
Ч Е Т И  H A P  и Ј У Ж Н Е  с  р Б и و E.
I. ًاللال.٩'جا ا'ا  чегаинарц.према клими и својој пластици могла би Јужна Србија бити један међу најшумовитијим крајевима наше земље. Могли би се покрити гором I'[ Овче Поље, Koje сада лйчи великим делом на степу, и Жеден, Каршјак, Суха Гора, Селечка, Петрина и Стогова, па и онај изгужвани, сури и ВОДОЛІ исплакани предео на левој обали Вардара измефу Градског и Де.миркапије, који je тако го и од вегетације опран, као да се јуче преко нега прелио океан воде. Сем каменитих литица нема у Јужној Србији предела, планине ни места, Kojit се не би могли за релативно кратко време покрити дрвенасто.М' вегетацијолк jep je биљни годишњи прираштај због дугачке вегетационе периоде знатно већи него у северним краЈевима.Данас су природне и добро очуване шуме у Јужној Србији ретке. Колико их има, најмање су четинарске, ма да je број високих четинара тамо релативно врло велики. Раније сам показао, да су шумски четинари у OBoj области ПОТИ- скивани утицајем човека и да ЊИХ0В0 мало учешће у саставу шума није толико последица климе, колико дуготрајнога и штетнога утицаја културе'. Али није овај утицај једини узрок малога и спорадичнога простирања четинара. Мора се имати на уму, да Јужна србија није ни географски ни климски једнолика и да она у своме флористичном склопу представља ванредну разноврсностЗ. Она je област где се стичу и мешају различите tjjnope и где се разноликост показује не само на већем простору идући са севера на jyr и од истока на запад, већ и на малом, преласком из једне долине у најближу другу. Јужна Србија je у климском погледу прелазна област измефу Медитерана и Средне Европе и у њој имају многе биљке јужну, односно северну границу простирана. Тако су сви четинари шума Средне Европе у јужној Србі^и на јужној гра- ници својега иростирана или су врло близу те границе, док су четинари ме- дитеранске области тамо ؟ ви на својој северној граници простирана. Зато ؟ е не може очекивати ни од једних ни других, да на граници свога ареала имају велико и компактно простиране. у борби за живот све билже Λ1ΗΟΓΟ брже подлежу у утакмици са другима. када су на граници својега ареала, него кад су у неговом центру, где je обично и нихов еколошки оптнмум. При ΤΟΛ1 су сви четинари са границом својега простирана у .Јужиој Србији и.мали у шум- ском nojacy планина опасног такмаца у букви, Koja je та.40 под бољим клим- ским погодбаліа за живот него четинари севернога и јужнога порекла. Због тога, а помогнута утицајем човека, буква je у планинској шу-MCKoj зони Јужне 1 21 н. Кошанпн, Четинари на Шарпланини и Корабу, 1911.2 н. Кошанпн, Геолошки и reorpatjiCKii моменти у разви^у .флоре Јужке србије. Спо- .меница ј. Цвијића, 1924.



