebdi tamna
eja mo~varica ili crna luwa i iz sredine uzima plen neophodan za potomstvo. Pli}e mo~vare nastawuju mo~varice razli~itih vrsta:
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~igre, galebovi, guske i patke, sprudnici i
sprutke, `alari i razli~ite vrste {quka, a
dugonoge ~apqe, ka{i~ari i ibisi ih pose}uju
samo radi hrane. Da se ovi odnosi nakon gne`|ewa i za vreme seobe vi{estruko mewaju,
da se prebivali{ta ptica znatno mewaju, da
~apqe, ibisi, kormorani, ka{i~ari i ostale
ptice napu{taju duboke i prelaze na plitke
mo~vare gde riba, `aba i ostalih organizama
ima u izobiqu, se podrazumeva samo po sebi i
ne zahteva posebno obja{wewe. Ve} je bilo
govora o doma}oj `ivini i napomenuo sam da
doma}e koko{ke no} provode na otvorenom na
drve}u. Ostaje mi jo{ da pomenem da stotine
doma}ih gusaka no}e na barama. One su po boji
sasvim izmewene kao i na{e, ali su po pona{awu veoma sli~ne divqim jer stalno prele}u sa mesta na mesto, satima se udaqavaju od
sela i ponovo se vra}aju nazad. ]urke imaju
skoro potpuno crnu boju kao i wihovi preci
iz severne Amerike. Doma}ih pataka ima veoma malo, verovatno zbog toga {to na raspolagawu ima dovoqno divqih. Ovo bi bio samo
jedan kratak pregled osobina sremskih ptica
pa zakqu~ujem ovaj op{ti pregled sa nekim napomenama o gmizavcima, ribama i insektima.
Me|u gmizavcima je najzanimqivija barska korwa~a (Emys lutaria), koja je ~esta u sremskim barama. Ona kopa rupe po rubovima
bara, malo ih utvrdi, polo`i jaja i zatim ponovo zatrpa otvor rupe. Pri tom poslu mnoge
bivaju uhva}ene, {to znatno uti~e na wih. Zelemba} (Lacerta viridis) je u Sremu re|i, nego
u sredwoj Ugarskoj gde je. sasvim obi~na. Brojne su mnoge vrste vodenih zmija, pre svega belou{ka (Coluber natrix), koja se u okolini Kupinova neobi~no ~esto pojavquje u lepoj crnoj
varijaciji. Ova vrsta u jesen odlazi preko
Save u Srbiju, a u prole}e se ponovo vra}a u
Srem. Ne{to re|a je smukuqa (Col.austr.) i
stepski smuk (Col. caspicus P.) koji dosti`e du`inu od 7-8 stopa. Smuk ~esto `ivi u ku}ama
gde zna da se provu~e kroz mi{ju rupu i iznenada pojavi u sred sobe. To mi se desilo dva
puta za vreme mog boravka u Zemunu. Od `aba
su sasvim obi~ne Rana esculenta i R.temporaria.
Isto tako neretko se javqa i jedna verovatno
nova vrsta koja ima puno sli~nosti sa Discoglossus pictus Otth. i ~esto se nalazi na mo~varama oko Jakova.
Veoma je upe~atqivo bogatstvo riba koje
je primetno kako u Dunavu tako i u Savi i
mnogim jezerima i mo~varama ovog podru~ja.
Ovo ribqe bogatstvo obezbe|uju zna~ajan deo
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ishrane ~oveku i pticama. Pojedina~no nabrajanje vrsta bi previ{e pro{irilo ovo poglavqe. Isto tako ovo nije mesto za nabrajawe
brojnih vrsta insekata, zbog ~ega samo prime}ujem da su svi rodovi brojno predstavqeni i
to pre svega mre`okrilci, vilini kowici,
mravqi lavovi, efemeride kao i opnokrilci
(ose i p~ele). Svi ovi insekti slu`e kao hrana pticama, i u rojevima nastawuju stepe, livade i mo~vare. Me|u leptirima se nalazi
jedna lepa mala vrsta prelivaoca24.

SISTEMATSKI PREGLED PTICA
SREMA SA PRIMEDBAMA
O WIHOVOM @IVOTU
I Mesojedi Laniones
A. Accipitres Dnevne grabqivice
I Catarthes Ill. Le{inari
C.percnopterus Ill. Bela kawa.25
U Sremu je veoma retka, ali je ve} u Turskoj
sasvim obi~na. Tako|e, nisam ~uo da se ikada
gnezdila u Sremu.
II Vultur Ill. Supovi
V. fulvus Gmel. Beloglavi sup
U podru~ju ju`no od Dunava je skoro svuda
~est. Gnezdi se u Banatu, Sremu, Slavoniji,
Srbiji, Bosni. Gnezdi se na visokom drve}u, u
rupama na lesnim odsecima du` Dunava, ili
na stenama u pobr`u. Pojedina~ne primerke
sam posmatrao tokom vo`we parobrodom kod
Vukovara, a kasnije sam mnoge posmatrao kod
Jakova, Kupinova i Obre`a. Ukoliko se izveze uginula `ivotiwa izvan sela, za kratko
vreme se pojavi nekoliko le{inara. Oni u
dru{tvu sa svojim srodnicima, orlom belorepanom i orlom klikta{em, a ponekad i crnim
luwama i psima, vrlo brzo raskomadaju le{inu. Neretko sam vi|ao 10-20 ovih javnih sanitarnih slu`benika da rade na jednom kowu.
24
Vrsta iz roda Aptura (p.p.)
25
U prevodu su latinski nazivi prene{eni onako
kako ih je autor navodio u originalnom tekst, a
nema~ki nazivi su prevedeni u skladu sa va`e}om
srpskom nomenklaturom ptica (Vasi}, V.F., Simi},
D.V., Stanimirovi}, @., Karaka{evi}, M., [}iban,
M., Ru`i}, M., Kuli}, S., Kuli}, M., Puzovi} S. (2004).
Srpska nomenklatura I. Dvogled 4, septembar 2004:
7-19. Beograd; Vasi}, V.F., Simi}, D.V., Stanimirovi},
@., Karakaπevi}, M., [iban, M., Ru`i}, M., Kuli}, S.,
Kuli}, M., Puzovi} S. (2005). Srpska nomenklatura II.
Dvogled 5-6, maj 2005: 11-19. Beograd)
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Da ove `ivotiwe nisu toliko pla{qive,
kako se obi~no misli i kako se mo`e zakqu~iti na osnovu wihovog pla{qivog pona{awa
u zarobqeni{tvu, mogla bi dokazati slede}a
pri~a koju mi je ispri~ao jedan pouzdan Posavac. Jedan u Potisju ceweni baron von B.
ja{u}i je nai{ao na jednu grupu od oko 20 le{inara koji su upravo bili zaposleni oko
komadawa jednog uginulog kowa. Budu}i da su
bili veoma malo pla{qivi, i da se uprkos
wegovom pribli`avawu ni najmawe nisu uznemirili, poku{ao ih je oterati bi~em sa wihovog plena. Nije uspeo da napravi ni par
udaraca, a ve} se vi{e supova podiglo i tako
jako napalo ujedima kqunom i udarcima krila
wega i wegovo kowa da se vi{e nije mogao
braniti te je morao pobe}i galopiraju}i. Ti
le{inari su bez sumwe bili veoma gladni jer
su ina~e mawe hrabri i retko mi se `ele zadr`ati na pu{kometu. U Sremu se beloglavi
sup mawe lovi po{to nije poznato da se mo`e
iskoristiti za ne{to i po{to je koristan
zbog uklawawa le{ina. Nasuprot tome se u
Banatu na wega, dok se nalazi na uginulim
`ivotiwama, puca iz rupa u zemqi.
Jedno jaje ovog le{inara, koje sam ja video, bilo je 3 cola i 7 linija26 duga~ko i 2
cola i 7 linija debelo. Imalo je mat, grubu i
jaku qusku nalik na kre~wak sa ravnomerno
raspore|enim bradavi~astim ispup~ewima,
duboke bore i vi{e uzdu`nih brazda oko trbuha koje li~e na nabore. Izgledalo je kao da
je jaje pre izlegawa, jo{ dok je quska bila mekana, u jajovodu bilo sti{weno. Najve}i pre~nik je u sredini i oba kraja su bila tupo
zaobqena. Celo jaje je jednoliko i lepo zasvo|eno. Boja je bila kre~no bela spoqa i zelenkasta iznutra.
Vultur cinereus Gmel. Crni leπinar
Mnogo je re|i nego beloglavi sup. Retko
sle}e na veliku leπinu i uvek je u mawini.
Viπe parova sa wihovim odraslim mladuncima sam video 24. jula 1838. godine u druπtvu
orlova belorepana i crnih luwa kako kru`e
iznad ostrva na jednoj bari kod Boqevaca. Na
ovom podru~ju se gnezde na visokim hrastovima i belim topolama i grade gnezdo od oko 3
– 3 1/2 stope u pre~niku. Gnezdo je tako ~vrsto
da mo`e da izdr`i jednog odraslog ~oveka.
Jaje ovog leπinara je sli~no onome prethodne
vrste, ali ipak se ne mo`e tako lako zameni26

Jedna linija je oko 2 mm (p.p.)

ti, budu}i da je u formi kao i u teksturi
quske razli~ito. Duga~ko je 3 cola i 6 linija i πiroko 2 cola i 6 linija. Viπe je jajasto
nego prethodno i ja~e zaobqeno na dowem kraju nego na πpicu. Najve}i pre~nik je bli`i
dowem delu nego sredini i naglo se smawuje
ka oba kraja. Nije tako zaobqeno i trbuπasto
kao prethodno. Quska je nalik na kre~wak,
~vrsta i debela. Neπto je finija nego ona kod
V.fulvus, mat, kre~-bela, bez ikakvog sjaja i
iznutra zelenkasta.
Ovaj leπinar poseduje veliku sposobnost
pre`ivqavawa i zbog toga ga je teπko ubiti,
πto mi je poznato iz sopstvenog iskustva. Za
vreme mog boravka u Kupinovu 16. avgusta
1838. godine mi je javqeno da se pored sela
Obre`, 20 metara pored puta, okupilo oko 15
leπinara na jednom uginulom kowu. Dao sam
odmah da se upregnu kowi i otiπao u pratwi
brata i jednog pograni~nog lovca na nazna~eno
mesto. Kad smo tamo stigli, dva psa koja su
zajedni~ki doπli do leπine su terala
leπinare i orlove koji su u grupi sleteli na
poqe i tu`no gledali svoj plen. Moj brat je
pucao u jednog od tri crna leπinara, koji su
se dr`ali zajedno. Pucao je sa dva hica sa krupnom sa~mom iz precizne dvocevke, pri ~emu
je leπinar odmah pao na zemqu. ^im mu se
pribli`io, leπinar se podigao uz veliko naprezawe i odleteo na visini od 3 stope iznad
zemqe. Brat ga je peπke pratio, ga|ao kamewem i zemqom, ali nije uspeo da ga uhvati
niti da ponovo napuni puπku. Izgubio ga je u
πumi nakon pola sata jurwave za wim i nakon
πto mu je nestao iz vida zbog pada u jedan trnoviti `bun.
Obe vrste leπinara neretko krstare dolinom Dunava sve do Nema~ke πto je pogotovo
slu~aj za vreme jakih zima i dubokih snegova
na istoku.
III Gypaetos Storr. Bradani
Gypaetos barbatus L. Bradan
On je u Sremu vrlo retka pojava po{to su
mu brda previ{e niska za wegov trajniji boravak. Da li primerci koji se pojavquju u
Sremu dolaze sa Kavkaza, gr~kih planina (gde
je ~est) ili iz sredweevropskih Alpa, nije lako utvrditi jer su sva tri slu~aja mogu}a.
Kako mi je ispri~ao jedan pouzdan gra|anin Zemuna, koji je pasionirani lovac i prili~no dobar posmatra~, kod Be~mena, koji se
nalazi na oko 2 sata od Zemuna, se 1837. godi-
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ne odigrao neobi~an doga|aj sa ovom vrstom.
Ispred jedne {ume kod pomenutog sela, gde su
se redovno zadr`avali brojni orlovi belorepani i klikta{i (Falco albicilla i F. naevius),
pojavila su se dva bradana i odmah su u vazduhu bila napadnuta od strane {est orlova belorepana i nekoliko beloglavih supova. Hrabro su se branili i jedan od bradana se veoma
sna`no obru{io kandxama na dva orla belorepana. Istovremeno su se i belorepani me|usobno uhvatili za kanxe, da bi se na kraju
svi zajedno sru{ili na zemqu. ^oban, koji je
ceo spektakl posmatrao sa ~u|ewem, je smesta
sko~io prema wima i wegovim velikim {tapom udario bradana po le|ima. Zava|ene ptice su se brzo razdvojile i `urno uputile u
beg. Udareni bradan nije daleko odleteo, ve}
je nisko lete}i iznad zemqe nestao u obli`woj {umi. Naredno jutro, prili~no rano,
mali ~oban od 9-10 godina je terao svoje stado
uz rub {ume u kojoj je prethodno ve~e nestao
bradan. ^oban jo{ nije ni do{ao do tog mesta,
kada je ptica iznenada izletela iz {ume,
{~epala de~aka za vrat, sru{ila ga i po~ela
da hvata za grlo. U tome ga je spre~avala samo
jaknica od najgrubqe tkanine, kakva je predstavqala uobi~ajenu no{wu za de~ake. ^uv{i
o~ajni~ki vrisak napadnutog de~aka, ~oban
koji je prethodnog dana prisustvovao bitci, je
dotr~ao i po{to je odmah prepoznao opasnost,
udario bradana po glavi. Ovaj je odmah pao
onesve{}en pa ga je ~oban uhvatio za krila i
`ivog odneo ku}i. Nekoliko dana nakon ovog
slu~aja nai{ao je pripoveda~ ove pri~e do
ku}e ovog ~obana, video pticu i otkupio je od
~obana. Posle ju je dr`ao nekoliko godina u
zarobqeni{tvu u Zemunu. Bradan je bio crn u
vreme dok je bio zarobqen i prema tome je
tada bio mlada ptica.
Po{to je do`iveo maltretirawe, ovaj
bradan je verovatno upao u neku vrstu bunila
i besno napao prvo `ivo bi}e koje mu se pribli`ilo.
IV Falco Linn. Sokolovi
F.albicilla Linn. Orao belorepan
Ovo je jedna od naj~e{}ih velikih grabqivica na dowem delu Dunava. Od Tolne prema
Zemunu postaje sve ~e{}i. Tokom putovawa
parobrodom niz Dunav 13. i 14 jula 1838. sam
posmatrao mnoge. Neke su bili na visokom
drve}u uz vodu, neki na poru{enom drve}u
koje str~i iz vode, neke u samim mo~varama,
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ponekad i 4-5 primeraka zajedno. Me|u wima
sam primetio vi{e starih primeraka sa sne`no belim repovima mada je ve}ina onih koje
sam posmatrao pripadala mla|im uzrastima.
Leti iznad Dunava trapavo i polako, ne tako
lepo kao suri orao, i povremeno se obru{i na
ribu kao orao ribar. Gnezdi se na visokim lesnim odsecima u rupama koje verovatno sam
kopa tako da nije te{ko do}i do wegovih mladunaca. U podru~ju Save nije mawe brojan,
budu}i da sam kod Jakova, Boqevaca i Kupinova sretao 10-20 primeraka na mawem podru~ju. Neke sam posmatrao na visokim stogovima
sena na livadama, neke kako sede na suvim vrhovima drve}a, a neke kako visoko kru`e iznad jezera i mo~vara. Okupqali{te ovih ptica je bila @iva~a kod Boqevaca, jedno veliko
i duboko jezero izvanredno bogato ribom. U
sredini jezera se nalazi isto tako veliko
ostrvo sa pojedina~nim gorostasnim hrastovima. Ovo ostrvo se koristi kao pa{wak i do
wega se jedino mo`e do}i ~amcem. Iznad jezera se ~esto mo`e videti 10-15 primeraka kako
zajedno krstare, love ribu i ptice mo~varice
ili se me|usobno vitlaju. Gnezdi se u {umi u
blizini ovog ostrva na velikim hrastovima i
topolama, a svoje mladunce, ~im postanu sposobni za let, odvode na jezero. Gladni mladunci progone svoje roditeqe uz kliktawe. U
letu se glasa gik gik gok giok giok giak giak
i tako|e kvi gui gvi gevike vike vike27. Obi~no stoji potpuno uspravqen, a ponekad opusti krila da vise i to naro~ito za vreme velike vru}ine. Kao mladunac se mo`e veoma
lako pripitomiti. Nedostatak mesa nadokna|uje pokvarenom ribom, a ~ak jede i krompir.
U prole}e 1838. godine sam video jednog kod
Zemuna koji je uzet iz gnezda i koji je bio pitom kao doma}e koko{ke. Leteo je iznad krovova, krao ribu koja se su{i na motkama, progawao koko{ke na ulici, ali i dozvoqavao da
se pomazi. Orla belorepana je skoro isto
tako te{ko odstreliti kao i supa. Moj brat
je 3. avgusta 1838. godine upucao jednu mladu
`enku na @iva~i. Sa jednim metkom je pogodio nadlakticu u jednom krilu, a drugi metak
je pro{ao kroz glavu iznad oka tako da je mozak iza{ao napoqe. Neobra}aju}i pa`wu na
to, orao je hrabro napao strelca i kasnije je
jo{ `iv done{en ku}i gde sam mu jednim ubodom u vrat prekratio muke. Ovi orlovi mogu
da odlete miqama daleko i posle 2-3 pogotka,
27
Opis svih glasawa ptica u prevodu predstavqa
glasovnu transkripciju originalnog zapisa (p.p.)
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a neretko se i potpuno oporave posle toga. U
prole}e 1837. godine kod Be~mena se na jednom
mrtvom kowu okupilo vi{e orlova belorepana kako bi ga raskomadali. Jedan mali pas iz
obli`we kolibe se pri{uwao u nameri da se
prikqu~i gozbi. Ubrzo je to primetio jedan
od orlova i zgrabio psa sa obe noge za vrat i
za le|a i odleteo s wim na jedno obli`we
drvo. Dr`ao ga je tamo kratko vreme i zatim
pustio nakon ~ega je pas po~eo `alosno da
cvili, pao sa drveta i otpuzao nazad u kolibu.
Nisam ~uo da orlovi belorepani u Sremu, gde
imaju dobre prilike za to, otimaju malu decu.
Orlovi belorepani ne napadaju buqine kako
su mi neki tvrdili.
F.fulvus Linn. Suri orao
On je veoma redak i samo ga najja~e zime sa
obilnim sne`nim padavinama mogu poterati iz
wegovih zavi~ajnih planina. @ivi tako|e na
Karpatima i na Banatskim pograni~nim planinama28 odakle verovatno navra}a do Srema.
F.imperialis Bechst. Orao krsta{
Izgleda da se on ovamo pro{irio iz zapadne Azije preko isto~ne Evrope i da je prodreo dolinom Dunava. Gnezdi se pojedina~no
na vi{e dunavskih ostrva, u sremskim brdskim
{umama i u {umama uz Savu. Vi{e primeraka
sam video kod Boqevaca gde se bez sumwe
zadr`ava zbog ptica mo~varica29.
F. mogilnik Gmel. Linn. (=Aquila fusca Brehm?)
Crni orao
Ova zagonetna vrsta bi mogla biti sasvim
nezavisna, budu}i da je jasno ve}a od veome
sli~nog orla klikta{a. U be~kom Muzeju sam
video primerak mlade `enke iz okoline Konstantinopoqa30, a u Pe{tanskom Nacionalnom Muzeju jedan dobro o~uvani par iz Ugarske. Druge primerke, koje zbog wihove
veli~ine i boje smatram ovom vrstom, posmatrao sam u dru{tvu orlova belorepana i orlova klikta{a kod Boqevaca u Sremu. Svi
koji su mi do{li u vidokrug su imali tamno,
28
Vr{a~ke planine (p.p.)
29
Gloger smatra da F.obsoletus predstavqa u stvari jako svetle primerke orla krsta{a. Meni to
vi{e li~i na F. bonelli. Izvor na koji se autor poziva
je kwiga iz 1833. godine, pod nazivom Promene ptica
pod uticajem klime, autora Konstantina Lamberta
Glogera (p.p.)
30 Istambul u Turskoj (p.p.)

