
КРАТАК ПРЕГЛЕД ВЕГЕТАЦИЈЕ ЈУЖНЕ СРБИЈЕ
ОД П. ЧЕРЊАВСКОГ, И. РУДСКОГ И Т. СОШКЕ

»Човек je хтео узети са брда и пла- 
нина траве за своја стада и жпта за своју 
породицу, али брда и планине засули су 
камењем и шљунком њиве и пашњаке и 
ништа од њих није остало, до голе стене«.

Flahault.

Свака област, ма какве величине била, увек има своје индиви- 
дуалне особине, по којима може да ce разликује од суседних области. 
Јужни део Балканског Полуострва по своме географском положају 
спада y оквир области, која несумњиво стоји y врло уским одно- 
сима са осталим земљама око Средоземног Мора. Али орографске 
прилике и суседство са Панонском и Руском Низијом и са Малом 
Азијом створили су ипак компликоване флористичке односе y 
јужном делу Балканског Полуострва. У ове пределе улази и 
Ј у ж н а  С р б и ј а *  која je уоквирена планинама шарско-пинд- 
ског и родопског система. Цео тај простор, изузћмајући Струмичко 
поље и долину Црнога Дрима, припада сливу Вардара.

У висинскоме погледу Јужна Србија je изразито брдско-пла- 
нинска област, растављена мањим или већим котлинама — »пол>има« 
и испрееецана клисурама Вардара и његових притока35. Шар-Пла- 
нина, Окопска Црна Гора и огранци Осогова одвајају слив Вар- 
дара од слива Мораве, и са севера затварају ову област, која je 
због висине унутрашњих планина вардарског слива директно упу- 
ћена Егејском Мору. Прилично велика удаљеност и заклоњеност 
од непосредног утицаја овог мора јесу узроци, који ослабљују y 
њој црте приморске климе медитеранске области, a потенцирају 
црте континенталне климе.

Резултати метеоролошких испитивања y Јужној Србији пока- 
зали су да Доње Повардарје и Отрумичка котлина спадају y једну 
област која има изразито приморску медитеранску климу3. Осим 
тога je констатовано4 да y клими целе Југославије црте океанске 
климе заузимају веома видно место. Ако повежемо y Југославији

* Односи ее стално на вардарски део Јужне Србије.
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сва места са сличним термичним разликама између јесени и про 
лећа, видећемо да je клима ЈуЖне Србије y том погледу слична 
клими Ријеке и већег броја других места која ce ван сваке сумње 
налазе под јаким утицајем Јадранског Мора 4. На скици 1 јасно 
ce издвајају два »климатска залива«, вардарски и струмички, и два 
»климатска острва«, охридско и кочанско, y којима ce особине при- 
морске медитеранске климе сасвим очигледно испољавају. A и остала 
места Јужне Србије y погледу климе нису слична. Због тога доста 
je вероватна претпоставка да и континенталне црте климе y осталим 
деловима Јужне Србије не претстављају одјек континенталне климе 
јужно-руских степа, него једну потпуно самосталну појаву.

Шаренило биљног покривача Јужне Србије добро ce подудара 
са њеним шаренилом y односу климе. Али овде не смемо забора- 
вити чињеницу да биљни покривач по својој природи није y стању 
да одмах реагује на климатске промене. Промене биљног покривача 
увек заостају од промена климе. Флористички састав биљног по- 
кривача : Јужне Србије и порекло већег броја биљних1 и живо- 
тињских 6’ 9 врста, упућују стално посматрача y правцу предела, 
који уоквирују остатке некадашњег терцијарног медитеранског 
мора. Засада je отворено питање да ли ове везе y Јужној Србији 
припадају само садашњици или претстављају бар делимично остатке 
некадашњих веза.

У погледу вегетације имају доста сличности са вегетацијом 
приморских крајева Медитерана само јужни делови Јужне Орбије. 
Међутим, вегетација осталих делова Јужне Србије даје скоро исту 
слику као ii вегетација Оредње Европе.