2Гласшік Скопског Научное Друштва248Србије заузела апсолутно до.чинантан положај, који данас и، ، ١а. Клима тамо дОпуШта букви, да на свако.м зелглшшту и на свакој висини до 2000؛ метара залгени четинаре, наравно под извеснии условима у погледу влажности зелгљи- шта и ваздуха Се:м црнога бора (Pinus који je четинарско дрво брдског региона, сви су остали високи (грмолики) четинари Јужне Србије планинско дрвеће и расту на висини изнад 200 ل м. Како и буква има на Toj висини тамо максимално развийе, планински су четинари са ЊОМ у тешкој утакмици. Раз- бијено и спорадично простирање шумских четинара у ЈуЈКној Србији, који тамо имају границу својега ареала, не ، мора бити дакле само последица културнога утицаја па вероватно то и није. Jep граница простирања биљних врста није линија, већ ужа или шира зона, у којој оне налазе joiu салю локално услове за живот. Зато се област компактнога простирања једне врсте разбије на гра- ници у оазе, Koje су често врло удаљене једна од друге. Такав je случај на пример .са смрче и кривуља или кривога бора у Јужној Србији. На се-верним падиналіа Проклетија неточно од језера Плава шире ce у nojacy горе простране Сімрчеве шуме, изнад К0ЈИХ планинске врхове покрива застирач од кривуља (Pinusmughus). Идуйи на југ простирање обадва четинара брзо опада. На Шарпланини их видимо у засебним формацијама још само на северном кречњачкол،  огранку Ошљаку и на Горовитој. Ha југ не иду даље од планине )акупице (Голешнице) на којој je смрча тако ретка, да ce виђа само овде. онде по неко ниско и кржљаво дрво, док кривуљ покрива у компактној маси бйло планине и северне нагибе Солунскога Врха. Обадва четинара су на планиналга Јужне Србије глацијални остаци и ЊИХ0В0 подударно простирање није ни слу- чајно .нити га je условно човек. Исто тако није вероватно, да су смрча и кривуль ишчезли под утицајем човека са низа високих планина, Koje са истока затварају долину' Црнога Дрима и почишу на северу планином Паштриком, а завршују се Галичицо.м. у  ΟΒΟΛΙ планинсколі низу je и Кораб, који прелгаша ви- сину од 2700 метара и К0ЈИ je, као и остале планине низа, релативно шуліовит.Наравно није ، могуйно данас поуздано утврдити прошлост вегетационога покривача планина на нашелі jyry, а закључци о њој према данашњем биљном покривачу имају хипотетичну вреднос.т. Негде олакшавају поглед у прошлост вегетације традиција и TonorpatJjCKa народна ноліенклатура, али ни ти фраг- менти нису ДОВОЉНИ за реконструкцију потпуне слике ни за ближу прошлост. Писаних и других поузданих докулгената нема. Једно je свакојако поуздано и мора се имати на ул؛у, када се ж'еле разЈаснити данашше прилике у вегетаци- оном покривачу Јужне србије. То je дуготрајни и врло интензивни утицај при- митивне привреде на природне биљне Формације, који се готово једнаком ja- чином вршио од равнице до највиших планинских врхова. Под турским режимол' није тај утицај НИЧИЛ1 слабљен нити je стварно било какве заштите шумских формација. и Aietjy Л1НОГИМ узроцииа уништавања и потискивања шума, који су везани за културне потребе човека, био je у Јужној Србији најважнији и универзални узрок развијено сточарство, на првол؛ месту овчарство. Само Ш ар- планина хранила je на својим суватима лети преко два милиона оваца. Зато je потребно показати, како je ово развијено сточарство утицало I-іа промену биљ- нога покривача у току времена и како су при томе прошли четинари и ЊИ- хове шуме, ако их je било.Од равнице уз планине издваја се зелени покривач Јужне Србије у три висинска слоја. Равнице и планинска предгорја покривени су поглавито биљним културама, док су највиши делови високих планина обрасли ниском травол؛ . !1зл؛ еђу овога суватскога или алпискога nojaca и nojaca са културама 1-іалази ce n o ja c  високе горе или шулгека зона, K ojy на планиналіа Средше Европе са- стављају у доњем делу листари, у горшем четинари. у Јужној србији шумска je зона вейинолг цела из листара. Уметнут између културнога и суватскога шумски nojac je са две стране изложен јаком утицају човека, због чега je обично врло сужен, а понекад и сасвим уништен. Суватски би nojac на планиналга Јужне Србије био релативно узак и ограничен на планинске делове изнад
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1800 метара, jep Клима допушта високо пењање горше границе шуме, често до 2000 м., а планинеретко прелазе висину од 2500 м. Ш то je овај nojac стварно врло широк и што се често спушта ниско испод своје климске линије, долази 
од депресије горње границе шуме, коју човек потискује да би проширио ΠΟ- вршину суватскога пашњака. Понегде je цео шулгски nojac оголиНен и претво- рен вештачки у суватски, који ce тада везује непосредно са појасол! култура. Тако je западни део Шарпланине (Рудока) и пре،  -١а Гостивару и ка Гори пре؛
TBOpefi у голу рудину од културне зоне до врха. Исти je случај и са другим планинама, Koje имају широке .и благо нагнуте косе и Koje су из шкриљаца и силикатних стена.Проширивагье пашњака ишло je наравно од суватске зоне низ планинске стране и на томе путу морали су четинари бити прва жртва. Hajnpe ниска клека (Juniperus папа)и криви бор (P који иадкриљују nojacшуле, па смрча, јела, молика, муника и бели бор, који су заузиліали горњи руб шулгског nojaca. Поред тога што су четинари били први на ударцу, њих je било најлакше уништити, jep се лако пале и добро и брзо горе, а тешко се и споро подмлађују. Још данас се може видети на проклетијама, Шарпланини, Јакупици и Ниџи, како су читави комплекси четинарских шуйіа уништени пожаром и како ce лгесто њих ПОДИЖУ шуме листара, најчешће букове. Оволг процесу иду на руку споро подмлађиваше четинара и велика експанзија букве. Нарочито се тешко могу под таквим приликама подмладити шуме оних четинара, К0ЈИ су на граници својега аерала. То je случај не само са смрчом и кривуљем, него и са јелом и белим бором, К0ЈИ су тамо скоро .на граници својега јужнога про- стираша.Природно je да су сточари уништили гору на местима, Koja могу дати пашу, а остављали je на стрмим нагибима, каменитим и тешко приступним ме- стима. Отуда појава, да су шуме очуване на неким планинама само на таквилі за пашшаке незгоднил؛ лгестима. Тако je на пример На Шарпланини, где се на Јужним падинама налазе готово само мале шумске оазе, .у коЈима су се очу- вали остаци смрче и кривуља. Разуліе се, на таквим je местима тежак живот за сва шумска дрвета, а многа се на гьима нису могла ни одржати. Зато гьи- хово одсуство данас не мора значити, да их на планини није било. За неке че- тинаре није свеједно, каква je хемиска природа тла. На планинама Јужне Србије расте кривуљ само на кречшаку и зато га ве'роватно 'никада није ни било на силикатном делу Шарпланине. Исто тако je и муника ста-новник само високих кречшачких планина у западной делу Балканскога Полу- острва, па je и у Јужној Србији ограничена на кречшачке делове Проклетија, Коритника и ІНарпланине. Напротив молика je шумско планинскодрво, Koje расте поглавито на шкриљцима и силикатном тлу, те му je и про- стираше везано за планине са таквим саставом. Зато молике има у Јужној Србији највише на силикатном Перистеру, на шкриљцима Ниџе, ІНарпланине, Кораба и Проклетија. Само ваља знати, да веће простираше молике на нашем jyry, него што га има муника, не зависи једино од геолошкога састава планина, него још и од две биолошке особине самога бора. Поред тисе и јеле МО- лика je једини шумски четинар Јужне Србије, који подноси до знатне мере хлад, шт'о joj омогућава да у утакмици са буквом не подлегне лако као слгрча и бели бор. Сем тога, молика подноси лакше кречно тло, него муника СИЛИ- катно, само ако je земља дубока и влажна. Те су погодбе испушене на висини изнад 1600 м. и на севергіим планинским нагибима, К0ЈИ нису много'стрми.Док je сточарство потискивало и уништавало четинарске и друге шуме ради проширеша пашгьака, дотде су шумски четинари интересовали станов- ништво у П0ДН0ЖЈУ планина као материјал за грађу и као привредни извор. Зато су потискивани и сатирани са обадва краја шумскога nojaca, од сувата І.і од равнице, док их на неким планинама НИЈ6 сасвилі нестало.Четинаре je замешивала буква, колико су joj допуштали човек и локалне климске прилике. Једино je јела *؛огла издржати утакмицу са буквол؛, K ojy  и