~okoladnobraon perje, sa izuzetkom pokrovnih pera, spoqa{nih letnih pera koja imaju
`utu fleku i pera na trbuhu koja su obrubqena ri|om bojom, {to je slu~aj i kod orla klikta{a. ^ak i mlade ptice znatno prema{uju
veli~inu odraslih orlova klikta{a. Tarsus
je operjan sve do stopala, vi{e nego kod klikta{a. Okrugli nosni otvori se po meni ne
mogu uzimati kao karakteristi~ne oznake,
budu}i da im se oblik u nekoj meri mewa sa
staro{}u i da kod ptica iste starosti nije
isti. Jedan ma|arski ornitolog tvrdi da je
posmatrao odrasle primerke i da se nada da
}e imati prilike da detaqnije posmatra wihovo gnezdo. Tako|e i bra}a Natterer iz Be~a
smatraju da je F.mog. posebna vrsta, o ~emu }emo
mo}i zakqu~ivati tek kada pro|e neko vreme.
Meni se ~ini da su odrasle ptice najbli`e
F.malayensis31, ali ovaj ima ne{to du`a krila.
F.naevius Gm. Orao klikta{
Ovu vrstu sam nalazio kako u brdima oko
Slankamena tako i u sremskim nizijama. Oko
Save je prili~no ~est, tako da se mo`e re}i
da je to jedan od naj~e{}ih orlova. U najve}em
broju sam ga nalazio oko Petrov~i}a, Kupinova, Boqevaca i Jakova. Tamo se on u dru{tvu sa orlovima krsta{ima, belorepanima,
crnim luwama i le{inarima hrani uginulom
ribom na mo~varama, pticama, le{inama
kowa, ovaca i sviwa. U takvim situacijama
sam u julu 1838. godine odstrelio vi{e odraslih `ivotiwa. Gu{a i `eludci ubijenih ptica su obi~no bili ispuweni delovima le{ina,
{to je bez sumwe wegova glavna ishrana jer je
za lov ptica mo~varica previ{e spor. Nakon
bogatog obroka, radi varewa sle}e na gole
vrhove drve}a ili jo{ radije na 6-8 stopa visoke stogove sena na livadama. Tu ga ponekad
uhvati i podnevni dreme` pa se uz pa`qivo
posmatrawe mo`e iznenaditi. Ina~e je veoma
oprezan kao i ostale grabqivice i ne dopu{ta lovcu da mu se pribli`i na pu{komet.
Naziv „klikta{“ ga ne ozna~ava najboqe, jer
je to karakteristi~no i za sve ostale orlove.
Nikako se ne bi smeo smatrati istrajnim
kliktavcem. ^esto potraje dok se ne ~uje wegovo djoet, djoet, djoet dok leti. ^e{}e se
ogla{avaju mlade ptice naro~ito kada su
gladne, kao {to sam video kod jedne pripitomqene ptice koja se ~esto ogla{avala sa geiia, geia, gooa, queiia, gevoa i ziog, fieg, fieg,
31

Ictinaetus malayensis (p.p.)
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fiot, fiiot, kao malo pile koje tra`i svoju majku. Jednog mladunca, koji je ispao iz gnezda, ali je bio sasvim sposobana da leti, su
mi doneli 31. jula 1838. godine. On mi je doneo
mnogo radosti zbog svog lepog stava i perja i
zbog toga {to je bio veoma poverqivo bi}e. U
toj dobi su to veoma lepe ptice sa ovalnim,
izdu`enim, `u}kasto-belim flekama na vrhovima malih letnih pera, pokrovnih pera i
ramenih pera, koje se lepo isti~u na tamnoj
podlozi ostalih pera. Tome se jo{ dodaju `tobraon pruge na trbuhu i jo{ jedna ve}a fleka
iste boje na vratu. U po~etku se moja mlada
ptica pona{ala veoma pla{qivo. Pri prilasku qudi spu{tala se na stomak i pravila mrtvom i dopu{tala bez opirawa i brawewa da
se uzme u ruke. Nikada nije poku{ala da upotrebi svoja oru`ja protiv qudi. Od po~etka
je `iveo sasvim mirno sa jednom ejom mo~varicom i toliko se sa wom sprijateqio da je
ostatke od hrane koji joj ostanu na licu odmah
uklawao svojim kqunom. Jeo je meso iz ruku, a
ptice koje su mu bacane je hvatao u letu. Bio
je veoma krupan, ali je mogao da izdr`i ceo
dan sa samo 2 ~vorka. Ipak, jednom je pojeo 16
vrabaca koji su bili obe{eni na kanapu na
prozoru. Drugi put je raspar~ao jednu sivu
vranu koja mu je ba~ena `iva. ^esto je {etao
duga~kim koracima sa napred izdignutim telom i glasno tabanao po sobi. Stajao je najradije na najvi{im mestima. Kad je bio miran
grlo mu je bilo uvu~eno, grudi ispup~ene, a
rep je visio pravo nadole. Kada je u sobi ugledao jednu `ivu buqinu, visoko se ispravio,
nakostre{io glavu i gu{u, izgledao pomalo
upla{eno i ustru~avao se da joj pri|e bli`e.
Odrasli primerci u prirodi nisu obra}ali
pa`wu na buqinu koja bi im bila postavqena
u blizini.
Klikta{ gradi veliko gnezdo, preko 3 stope u pre~niku i 1,5 do 2 stope visine, i sme{ta ga na hrastove i ostalo visoko drve}e. U
maju pola`e 2-3 jaja du`ine 2 cola i 6 linija
i 2 cola {iroko32.
Kada se orao klikta{ vi{e godina dr`i
u zarobqeni{tvu, perje mu napokon dobije
skoro potpuno crnu boju, kao primerak u Pe{tanskom nacionalnom Muzeju.

32 Budu}i da je ova jaja dobro opisao moj cenjeni
prijateqj E.F von Homeyer u svom Sistematskom
pregledu ptica Pomeranije iz 1837. godine, ne}u to
ovde ponavqati.
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F.pennatus Gm. Patuqasti orao
Pripada najre|im vrstama u Sremu iako
se verovatno svake godine gnezdi na ovom
podru~ju. Retko sam ga posmatrao na Fru{koj
Gori i u dolini Save. ^e{}e nastawjuje {ume
na dunavskim ostrvima.
F.leucopsis B. Orao zmijar
Nije retkost u Sremu, ali se re|e vi|a u
mo~varnim predelima nego na Fru{koj Gori.
Jednom sam ga posmatrao kako kru`i iznad
ostrva na Dunavu, tako|e sam ga posmatrao
kako u brdima lovi zmije. Izgleda da nigde u
Ugarskoj nije tako ~est kao orao belorepan i
orao klikta{.
F. haliaetus Linn. Orao ribar
U gorwem toku Dunava je veoma ~est, ali
je u Sremu krajwe redak. Verovatno ne podnosi prisustvo velikih orlova belorepana, {to
zakqu~ujem po tome {to se ove dve vrste nigde ne nalaze zajedno u ve}em broju.
F.lagopus Linn. Ga}asti mi{ar
^ini se da je zimi ~est u Sremu. Zadr`ava
se od oktobra do marta, kako u dolinama tako
i u vi{im predelima. Pojedina~ni parovi bi
trebali da gnezde u Sremu.
F.buteo Linn. Mi{ar
Nije ~est u Sremu, posmatrao sam ga samo
pojedina~no u nekim delovima Srema. Ipak se
gnezdi ovde, u okolini Kupinova.
F.apivorus Linn. Osi~ar
I ova vrsta, za koju hrane ima u izobiqu,
se retko nalazi. Tvrdwa Glogera da osi~ari
osama i p~elama koje ulove prvo odstrane
`aoku pa ih onda progutaju mora biti
ispravqena u tome da se ovo samo ponekad
de{ava, jer sam vi{e puta nalazio p~ele i ose
sa celim `aokama u voqkama i `eludcima
ubijenih osi~ara.
F.milvus Linn. Crvena luwa
Isto tako retka vrsta. Video sam samo nekoliko primerak u Sremu, naro~ito oko Kupinova.
F.ater Linn. Crna luwa
Ova vrsta je toliko brojna da u potpunosti zamewuje retke mi{are. U ve}em broju
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nastawuje sva dunavska ostrva i sremske {ume
koje se nalaze u blizini velikih jezera i mo~vara, budu}i da zavisi uglavnom od vodenih
`ivotiwa. Stalno sam ih nalazio u dru{tvu
orlova belorepana i orlova klikta{a, sa kojima se zajedno hrani na le{inama. Jo{ radije kupi mrtvu ribu sa povr{ine voda ili na
obalama. Tako je jedna luwa iznela iz vode
pola tuceta odstreqenih ~avki. Neke crne
luwe koje su odstreqene narednih dana imale
su voqke napuwene sa preostalim ~avkama. To
je jedna smrdqiva i divqa ptica koju sam vi{e
puta imao prilike da uhvatim `ivu i da je
dr`im u zarobqeni{tvu, gde ubrzo postaje neprijatna. Stara ptica se ~esto glasa tieh,
tieh, tieeh, klieh; a mlada ptica, pogotovo
kada je u opasnosti gian, gek, gek, gek, gek,
cian, gek, gek ili kvek, kvek, kvek, kvek. Mlade
ptice su agresivne, divqe i raspolo`ivu hranu love sa odre|enom pohlepom. Mora se biti
oprezan da ne bi kanxama ili kqunom uhvatile ruku. Pre nego {to postanu malo pitomije,
spu{tale su se ravno na trbuh sa malo podignutim krilima, pognule glavu napred na grudi
i ne bi se pomerale ^im bi ugledale neprijateqa. Kasnije bi sa uzdignutim krilima, otvorenim kqunom i izba~enim jezikom uz stra{ne krike prilazile svakom ko im se
pribli`ava i poku{avale da ga uhvate kanxama ili kqunom. Jednom paru eja mo~varica,
koji je sa wima delio prostor, bi otimale
hranu iz kanxi i na taj na~in pokazivale dominaciju. U prirodi je znatno opreznija od
crvene luwe i zbog toga se mnogo te`e mo`e
odstreliti. Ova luwa nije napadala buqinu.
Za blagih zima ostaje tokom cele godine, ina~e dolazi u martu, a odlazi u oktobru.
F. tinnunculus Linn. Vetru{ka
U Sremu je veoma ~esta i uvek se u velikom broju pojavquju oko na{e buqine, koju
smo vodili zbog ostalih krupnih grabqivica
iznosili na wihova stani{a. Svi mu`jaci u
Ugarskoj imaju u prole}nom perju ne{to
`ivqe boje nego kod nas33.
F.rufipes Bske. Plava vetru{ka
U Sremu je, koliko ja poznajem taj kraj,
retka tokom gne`|ewa. Mawe je retka tokom
seobe u suvim predelima i mawim {umama gde
se tako|e i gnezdi.
33

U Nema~koj (p.p.).