На целом унутрашњем простору Јужне Србије нема, осим 
Јакупице, планина, чија би висина прелазила горњу климатску 
границу шуме и само планине оквира Јужне Орбије, као што су 
Дудица, Ниџе, Галичица, Перистер, Бистра, Кораб, Шар-Планина, 
Осогово прелазе ову границу. Због тога y средњем делу Јужне 
Србије налазимо y главном два појаса вегетације (потолински и 
шумски), док y ободском овима ce прикључује редовно још итрећи 
(високопланински појас).

Вегетација најнижегпојаса Јужие Србије везана je за потолине, 
брежуљке и благе падине брда и подножја планина на ободу. Овај 
појас потолинске вегетације уствари не изражава утицај незнатне 
надморске висине, него je последица, углавном, младости терена, 
затим брежуљкасто-равнинског карактера самог предела, локалне 
зклиме и негативног утицаја човека. Питање je да ли je данашњи 
биљни покривач потолина израз зоналне континенталности климе 
Јужне Србије. Али свакако јасно je το да y садагањим приликама 
комплекс индиреггтних и директних фактора, који ту делују, иде 
наруку стварању зељасте вегетације, која je слична по типу 
степи и полупустињи. Питање je ипак да ли су истоветни кбм- 
плекси фактора, који су изазвали стварање степске вегетације 
Јужне Русије и сличне вегетације y Јужној Орбији? У комплек- 
сном деловању фактора може један фактор21 да ce замени другим, 
напр. климатски биотским или негативним деловањем цивилиза-



ције или физикогеографским итд.; усто један фактор може да 
буде зоналног значаја, a други, који га замењује, чисто локалног 
итд. Највероватније je да баш такав случај имамо и са »степама« 
и »полупустињама« y Јужној Србији. Јер још и сада имамо на ње- 
номе простору несумњиве остатке шумске вегетације ређе на са- 
мим потолинама, a чешће y подножју планина на њиховом ободу.

Вертикално проетирање шумеког појаса везано je већ. за над- 
морску висину. Његова доња граница, заједно са пОтолинама Јужне 
Србије, припада зони најјачег културног утицаја. Због тога je са- 
свим разумљиво осцилирање доње шумске границе, која ce налази 
на различитим надморским висинама. Што ce тиче горње клпмат-

Свица 1. — Линијама cy ђезана cba места са мстим термичним разлићама између 
јесени и пролећа. Испрекиданим лини)ама су  обележене проЕшзорне границе распро- 
страњења медитераневе бегетације. Вертићално je шрафиран ареал прнара. — Бројећи 
ђећи од 15 означађају да је Јглима ођих предела маритимсјгог прелазног bapabTepa; 
бројеби од 14 и до 0 bo.HTHHeHTanHor, a бројеби: — 1 до —20 еђстремног boHTU-

ненталног bapabtepa.

ске границе шумског појаса, она сада лежи y Јужној Србији из* 
међу 16Ö0 и 20Ö0 метара над морем1’ 13’ Ut 19· Али није искључено 
да y Јужној Србији сада фактички не постоје климом условљене 
горње границе шуме, јер су оне свуда y појасу планинских сувата 
мање више спуштене под утицајем сточарства. Његов утицај траје ве- 
ковима a почетак губи ce y тами прошлости 13' 14’ ,5> 1б' 17, 19, 24, 32 35· 
Могло би ce очекивати да шуме остају н е д и р н у т е  бар на с т р -  
мим, иеприступачним падинама и врховима планина. Али тип- 
ска шума, као таква, на њима не може да ce развија. Због тога ce 
појава дрвећа на стрмим планинским врховима не може узимати



као доказ висинског простираља клдматске градице шуме. У оваквдм 
случајевима може бити речи само о климатској горљој граници 
појединих врста дрвећа a никако шума. На неким високим плани- 
нама Јужне Србије залажено je дрвеће изнад 2000 метара над мо- 
рем. Дакле, између високопланинског и шумског појаса постоји пре- 
лазна зона са усамљеним шибљем и дрвеРем.

Биљни покривач високопланинског појаеа, који на први по- 
глед оставља утисак једне недирнуте и првобитне вегетације, уствари 
je промењен y истој мери као и биљни покривач прва два појаса. 
Доња граница високопланинског појаса Јужне Србије по.чиње тамо 
где престаје шума, тј. између 1600 и 2000 метара, док ce горња гра- 
ница уопште не може одредити, јер већлна планина Јужне Ср- 
бије y своме вертикалном простирању не прелази висину од 2500 
метара.