4Гласник Скопског Научно? Друшшва250даиас прати на сви.ма већнм оланина.ча Јужне србије. Данашње простирање јеле, особито њено учешће у саставу шуліа, није производ само утаклшце са буквом. Оно je несумњиво било условлено врло много и утицајем човека. Опште простирање јеле на планинама Јужне Србије значи, да Клима тамо до- пушта развиће чистих јелових шумских комплекса, какви ce доиста налазе данас на неким огранцима Нице у сливу Црне Реке. Овај je факат од значаја за питање 0 пошумљавању планина на jyry. Њ ему треба додати, још и други: да ce јела тамо држи највише северних планииских иагиба, који су хладови- тији и влажнији. На карсту Карацице и Даутице према Поречу, затим на јужнолг делу Јабланице и на Галичици за јелу су сувише сухи тло и ваздух и она се тало без заклона од букве не би ، могла одржати, као што je ни данас 1-іема.У  нашу област допире с jyra и грчка јела Koja на Га-личици изнад Охридског језера расте са обичном јелом, тисом, буквой, јаво- рима, липом и други.м листарима. Може бити да ова јела расте joui на којем ، месту близу наі,пе јужне граниие, али je извесно, да je 'гамо достигла своју северну границу простираша и да она у саставу шума Јужне Србије не може играти знатиу улогу. Погрешно се наводи за Убаво на Карацици, где рас'ге само обична јела.При сатирашу шума човек се у Јужној Србији није ограничио само на четинаре. Није штедео ни букву ни остало дрвеће, којима je подмиривао по- требу у огреву или грађи. Великил؛ делом уништаване су букове шуме ради исхране домаћих животиња, нарочито коза, Koje зими у оскудици друге хране једу пуполке и гранчице од букве. Обарају се при TOM обично и велика дрвета, али се најчешће крешу гране. Тако постају она грбава, чворугава и унакажена дрвета, Koja се често виђају у nojacy шуме у JyjKHoj Србији. Та судбина по- стиже сем букве још нарочито храст. Али се буква и храст подмлађују издан- цима, особито кад се секу ، млада дрвета, те се место високе горе развије густа и ниска шумарица. у Јужној Србији покривајуовакве храстове и букове шу- тмарице често целе планинске косе, а у пределу између Ђаковице и Дечана и између ПеЬи и Митровице храстова шумарица покрива велике просторе и у равници. Наравно шумарица није последице сече горе салю за исхрану Стоке, него и за многе друге потребе. Има крајева, где читава села живе по- главито од производше углена, нарочи'го од буковога дрвета. Тамо се и шума и шумарица просто косе, као UJTO показује слика 1. Тако je село Патишка под Карацицом живело доскоро од букове горе, Kojy je. претварало у угљен и про- давало.у Скоплу. Зато тамо нема виіие букове горе, него се место ше подиже лгестимице јелова, Koja ће, чим л؛ало одрасте, проЬи као и букова, ако се не заіитити. Случај je интересантан за шумске прилике Јужне Србије, да под ути- цајем, човека букву замени један шумски четинар. Поречка страна Карацице и Даутице, Koja je дололштска и сува, готово je цела у висини изнад 000ا  ли под гором од црнога бора и неколико села там.0 живе од борове смоле, Kojy до- бијају насецањем дрвета. Зато у целом Kpajy нема ни једнога старијега боровог дрвета, а при данашшелі интензивном експлоатисашу смоле, прети опасност и остатку борових шума, који у овоме крају cpefcoM није Мали.Са јелом и буквом другује на планиниліа јужне Србије тиса Koja расте спорадично у целој области од Проклетија до венца Нице и од Јаб- ланице до Беласице. Становник je шумскога nojaca и планинских усека на кречшаку, али у Де.миркапији чини изузетак од овога и расте у долини Дубока Зеленика испод 800 ли, на серпентину и заједно са Шимширом (зеленикол؛), мечјом леском, цремшолц слградљем (Pista грипом ицрним јасеном. Нигде се не истиче особи؟ о че؟ том појавом, али je за йену екологију и за климске прилике на нашој јужној граници карактеристично, да je најчешћа на граничнолі планинсколг венцу измефу Галичице и Беласице.Већ je једном споменута ниска или полегла клека у су-ватсколг планинскол'،  nojacy. и، ма je готово на свиліа планинама изнад 1700 Λ1, али je и она огшем прогошена са алписких пашњака, К0ЈИ су гьено главно с'га-
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ниште. На кречњачким планинама много je ређа због сувога тла, него на СИ- ликатним и онима из шкриљаца. Али je и на оЕима развијенЕ у ؛ ’иду непреки- нутога застирача само на северним планинским нагибама, где често силази ниско у nojac шуме. HajBehe простирање има у Јужној Србији на силикатном делу С ؟ л؟ кове и Го^ешнице у сливу Вардара и на неким деловимЕ ІНарпла- нине (н . Кошанин, Вегетација планине Јакупице, ١91І).Од ниских и жбунастих четинара најре-ђа je на планинама [ужне Србије сомина (Juniperus sabina),Koja je према садашњем познавању флоре нашега