F.cenchris N. Belonokta vetru{ka
Nisam je video u Sremu, niti sam dobio
pouzdan podatak o wenom prisustvu, iako skoro bez sumwe u velikom broju naseqava brdske
predele ju`ne Ugarske i Koru{ke.
F.aesalon Linn. Mali soko
^esto gnezdi u karpatskim delovima Ugarske i odatle u sremsku ravnicu dolazi tokom
zime. Ne pripada redovnim pojavama.
F. subbuteo Linn. Soko lastavi~ar
U Sremu je to obi~na grabqivica, koju sam
primetio u ve}ini podru~ja i koju sam tri puta
odstrelio. I ovde obi~no `ivi od prepelica
i {eva, mada po prilici lovi i sprudnike.
F.peregrinus Linn. Sivi soko
U leto i prole}e dolazi u mo~varna podru~ja i lovi mo~varice.
F. laniarius Linn. Stepski soko
^e{}i je od prethodne vrste. Kao stanarica istoka prodire dolinom Dunava i ponekad tamo prezimquje u Sremu. Gnezdi u okolini Be~a i verovatno u u Ugarskoj.
F. candicans Gm. Severni soko
Jednom je opa`en u prolasku tokom jeseni,
i mogu}e je da je vi{e puta previ|en.
F.palumbarius Linn. Jastreb
Nije redak u Sremu i, kako sam primetio
kod Kupinova, prete`no `ivi od plavokqunih pataka i ~egrtu{a. Jedan jastreb mi je odmah nakon pucwa ukrao jednog barskog petlovana34.
F.nisus Linn. Kobac
Obi~an je u mnogim podru~jima u Sremu.
Vi{e primeraka koje sam ubio kod Kupinova
i Zemuna imaju vi{e ri|e boje na perima nego
ovda{wi (u Nema~koj, prim.prev).
F.rufus Linn. Eja mo~varica
Verovatno naj~e{}a grabqivica mo~varnih delova Ugarske i pogotvo Srema, gde je
ima na svakom ve}em jezeru ili mo~vari, a na
nekima se javqa u velikom broju.
34

Rallus aquaticus (p.p.).

65

Горан Секулић

30. juna 1838. godine sam na jednom dunavskom ostrvu u vodi dubine dve stope, u visokoj trsci i niskom `bunju vrbe prona{ao gnezdo sa tri jaja. Bilo je {iroko i duga~ko 2
stope, a visoko 2 stope i 6 cola. Povr{ina
gnezda je bila oko 6 cola iznad povr{ine
vode, a ostali delovi gnezda su bili pod vodom. Sastojalo se iz pojedina~nih obru~a napravqenih od mnogo vlati trske i trave, koji
su naslagani jedan na drugi i u sredini grade
jedno brdovito uzvi{ewe. Ono se blago spu{ta prema svim stranama pa je razli~ito u
odnosu na udubqena gnezda. Svaki od mladunaca je sedeo na odvojenom mestu. Jedan je sedeo
na rubu prili~no blizu vode i bio je skoro
potpuno u belom paperju. Drugi je bio nasuprot prvog i sedeo je na jednog vrbovoj grani
jednu stopu iznad gnezda. Bio je toliko operjao da je skoro mogao poleteti. Tre}i je opet
bio u drugom uglu i bio je ne{to mawi od
prethodnog. Stara `enka koje je kru`ila visoko u vazduhu, kliktala je skoro kao zelena
`una: gieh gieh gieh gieh gieh, ali se nije pribli`avala na pu{komet. Mladunci su dozvolili da se pa`qivo uzmu i pri tome nisu ispustili nikakav glas. Stoje uspravno,
uspravno se i kre}u, lagano, korak po korak.
Veoma su divqi i jogunasti, kao kobci. Pred
qudima i psima staju u odbrambeni polo`aj
tako {to legnu na le|a.
Jedan drugi par je smestio svoje gnezdo
unutar velike gnezde}e kolonije ibisa, malih
vranaca, ka{i~ara, sivih ~apqi, crvenih
~apqi, malih i velikih belih ~apqi, `utih
~apqi i ~apqi govedarki. @iveo je sa ovim
pticama sasvim normalno u velikoj slozi, ali
im je svakoga dana otimao po nekog mladunca
ili jaje i tada je progawan uz stra{no kre{tawe. Uhva}enim pticama prvo iskopaju o~i,
naprave nekoliko otvora na vratu i telu i
zatim po~nu da jedu prvo od vrata i trbuha.
Eje mo~varice u svom pona{awu imaju dosta karakteristika sova pa tako nakostre{e
svoje perje prilikom napada kao i sove. Jedna
stara `enka mi je poku{ala ukrasti odstreqenu gluvaru, ali je pri tome odstreqena.
F. cyaneus Linn. Poqska eja
U Sremu je prili~no retka i koliko mi je
poznato, prime}uje se samo tokom seobe.
F.cineraceus Montag Eja livadarka
Isto je retka, ulovio sam samo jednog mladog mu`jaka ove lepe grabqivice, koji je 12.
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Septembra 1838. godine kru`io iznad jedne
mo~vare kod Zemuna i lovio barske {quke.
Ne bih hteo da propustim da spomenem jednu eju koja je ubijena u dolini Dunava i koja
je verovatno varijetet eje livadarke ili se
~ak radi o posebnoj vrsti. Kqun je crnoplav,
izdu`en, bez zuba, ali sna`an. Voskovica je
`uta, oko braon`uto, a krug oko oka beo, skoro bez perja. `ekiwe su crne, ~vrste i usmerene u visinu, sa u{nim i vratnim perima
grade veo. Noge su vitke, svetlo`ute, a kandxe
crne. Sa skupqenim krilima cela ptica
izgleda tamno braon, kao tamni primerci
Falco buteo, apivorus ili naevius juv. Ukoliko se
dune u pera, vidi se da imaju sne`no beli koren. Unutra{we zastavice velikih vila, od
kojih je tre}e najdu`e, su svilenaste kao kod
sova, sa svetlo i tamno braon {arama i flekama. Uglavnom su (velika vila, prim. prev.)
na vrhu obojena svetlo braon. Stabqike pera
su bele sa crnim vrhovima. Rep je sa gorwe
strane tamno braon, a sa dowe strane braonzelen, sjajan i sa belim stabqikama. Ima
~etiri, jedva vidqive, tamne popre~ne pruge.
Du`ina od kquna do vrha repa je 1 stopa i 3
cola, a {irina oko 3 stope i 6 cola. Kqun je
9 linija, rep 8 cola, stopalo 3 cola, zadwi
nokat 1 col, a sredwi prst 1 col i 3 linije.
Kanxe su o{tre i {picaste. Ptica je bez sumwe bila mlada i ubila ju je buqina.
Jaje eje livadarke je 1 col i 6 linija
duga~ko i 1 col i 2 linije {iroko. Po obliku
li~i na jaje sove, trbu{asto je i na oba kraja
podjednako blago zaobqeno. Quska je gruba,
~vrsta i pomalo kre~wa~ka sa mnogo vidqivih
pora. Slabo je sjajna, spoqa plavozelenkastobela, a unutra plavozelena.
Nije mi poznato da li F.dalmatinus Rupp,
koja bi trebala biti posebna vrsta, dolazi i
do Srema,.
B Strigidae Leach. No}ne grabqivice
V. Strix Linn. Sove
Str. uralensis Pall. Dugorepa sova.
Ova sova se ~esto gnezdi u Karpatima i
odatle dole}e do Srema, Dunava i sve do Bavarske. Video sam u zbirkama u Pe{ti, Be~u,
Lincu i Pasauu primerke koji su bili odstreqeni u tim podru~jima.
Str. nisoria Wolf. Sova jastreba~a
Veoma retko dolazi kao lutalica do Srema. Pretpostavqa se da je u Karpatima povremena gnezdarica.
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Str. noctua Retz. Kukumavka
U Sremu je prili~no obi~na vrsta. Po
vedrim danima sam ih vi|ao da sede po krovovima ku}a i glasaju se. Ubio sam nekoliko
primeraka kod Zemuna.
Str.dasypus Bechst. Ga}asta kukumavka
Gnezdi se ~esto u Karpatima i u planinama Srbije odakle neretko dolazi do {uma uz
Savu.
Str. aluco Linn. [umska sova
Retko sam je vi|ao po velikim sremskim
{umama, ali kod ovakve vrste, sa skrivenim
na~inom `ivota, ne mo`emo na osnovu toga
zakqu~iti da je retka.
Str. flammea Linn. Kukuvija
Kako je ve}ina sremskih ku}a mala, dobro
ozidana i brojno naseqena, ove sove se nalaze
samo u nekim javnim zgradama i crkvama, gde
sam ih tako|e retko sretao.
Str. otus Linn. Utina
Vi{e nastawuje visoke brdske {ume, pogotovo ~etinarske i me{ovite {ume. Retko
sam je posmatrao u {umama u dolini Save.
Str. bubo Linn. Buqina
Bes sumwe se ~esto gnezdi u bosanskim i
srpskim planinama, a verovatno i u sremskim
i slavonskim {umama, jer u Sremu uop{te
nije retka. Tako je u osam dana odstreqen jedan primerak kod A{awe, a jedan je uhva}en u
{upqem drvetu u kome se skrivao preko dana
i meni done{en `iv.
Str. brachyotis Forst. Ritska sova
Nomadski naseqava sremske {ume. U ve}em broju se pojavquje ~as u jednom, ~as u drugom podru~ju. Ponekad se ne pojavquje po
~itavu godinu.
Ne samo da je mogu}e, ve} i vrlo verovatno
da se jo{ neke vrste sova poput Str. acadica,
scops pojavquju u Sremu tokom gne`|ewa ili
tokom seobe. Radi se, pre svega, o skrivenim
bi}ima koja lako izmi~u oku iskusnog posmatra~a. Od stanovnika se ne mo`e ni{ta pouzdano saznati, jer lako dolazi do zamene koje
mogu odvesti na pogre{an put. Razja{wewe