Вегетација сваког од ових трију појасева има своје каракте- 
ристичне црте, према којима ce ови могу лако издвајати и међу- 
собно добро разликовати.

ПОТОДИНОКА ВЕГЕТАЦ И ЈА

Ове потолине Јужне Србије претстављају дно некадашњих је- 
зера, бд којих су нека трајала до краја глацијалног доба35. Ове 
потолине одвајкада 'су биле највише и експлоатисаЕте од стране 
човека.

За потолинску вегетацију Јужне Србије карактеристично je 
да y њеном' садашњем стању доминирају зељасте биљке. Међутим, 
од шумскбг дрвећа и шибља постоје само трагови, или су то већи- 
ном дрвеће и шибље ритских шума. Друга je важна одлика ове 
вегегације y томе да je она најмлађег порекла, јер ce створила на 
теренима, који су још, тако рећи, недавно били под водом. У том 
смислу, тј. по начину и времену постанка, потолинска »степска« 
ii »полупустињска« вегетација Јужне Орбије потпуно je слична 
степској вегетацији Панонске иЈужноруске Низије, Осим тога ове 
вегетације имају много заједничког по изгледу и y погледу пољо- 
привредног значаја. Јужносрбијанске потолине служе до данас као 
зимске испаше за стоку са планинских сувата. На њима je као и 
на панонској јужноруској степи несумњиво јако утицало сточар- 
ство на стварање, развитак и опстанак вегетације данашњег стања.

Ове чињенице y првом моменту наводе на закључак да пото- 
линска вегетација није ништа друго до директан наставак степске 
вегетације Јужне Русије. Видећемо доцније да ce ту пре може г о  
ворити о сличности y физиономскоме изгледу биљних заједница из 
Јужне Русије и потолина Јужне Србије. У природи ce често де- 
шава да слични узроди граде из различитог материјала y физио- 
номским смислу аналогичне резултате. Такву аналогију највероват- 
није претстављају »степе« и »полудустиње« Јужне Србије са једне, 
a ланонске и јужноруске тилске степе с друге стране.

У биљном покривачу јужносрбијанских потолина налазимо,
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углавном, три типа биљних заједница: тип културних, 0атим степских 
и полу пустињских, и најзад тип барских биљних заједнида.

Културне заједнице састављене су поглавито из усевних би- 
љака, међу којима има и биљака тропског и суптропског порекла 
(пиринач, памук, сусам). Осим тога тамо, где земљиште није ске- 
летно и где je омогућено наводњавање, гаје ce многе врсте поврћа. 
A и култура грожђа ■ y последње време почела je поново освајати 
терен. Под културним заједницама су најплоднија и најподеснија 
земљишта. Сав остали терен, уколико није поседнут барском веге- 
тацијом, претворен je y зимскеиспаше са биљним заједницама степ- 
ског или полупустињског типа. Ове заједнице посматране из да- 
љине увек имајутужан и непривлачан изглед (сл. 1). Једнолики, 
сиви, као да су потпуно мртви и оголићени', брежуљци и терасе 
Јуруклука, Тиквеша, Овчег и Јежевог Поља дају типичну слику 
таквих предела.

Сл. 1. — Брежуљћасти предео дуж Вардара између Сћ. Ђорђа и Градсћог, са 
»степском« и »полупустињскон« ђегетацијом.

Климу ових предела карактеришу јака колебања температуре. 
У Кавадару, на пр., зими 1923 године била je запажена температура 
— 24° 0, a лети y 1922 г. +  42° С. Ове термичне одлике климе јасно 
ce испољавају y вегетацији ових предела. Већина биљака завршава 
овде своје развиће и цветање још y почетку лета, пре наступања 
сушне периоде, и биљни покривач сув и мртав y току лета, све до 
јесенских киша пружа врло суморну и тужну слику. Ова летња 
периода мироваља je од највећег утицаја на живот биљака пото- 
линског појаса. Зими, иако су опажане веома ниске температуре, 
ипак нису биле дуготрајне. Хладни зимски ветрови, који дувају 
зими са планине изазивају тако1>е ниска опадања температуре y 
котлинама3’ 35.