Сл. 1. — Тотална сеча шуме на Шарпланини (снимак 1911)jyra ограничена на западну Македонију и Проклетије. Сомина je становник шумскога планинског nOjaca, ала на Корабу изнад села Радомира допире у маси у суватски регион, где се меша са ниском клеком, док на брду Кожи изнад Маврова расте са јелом, буквом и леском, па ce између Галичника и села Тресанче спушта чак и у регион култура.Из nojaca култура залази често врло високо у шумски nojac обична клека 
(Juniperus comminis).Она има опнгте простирање у целој обла'сти и становникje поглавито плавинских предгорја и средних брда, али се у Горгьим Крајевима (предео северно од Шарпланине и Косово) спушта и у равницу, где je нала- зимо најчешће у разбијеној шумарици жешље (Acer и храста, ОСО-бито у пределу између Ђаковице и Дечана. Много je , распрострањенија на шкриљцима и силикатима, него на кречњаку. у брдском делу културнога ре- гиока другује са ЊОМ у крајевима јужно од Шарпланине увек црвена клека
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(Juniperus oxycedrus),Koja je често потпуно замени. Црвена je клека становникЖ'упнога или културнога nojaca у Јужној Србији, па како с у  нас довде инте- ресовали четинари планинских вегетационих појасева, шуліснога и суватскога, морамо се упознати и са четинариліа културнога nojaca.И у JyjKHoj србији nojac култура обележен je пр؟ стирањем храста. Готово свуда културе иду уз планине само до висине, на KOJOJ расте самоникао храст. То одговара просечно висини од 1000 м. Висинсі(а граница храста није наравно ни овде линија, него шири или ужи nojac, који се не држи увек ни исте.висине, него осцилира према експозицији и географском положају планине. Негде се спушта испод 1000 м. Ближе јужној граници к'ултуре иду на вейу висину. Цела je )ужна Србија под знатним утицајем средоземне климе и зато у њој ниједна биолошка граница није оштра. Поједини висински вегетациони појасеви прелазе на широком простору један у други. Формације се на додиру сливају једна у другу, -само je прелаз из шумскога nojaca у суватски на планинал١а Јужне Србије по правилу отсечан, као и на осталилі планинама Балкаискога Полуострва.У културнолі nojacy човечји утицај на природне формације најјачи je. Зато су шуліе у ше، ١лу ретка појава. Где их има, ограничене су на места и крајеве, којима тешко могу прићи човек и домаће животише. Таква су места најчешће уски, стрли и каменити теснаци 'ГОТОВО свију већих река Јужне србије. јасно je, да шуме под таквим приликама не могу имати већега значаја, сем локалнога, за привредни живот становништва и за  Климу. Али су речни теснаци са веге- тацијом спонтанога састава и са примитивним шуЛіама од великога значаја у другой погледу. То су' природне збирке, у којима се великим делом огледа флористична прошлост целе области, у  овим клисурама' одржале су се из далеке прош.тости многе ретке и специЈичне биљне врсте. Подесним локалнилі кл.имским приликама, Koje владају у речним теснациліа Јужне Србије, има се захвалити што су се у шима одржала до дйнас и два четинара'. Т о -су д в е  грлюлике клеке, Koje у Haujoj области имају Северну границу својега простираша.У Јужној Србији нема у региону култура ни вейих забрана или гајева, где би се бар у маломе чувале природне шу'ліе за потребе становништва. Али и، ١а читавих крајева, где' у близини насеља' нема ниједнога високога дрвета. у пелагониској равници ретко се човек лгоже одлюрити у хладу каквога дрвета. У؛  културном nojacy, што није под усеволі то je или гола и сува утрина или' je делимице под шумариц'ом од разнога дрвейа и шибља. Шумарица нигденије природна, него ,културна формација, Koja je само посредно последица климе. Jep зељастог биљног покривача, којим се' хране домаће животише, нестане често услед суШе у овилг крајевима још у половини лета. Домайе су 'животише приморане да се хране у то доба лишйелі и младим изданцима дрвенастих биљака. Зато je све дрвенасто рашйе као ножицама по.ткресано, кржгьаво и ниско.' Нису поштефени чак ни тр'новита драча, ни бодшикаве клеке. Последица je овога сталнога „штуцоваша", Koje се врши лети свакодневно из године у годину, да дрвейе и шибље остају ниски и често прибијени за тло. Морали су у овом процесу страдати и ниски четинари културнога nojaca, црвена и обична клека, KOje није штедео ни човек, а Koje je лако уништити ватром, као што често раде чобани.Маше су биле изложене сатирашу оне две грлюлике клеке, Koje сам ліало напред споменуо и Koje с jyra уз Вардар улазе у нашу област. Обадве су ори- јенталске врсте, Koje су нашле склоништа од сурове климе и утакліице у борби за живот у дубоким речним теснацшма, где je вегетација заштийена често ΠΟΤ- пуно и од културнога утицаја. То су: и у  11 Како велики зничаі имају sa опстанак медитеранских биљака темперирана кли, ١؛ а речних теснаца види се по великом броју зимзеленога шибља и дрвейа у Демиркапији на Вардару и у долини Црне Реке. Право ؛ е изненафење, да у теснацу Црне Реке расте A r b u t u s  a n d r a c h n e ,  Једно зимзелено дрво из приморја Источнога Медите- рана, KOje има црвену кору (Koja се лети љушти) и KOje становници називају незгодннл؛ именом го л  ЧО В ЕК



253Четаннари Јуж нс Cpotije7Јужној Србији налазилю их салю на простору изліе؛ у Вардара, црнога Дриліа, Радике и границе преліа грчкој. Простирање je наравно спорадично и локално често незнатно) само по неколико примерака. Због тога су ове клеке више редак и локалан украс, него што би се истицале као шумски елеменат. Салю у Делшркапији и у неточной делу люриховског теснаца Црне Реке има 
celsa на већем простору не само велики удео у саставу шуме, него je често доминантан елеменат у Њ0Ј. На овим налазиштима, као и на осталиліа у сливу Вардара, Ј. excelsa je становништву врло добро позната под именомПраву тису (Taxas baccata)талю називају До сада je познато, да овавардарска тиса расте сем у Демиркапији и Цриој Реци још и у теснацима Рајачке Реке код Дрепове и Треске код Шишева близу Скопгьа и на обалама Охридског и Преспанског Језера. На ова последгьадва места расте са ЊОЛ1 и 1. foetidissimaи обадве их народ овде назива cpojoM(хвојом) разликујући их по бодљика- 
،؟ оам I T U  1  imoM-ÿ (j. joetidissima) и дпвтъу (Ј. excelsa).Питома иде накречњачким и сунчаиим странама Ко- жуха. Сокола, Галичице и Караџице до висине преко 500 ا Mj док дивља (Joja остаје салю у медитеранским оазалга са зимзеленим шиблЈем ниско у теснацима и уз обалу великих македонских језера.Већа 0ТП0؟ Н0СТ питоме cjjoje према ΚΟΗ- тиненталноЈ клими огледа се и у њеном даљем простирању на север. Она je до- прла у Љуми до Белога и Сједињенога дриліа, док дивље фоје неліа северније од теснаца реке Треске близу Скопља'.Црни бор (Pinus nigra)je јединовисоко четинарско дрво културнога по- jaca у Јужној Србији, Koje има отите простирање у целој области, ма да je он стварно тако потиснут културама, да ce вифа још понегде само као усам- љено дрво. Врло жалосан остатак шуме црнога бора очувао се на Чамчаиру код Струмице, али je тај остатак врло драгоцена поука за практично шулгар- ство у Јужној Србији. На подлози трош- нога силикатнога шкриљца и готово под климом зимзеленога nojaca овде се црни бор не само одржава као велико дрво, него се заштићен последњих пет година од домаће стоке врло брзо под- млађује. За познаваоца шу.ма црнога бора на Златибору и на северним огран- цима Нице и Дудице право je изненађење видети на Чамчаиру виіпе Струмице, да црни бор расте са зимзеленим прнаром и грипом
lyres), и са Cis tus villosus.Јасно je, да се црі-іим бор'ом могу пошумгьаватисве голети културнога nojaca у Јужној србији. Од европских борова једиио je још Pinus brutiaкоји може поднети Климу жупне зоне на jyry. Овај бор расте ДИВЉИ у Дукафину у Северној Арбанији (види карту JI и слику 2.), па би ње- 11 Н а  1. excelsa ж и ви  п а р а з и т с к и  је д н а  в е л и к а  и н о в а  к о  j a  з н а ч и  и је д н у  б о -т ан и ч к у с е н з а ц и ју , je p  je  т о  је д и н а  п а р а з и т с к а  в р с т а  и з  р е д а  ги м н о с п е р а м а . H a iy a o  с а м  je  у  ју н у  1925 у ; ; гд е  je  и ст а н о в н и ц и  п о з н а ју  «  н а з и в а ју  О п и с  о в о г ап а р а з и т а  0 'г ја в и ћ у  н а  д р уго л ؛  м е с т у .