ovog problema ostaje za kasnije istra`ivawe,
koji bi se du`e zadr`avali u Sremu.
II [irokokqunke Fissirostres
I Caprimulgus Linn. Legwevi
C. punctatus M. et W. Legaw
Prili~no je redak i nisam prikupio nijedan primerak. Verovatno je brojan u ravnim
delovima Srema.
I Cypselus Illig. ^iope
C.murarius T. Crna ~iopa
Retka je u selima zbog nedostatka visokih
zgrada i uglavnom je ograni~ena na gradove.
Klimatski se ne razlikuju od na{ih. ^esto
dolaze tek sredinom maja, a Srem napu{taju
prvih dana avgusta.
III Hirundo Linn. Laste
H.riparia Linn. Bregunica
Na obalama Save i Dunava je ~esta. Dolazi
sredinom aprila, a odlazi u oktobru.
H.urbica Linn. Gradska lasta
U ve}ini sremskih gradova i sela je veoma
~esta, tako da se pod krovovima, iznad vrata
i prozora dvospratnih kafana i drugih vi{ih
zgrada mogu primetiti ~itavi redovi gnezda.
Vreme seobe je kao i kod prethodne vrste.
H.rustica Linn. Seoska lasta
Nije malobrojnija od prethodne vrste i
gnezdi se na sli~an na~in kao i ovde (u
Nema~koj prim. prev.), u {talama, prostorijama i sl. Od na{ih se razlikuju klimatski,
naime upadqivo su mawe i mawe lepe. Jednu
koju sam odstrelio kod Kupinova, i koja je
pala u vodu, zgrabila je {tuka i povukla pod
vodu pre nego {to sam ja uspeo da je dohvatim.
III Brachypodes
I Merops Linn. P~elarice
Merops apiaster Linn. P~elarica
U vi{e podru~ja u Sremu je ~esta. Naseqava padine Fru{ke Gore od Zemuna do Kupinova i daqe, ali i podru~ja oko sela u dolini
Save, mada samo u pojedina~nim parovima.
Tako sam u odsecima pozajmi{ta peska dubokim jedva 3-4 stope, kod Jakova i Kupinova na{ao gnezda 3-4 para i uzeo wihove mladunce.
Na obalama Save i {umama uz wih sam prime-
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tio ve}e grupe od 20-40 jedinki, koje su se glasale i kru`ile oko vrhova drve}a. P~elarice
koje `ive na Savi radi ishrane prave prili~no velike ekskurzije prema livadama sme{tenim izme|u mo~vara i {uma iznad Kupinova, verovatno oko 2 sata udaqenim. Iznad
sela se obi~no pojavquju oko 6 sati ujutro,
provode dan na livadama visoko kru`e}i u
vazduhu i povremeno se odmaraju}i na hrastovima i belim topolama. Uve~e izme|u 6 i 7
sati se vra}aju ponovo prema Savi u grupama
od 15-40 jedinki, visoko lete}i i stalno se
glasaju}i. Dolaze obi~no prvih dana maja,
gnezde se do avgusta, nakon toga jedno vreme
lutaju sa svojim mladuncima i odlaze u prvih
8-14 dana septembra.
U 2-3 dana iskopaju 6 stopa duboku rupu u
pesku u kojoj izlegu 6-7 jaja. Mladi se uglavnom hrane vilinim kowicima, osama i
p~elama. U po~etku se boqe kre}u unazad nego
unapred. Wihovo glasawe je veoma raznoliko
i ne sli~i onome {to je do sada opisano.
II Alcedo Linn. Vodomari
Alcedo ispida Linn. Vodomar
U avgustu 1838. godine jedan vodomar se
~esto pojavqivao na rubovima mo~vare kod
Kupinova. Preletao je vodenu povr{inu glasaju}i se i sletao je na granu koja je str{ala
iz vode, ne zadr`avaju}i se dugo na jednom mestu. Osim toga nigde ga nisam vi|ao u Sremu
i izgleda da je tamo prili~no redak. Na osnovu osobina voda se mo`e zakqu~iti da u wima
ne mo`e loviti ribu jer su skoro sve sporo
teku}e i mutne.
III Coracias Linn. Modrovrane
C.garrulus Bruuch. Modrovrana
U nekim delovima Srema je toliko ~esta
kao kod nas vuga. Nalazio sam je od Zemuna u
raznim pravcima svuda po Sremu, kako u brdskim podru~jima tako i u dolini Save gde je
ne{to ~e{}a. Tako sam je nalazio oko Jakova,
Boqevaca i Kupinova gde se gnezdi u velikim
hrastovim {umama. Odatle sa svojim mladuncima odlazi u kukuruzna poqa u potrazi za
insektima i `abama, a ~esto se vi|a i na prostranim livadama, na stogovima sena, kako
vreba skakavce i ostalu hranu koja joj se tamo
nudi. U najve}em broj sam je na{ao kod Kuta,
4 sata uzvodno od Kupinova, na jednoj tada skoro do pola poplavqenoj livadi i oranici, na
kojoj su stajali pojedina~ni hrastovi i topo-
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le, dok je celo podru~je okru`eno visokom
hrastovom {umom. Sa tih pojedina~nih stabala je poletalo prilikom mog pribli`avawa
neretko i 4-6 primeraka, tako da sam za kratko vreme opazio vi{e od dva tuceta. Kod Jakova se modrovrana pojavqivala svakodnevno
kod jedne mo~vare okru`ene vrbama, koja je
pru`ala uto~i{te mnogobrojnim `abama, a
koje su jedno od glavnih jela modrovrana. Na
ovom mestu bi je bilo najlak{e odstreliti
kada bih se sakrio, {to je ina~e uvek te`ak
posao. U septembru sam prikupio primerke u
zimskom perju.
IV Oriolus Linn. Vuge
O.galbula Vuga
Jedna od najobi~nijih vrsta u Sremu, jer u
svim {umama gnezdi u velikom broju, a pogotovo u dolini Save. Pojavquje se i u samim
selima ~im zavr{i sa gne`|ewem i ~im su im
mladunci sposobni za let. Tada se skoro
iskqu~ivo hrane belim i crnim dudovima,
{qivama, xanarikama, zbog ~ega pose}uje i
ba{te. Wihov `ivotni tok u Sremu je otprilike ovakav: krajem aprila ili prvih dana
maja sti`e u hrastove {ume, gnezdi se i izvodi mlade do kraja juna, po~etkom jula zajedno
sa mladuncima dolazi na dudove u selima, kada
nestane dudova odlazi na kasnije sazrevaju}e
{qive, u spetembru na crne plodove zove, i
na kraju ovog meseca ponovo odle}e prema jugu
na zimovawe. Po celi dan se ~uje neprijatno
giof, giof, giof, giaf gladnih mladunaca.
V Cuculus Linn. Kukavice
C.canorus Linn. Kukavica
Nije toliko ~esta, ali ne pripada retkostima u Sremu. ^esto sam je slu{ao u ve}im
{umama i odstrelio nekoliko na rubovima
mo~vara, na vrbama i {qivama. Me|u odstreqenima se na{la jedna mlada ptica interesantne obojenosti. Imala je skoro potpuno
istu boju kao i odrasle ptice, od kojih se razlikovala samo po belim rubovima pera.
Ju`na i toplija klima dakle nije apsolutni
razlog crvene boje mladih kukavica, kako se
to obi~no misli.
IV Scansores Pewa~ice
I Jynx Linn. Vijoglave
J.torquilla Linn. Vijoglava
Nije obi~na jer sam sreo samo nekoliko
primeraka u ba{tama i jedan na putu za Sur~in. ^ini se da su razlozi wenog retkog pri-
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sustva nedostatak starog i {upqeg drve}a u
ba{tama i jo{ vi{e nedostatak mrava u ovim
niskim podru~jima, koji su wena osnovna hrana.
II Picus Linn. Detli}i
P.canus Linn. Siva `una
Ova `una je retka iz istih razloga kao i
vijoglava.
P.viridis Linn. Zelena `una
Znatno je ~e{}a nego prethodna vrsta.
Uglavnom nastawuje {ume du` Save, gde tako|e prele}e iz Bosne i Srbije i obrnuto.
P.martius Linn. Crna `una
Ovu `unu nisam li~no video, ali prema
re~ima lovaca trebalo bi da je prisutna u
~etinarskim {umama u pobr|u.
P.major Linn.Veliki detli}
P.medius Linn. Sredwi detli}
P.minor Linn. Mali detli}
Nisu retki u {umama i ba{tama. Mali
detli} je najre|i po{to sam ga video samo dva
puta u jednoj ba{ti kod Kupinova, koja le`i
u jednoj mo~vari kao ostrvo i predstavqa
okupqali{te razli~itih ptica.
III Certhia Linn. Puzi}i
C.familiaris Linn. Kratkokquni puzi}
Nije ~est u Sremu. Samo nekoliko puta
sam uspeo da ga vidim.
IV Tichodroma Temm. Puzgavci
? T.phoenicoptera
Primerci koji dolutaju sa Karpata bi se
mogli posmatrati kod Zemuna i Petrovaradina.
V Sitta Linn. Brgqezi
S.europaea Linn. Brgqez
Nije redak i odstrelio sam mnoge u nadi
da }u na}i S.syriaca. Moja `eqa jo{ ipak nije
ispuwena jer su sremski brgqezi potpuno isti
kao i u Nema~koj. Naseqava ve}inu listopadnih {uma iz kojih dolazi i do dudova u selima.
VI Upupa Linn. Pupavci
U.epops Linn. Pupavac
Sretao sam ga u velikom broju u svim delovima Ugarske koji imaju {ume okru`ene pa{wacima. U julu sam u {umama du` Save, na

pa{wacima, na rubovima {uma, u samim ba{tama i na livadama posmatrao mnogo pupavaca koji su se sa wihovim odraslim mladuncima
tuda vrteli i uglavnom nisu bili pla{qivi.
Boja perja se po pravilu ne razlikuje od boje
nema~kih pupavaca. Ipak pojedini, verovatno
veoma stari primerci, pokazuju intenzivniju
ri|u boju. Wegovo zadr`avawe u Sremu traje
od po~etka aprila do sredine oktobra.
V Clamatores Vrane
I Corvus Linn. Vrane
O dve vrste galica nisam ni{ta ~uo niti
video u Sremu.
C.monedula Linn. ^avka
Izgleda da se u Sremu redovno gnezdi u
{upqem drve}u, jer nema starih zgrada ili
stena, koje obezbe|uju pogodna mesta za
gne`|ewe. U julu i avgustu su se skupqale u
ogromna jata, koja su padala na rubove mo~vara
kod Jakova, Progara, Boqevaca. Tamo su po
ceo dan tra`ile hranu i kupale se, a uve~e se
spu{tale na dudove u selima da bi tamo i preno}ile. Izazivale su neopisivu buku kada su,
u poput oblaka velikim jatima, kru`ile iznad
dudova. U tu buku su se jo{ ukqu~ivali i
glasovi ~voraka i vuga.
C.frugilegus Linn. Ga~ac
Gnezdi se u velikim kolonijama na nekim
dunavskim ostrvima i u {umama uz Savu. U
jo{ ve}em broju sam ga sretao u vi{im, brdskim delovima Srema kod Rume. Tamo se
skupqa u velikim jatima na ovr{enim poqima kukuruza, uz puteve, na drvoredima i sl.
Mnoge sam ubio pri prolasku iz mojih kola.
Me|u ubijenima je bio i jedan lepi, mladi
mu`jak koji je imao potpuno operjalo, belo
lice. On je u mojoj zbirci.
C.cornix Linn. Siva vrana
U celoj Ugarskoj video sam samo sivi varijetet. Crni je toliko redak da sam samo u
okolini Bratislave i na velikim {qun~anim
ostrvima video nekoliko crnih vrana. U Sremu je siva vrana veoma ~esta, nastawuje prostrane {ume u pobr|u i u dolinama, gde
naj~e{}e boravi uz rubove mo~vara, reka i
jezera. Hrane se kao mo~varice, `abama, mrtvom ribom i sl. Obi~no je krupnija, mawe
pla{qiva i ima dubqi i grubqi glas nego
crna vrana.
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C.corax Linn. Gavran
^est je u brdskim {umama Srema i Slavonije. Nasuprot tome, u mo~varnim predelima
sam vi|ao samo pojedina~ne primerke, iako
tamo ima dobre uslove za gne`|ewe koji ina~e
podrazumevaju wegovo prisustvo.
C.pica Linn. Svraka
Rasprostrawena je u celom Sremu i nigde
nije retka. Ovde se ~e{}e dr`i rubova {uma
i mo~vara, nego kod nas35. Kod Kupinova sam
gledao kako je jedna pobegla od kukavice koja
ju je `ustro progonila.

mestu oko 4 dana i posle toga oti{la daqe
bez poku{aja gne`|ewa. Jedan mu`jak je tom
prilikom odstreqen. Boravak ove lepe ptice
traje obi~no od sredine ili kraja maja do avgusta. Video sam razli~ite u zarobqeni{tvu,
koje su bile veoma pitome i po svom pona{awu
bile izme|u ~voraka i drozdova, ali su po pesmi i zovu vi{e li~ili na ~vorke. U prirodi
se poneki prikqu~uju jatima ~voraka, {to je
naime u Nema~koj skoro uvek slu~aj.
III Turdus Linn. Drozdovi
T.saxatilis Linn. Drozd kamewar

Pojavquje se u Sremu samo slu~ajno, na rubovima, dolaze}i ili sa Karpata ili sa Alpa.

Srem pose}uje samo tokom prole}nih i jesewih lutawa u aprilu i oktobru. Nisam ~uo
da su se gnezdili u sremsko-dunavskom pobr|u,
dok je to na obalama u gorwem delu Dunava
veoma ~est slu~aj.

C.glandarius Linn. Sojka

T. merula Linn. Kos

Prisutna je u celom Sremu, ali nigde nije
~esta. U najve}em broju sam je nalazio u
{umom bogatim brdima severozapadnog Srema. Obi~no je zovu „turska kreja“.

@ivi u celom Sremu u listopadnim {umama, kako u pobr|u tako i u ravnici i u mo~varnim podru~jima. Pose}uje dudove u selima
kao i stabla {qive i zove u vo}wacima. Sretao sam ga tokom svih mojih lovova uz Savu.
Vrlo ~esto su, uz obale mo~vara, svojim iznenadnim upozoravaju}im zovovima pokretali
mo~varice u beg i tako osuje}ivali moj lov.

C.caryocatactes Linn. Le{nikara

VI Insectivorae Bubojedi
I Sturnus Linn. ^vorci
S.vulgaris Linn. ^vorak
^vorak je u celom Sremu neobi~no ~est.
Dolazi u februaru i tada se nalazi u {umama
gde ima puno visokog drve}a i mo~vara u okolini. Tamo izvede nekoliko legala i nakon
toga, u julu i avgustu, u bezbrojnim jatima,
mladi i odrasli obi~no odvojeno, dolazi u
sela na dudove, u vo}wake na {qive i xanarike. U septembru pose}uje vinograde, a kada
ni{ta vi{e ne nalazi da opusto{i, u oktobru
i novembru ponovo napu{ta Srem. Re|e se
gnezdi na ku}ama ili na dudovima, a retko
prezimi po neki primerak u ovom podru~ju. U
mo~varama se pojavquje re|e nego drugde, iako
tamo ima najboqe uslove. Obi~no se to de{ava
tek pred odlazak.
II Gracula Cuv. ^vorak-drozd
Gr. rosea Gl. Ru`i~asti ~vorak
Tokom svojih isto~no-zapadnih seoba u nekim godinama dolazi i u Srem, u mawem ili
ve}em broju, a ponekad se tamo i gnezdi. Tako
se, kada sam obilazi gorwi deo podru~ja u julu
1838. godine kod Zemuna, pojavila jedna grupa
od oko 200 primeraka. Zadr`avala se na tom
35

U Nema~koj (p.p.).
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T.torquatus Linn. Drozd ogrli~ar
Pose}uje samo rubove nekih delova Srema
i to u vrlo retkim slu~ajevima.
T.pilaris Linn. Drozd borovwak
Kao i svuda u sredwoj i ju`noj Evropi i u
Sremu je poznat samo kao brojan zimski gost.
T.ruficollis Pall. (T.naumanni) Crnovrati drozd
Ponekad se ulovi u jatima malog drozda i
obi~no se kao i on sprema za ishranu.
T.iliacus Linn. Mali drozd
Skoro svake godine pose}uje Srem. Ponekad u veoma velikom broju, pogotovo kad u kasnoj jeseni vinogradi dugo ostanu neobrani. U
prole}e se zadr`ava ponekad sve do kraja
aprila ili po~etka maja.
T.musicus Linn. Drozd peva~
Veoma ~esta gnezdarica, koju sam skoro
svuda sretao u dru{tvu sa kosevima. Rado se

Преводи чувених радова страних истраживача...

zadr`ava u gustim i isprepletanim `bunovima puzavica u posavskim {umama, gde se po
obi~aju i sku}avaju. On je i veliki qubiteq
dudova, {qiva i drugog vo}a i zbog toga pose}uje sela i okolne vo}wake. U julu i avgustu
vi{e drozdova peva~a je pose}ivalo gore pomenuto ostrvo kod Kupinova i tamo se hranili {qivama i gro`|em. Pri toj wihovoj raboti sam odstreqivao mlade i stare primerke.
T.viscivorus Linn. Drozd imela{
Ovu pticu sam nalazio samo u ve}im hrastovim {umama, kako u pobr|u tako i u ravnici. Ne se}am se da sam ovu pticu video na dudovima.

~vare obraslom trwinom i mo~varnim mle~ikama. Zajedno sa ostalim selicama iz svog
roda dolazi krajem aprila i krajem septembra
ponovo ide na jug.
Klimatsku varijaciju samo prona{ao samo
kod sivog svra~ka kod koga je crno na glavi
prekrivalo preko pola lobawe, tako da je
bilo dvostruko {ire nego uobi~ajeno, dok su
roza tonovi na trbuhu bili poja~ani do plavkasto-qubi~astih. Za Lanius meridionalis, koji
je uprkos svim suprotstavqenim stavovima
posebna vrsta, nisam na{ao nikakv trag u
Ugarskoj.
V Bombycilla Vlt. Svilorepe
B. garrula V. Svilorepa

IV Lanius Linn. Svra~ci
L.excubitor Linn.Veliki svra~ak

Kao i drugde, pojavquje se samo odre|enih
zima i uz to je dosta retka.

Pojavquje se samo pojedina~no na rubovima {uma i u vo}wacima, posebno u vi{im predelima. Stanarica je kao i u Nema~koj.