:. Што се пак тиче воденог талога, његова ce количина код Град- 
скогј Кавадара:. и Св. Николе y времену између 1922 и 1927 године



кретала од 350 до 60Ö мм годишње. Два врло карактеристиЗна 3à 
Јужну Србију максимума кишних талога, летњи и зимски, наро- 
чито су јасно испољени y Јуруклуку, Тиквешу и Овчем Пољу. У 
мају или јуну понекад падне овде за један дан толико кише, ко- 
лико ту обично може да падне за читав месец y зимској периоди. 
Летње кише падају нагло y облику страховитих пљускова веома 
кратког трајања, после чега ce небо одмах разведри. Под врелим 
сунцем осуши ce за тренутак све y околини, и киша као да није 
ни падала. Сушна летња периода, летњи максимум кише и особине 
тла (едафске прилике) јасно показују да y овим котлинама владају 
прилике, које одговарају пределима ça степском и полупустињсвом 
вегетацијом.

У потолинама Јужне Србије превлађују сивкаста, па више ме- 
ста заслањена земљишта, са врло слабим развијеним слојем хумуса 
или уопште без њега. Нарочито су сиромашне хумусом терцијарне 
терасе дуж Вардара између Велеса и Демир-Капије. Равни ових 
тераса највише су изложене јаком деловању инсолације, ветра, 
мраза и кише. Негде су оне састављене скоро из хоризонталних 
слојева и покривеке мањим или већим комадима плоча од сивог 
лапоровитог пешчара, док су на другим местима слојеви јако п о  
ремећени, те je површина терасе испресецана косо или чак и ус- 
правно издигнутим слојевима тог педгчара. Површине ових тераса 
са врло мало земљишта оголићене су до 90%· На њима ce ретко 
виђају биљке. Међутим на дну плитких или дубљих увала, где ce 
нагомилавају слојеви продуката распадања лапоровитог пешчара, 
;оголићеност тла Cë смањује до 20-30%, a биљни застирач истиче ce 
већ много више.

Такве едафске и климатске прилике врло су карактеристичне 
за котлинске пределе y Медитеранској области. Ова ce схвата овде 
не само као узана приморска област и острва, како je το предло- 
жио Гризебах20, већ y обиму, y којем je το замишљао Енглер7, 
тј. као сва подручја око Средоземног, Црног и Каспијског Мора.

На благим брдским падинама, на терасама, a делом и на вр- 
ховима мањих брда развијена су y Јужној Србији, углавном, три 
типа биљних заједница:

1) Биљне заједнице Festuca ovina ssp. Callieri.
2) Биљне заједнице Artemisia maritima ssp. vallesiaca и ssp.

monogyna Eurotia ceratoides. '
3) Биљне заједнице Kochia prostrata.
Све ове три заједнице налазе ce y непосредном додиру и нису 

изоловане једна од друге, већ. су везаие постепеним Ирелазима. Из- 
гледа да оне дретстављају биљне заједнице регресивпог карактера. 
Њихова регрбсија била je јако потенцирана на неким стаништима 
самом подлогом.

Заједиицавијука Festuca ovina ssp. Callieri

Ова je заједница јако распрострањена y потолинама Јужне Ср- 
бије и веома je важна за зимску испашу. Она je била посматрана
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поглавито на равницама и благим нагибима, a y неколико случа- 
јева и на јаче нагнутим падинама северне експозипије. У овој за- 
једници највише je заступљена Festuca ovina ssp. Callieri (determ. 
Vetter). Његови ниски бусени чешће ce јављају мање више изоло- 
вано, али каткад стварају и густ и потпупо затворен покривач. Са- 
став ове заједнице вијука веома je шарен и богат врстама. У њој 
поред вијука доста често долазе усамљено, a понекад и y групама, 
следеће врсте: Achillea coarctata, Andropogon Ischaemum, Arte
misia maritima (ssp. vallesias и ssp. monogyna), Astragalus parnas- 
sicus, A. pugioniferus, Bromus cappadocicus, Chrysopogon Gryllus, He- 
dysarum macedonicum, Jurinea arachnoidea v. calvescens, Kochia pro
strata, Koeleria glaucovirens, K. nitidula, K. splendens, Linum austri- 
acum, Melica ciliata, Onobrychis lasiostachya, Peganum Harmala, 
Phleum phleoides, Poa bulbosa v. vivipara, Scabiosa micrantha, Stipa 
Lessingiana v. brevipes (determ. Smirnov), S. pulcherrima, Thymus 
pseudoatticus, Trinia glauca.