С л . 2. -  Pinus brutia н а  З а ф а  М о л е  уС е в е р н о ј А р б а н и ји  (1913).



sГласшгк Скоаског Наунног Друшдша254говв култура била могућна и у лшогим деловил؛а Македоније, особито у долини Вардара, Црне Рене, Црнога дрича и на Охридсколі Језеру.Под климом Јужие Србије било je логућно, д'а црни бор успева се، ч у равници и брдснолі nojacy још и високо у планинсколі шулісколг nojacy и да тамо на кречњаку развије чисте и простране борове шуме. Такве шуме нала- зичо данас на планини Ници изліе^у Мралюра и Сокола и код Алшара, а затилг у ИСТ0ЧН0Ј и дололгитској половини Пореча, где црни бор има највеће прости- раше у целој Јужној србији. Тамо су западн؛.؛ огранци Даутице и Карацице на дужини од 60 километара и на висини између 900 јпросечно) и 1700 ліетара готово искључиво обрасли црним борол؛, КОЈ.И се доле у nojacy култура меша са шилиниром а горе завріиава шумску планинску зону. Каменито, врло стр.40 и суво тло ретко тамо допуінта густе шулгске коліплексе у 0H0j мери, Kojy црни бор пОдноси, али и пОред тога, борове шуме у Поречу предсТављају врДО велику вредкост. За своје релативно велико богатство у шумама има Пореч да .захвали својој географској изолованости и природи зелілишта, KOje се није могло употребити ни за културе ни за пашшаке. Зато je овај велики предео на обалама Треске слабо насељен, што je такође помогло да се шуме развију и одрже. Сем тога, предео je изломљеи, брдовит, стрм и без путова чак и за лакши пешачки саобраћај. Под ович приликама шулгалга црнога .бора прети једино опасност од интеНзивнога искоришћавања слюле.На осталим планинама црни je бор доста редак у саставу горе, а још ређе и، ма своје 'засебне шулске комплексе. На свима планинскич налазиштиліа виде се само релативно Аілада дрвета, знак да се ,млада секу.
II. Преглед четинара Јужне Србије.У редовиліа напред поменути су сви четинари, који у Јужној Србији расту спонтано. Желео сам прво пружити слику о уЧешћу четинара у саставу шулга и при том указати на узроке, К0ЈИ су изазвали у историско време редукцију четинарских и других шума. Потребно je после тога зауставити се на систе- ліатском прегледу четинара и пропратити лгало ближе шихово хоризонтално и вертикално простираше, да би се ΜΟΓ.'ΪΟ указати и на значај појединих чети- нарских врста за пошумљавање предела на jyry. Посматраша и искуства, зби- раНа дужГ низ година у свима кутовима Јужне србије, основа су за овај посао и, колико се она могу графички представити, изложена су на двелга карталга и на неколико фотогралга у тексту.У Јужној Србији расту дивли ови четинари :

Taxus baccata,тиса, у  Демиркапији и Ђевђелији ؟ ову je I I ,  имено  ̂ KOje je поCBoj прилици осталр од романских сточара, jep се ОБО дрво талијански зове 
либо. Тисом се у целолГ дошем делу вардарске долине назива једна клека. 

Abies alba,јела. Само се у севернилг крајевима, где са јелом рас'те на плани- нама и смрча и где народ познаје обадва дрвета, чује име јела. у  краје- вима јужно од Шарпланине, нарочито у Поречу, јелу зову чам (турски). На Ници je такође јела, а лгесто, где највише расте, На Шарпла-нини je зову јелпка,
Abies Apollinis.За разлику од наше jene лгожелю je назвати јелом, jepрасте у грчкој 1-1 отуда допире у нашу област'.
Picea excelsa,слгрча. На северној страни Шарпланине, у селу Севцу, слгрчузову мурнка.Ово име, као и имена: олгорика за и лгураза Pinus peuce(Бугарска) и,١гају такође ролганску основу, вероватно суславизирана имена murra, murreus.
Pinus peuce,люлика. На Перистеру се зове салю „бор", на Шарпланини (такође 1

1 У  н о в и је  врелге и ст и ч е  M a ttfe ld ؛1925  ), д а  н а  Б ал к ан ск о л г П о л у о с т р в у  сеЛ'і о б и ч н е  и г р ч к е  је л е  р а с т е  )о ш  је д н а  (Abies Borisi,' ،'ة ؤ.ء'  M a ttf) .



255Чешинари јуж н е Cpouje9 село Севце) мекши(бор), због меког дрвета, и белибор, због беле корена млађим стаблима. у  пределу Проклетлја позната je салю као 
1 Λ малика.

Pinus leucodermis,муника. За разлику од молике називају овај бор на Шар-планини „цриим бором", jep je молика тамо „бели бор". Правога црнога и белога бора нема у пределу Срецке أ  Севца, где сал؛ поменута имена чуо. 
Pinus silvestris, اأأم؛ \ бор.

Pinus mughiis,крнвуѣ (на масиву Голешнице, Даутице и Карацице)(село Севце на Шарпланини), малнче؛-! сомншле (у Рожају). Туђе je илю „ђинђер", којим становници у селу Севцу такофе називају овај бор.
Pinus nigra,црни бор. За овај и бели бор чуо сал؛ у јужној Србији салюиме бор.
(Pinus brutia?).Овај бор није иађен у Јужној Србији, али расте у Дукађину уСеверној Арбанији, па није искључена логућност да ће с.е наћи и код нас, нарочито у пределу Коритника.