VI Muscicapa Linn. Muharice
M.grisola Linn. Siva muharica

L.minor Linn. Sivi svra~ak
Nije ~est, nastawuje i ni`e predele. Pojedina~no je posmatran kod Jakova i Kupinova.
L.ruficeps B. Crvenoglavi svra~ak
^ini se da je najre|i od svih jer ga nisam
li~no video, ve} sam od drugih saznao da je
pronala`en u Sremu.
^ini se da je razlog retkom pojavqivawu
ove tri vrste svra~aka mawak starih stabala
jabuka i kru{aka i zapravo vo}waka uop{te,
jer se u Nema~koj pojavquju samo u podru~jima
gde su ova prisutna. Istovremeno se ~ini da
preferiraju vi{e predele u odnosu na mo~varne ravnice.
L.spinitorquus B. Rusi svra~ak
Brojan je i rasprostrawen po celom Sremu. @ivi na velikim pa{wacima kada se na
wima nalaze pojedina~ni `bunovi crvenog
gloga, divqe lozice, Clematis vitalba, trwine, Viburnum opulus, Sambucus ebulus i drugih biqaka. Ima ga na malim suvim delovima kopna
izme|u mo~vara kada su oni obrasli `buwem,
na rubovima {uma, u vo}wacima itd, ukratko
svuda gde mu `buwe omogu}ava boravak, ~ak i
u vrbacima na vla`nim livadama i u `buwu u
samim mo~varama. U najve}oj gustini sam ga
nalazio na rubu jedne mo~vare kod Kupinova,
koja je jako obrasla sa vrbama i kod Jakova na
jednom suvom delu stisnutom izme|u dve mo-

U vo}wacima, u obraslim mo~varama i na
dudovima uz puteve je sasvim obi~na od kraja
aprila do kraja septembra.
M. atricapilla Linn. Crnovrata muharica
M.albicollis Linn. [arena muharica
Verovatno se u Sremu pojavquju tokom
prole}ne i jesewe seobe. Nisam ih nalazio na
gne`|ewu u Sremu.
M.parva Bech. Mala muharica
Pojavquje se tokom jesewe seobe u avgustu,
na dunavskim ostrvima, u vla`nim {umama i
u samim mo~varama i {ibqacima. Dolazi sa
Karpata. Nije ba{ retka i pa`qivim posmatrawem se mo`e videti tokom cele godine. Ne
mogu tvrditi da se gnezdi u sremskom pobr|u.
VII Saxicola Bechst. Travarke
S.oenanthe B. Obi~na beloguza
Nije retka u vi{im, kamenitim delovima
Srema i na odse~nim obalama Dunava. Pojedina~no se javqa na pozajmi{tima peska uz pograni~na sela uz Savu. Prisutna je od aprila
do oktobra. Ve}inu sam posmatrao u septembru uz vodu i na pozajmi{tima peska kod Jakova i Kupinova.
S.rubetra B. Obi~na travarka
Na livadama, u ba{tama i poqima je u nekim predelima obi~na, a u drugim retka. Vreme seobe kao kod prethodne vrste.
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S.rubicola B. Crnoglava travarka

S.cinerea L. Obi~na grmu{a

Tokom gne`|ewa se nalazi na padinama
Fru{ke Gore. Tokom seobe se javqa na `buwu
zove na suvim rubovima mo~vara i na livadama. Boravi od marta do oktobra i naj~e{}a je
travarka u Sremu.
Od ju`noevropskih travarki: S.aurita, stapazina, leucomela, cachinnans nisam na{ao traga
u Sremu, ali ni u ostalim delovima Ugarske.

Boravi{te deli sa prethodnom vrstom.
Obe sam naj~e{}e nalazio kod Kupinova. Boravi od aprila do oktobra.

VIII Sylvia Lath. Peva~ice
S.tythis Lath. Obi~na crvenrepka
Prili~no retka kao gnezdarica.Javqa se u
velikom broju tokom seobe u martu i oktobru.
S.phoenicurus Lath. Crna crvenrepka
Jo{ re|a nego prethodna. Nalazio sam je
samo nekoliko puta u ba{tama u Kupinovu i
na ve} pomenutom ostrvu.
S.cyanecula W. Modrovoqka
Prili~no je retka, video sam samo jednu
jedinu gnezde}u pticu. Tokom seobe u aprilu
i septembru ~e{}e se javqa u dolini Dunava.
S.rubecula Linn. Crvenda}
U Sremu je dosta ~esta, kako u brdima, tako i u mo~varnim delovima, kao gnezdarica i
kao selica od marta do oktobra. Neretko prezimqava u Sremu.
S.luscinia L. Mali slavuj
Gnezdi se skoro svuda u Sremu. Najvi{e sam
ih nalazio kod Kuta uzvodno od Kupinova. Vreme zadr`avawa: od aprila do kraja septembra.
S.philomela B. Veliki slavuj
Re|i je nego prethodna vrsta. ^e{}e se
javqa uz Dunav.
S.nisoria B. Pirgasta grmu{a
Prili~no retka, ali bez sumwe se gnezdi
u Sremu. Naj~e{}e se vi|a na seobi u septembru, kada sa ostalim grmu{ama pose}uje tr{}ake i vrbake u i oko mo~vara.
S.curruca Lath. Grmu{a ~evrqinka
Nije retka u {qivicima oko sela, re|a je
u {umama. Boravi od aprila do oktobra.
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S.hortensis B. Siva grmu{a
Javqa se samo nasumi~no u pojedinim delovima, a u drugim potpuno izostaje. Nalazio
sam je samo u {umama oko Kupinova i pogotovo u jednoj mo~vari na vi{e puta pomenutom
ostrvu. Dolazi tek zadwih dana aprila i ponovo nestaje u septembru. Kao i ostale wene
ro|ake, jede dudove, {qive i bobice zove.
S.atricapilla L. Crnoglava grmu{a
Boravi{te deli sa prethodnim vrstama,
ali je znatno {ire rasprostrawena i retka je
samo u nekim previ{e vla`nim delovima. Dolazi po~etkom aprila, a odlazi u oktobru.
Vatreni je obo`avalac dudova, ali ne propu{ta ni bobice zove.
S.aquatica L. Isto~ni trstewak
Ovaj qupki trstewak naseqava celu dolinu Dunava, od izvori{ta do u{}a u Crno
more, negde kao gnezdarica, a negde samo u seobi. Boravi od aprila do oktobra. Nalazi se
u re~nim vrbacima kao i u trsci i rogozu u
mo~varama. Veoma je `ivahan i gotovo neprestano u pokretu, leti kratko. Prele}e kratkim letovima nisko iznad biqaka i ~esto
stoji na trsci ili na nekoj drugoj jakoj biqci.
Nekada se krije u isprepletanim, gustim
{evarima ili izme|u `buni}a o{trica i
onda se iznenadna popne na neku visoku biqku
i ostane tamo nekoliko trenutaka da bi malo
osmotrio insekte. Nisam primetio neku posebnu sklonost ka vrbacima. ^e{}e sam ga
sretao samo u trsci, sitama (Juncaceae prim.
prev.), a pogotovo uz velike mo~varne kanale
obrasle trskom visine do lakta i pojedina~nim
stabqikama rogoza preostalim od pro{le godine. Nije pla{qiv, nego dopu{ta da mu se
veoma blizu pri|e i zbog toga se mo`e lako
odstreliti kada se pojavi na usamqenim visokim biqkama. U takvim uslovima u wegovim
boravi{tima ga je veoma te{ko na}i, pogotovo kada ne padne odmah mrtav ve} smogne jo{
snage da se sakrije. Neretko se de{avalo da
neke od ovih ptica padnu u o{trice tek nekoliko koraka od mene i da ih pored svih napora ne uspem prona}i.

Преводи чувених радова страних истраживача...

S.melanopogon Temm. [evarski trstewak

S.turdina Gl. Veliki trstewak

Ovog ju`noevropskog trstewaka, vrlo sli~nog trstewaku rogozaru (S. phragmitis), ali
razli~itog po wegovom `ivahnom pona{awu,
sam na{ao prvi put 16. jula 1838 u Banatu preko puta Ostrva ~apqi kod Zemuna. Ugodno je
pevao u trsci jedne nepristupa~ne mo~vare.
Kasnije sam ga nalazio u visokoj trsci u mo~varama kod Jakova i Kupinova i na kraju kod
Kuta u {umovitim mo~varama uz Savu. Bio je
prili~no pla{qiv i zbog toga ga je bilo te{ko uloviti, dodatno su wegova gotovo sasvim
nepristupa~na prebivali{ta stvarala mnoge
prepreke. Gnezdi se u Sremu.

U ve}ini trskom bogatih predela Ugarske
i u nekoliko sremskih predela je ~est tokom
leta. Dolazi zadwih dana aprila i zadr`ava
se u tr{~acima (koji su skoro potpuno obrasli Arundo phragmites), pogotovo ako iznad 2-3
stope visoke trske {tr~e pojedina~ne, pro{logodi{we stabqike visine 6-8 stopa po
kojima se on pewe i posmatra insekte. Izbegava one delove mo~vara koji su obrasli sa
drugim biqkama. Tako sam ga nalazio u prili~no velikom broju u visokim tr{~acima
kod Kupinova gde sam 7. avgusta 1838. godine
video mnoge poletarce, koji su predano ve`bali wihovu qupku pesmu. Pesma se obi~no
~uje iz duboke trske, a da se ptica ne primeti.
Nekada i dobar poznavalac ostaje zapitan kojoj `abi pripadaju ovi tonovi. Pesma zvu~i
otprilike ovako: karr, karre, karr; kri, krieh, krieh, kva, kva, kroh, kroh, kroh; kerrr,
kerrr, kerrr; kvi, kvi lvi, tiah, keh, teh, tire,
tirretirre, kei, kei, cvirr, cvirr. Nije stidqiv i dopu{ta da mu se polako pri|e na 5-6
koraka, ali se te{ko prime}uje ako ne stoji
na vrhu visoke trske i zbog toga uop{te nije
lako odstreliti.Odlazi sredinom ili krajem
septembra.

S.phragmitis B. Trstewak rogozar
U celoj Ugarskoj veoma ~est trstewak, kog
sam sretao i u mnogim delovima Srema. Ne
nastawuje tr{}ake ve} {evare sa vodom
dubine do kolena i 1-2 stope visokim vodenim
biqkama, uglavnom mo~varnim mle~ikama
(Euphorbia palustris) izme|u kojih skaku}u
mnogobrojni trstewaci. Krajem avgusta sam ga
nalazio kod Kuta, uzvodno od Kupinova i
nedaleko od Save. Kod Jakova je do sredine
septembra veoma ~est u plitkim mo~varama
obraslim sitom i rogozom. Odatle ~esto
odlazi i do livada i kukuruznih poqa u
potrazi za hranom gde se pewe na stabqike
kukuruza i povremeno lovi insekte u vazduhu.
Kona~no, posmatrao sam ga po~etkom oktobra
u tr{~acima i mo~varama oko Zemuna. U
prole}e, pre nego {to trava i trska dostignu
wemu odgovaraju}u visinu, ovaj trstewak se
vi|a u ve} velikoj ozimoj p{enici. Iz we tu
i tamo izrawa kako bi uhvatio nekog insekta
u letu i posle toga ponovo nestao u dubini.
Prijatan je i vredan peva~ koji o`ivqava
sremske mo~vare od aprila do oktobra.

S.arundinacea Briss. Trstewak cvrkuti}

Ovu pticu, dodu{e, nisam li~no posmatrao, ali na osnovu prikupqenih kazivawa ne
mogu sumwati u wenu prisutnost u Sremu.

Ova ptica nalazi svoje uto~i{te u {evarima i tr{~acima du` Dunava i Save u Ugarskoj i Sremu. U ve}ini podru~ja je ~est. U
Sremu sam ga na{ao u mnogo tr{~aka pa tako
i kod Kupinova, u jednom tr{}aku pokraj kolonije ~apqi i kormorana, gde je sebi izabrao
`buwe ive. Ova vrsta ina~e nerado napu{ta
vrbake. U avgustu su mladunci marqivo ve`bali pesmu, koja je sli~na pesmi prethodne vrste, ali zvu~i prijatnije, i ve} su imali potpuno jesewe perje. Uve~e, kada sunce obasjava
rubove tr{~aka, izlazi u prili~nom broju da
u dru{tvu sa ostalim vrstama ptica tr{}aka
(trstewaci, mo~varne strnadice, brkate senice, pliske i dr.) lovi okupqene insekte. Wegov boravak u Sremu traje od aprila do kraja
septembra.

S.fluviatilis M. et W. Cvr~i} poto~ar

S.palustris Bechst. Trstewak mlakar

Na Dunavu nije retkost, ali se, po{to je
uglavnom no}u aktivan, ~esto previdi u dnevnim posmatrawima pa se ~ini mnogo re|i nego
{to je stvarno. Primerke ove vrste sam lovio
na Dunavu tokom cele godine.

Ovaj najqupkiji od svih trstewaka svojom
predivnom i raznolikom pesmom o`ivqava
tr{}ake i gusti{e koje nastawuje. U velikom
broju naseqava vi{e podru~ja u Ugarskoj, a
pogotovo re~icu Rako{ u okolini Pe{te, ali

?S.locustella Penn. Cvr{i} tr{~ar
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po mom mi{qewu ne pripada ~estim vrstama
u Sremu. Prili~no je redak, budu}i da voli
samo mesta sa posebnim osobinama, kakva su u
Sremu re|a nego u sredwoj Ugarskoj. Posebno
su mu primamqive obale malih reka kada pored `bunova vrba sadr`e i vi{a stabla vrba,
topola i sli~nog drve}a i kada teku kroz livade obrasle barskim travama ili vrbama. Na
takvim mestima sam ga nalazio u najve}em
broju, a na nekima toliko ~esto da je na du`ini od 100 koraka pevalo 12 mu`jaka. Wegova
pesma je veoma promewiva i podse}a na pesmu
sivog voqi}a. Nema toliko specifi~nih tonova ve} se pre radi o kombinaciji pesama
drugih ptica kao na primer laste, zebe, ~i`ka,
senice, vuge, voqi}a i drugih. Te pesme su
tako lepo me|usobno povezane i tako melodi~no izvedene da iz toga nastaje ugodna celina
i samo vrstan poznavalac mo`e prona}i skrivene delove u woj.
Pod ovim okolnostima pesme razli~itih
individua moraju biti zna~ajno razli~ite
tako da nije lako na}i dva mu`jaka koja izvode istu pesmu. Upravo zbog toga, na osnovu
boqe ili lo{ije pesme, nije mogu}e utemeqiti novu vrstu (Calamoherpe musica!). To }e primetiti svako ko posmatra ovu pticu u prirodi. Dolazi krajem aprila ili po~etkom maja.
Gnezdi se tek krajem tog meseca, ~e{}e u junu,
a svoja gnezdili{ta napu{ta u junu.

vrstama u Sremu budu}i da se tu nalaze predivne {ume, kako suve tako i vla`ne, i da
nema nedostatka vo}waka. U brdskim podru~jima bi mo`da mogli biti ~e{}i, ali to ne
znam sa sigurno{}u po{to nisam i{ao tamo
za vreme gne`|ewa zvi`daka. Daqe, u gorwim
delovima Ugarske, sam nalazio ve}inu vrsta
na dunavskim ostrvima i u listopadnim {umama, ali nikada nisam na{ao sve vrste zajedno,
niti pojedina~ne vrste u tolikom broju kao
kod nas u Virtembergu.