Juniperus communis,обична :؛лека ؛'؛ли „вења٥, са црнил؛ бобицалла.
Juniperus папа, 1-іиска :؛лека, у  JyjKHoj Србији чуо сал؛ имена днвла !'!

скасмрека (Шарпланина). Ово последле име je лепо и означава. нала- зиште биљке.
Juniperus oxycedriis,црвена :؛лека или црвена сл١река. Сл؛рекол؛ се 'у Ј. Србијиназивају све три клеке: обична, 1-іиска и црвена.

Juniperus sabina,сомина, у  сливу реке Радике, где ова :؛лека локално расте у маси, зове се смрделнка (Галичник, .тресанче).
Juniperus excelsa.Напред je речено, да je на својилг стаништилга у сливу Вар- дара становништву позната под именом а на Охридскол؛ и Пре-спанском Језеру :؛ао cpoja (дива).
Juniperus foetidissima.у  Поречу (села Белица и Црешлево) зове се, као и прет-ходна, тнса,на Преспи и Охридскол؛ Jesepy cpoja (питоліа). Ове две :؛леке тешко je често и стручнол؛ ботаничару поуздано разликовати, па није чудо што их народ не разликује. у  Поречу нема вардарске тисе, па тамо исто име носи ова клека.Из картографских слика Ј и II види се, да се четинари Јужне србије издвајају према своме простирању у три групе. једни имају опште про- стираюе у целој области и ту су од високих : јела, бели и црни бор, од ниских: тиса (Taxus)и све три врсте смреке (обична, црвена и планинска), :؛oje нису на картама означене. Јела и бели бор су у јужној србији готово на граници свога простирала на југ. Обадва четинара имају благодарећи влажности предела нај- веће развиЬе на северним огранцима планинског венца Нице'. Јелаје поліешана са буквом и ретко има засебне и чисте јелове горе, као у Јелаку под висол؛ Флока ؛'؛ под Козјаком изнад Алшара. Ово природно удруживале јеле са бук- ΒΟΛΙ у Јужној Србији не сме губити из вида рационално шуліарство. Буква' je долшнантан елеменат у шумама на jyry и свакојако je еколошки ближа опти- малним условима живота, него остало дрвейе високе горе. Питале je, да ли би јела и други четинари, особито бели бор, могли сасвилі .заменити букву и одржати се без ње под талютлил؛ приликама климе. Наравно, није овде ци- таже о мешовитој гори букве и белога бора, који не подноси хлад букве и увек се издваја са црнилг борол؛ или моликол؛ у засебне шумске партије или у засебну висинску зону.Другу групу представљају четинари, који у Јужној србији имају CBojy ce- верну границу простирала. Речено je раније., да су то врсте, Koje прелазе са jyra у нашу област да у њој ил؛ају врло. ограничено простирале. Тако je грчка јела (Abies Apollinis)нафена салю на планини Галичици, до.:؛ су обадве

١ В иди Б и љ н и  п о к р и в а ч  п л а н и н а  з а п а д н е  іу ж н е  М а к е д о н и је , о д  н .  К о ш а н и н а , ( Г л а -  сн и к Г е о г р . Д р у ш т в а , 6 , 62, 1922).



10Гласнпк Скопског256фоіе (Juniperus excelsaII Ј .  foetidissima)долином Вардара II Црнога Дрима зашле ΛΙΗΟΓΟ дубље у нашу област'.Трећу групу чине сліріа II кривуљ) који у своме простирању са севера на 
jyr не прелазе планински ліасив Салакове и Јакупице. (Карта I). За њих je ка-

К а р т а  I.рактеристично, што IIM  ce простирање потпуно подудара II што са клоне планин- скота низа за западној граници Јужне србије, где планине имају велику висииу.Као што се.види, ове п.сле^ње две групе четинара сучељавају се на про- стору из، ١1еђу Шарпланине II јакупиде (Голешнице). Медитеранско-оријенталској 1
1 В и д и  н .  К о ш а н и н , Г е о л о ш к и ؛  ! г е о г р . м о м ен ти  у  р а з в и ћ у  Ј)Л0ре Ју ж н е  С р б и је . З б о р -  

НИК р а д о в а  з а Ц ز  в и ји ћ а . 1924.



257Ч е и н а р и  јуж не Cponjc11групи четинара (обадве фоје и грчка јела) омогућила je ниска вардарска долина, да допру до подножја Шарпланине, док je овај високи планииски масиводржао на себі'і као оа'зу алпискО-средњеевропску трупу, кривуљ и смрчу. Ове две групе налазе се у два висински врло удаљена слоја, који ce .y поменутој зони

Карта JI.прекривају. TeiHKoha, да се у Јужној Србији одвоји област, у којој претеже медиТерански карактер вегетације, од области средње Европе, јесте баш у пре- кривању висинских вететационих слојева. Тако би ce Јакупица по кривуљу и смрчи могла означити као граница између медитеранске и средњеевропске обла- сти, док би флора скопске котлине оправдавала,' да ce предели јужно од Шар- планине ставе у област средоземну, као што je учинио још Гризебах.Простирање молике и мунике у Јужној србији не може се уврстити ни17



12Гласник Скопског Научног Друштва258у једну од три групе четинара, Koje су напред изложене. Као ендемити Бал- канскога Полуострва немају ови борови fia шему опште простирање. у  своме ареалу показују врло јасно зависност од климе и хемиске природе тла, као што сам раније показао у раду Жтот у (Глас Акад. 107. с. 10, 1923). Муника je становник кречне, молика силикатне подлоге, па и поред ове опречности, шихова неточна и северна граі-іица про- стираша у Јужној Србији готово ce поклапају, као што се види на карти II. Да' поклапаше није случајно, показује читав низ других ендемита, који имају исту границу са муникол! и лголиколг'. Њихово избегавање планина средње Македо- није долази свакојако од континеиталније хлилге, под којом ови терцијерни бо- рови нису способни за утакмицу са осталим дрвећел؛ . с  друге стране-je зна- чајно, да се ліуника и молика у своме простирашу у Јужној Србији држе планина на западу, на KojHMa су други четинари доста ретки и на корима иема смрче ни кривуља. Тога дела области држи се и смрделика (сомина : J u n i -  
perus sabina.