S.hypolais N. @uti voqi}

Nije retka u celoj Ugarskoj i u ve}ini
Srema. Na ve}ini dunavskih ostrva je ponekad
pak prili~no ~esta. Budu}i da se moja posmatrawa ne poklapaju u potpunosti sa posmatrawima g. Naumann-a (Naturgeschichte der Vogel Deutschlands, Deo 4, strana 113 i 119) dopusti}u
sebi da iznesem neke napomene u vezi toga. U
vezi stani{ta ove senice Naumann ka`e: “Nastawuje u potpunosti ista mesta kao i brkata
senica i kao i ona se sre}e samo na vodi, naime na trskom i vrbama obraslim obalama
velikih bara i jezera i starih staja}ih i sporoteku}ih rukavaca reka i vodotokova, ili u
tr{~acima koji ih delom pokrivaju, ili tako|e u najdubqim, vodom bogatim i sa trskom
veoma obraslim kopovima”…” u leto stalno
`ive duboko skrivene u trsci (Arundo), tako
da se retko mogu opaziti. Nasuprot tome u jesen se ~e{}e mogu videti na rubovima tr{~aka, na vrbama i trskom obraslim obalama, a
ponekad i na samim stablima vrba i na obli`wem barskom `buwu. U visoke kro{we se ne
pewu gotovo nikada svojevoqno, ali se vi|aju

Pripada retkim pticama u Sremu. Sreo
sam samo nekoliko primeraka na ostrvu kod
Kupinova od kojih sam jednog i odstrelio. Wegovo perje nije bilo intenzivno `uto kao kod
nema~kih srodnika.
S.sibilatrix Bechst. [umski zvi`dak
Tako|e redak, nisam ga na{ao na gne`|ewu.
Bez obzira na to, on je nesumwivo gnezdarica
u Sremu.
S.trochilus Lth. Brezov zvi`dak
Nalazio sam ga u avgustu i septembru u
vo}wacima u Kupinovu, ponekad i na ostrvu,
ali nikad ~esto. Pored toga se gnezdi u {umama savskih bara i u brdskim {umama.
S.rufa Lth. Obi~ni zvi`dak
Jo{ re|i nego prethodni. Veoma je neobi~na pojava da svi zvi`dci pripadaju retkim
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IX Regulus Koch. Kraqi}i
R.flavicapillus N. Kraqi}
R.ignicapillus N. Vatroglavi kraqi}
Nisu retki u vi{im predelima Srema sa
~etinarskim {umama, ali ipak nisu ni veoma
~esti. Mo~varne {ume i vo}wake pose}uju
mestimi~no u aprilu, septembru i oktobru.
Ne bi bilo neverovatno da R.modestus Gould. povremeno seli preko Srema i da se dolaze}i iz Dalmacije pojavi u dolini Dunava.
Jedan je uhva}en `iv kod Be~a i du`e vreme je
dr`an u kavezu, gde se pona{ao poput tipi~nog
zvi`dka. Kroz na~in `ivota, navike i ~itavu
pojavu predstavqa prirodni prelazni oblik
izme|u kraqi}a i zvi`daka.
X Parus Linn. Senice
P.pendulinus Linn. Bela senica

Преводи чувених радова страних истраживача...

na ni`im vrbama i vi{im {bunovima kao i
brkate senice.“
O razmno`avawu g. Naumann pored ostalog
ka`e: ”Ono (gnezdo) lebdi na oko jednu stopu
od vodene povr{ine, krajem spojeno sa nekoliko stabqika trske ili sa vrhom tanke grane
ive. Ove gran~ice su tako ~vrsto obmotane
materijalom i delom povezani sa gorwim delom gnezda da ne postoji opasnost da se gnezdo
otka~i. Okolina gnezda je uvek gusta trska i
isprepletano rastiwe, jer bi ina~e lako upadalo u o~i i bilo quqano od udara vetra.“
“I ove ptice ne mogu u na{im predelima
po~eti sa gradwom gnezda pre sredine juna, jer
trska ranije ne izraste do potrebne visine.
Potrebno im je bar dve nedeqe da naprave ovu
umetni~ku gra|evinu. Kada se tome pridoda
jedna nedeqa za izlegawe jaja, 3 nedeqe za le`awe na jajima i jo{ tri nedeqe za izvo|ewe
mladunaca, jasno je da mlade ptice ne mogu da
polete pre kraja jula. Kada bi trebalo da izvode drugo leglo, mogle bi da po~nu tek sredinom avgusta pa bi ti mladunci mogli da
polete tek po~etkom oktobra. Zbog toga mi je
krajwe neverovatno da se one kod nas mogu
gnezditi dva puta u toku jednog leta, izuzev
slu~aja kada im je prvo gnezdo sa jajima uni{teno. Od takvih slu~ajeva bi mogli biti
mladunci koji se jo{ u kasnu jesen sre}u neizmitareni.”
Prve bele senice sam u Ugarskoj posmatrao 04. maja 1838. godine na takozvanom Pe{tanskom gradskom ostrvu. Ono se nalazilo
na Dunavu uzvodno od Pe{te i bilo oko jedan
sat duga~ko i 300-400 koraka {iroko. Ostrvo
je skoro potpuno obraslo visokim drve}em i
to belim topolama sa pre~nikom od 3-4 stope
i 150-180 stopa visine, crnim topolama, hrastovima, {qivama, lipama i vrbama i ima
samo nekoliko malih mo~vara neobraslih trskom. Zadr`avale su se uglavnom tako visoko
na drve}u uz vodu, da sam ih primetio samo na
osnovu glasawa i nisam mogao pucati na wih.
22.maja na{ao sam nekoliko parova u {umi
sastavqenoj od sli~nog drve}a na re~ici
Rako{, koji su svoja gnezda oka~ile na visoke
grane topola i vrba. Tako|e su se dr`ale visoko u kro{wama drve}a i bile su veoma pla{qive da ih nisam mogao odstreliti. Ova
{uma je prili~no suva i ima samo nekoliko
vla`nih mesta, nema mo~vara i jo{ mawe trske ili rogoza. Na dunavskom Ostrvu ~apqi,
koje je obraslo sli~nim vrstama drve}a, ali
ima i mnogo mo~vara sa trskom, `buwa kupine

i lozica hmeqa koje sa vrbama ~ine gust podrast, sam ih nalazio ~esto na te{ko pristupa~nim mestima, ali su se i tamo gnezdile na
visokom drve}u. Svoje umetni~ko gnezdo prave
u aprilu, jo{ pre nego {to drve}e olista, i
ka~i ga toliko visoko na tanke grane bele topole, crne topole i vrba, da se samo uz izlagawe opasnosti mo`e dohvatiti. Obi~no se
obara pu{kom jer ga qudi koriste i u Ugarskoj36. Tokom gne`|ewa zahteva visoko drve}e
sa ne{to `buwa u blizini reke ili jezera.
Zbog toga su najvi{e naseqavaju ostrva. Nigde je nisam nalazio posebno ~esto. U najve}em broju sam je na{ao na Ostrvu ~apqi gde
sam 29. juna 1838. godine za nekoliko sati odstrelio 6 mladunaca i jednu odraslu `enku.
Uvek je oprezna i pla{qiva, osim kada prati
mlade i tada ju je lak{e odstreliti. U Ugarskoj se redovno legu dva puta. To lako posti`u budu}i da su mladunci ve} krajem juna bili
potpuno odrasli pa bi zbog toga trebalo ispraviti prora~une gospodina Naumann-a. Zov
bele senice je produ`eno ciii ponekad i ci
ci ci ci, na koji ona odgovara i prati ga ako
se reprodukuje iz vabilice pa se tako i lak{e
lovi. Weno cijukawe ima sli~nosti sa zovom
upozorewa crvenda}a (Sylvia rubicola). Pesma
li~i na tihu pesmu Parus major i nekih muharica, ali se ~ini da se zapravo sastoji samo
od varijanti zovova. Zov `enke je sli~an zovu
mu`jaka, samo je kra}i. U sli~nim uslovima
kao u Ugarskoj, javlja se i u Sremu.
P.barbatus Scop. Brkata senica
Veoma je ~esta u velikim sremskim tr{~acima, pogotovo kod Kupinova. U avgustu 1838.
godine sam je svakodnevno slu{ao i gledao
kako skaku}e po trsci. Wen zov li~i zovu
prethodne vrste i veoma podse}a na zov mo~varne strnadice, pri ~emu je ja~i nego kod
Parus pendulinus. Glasa se: cii cih-je cihje cihje. Retko je uo~qiva i mora se tra`iti u gustoj trsci, ali je mawe pla{qiva i pametna
nego bela senica. Zimi u velikom broju pose}uje neke bare sa trskom i tada se lako mo`e
odstreliti u ve}oj koli~ini.
P.caudatus Linn. Dugorepa senica
Ovu, kod nas37 veoma ~estu senicu, sam u
Sremu samo retko sretao iako je izgledalo da
36
Autor nije naveo za {ta se koriste ova gnezda
(p.p.).
37
U Nema~koj (p.p.).
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su stani{ta odgovaraju}a za wen boravak.
Obi~no sam je nalazio na rubovima {uma koje
se grani~e sa barama kao i u tr{~acima i u
vrbacima uz Savu i Dunav.
P.coeruleus Linn. Plava senica
Nije retka u ba{tama i vo}wacima u
okolini sela i na dudovima, iako se ~ini da
za boravak radije bira stabla ko{tuni~avog
vo}a. U jesen najve}i deo vremena provodi u
visokim tr{~acima gde se hrani semenkama i
insektima.
P.major Linn. Velika senica.
Prili~no ~esta u vo}acima i {umama, pogotovo kod Kupinova.
P.ater Linn. Jelova senica
Pojavquje se samo ponekad u tr{}acima i
listopadnim {umama u niziji, iako u ~etinarskim {umama u brdskim predelima nije retka.
P.palustris Linn. Siva senica
Nije retka u {umama, u vrbacima i tr{}acima kao i u vo}wacima. Moram primetiti
da se nijedna od ovih vrsta senica nigde u
Sremu ne gnezdi u tolikom broju kao {to je
to slu~aj u Nema~koj, uz izuzetak brkate senice koja je retkost u Nema~koj.
P.cristatus Linn. ]ubasta senica
Javqa se samo u ~etinarskim πumama i to
retko.
? P.lugubris Natt. Senica {qivarka
Prema navodima Natterera i Temmincka trebalo bi da je prisutna u Ugarskoj, {to bi moralo zna~iti da je ima i u Sremu, budu}i da
sigurno boravi u Dalmaciji koja nije veoma
udaqena. Ma|arski ornitolozi ne veruju u
prisutnost ove ptice u wihovoj otadxbini, a
i ja to nisam mogao potvrditi uprkos pa`qivom tra`ewu ove vrste, tako da imam osnova
da sumwam u wenu prisutnost.
Grof Keyserling i Blasius smatraju ovu vrstu identi~nom sa Parus sibiricus Gm., ali se ja
ne mogu sa tim slo`iti. Jedan primerak sibirske senice iz severne Rusije se po sasvim
razli~itom habitusu i posebno du`em i zaobqenom repu tako uverqivo razlikuje od senica iz Gr~ke i Dalmacije, ~iji rep je pomalo
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ra~vast i koje su ne{to ve}e, da ih moram smatrati odvojenim vrstama.
XI Accentor Bechst. Popi}i
?A.montanellus B. Planinski popi}
Trebalo bi da se pojavquje u ju`noj Ugarskoj. Nisam ~uo da je igde odstreqen pa moram
da sumwam u wegovo prisustvo.
A.modularis Koch. Obi~ni popi}
Redak je i obi~no se posmatra samo tokom
seobe. Ipak sam i tokom leta nalazio pojedina~ne primerke u πumama. Najverovatnije da
~eπ}e prezimquje u Sremu.
XII Troglodytes Koch. Cari}i
T.parvulus K. Cari}
Nije redak u πumama gde ostaje i preko
zime.
XII Cinclus Bechst. Vodenkosovi
C.aquaticus B. Vodenkos
U unutraπwosti Srema je veoma redak
tako da ga nikad nisam video. Trebalo bi da
se povremeno pojavquje na obalama Dunava.
Tako|e je mogu}e da se pojedina~no javqaju na
potocima u brdskim podru~jima, ali nemam
posmatrawa kojima bih to potkrepio.
XIV Motacilla Linn. Pliske
M.alba Linn. Bela pliska
Sretao sam je na viπe mesta na jezerima i
rekama, pogotovo na Dunavu kod Zemuna, ali
nije ~esta iako se ~ini da su uslovi veoma povoqni za wu.
M.flava Linn. @uta pliska
Nije retka na livadama i slatinama.
Nisam video M.sulfurea i citreola. Prva dolazi do Dunava i do granica Srema tokom lutawa, a mogu}e je i da se gnezdi na nekim planinskim potocima na Fruπkoj Gori.
XV Anthus Bechst. Treptaqke
A.aquaticus B. Planinska treptaqka
U Sremu se pojavquje samo tokom lutawa
i ponekad prezimquje.
A.pratensis A. Poqka treptaqka
U Ugarskoj sam je nalazio na gne`|ewu na
nekim tresavama, a u Sremu samo tokom lu-
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tawa. Neretko prezimqava u ovim predelima
i tada se dr`i poqa uqane repice i `itarica. Retka je u barskim staniπtima.
A.arboreus B. [umska treptaqka
Gnezdi u vo~wacima i na bujnim livadama,
koje sadr`e i `buwe i drve}e. Ipak nije veoma brojna. Prisutna je od aprila do oktobra.
A.campestris B. Stepska treptaqka
Gnezdi na peπ~anim povrπinama, ali ne u
velikom broju. ^eπ}e se pojavquje na seobi,
ali je mawe poznata. Na peπ~anim zemqiπtima velike ma|arske ravnice je neobi~no brojna tokom gne`|ewa.
XVI Alauda Linn. [eve
A.arvensis L. Poqska {eva
Mawe je ~esta u mo~varnim delovima Srema, nego u brdskim delovima. Dovoqno je
obi~na svuda, tako da se ne mo`e smatrati
retkom vrstom. Kada sam u oktobru 1838. godine putovao Fruπkom Gorom nalazio sam mnogo velikih jata na ovrπenim poqima. U
sredwoj i gorwoj Ugarskoj je joπ ~eπ}a.

po staniπtu. Dok one sa poqa ponekad dolaze
do puteva, }ubaste πeve `ive na rubovima, uz
puteve i odatle pose}uju okolna poqa. Dok
poqska πeva nerado dolazi u blizinu qudskih
naseqa, }ubasta πeva se retko mo`e sresti
udaqena od wih. Izgleda da }ubasta πeva
zamewuje na nekim mestima poqsku πevu, jer
gde je ona ~eπ}a poqska πeva se nalazi u
mawem broju. Uglavnom voli suva staniπta sa
peπ~anom podlogom, ali se ne kloni ni vlage
πto se u Sremu mo`e i dokazati.
A.alpestris Linn. Planinska u{ata {eva
Kao stanovnik istoka i severoistoka
Evrope i zapadne Azije pojavquje se, ponekad
i u ve}em broju, samo tokom snegom bogatih
zima i obi~no u druπtvu sa sne`nom strnadicom. Kroz Ugarsku dolazi i do Bavarske i
[vabije.
Napomena: Ne bi bilo neverovatno da
A.calandra i A.nigra tokom svojih isto~no-zapadnih lutawa povremeno stignu i do Srema.