111. Четинари ٠01 ا.ا иумљавање Ј ١;жне Србије.Ако се питалго за поуке, Koje треба извести из данашњега (природнога) простирања четинара за пошумљавање Јужне Србије, мора ce издвојити ве- лики број четинарских врста, Koje за пошумљавање уопште не долазе у пи- тање, било зато, што су на KpajHoj граници својега ареала и безотпорни према клими и конкурентима у борби за живот, било што немају вредности за по- шулгьавагье. Тако грчка јела не може, сем сасвим локално, играти готово ни- какву улогу у високом биљном покривачу Јужне Србије. Може бити, да би обадве фоје (хвоје) требало помоћи на њиховим данашњим стаништима, ОСО- бито на македонский језерима, да одрже и прошире своје локалне ареале. На сваки начин треба их заштитити као природне сПоменике, особито „тису" 
niperus excelsa)у просеку (Демиркапији) и у клисури црне Реке, где je несамо један од ретких и лепих украса на oHoj сувој и готово црној серпентин-. cKoj маси, него местимице даје вегетацији особити изглед. Тамо расте као дрво од 4—6 метара висине и има често каракте؟ истичну штитасту круиу. Има др- вета старих преко сто година, Koja насељаваЈу кречне литице и голи серпентин, те би као пионири биле ове клеке врло драгоцене биљке за голе и испране ліакедонске утрине, када не би сувише споро расле и када би, пре свега, клим- ски биле могуЬне.Без вейега су значаја и остале врсте клека, Koje имају опште простирање. Могла би се издвојити салю ниска клека за покриваше голети у суватском региоі-іу, и то на странама, Koje су стрме те се због осипаша и спираша не могу покрити ни травом.Четинари, који илгају у јужној србији опште простираше у појединим висииским 301-іама и који у првом реду долазе у обзир за практично шумар- ство, jecy: црни бор. јела и бели бор. црни бор je дрво жупиога (културиога) региона и расте на свакој сем влажне подлоге. Зато се гьиме могу пошумља- вати сва места од равиице до висине од преко 1500 м. Наравно, мора се во- дити рачуна о гьеговилг биолошким особинама и о локалним климским прили- кала, jep на поречкој страни Карацице завршава на 1700 метара nojac шуме. Поуздано je овај бор имао у прошлисти велико простираше у Јужној Србији, нарочито у брдсколіе региону. Њему треба и у будущности поклонити веЩу пажшу у толико пре, што je он једино четинарско, високо и технички драгоцено дрво југоисточне Европе, Koje люже расти у културном региону и под климскилі приликама нашега jyra. Салю донекле могао би га заменити закоји je већ решено, да расте на серпентину у северној Арбанији, и који je само једна одлика од Pinus halepensis.Ако би се чинили покушаји пошулиьаваша

В и д и  н .  К о ш а н и н , Г е о л о ш к и  и re o rp a tJ)cK ii м о м ен ти  у р а з в и ћ у  (Ј)лоре Ј .  С р б и је , 1924.



259Четинари Ј ؟ жнс CpOiije13брдскога и жупнога региона у Јужној Србији каквим четинаролі, требало би то учинити прво 'са ова два бора. Врело и суво лето на jyry захтева, да се парцеле четинара окруже листарима и да не бу.ду у већил١ и неизолованим комплексима.Јелу у Јужној Србији нисалі посліатрао испод 1000 ліетара (код бившег села Магарева под Перистером), а ретко изнад 1700 Μ. Гото'во увек je поме- шана са буквой, са којом некада гради горжу границу шуме. По женом про- стирању на планинама Јужне србије види се, да најбоља расте на висини измефу 1300 и 1600 м. и на странама долина, где име влаге и дУбоке зеліле. То je путоказ за пошумљавање овим дрветом. Силикатна подлога допушта, да се дожа граница јеле спусти за 100 и више метара, као што кречна подлога омогућава пежагье на већу висину, слично понашажу на северној и јужној страни планине. Има знакова, да je јела на планиналіа Јужне србије одлика, прилагофена тамошжит приликама климе. Зато би у пошумљаважу требало употребљавати жено семе.Већу висину, више слободе и много светлости потребује бели бор за своје развийе и нормалан живот. Велика експанзија букве чини, те су прилиК.е за Жегово развиФе у веФим комплексима на планинама jyra доста ρετκέ. Највише га има на Козјаку Нице, где завршава на горжелі рубу nojac шуме на висини измефу 1700 и 1800 м. Нигде на планинама северно од Нице, па ни на про- клетијама, не'Гради веФе шуме нити се истиче чешФом појавом. Али се може на свима планинама развити на рачун букве.Четинари севернога порекла, који имају на планинама Македоније своју јужну границу простиража, расту тамо на р'елативно великој висини. То су смрча и кривуљ, који су већ често спомижани. На Проклетијама су чести у .засебним и чистим формацијама, али идуфи на југ врло брзо ишчезавају. Нема сумже, да. су оба четинара претрпела под утицајел؛ овчарства знатну редукцију ареала, особито на ІНарпланини, где би при пошумљаважу могли играти извесну улогу. Али би се и ту морале нарочито бирати за жих експозиција, подлога и висина, где би се могли нормално развијати.Криви бор Као субалписко дрво могао би покрити слеме свију кречних планина на висини изнад 1800 м. Пошумљаваже планинских висова овим бором имало би једини задатак, да се онемогуфе снежне и камене лавине, к؟ је руше вегетацију у шумсколіе регеону. То се мора учинити, да би -се могле пошу-' 
МИТИ голети шумскога региона. На планинама јужно од Шарпланине, дакле У' области ван јужне границе кривуља, нема ни потребе за пошумљаважем овим бором, па и ако би се тамо могао одржати.Сасвим je друкчије са смрчом, Koja даје познато добро дрво за графу. Њу препоручује и извештај једне државне шумарске комисије из 1914 за по- шумљаваже свих планина Јужне Србије. Било би врло ризично узети озбиљно тај извештај и поступити по жему, jep он препоручује на пример и еукалиптус за пошумљаваже Пелагоније. Ако би се хтело покушати, а то треба учинити, да се делимице смрча употреби за пошумљаваже планина јужно од ІНарпла- нине, не сме се заборавити, да се то мора чинити на што већој могуфној висини и на местима нарочито изабраним и климски угодним. Сем тога, Mopajy се културе нарочито заштитити од штеточина и неравне утакмице са буквом. Jep je, свака биљка мало отпорна, кад прекорачи границу својега природнога ареала простиража. Могуфно je, да су смрчу зауставили на Јакупици, сем климскога, још и други фактори баш због ослабеле отпорности жене. Страдаже релативно ліладих колшлекса смрчеве шуіМе од подкоржака на Копаонику опомена je, Kojy не треба игнорисати вей ни зато, што je смрча и на Копаонику близу јужне границе.Нема ни потребе излагати се трошку и ризику при пошумљаважу смрчом, док се могуФност пошумљаважа огледом не утврди. Jep будуфност четинарских шума у Јужној србији лежи у особинама мунике и молике؛' двама прастанов- ницима наших крајева и Балканскога Полуострва. Ma да су они данас ограни- чени углавноме на планине у западі-іолі и ЈУЖН0Л1 делу наше области, Агогу
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14Гласнпк Скоиског260несумњиво расти на свиліа планинама Јужне србије. Они се врло среЬно допу- њују у погледу подлоге на KOjoj расту и висинске зоне) Kojy заузимају у шум- ском региону. Тако се муника држи свуда кречне подлоге и велике висине. Њена горња граница допире понекад 1900 м. и расте на одсецима и литицаліа, какве показује слика 3. Због везаности за кречну подлогу муника. се држи усвоме простирању планина динарскога система, допире од Чврснице до Пинда и у свему за.мењује на Балкану 
ة ا ا ا  ц  Pinus cembra. Важно je и то, што расте на сувим, камен۴ им и стрмим странама, Koje су окренуте jyry и на којима није могу- ћан опстанак ни једноме дру- ГОМ'ВИСОКОМ четинару. Насе- љава чак и каменита точила, на којима се не може да о- ДЈ5ЖИ НИ кривуљ. На таквилі местима je обично у НИСК0Ј форми и личи на кривуљ. Као дрво за графу муника може заменити потпуно црни бор, од којега заостаје салю мало у богатству слюле.Муником се могу пошу- МИТИ најстрмији нагиби на кречњаку до висине преко 1800 м. Расте споро, као што друкчије не може ни бити са обзиром на прилике за живот овога бора. Али je ванредно отпоран, особито према ветру. Издржи на ви- соким литицама, KOje су изложене ветру, највеће пла- буре. Муником сенинске оуре. муником се најбрже може пошумити Суха Гора, Карацица, Дау- тица и кречшачки делови К о п а б а  и  Ш а п п л а н и н е .  к о і итица и кречшачки делови Кораба и !Нарпланине, К0ЈИ су данас сасвим голи. На CBOJHM данашшим станишти- ма на Шарпланини и Про- клетиЈама лако се подмла- ђује, те би тамо требало заснивати и расаднике.0  молици je већ речено, да je пратилац шкриљаца и с и л и к а т а  и д а  с е  д р ж и  у г л а в н о л і е  в и с и н с к о г а  региона букве. На планинама Пери- стера више села Магарева силазила je молика до висине од 900 м. За вреліе (зата потиснута je на нешто веЬу висину. Али и овде, као и на веЪим висинама (1500— 1600), подмлафује се ванредно обилато. Изнад села Цап'ара под Перистеролі, под врхом Флоке на Ници и код Криве Брезе на Ош^аку (Шарпланина) видео, сам лепе и врло простране природне расаднике овога најелегантнијега бора европ- ске флоре. Тражи дубоку и хумозну подлогу са доста влаге и зато се највише

С л . 3 . —  М у н и к а  (Pinus leiicoн а Ж љ е б у  (1922).



26 1Четинари ]уж нс Cpöilje15држи северних планинских нагиба, на којима иде као високо дрво до горње границе шуме. Тако на Жљебу и под врхол؛ флоке на Ниџи до !800 м, док на Перистеру на истој висини расле у виду нискога и полеглога жбуна. фрукти- фицира сваке године и то врло обилато, али и као врло ліладо дрво) чиме се може објаснити и лако подл1лађивање. Jep семе молике клија добро тек у другој години (у првој само 5— 10ο/ο), те Je изложено у тако дугом времену разним , особито уништешу од мишева и тица. На релативно влажном зел؛- љишту и на већој висини расте и на кречшаку.Дрво люлике цени се у крајевима где расте нарочито као лгатеријал за качерске изрэфевине и за бео намештај. Шуліарство Бугарске има велика искуства са моликом као шумским дрветолг и т. Димитров дао Je о шој врло лепу и опширну монографију под именом (СофиЈа, !922. г.). Заупотребу дрвета од молике Димитров наводи, да налази свуда примену као' и дрво од црнога и белога бора и да као материЈал за графу има преимућство због своје лакоће и што не прска. Израфује се лак и трајан намештај (мебл). У резбарству такмичи се са липовим дрветом. у  качарству може потпуно да замени храстову графу по дуготраЈности. у БугарскоЈ, где je молика као іпумско дрво највише развијена од свију других K'pajeBa на Балканской Полуострву, њено je дрво свуда скупље од дрвета црнога и белога- бора (Димитров стр 34.)Молика има једну значајну особину, Kojy немају наши друти борови, а Koja -je за одржагье врло корисна. Из паша отсеченога младога дрвета проду- жују растеше заостале гране, усправе се као самостална стабла и оките се шишаркама. Ову појаву забележио сам још !911. у раду 
иланини и Корабу(стр. 25), а с. Петков je Приказао слике екземплара саВитоше, на којима се виде 2—6 једнаких Кракова стабала, Koja су израсла из п.аша (Спис. Блг. Акад. 19, 1920. стр. 61).Данас je молика распрострашена од планине Бјеласице више Бијелог Поља (саопштеше за ову планину од г. А. Шеншина,. 1925.) преко нашег дела проклетија, западног дела Шарпланине, затим преко Кораба и Перистера на северне огранке планинскога венца Нице.

н . Кошанин.