A.arborea L. [umska {eva
Za vreme gne`|ewa je prili~no retka u
Sremu, a naj~eπ}a je u brdskim delovima. Tokom seobe se javqa i u ravnicama uz Savu.
A.cristata L. ]ubasta {eva
Ovo je naj~eπ}a πeva u Sremu, a verovatno
i u celoj Ugarskoj. Obi~no se zadr`ava u
blizini sela i naseqa, na poqima, livadama i
na putevima. Odatle pose}uje |ubriπta i
dvoriπta i peva sede}i na vrhu krova ili
ograde. Krajem oktobra 1838. godine mnogo wih
je bilo oko moje ku}e u Zemunu i pevale su
skoro celi dan. Oko Jakova je veoma ~esta tako
da se na putu do Zemuna uvek nalazi veliki
broj ove neobi~no pitome ptice. U julu i avgustu je weno perje obi~no toliko istroπeno
da izgleda ri|e, ali u to vreme mitari i ve} u
septembru ima potpuno jesewe ruho ~ime ponovo dobija svetliji izgled. Wen uobi~ajeni
zov je produ`eno piiih ili ciiih. Kako sam
sam viπe puta primetio, taj zov zvu~i veoma
sli~no zovu Totanus calidris. ]ubastu {evu sam
sretao od Zemuna pa kroz celu Ugarsku i
Austriju do Linca. Daqe od toga ih nisam
vi|ao. Od poqske πeve se zna~ajno razlikuje
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Подсећање на великане
SINI[A \. STANKOVI] (1892-1974)
UTEMEQIVA^ EKOLOGIJE U NA[OJ ZEMQI

Пре четрдесет година (24. фебруара 1974),
угасио се живот једног од најеминентнијих представника наше науке, биолога светског реномеа,
врсног педагога и истакнутог културног, друштвеног и политичког радника, академика и универзитетског професора Синише Станковића. Напустио
је «оквир живота» који је тако страсно проучавао
читавог радног века, наш водећи биолог и еколог,
који је студијама сложених међуодноса човека и
околне животне средине посветио цео свој мукотрпан али надасве богат и плодан наставни и научни рад. Из наше средине тада је отишао предани
мислилац, заслужни учитељ бројних генерација
биолога и еколога, и велики син свога народа.
Синиша Станковић је рођен 1892. године у
Зајечару. Основну школу похађао је у Неготину, а
гимназију у Неготину и Београду. Године 1910.
уписао је студије природних наука (зоологију са
ботаником) на Универзитету у Београду, где је и
апсолвирао 1914. За време студија, током дневних
сати вредно је похађао наставу, док је ноћу као
изврстан музичар на флаути, музицирањем издржавао себе и породицу. Студије је прекинуо због
избијања Првог светског рата и као добровољац,
иако већ оболео на плућима, одлази у рат и у саставу славног Гвозденог пука активно учествује у
борбама на Бабуни. Са српском војском и цивилима повлачи се на југ преко западне Македоније,
Охридског језера и Солуна све до Крфа. Одатле је
1915. године, заједно са групом српских студената
и ђака, упућен у Француску. По налогу Српског
посланства у Паризу, у Француској је постављен
за шефа групе ученика српске школе, где једно
време држи гимназијску наставу из ботанике. Потом завршава у Греноблу раније започете студије
биологије (1918) и касније брани и докторску дисертацију (1921). Исте године, враћа се на Универзитет у Београду, где бива постављен за асистента у Зоолошком заводу Филозофског
факултета. Прошавши кроз сва универзитетска
звања, 1934. бива изабран за редовног професора,
а током исте године и за дописног члана Српске

краљевске академије. Осим на Филозофском, дуго
година био је и професор на предмету Рибарство
на Пољопривредно-шумарском факултету (од
1923), као и на предмету Биологија и патологија
риба, ракова и шкољки на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду (од 1939).
Развојни пут биолога и научника Синише Станковића уско је везан са развојем савремене биолошке научне мисли у Србији и некадашњој Југославији. Од дана када је пре осамдесетак година
(1933), идући корак испред свог времена, малом
научнопопуларном еколошком монографијом
Оквир живота (начела екологије), поставио основе
тада релативно младе и недовољно познате наукеекологије, односно науке о међуодносима човека и
живог света и околне животне средине, далекосежно предвиђајући њен даљи буран развој и судбоносни значај, постављајући успут и солидне темеље развоју и других биолошких дисциплина у нас
- хидробиологије, лимнологије, упоредне и еволуционе морфологије и теоријске биологије, трајно
је задужио биологију не само широм некадашње
Југославије, већ и ширег региона у целини.
Напредни универзитетски наставник и научник, родољуб и антифашиста, демократа и хуманиста, својим теоретским ставовима изнетим најпре у књизи Оквир живота, а потом посебно у
књизи Животни простор (1939), снажно се супротставио немачком нацистичком схватању појма расизма и права на животни простор. Иако је
на самом почетку Другог светског рата и немачке
окупације Југославије, наставио да обавља дужности редовног професора и управника Зоолошког
завода Филозофског факултета, па чак од Универзитетског сената био именован и за управника
Ботаничког завода и Ботаничке баште Универзитета, у неколико махова је био принуђен да рад
прекида, због хапшења и привременог суспендовања са дужности, док га универзитетске власти
нису 1942. превремено пензионисале и коначно
разрешиле свих дужности на Универзитету (1943).
Већ новембра 1941, окупацијске власти га, заједно
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са више истакнутих културних и јавних радника,
хапсе и интернирају у концентрациони логор на
Бањици. Из логора је пуштен пред Нову 1942. годину, највероватније захваљујући храброј интервенцији директно у Берлину његовог колеге и
дугогодишњег пријатеља, светски познатог немачког хидробиолога Augusta Tinemana. Међутим,
новембра 1943, полиција провалом открива његову илегалну ангажованост у Народноослободилачком покрету, где је већ постао и члан Главног
народноослободилачког одбора Србије. Полиција
га поново хапси и затвара најпре у злогласни затвор у Ђушиној улици, а потом, марта 1944. пребацује у концентрациони логор на Бањици. Пред
ослобођење Београда 1944. године, иако у међувремену осуђиван на смрт и већ трајно нарушеног
здравља, ипак успева бекством да се избави из
логора и наставља илегално да живи у Београду.
Још током борби за Београд, повезао се са Главним штабом за Србију и укључио у припреме за
формирање Антифашистичке скупштине народног ослобођења Србије.
Годину дана касније, 29. новембра 1945, пала
му је у део крупна историјска улога да са говорнице Уставотворне скупштине тадашње Демократске Федеративне Југославије, на основу донете
Декларације, свечано прокламује укидање монархије и проглашење нове Федеративне Народне Републике Југославије. У периоду после ослобођења
земље, професор Станковић заузима низ одговорних државних и друштвених функција. Биран је за
првог председника Народноослободилачког фронта Београда, првог председника Антифашистичке
скупштине народног ослобођења Србије и потом
за првог председника Президијума Народне скупштине НР Србије (1944-1953). Више пута био је
члан Савезне и Републичке скупштине. Заступао
је Југославију на многим међународним скуповима, а као члан југословенске делегације учествовао је у раду Мировне конференције у Паризу
1946. године. Осим тога, од 1950. године био је и
први председник Југословенске националне комисије за сарадњу UNESCO.
За редовног члана Српске академије наука изабран је 2. марта 1946. године. Дуги низ година
(1948-1959) био је председник Савета академија
ФНР Југославије, у којем је дао значајан допринос
организацији научноистраживачког рада у Југославији, а истовремено је представљао и југословенску науку у свету. Био је један од потписника Новосадског договора водећих југословенских
књижевника и језичких стручњака (1954) о изради
јединствене терминологије и Правописа српскохрватскога књижевног језика, који су потом зајед-
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нички објавиле Матица српска и Матица хрватска
(Нови Сад, Загреб, 1960). Био је и члан Председништва Српске академије наука и уметности од
1963-1966, а у исто време и потпредседник Савета
академија СФР Југославије, координирајући рад и
активности свих југословенских академија наука.
По ослобођењу земље, професор Станковић
се ангажује на обнови разрушеног Београда, као
и на оснивању и организовању научних и високошколских институција. Заједно са сарадницима
ради на обнови и покретању наставе и научног
рада у Зоолошком заводу Филозофског факултета
(од 1947. Природно-математичког), похараног и
опустошеног у пожару који су подметнули немачки војници при повлачењу из Београда. На овом
факултету, редовну универзитетску наставу обављао је регуларно све до октобра 1962. Осим на
Филозофском, једно време држао је наставу и на
Медицинском и Ветеринарском факултету. Истовремено, даје немерљив допринос покретању наставе биологије и организовању научноистраживачког рада на новооснованим универзитетима у
Скопљу, Сарајеву, Новом Саду и Приштини. На
свом матичном Филозофском факултету је предавао готово све курсеве (Општу зоологију, Цитологију, Упоредну анатомију, Упоредну ембриологију,
Експерименталну зоологију развића, Науку о наслеђу и Зоогеографију) и држао наставу студентима свих година. Касније, када су пристигли млађи
кадрови, задржао је само курсеве Упоредне анатомије кичмењака и Зоогеографије са екологијом
животиња. За своје студенте, у заједници са др
Смиљом Мучибабић, најпре преводи два универзитетска уџбеника: Основи опште зоологије, А.
Кина (с немачког) и Курс дарвинизма, А. А. Парамонова (с руског). Такође, као неопходну научну лектиру, преводи и књиге: Порекло живота, А.
И. Опарина, Биосфера, В. И. Вернадског и Историјски развитак кичмењака, И. И. Шмалхаузена.
Написао је два јединствена, сада класична универзитетска уџбеника: Упоредна анатомија кичмењака (1950) и Екологија животиња (1962, 1968),
прва те врсте на просторима некадашње Југославије, а такође и изврстан средњешколски уџбеник:
Биологија - организациони типови биљака и животиња (1961).
Професор Станковић је био један од водећих
неимара целокупног послератног развоја биолошких наука у Србији. Посебно треба истаћи његове теоријске радове посвећене савременој екологији, као синтетичкој мултидисциплинарној и
системској науци, односно науци која се бави истраживањима структуре и функције система у
природи, а која је заједно са осталим природним
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наукама, битно допринела савременом схватању
ступњевите и хијерархијске организације живе
природе, као окоснице опште еколошке теорије.
Стално је наглашавао и практични значај биолошких истраживања, што је и сам доследно примењивао у својим научним радовима. Човек изузетно широких видика, посебних људских особина и
неизмерне радне енергије, интелектуалном снагом
и харизмом своје свестране личности, успевао је
да поред еколога и биолога, у истраживачке научне тимове успешно окупља и специјалисте разних
струка и профила.
На Београдском Универзитету је важио за једног од врхунских предавача. Његова су се предавања памтила не само по научним садржајима већ
и по лепоти стила и језика. Студенти су на њима
учили биологију али и речник и језик. Као врсни
и надахнути предавач и изванредан популаризатор
науке, пунио је сале на Коларчевом народном универзитету, на разним трибинама и народним универзитетима широм некадашње Југославије. Осим
тога, био је и изврстан писац бројних популарних
чланака из области науке у дневној штампи и
стручним часописима. По позиву, држао је и велики број предавања на најпрестижнијим универзитетима широм света.
Као личност широког образовања и културе,
течно је говорио неколико страних језика. Имао је
такође и изванредан смисао и осећај за музику изврсно је певао и свирао на флаути и клавиру.
Као ђак похађао је музичку школу «Мокрањац»,
а као студент свирао је у познатој београдској кафани «Коларац», а и у биоскопским оркестрима
који су тада пратили филмске пројекције немих
филмова, док је у позним годинама био члан чувеног оркестра Београдског универзитета
Collegium musicum.
На основу резултата својих дугододишњих хидробиолошких и лимнолошких студија балканских језера Охридског, Преспанског и Скадарског,
а полазећи у својим истраживањима превасходно
са екосистемског аспекта и аспекта језерског метаболизма и продукционих процеса, Станковић је
у заједници са неколико аутора, још тридесетих
година прошлог века довео у питање основе до
тада у свету општеприхваћене класичне схеме теорије језерских типова (A. Tinemana и E. Naumana),
засноване на проучавањима језера северне и умерене зоне. На основу тога, ова теорија је морала
да буде адекватно допуњена и проширена имајући
у виду и језера других климатских зона - аридних,
тропских и влажних. Тиме је истовремено дао и
значајан допринос развоју лимнологије у свету.
Станковић је поставио и теорију порекла и исто-

рије развоја фауне и живог света копнених вода
Балкана, надовезујући се на ранија геолошка и
геоморфолошка истраживања географа Јована
Цвијића. Овим својим фаунистичким анализама,
дао је значајан допринос разумевању насеља палеарктика у целини. Круну и синтезу свог готово
четрдесетогодишњег истрајног истраживачког
рада заједно са бројним сарадницима из земље и
иностранства, а и светску славу, постигао је међутим својим капиталним животним делом Охридско језеро и његов живи свет, објављеним на енглеском 1960. у издању др V. Junka у Хагу
(Холандија), у оквиру светски познате едиције
«Биолошке монографије» (поред претходних популарних верзија овога дела на српскохрватском и
македонском језику, 1957, 1959). У овој оригиналној у свету комплексној екосистемској студији најстаријег европског језера преглацијалне старости
(крај терцијара), које као какав гигантски природни музеј у својим водама чува „живе фосиле“,
Станковић исцрпно анализира његове лимнолошке карактеристике, порекло, старост, биогеографију, геологију, географију, физичко-хемијске
услове живота, посебно језерски метаболизам и
органску продукцију, животне заједнице, богатство јединствене прастаре реликтне и ендемичне
фауне као и њен развој од преглацијалног периода, али истовремено анализира и проблеме везане
за привредни значај језера као риболовног објекта.
Свестрана личност, бриљантне интелигенције
и изузетно широке опште и стручне културе, са
способношћу синтетичког сагледавања и поимања
природе, са лакоћом је успевао да проникне у суштину сложених проблема живе природе. Кроз
целокупан, изузетно богат и разноврстан стваралачки опус, од његових првих почетничких радова, па до животног дела Охридско језеро и његов
живи свет, провејава дијалектичко схватање живота као једне јединствене и недељиве целине. Један
је од првих еколога у свету који је истраживањима природних целина приступао и реализовао их
стриктно са екосистемског и мултидисциплинарног аспекта, што је и крајње евидентно на примеру његове целовите студије акватичног система
Охридског језера. Још почетком педесетих година
прошлог века, инсистирао је да на исти начин његови сарадници започну са комплексним екосистемским и мултидисциплинарним истраживањима и копнених екосистема наше горостасне и
високе планине Копаоник, слутећи и страхујући
од евентуалних будућих девастирајућих захвата и
активности човека на њој. Заједно са својим сарадницима из некадашњег Института за екологију
и биогеографију САН, уз екосистемски и интер-
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дисциплинарни приступ, и уз тимску реализацију
научних истраживања, створио је своју јединствену, савремену али концепцијски независну, и
у свету надалеко познату еколошку школу (тзв.
Станковићеву или београдску еколошку школу).
Поред осталог, професор Станковић је био представник некадашње Југославије у Међународном
друштву за теоријску и примењену лимнологију
(од 1926) скоро од оснивања овога Друштва, као
и његов дугогодишњи потпредседник у периоду
после Другог светског рата. На његов предлог и
организацију, у Београду је 1934. године одржан
VII светски конгрес лимнолога, са темом «Рибарство на великим језерима», укључујући и постконгресну стручну екскурзију на Охридско језеро.
Осим тога, био је и дугогодишњи члан редакције
најпознатијег и најстаријег лимнолошког часописа у свету (немачког Архива за хидробиологију).
У сарадњи са неколико колега из подунавских земаља, а инспирисан резултатима својих ранијих
истраживања Дунава (1937, 1938), Станковић је
1956. један од оснивача Међународне радне заједнице за лимнолошка истраживања Дунава (IAD)
са седиштем у Бечу, у оквиру које је био не само
дугогодишњи југословенски представник, већ такође и руководилац националног програма «Лимнолошка истраживања Дунава». За његов допринос развоју лимнологије у свету, као и познавању
јединствене фауне Охридског језера, професору
Станковићу је на XV светском конгресу лимнолога у Медисону, Висконсин, у Сједињеним Америчким Државама (1962), свечано додељена престижна Einar Naumanova медаља. Такође, у
оквиру Међународног биолошког програма (IBP),
покренутог 1964. у Паризу, руководио је југословенским делом великог међународног пројекта
«Органски продуктивитет водених и терестричних екосистема». Својим богатим знањем и искуством, помогао је и у реализацији југословенског
националног програма у оквиру значајног међународног програма и пројекта Човек и биосфера
(МАБ), покренутог на XVI заседању Генералне
конференције UNESCO у Паризу, новембра 1970.
Професор Станковић је био иницијатор и
идејни творац, или активни учесник у оснивању
бројних биолошких универзитетских и научноистраживачких институција широм некадашње Југославије: Института за оцеанографију и рибарство у Сплиту (1930, чијим је радом привремено
и руководио 1931-1932), Хидробиолошког завода
у Охриду (1935), Института за екологију и биогеографију САН у Београду (1947-1956, чији је био
и директор), Биолошког института НРС у Београду (1956-1968, потоњег Института за биолошка
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истраживања, чији је био и дугогодишњи директор), затим Завод за заштиту и научно проучавање
природних реткости НР Србије у коме је био и
први председник Научног савета, Института за
биологију мора у Котору, Биолошког завода у
Врањини на Скадарском језеру, Завода за биологију Природно-математичког факултета у Сарајеву, Завода за биологију Природно-математичког
факултета у Новом Саду и Завода за биологију
Природно-математичког факултета у Приштини.
У периоду после Другог светског рата, учествовао
је у формирању рибарских завода и рибарских
станица у свим југословенским републикама. Такође, био је један од оснивача и први председник
Српског биолошког друштва (1947) и Друштва
еколога Југославије (1973), као и оснивач и први
главни и одговорни уредник научних часописа
Архив биолошких наука (1949) и Екологија (1966),
односно главни уредник часописа Дијалектика
(1966).
Професор Станковић је био члан готово свих
академија наука на просторима некадашње Југославије; такође и неколико иностраних академија
наука, као што су: Академија наука СССР-а, Бугарска академија наука и дописни члан Академије
наука у Нансију и Масарикове академије у Прагу.
Осим тога, биран је и за почасног доктора на универзитетима у Греноблу и Нансију у Француској,
као и за члана иностраних научних друштава Америчког друштва за унапређење науке, Америчког еколошког друштва, Зоолошког друштва
Француске и Зоолошког друштва Чехословачке.
За изузетне заслуге на друштвено-политичком
и научном пољу, указане су му бројне државне и
друштвене почасти и признања.
Осим тога, био је и први почасни члан Српског биолошког друштва и Друштва еколога Југославије, као и први почасни грађанин града Охрида, а данас и једна улица у Београду носи његово
име. Дајући име Синише Станковића Институту
за биолошка истраживања у Београду (1974) и организовањем неколико научних симпозијума њему
у спомен и част, његови бројни сарадници, следбеници и ученици, исказали су му тако своју неизмерну захвалност за непролазно стваралачко
дело које је за собом оставио.

Иво Р. Савић
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In memoriam
RADOJE STEPANOVI], dipl. ekonomista (1954-2014)

Међу заштићеним природним добрима гео(морфо)лошког карактера издваја се надалеко знана Ђавоља варош, чији нас је дугогодишњи директор Радоје Степановић изненада напустио.
Када је 2004. године Раде постављен за управника РЈ „Ђавоља варош“ у оквиру АД „Планинка“
из Куршумлије, нисмо ни слутили да ће својом
непосредношћу и присношћу у опхођењу, коју је
гајио као део народне традиције и преносио не
само на пријатеље и колеге, већ и сваког посетиоца Ђавоље вароши, достићи место најбољих
управљача у Србији.
Раде је био оличење доброте, срдачности и
људске топлине и са лакоћом се прихватао сваког
задатка. Руководио је првим уређењем Споменика
природе које је омогућило лакшу приступачност
и прихват посетилаца. Иако звучи мало вероватно,
од 1959. године када је први пут заштићена Ђавоља варош, све до 2004. године нису били урађени:
приступни пут, улазна капија, билетарница, степениште и платформе за разгледање, надстрешнице
са столовима и клупама за посетиоце, али и успостављена чуварска служба као заштита самог феномена. Након тога, реконструисана је и стара
богомоља, организована ноћна расвета са посебним ефектима и покренута пропаганда Ђавоље
вароши на међународним сајмовима туризма, телевизијским студијима и другим медијима.

На основу тога, за кратко време повећао се
број посетилаца, стручних екскурзија, али и иностраних гостију. Сви ми који се бавимо заштитом
природе истицали смо Ђавољу варош као пример
одрживог развоја природног добра коме се тежи.
Иако мале површине, Ђавоља варош је због своје
изузетне природне лепоте и естетике 2009. године
номинована за Светску баштину UNESCO. Током
припрема за номинацију, Раде је увек био подршка са терена и поуздани познавалац података и
информација.
При нашем последњем сусрету, око 1. маја,
бринуо је о санацији пустоши коју је оставила
бујица Жутог потока, сневао о обнови номинације Ђавоље вароши за UNESCO, уређењу амфитеатра за прихват све више посетилаца и ширењу
доброг гласа о Ђавољој вароши, Радану и Топличком крају уопште.
И тако, од три заштићена хектара 1959. године до номинације за Светску баштину, ако се чуда
и догађају, онда их поред природе ствара и људска
машта, а Радоје Степановић је био управо најбољи пример.

Душан Мијовић

83

UPUTSTVO ZA AUTORE
Опште напомене
Часопис „Заштита природе“ излази од 1949. године и
једини је ове врсте у Србији. Часопис објављује стручне,
научне и прегледне радове, претходне информације и
саопштења, као и приказе новије литературе. Тематика
часописа обухвата спектар природних и друштвених
дисциплина које проучавају природу, гео-, био- и
предеони диверзитет, заштиту и конзервацију, аспект
заштите природе у туризму, просторном планирању,
образовању и филозофском поимању природе.
Рукопис треба да буде до 12 страна стандардног
А4 формата, а у случају дужих радова контактирати
главног уредника. Информације и саопштења треба да
буду до три стране, укључујући референце и апстракт.
Приказ тематске литературе треба да буде до две стране
са комплетном референцом у оригиналу.
За часопис се примају радови који нису објављени.
Радови за први број годишњег волумена примају се до
15. априла текуће године, а сви радови који стигну до
15. октобра припадају другом броју истог волумена.
Аутор/коаутор може предати највише два рада за
исти број часописа. Уколико је аутор из иностранства
рад се објављује на енглеском језику, са резимеом на
српском језику који обезбеђује редакција часописа.
Сви радови подлежу рецензији о чему ће аутори
бити обавештени. Редакциони одбор одлучује о
коначном садржају сваког броја часописа. Радови се не
хоноришу.
Иновирани изглед часописа покренут је 2013.
године.
Припрема рукописа
 наслов рада треба да буде сажет и да осликава
основни циљ рада. Сажет наслов подразумева до
70 карактера;

 аутор/коаутор: пуно име и презиме, назив
институције и адреса, е-мејл адреса;
 ључне речи: пет до седам;
 извод: дужине до 10 редова;
 текст (обухвата извод, слике, табеле, литературу)
и треба да буде штампан на страни стандардног
А4 формата (1800 знакова), проред 1,5, обострано
поравнање, са назначеним местима за слике или табеле
које се као посебан фајл прилажу. Страну форматизовати
са маргинама 2,5 cm од сваке ивице. За мерне јединице
препоручљив је SI систем. Избегавати фусноте. Рукопис
не треба да има нумерацију стране;
 скраћенице морају бити јасно објашњене кад се
први пут користе у тексту;
 номенклатура врста треба да буде дата према
биолошким правилима;
 литература која је цитирана у раду наводи се на
посебној страни (по азбучном или абецедном реду).
Литературна референца се пише као у оригиналу, ако
је латинична латиницом, ћирилична ћирилицом... Код
радова се наводи презиме и прво слово имена, односно
презимена и иницијали имена свих коаутора, година,

пуни назив рада, часопис, волумен, прва и последња
страна наведеног рада. На пример:
Tilman, D. (1990): Constrains and tradeoffs: toward a
predictive theory of competition and succesion. Oikos 58:
3-15.
Код два и више аутора, користи се Bauer, A. &
Knecht, F (1997)...
За цитат из књиге, наводи се презиме, односно
презимена аутора, година, пун назив књиге, издавач и
место издавања.
Harper, J. L. (1977): Population Biology of Plants.
Academic Press, London.
Уколико се цитира посебно поглавље у књизи,
наводи се презиме, односно презимена аутора, година,
пун назив рада, односно поглавља, пун назив књиге у
којој је објављен, име (имена) едитора, стране, издавач
и место издавања.
Grime, J. P. (1979): Competition and struggle for
existence. In: Population dynamics; Anderson, R. M., Turner, B. D. and Taylor, L. R. (eds.), 123-140 pp. Blackwell
Scientific Publications, Oxford.
У тексту се литература наводи на следећи начин:
Пантић (1988) или (Пантић, 1988). Уколико се цитира
рад са више од два аутора, цитирати на следећи начин:
Harper et al. (1974), односно Јанковић и сар. (1973);
На крају литературе пишу се online референце,
пожељно са датумом преузимања са сајта.
 генерални склоп рада треба да садржи: увод
који треба да дефинише проблем и обезбеди довољно
информација о досадашњим истраживањима. Предмет
истраживања треба да буде издвојен али без закључака;
 материјал и методе треба да буду јасно приказани
са редоследом истраживања и пореклом материјала,
односно предмета истраживања;
 резултати треба да буду логичним редом
изложени;
 дискусија – аутори треба да интерпретирају
јасно резултате до којих су дошли и да укажу шта
они значе у ширем контексту без понављања текста
из поглавља Резултати; Такође је могуће објединити
поглавља Резултати и Дискусије. Закључак треба да
буде концизан, по алинејама и значају за струку/науку;
 захвалност се наводи у случајевима учешћа на
пројекту, посебном финансирању истраживања или
консултацијама.

Tехнички детаљи:

 текст треба да буде писан фонтом Times New Roman (ћирилица), величина фонта 11, у Word формату.
Слике треба да имају резолуцију бар 300 pixels/inches.
Прихватљив формат за слике и табеле је Tiff или JPG;
Прилоге (слике, табеле, графиконе...) не треба стављати
у радну верзију Word документа, већ их приложити као
посебан фолдер у горе наведеном фoрмату.
 рукописи се достављају техничком секретару
путем е-мејла.
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
General Notes
The journal "Protection of Nature" has been published
since 1949 and is the only of such type of journals in Serbia.
The journal publishes professional, scientific and review
papers, information and statements, as well as reviews of
recent literature. The topics include a range of natural and
social science disciplines that study the nature, geo- diversity, bio-diversity and landscape diversity, protection and
conservation, the aspect of nature protection in tourism,
urban planning, education and philosophical understanding
of nature.
The manuscript should be up to 12 pages of standard
A4 paper size, and in the case of longer papers, it is necessary to contact the chief editor of the journal. Information
and statements should be up to three pages, including references and abstract. A list of references should be up to two
pages with the complete original literature references.
Only papers which were not published or simultaneously submitted to another journal should be accepted. The
papers intended for publishing in the first issue of the annual volume will be accepted until April 15th of the current
year, whereas all papers submitted from April 15th to October 15th will be published in the second issue of the same
volume.
Author / co-author may not submit more than two
papers for the same issue of the journal. If the author is
from abroad, the paper will be published in English, with a
summary in Serbian language, provided by editorial board.
All papers will be reviewed. Editorial board decides on
the final contents of each issue of the journal. There is no fee
for published papers.
Preparation of manuscripts
 The title should be concise, thus explaining the main
aim of the paper. The concise title should consist of up to
70 characters.
 The author / co-author: full name, institution name
and address, e-mail address.
 Key words: five to seven words.
 Abstract: up to 10 lines.
 Text (including abstract, figures, tables, literature
references) should be printed on a standard A4 size paper
(1800 characters), with the 1.5 line spacing, justified, and
with designated space for figures or tables which should
be submitted as a separate file. The page should be formatized with margins, 2.5 cm from each edge. For measurement units SI system is recommended. Foot notes should be
avoided. Manuscript pages should not be numbered.
 Abbreviations should be clearly explained when first
used in the text.
 The names of species should be according to the biological nomenclature.
 Literature references cited in the paper should be listed on a separate page (in alphabetical order). Literature
references should be written as in the original, if Latin, in
Latin alphabet, if Cyrillic, in Cyrillic alphabet.
When citing articles, the last name and first letter of the
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name, or last name and initials of all co-authors, year, full
title of the article, journal, volume, first and last page of the
cited article should be written. For instance:
Tilman, D. (1990): Constrains and tradeoffs: toward a predictive theory of competition and succesion. Oikos 58: 3-15.
Two or more authors: Bauer, A. & Knecht, F (1997)
For citations from the book, the surname or the surnames of authors, year, full title of the book, publisher and
place of publishing, number of pages should be written:
Harper, J. L. (1977): Population Biology of Plants.
Academic Press, London.
If a particular chapter of the book is cited, the surname
or surnames of the authors, year, full title of the article, or
the chapter, the full title of the book in which it was published, the name (s) of the editor, pages, publisher and place of
publishing should be written:
Grime, J. P. (1979 ): Competition and struggle for
existence. In: Population dynamics; Anderson, R. M., Turner, B. D. and Taylor, L. R. (eds.), pp. 123-140. Blackwell
Scientific Publications, Oxford.
The literature references are cited in the paper in the
following way: Pantić (1988 ) or ( Pantić, 1988). If the citation refers to the work of more than two authors, it should
be written as follows:
Harper et al. (1974)
At the end of literature references list, the online references should be written, preferably with the date of the
download from the site.
 The paper should generally include: an introduction,
defining the topic and providing sufficient information on
the previously conducted research. The topic of the research
should be noted without conclusions.
 Materials and methods should be clearly explained
in order of research conducted and origin of material, that
is, the topic of research. The results should be placed in logical order.
 When discussing, the authors should clearly and
concisely interpret the results and point to the importance
of the results in the wider context, without repeating the text
from the section on Results. The conclusion should be concise and with indents.
 The acknowledgements should be included in cases
of participation in projects, particular funding of research or
consultations.
Technical details:
 The text should be written in Times New Roman,
font size 11, in Word format. Pictures should have a resolution of at least 300 pixels / inches. Acceptable formats for
figures and tables are Tiff or JPG. Additional materials (figures, tables, graphs, etc.) should not be placed in the draft
version of the Word document, but provided as a separate
folder in the above mentioned format.
 The manuscripts should be submitted to the chief
editor at the address of the Institute for Nature Conservation
of Serbia, in electronic form (CD) and two printed copies,
or by e-mail.
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