Још je већи број оних биљака, које долазе y ову заједницу 
ретко или само спорадично. Бесцветнице заступљене су релативно 
слабо. На оним стаништима, где je тле бар донекле оГолићено, 
оно je поседнуто модрим алгама, маховинама и лишајевима (No- 
stoc sp., Oamptothecium lutescens, Encalypta vulgaris, Grimmia pul
vinata, Parmelia conspersa и P. tiliacea). Покривач из ових бесцвет- 
ница такође наје непрекидан. Лишаји ce већином налазе на пло- 
частим одломцима лапоровитог пешчара.

Ова биљна заједница припада типу степских заједница трава 
са узаним лишћем, које су широко распрострањене y сувим кон- 
тиненталним пределима на тлу сиромашном хумусом или на мање 
више оголићеном терену y равницама, на брежуљцима и на ни- 
жим падинама планина Мале Азије, Кавказа, Крима, Алпа, Балкан- 
ског Полуострва итд. Она' je по своме саставу и екологији до- 
некле сличцд са заједницама такозваног Xerobrometum-a, који ка- 
ракгерише вегетацију сличних предела y Оредњој Европи и Медите- 
ранској области, y којима су антроиогени утццаји одувек били та- 
кође од врло великог значаја iU23.

Анализа врста из ове заједнице вијука y потолинама Јужне 
Србије даје углавном следеће резултате:

1. Да ce прилично велики број врста из наше заједнице на- 
лази y биљним заједницама на сличним стаништима Са стеновитом 
и скелетном подлогом y сувим и топлим пределима Европе и Ме- 
дитерана.

2. Да већина чланова наше заједнице узимају учешРа и y са- 
ставу биљних заједница на стенама.

3. Да ce ова заједница вијука карактерише присуством већег 
броја ендемита, који y њеном саставу играју веома важну улогу, 
a το су: Anemone balcanica, Astragalus Parnassi, Centaurea Finazzeri, 
Colchicum Dörfleri, Crocus cancellatus, Dianthus gracilis, Euphorbia 
Apios, E. glabriflora, E. Myrsinites, Genista trifoliolata, Hedysarum 
macedonicum, Iris attica, Polygala monspeliaca, Salvia Horminum, S, 
ringens, Sqorzonera lanata, Tremastelma Sibthorpianum и др.
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4, Да осим вијука, Festuca ovina ssp. Callieri, која највероватније 
претставља само једну форму*} веома .сличну Festuca sulcata и Fe
stuca duriuscula, нема ниједне врсте, која би била везана y свом 
расггрострањењу искључиво за биљне заједпице јужносрбијанских 
потолина.

5. За »степске« и »полупустињске« биљке, које учествују y
саставу ове заједнице тешко je решити питање да ли су оне ими- 
грирале! са истока Евразије или су аутохтоног порекла. Овакако 
за BeliHHy бар могло би ce примити да су y Медитеранској обла- 
сти аутохтоне25’ 29· ·

Заједница пелена Artemisia maritima ssp. u ssp. monogyna

Ова биљна заједница заузима истакнута и јако оголићена ета- 
ништа са сивом стеновитом подлогом, готово без икаквог трага ху- 
муса. Она je била посматрана на левој страни Вардара од Криво- 
лака до Св.· Ђорђа. У овој биљној -заједници, која по правилу има 
јако проређен биљни заегирач, главну улогу играју две форме 
белог пелена (Artemisia maritima ssp. vallesiaca и ssp. monogyna 
— determ. Stojanoff). ...

И остале биљке, које заједно ca пеленом карактеришу ову за- 
једницу такође су сивкасто беле боје, због чега њихова станишта 
посматрана са отстојања и дају утисак једноставно сивог, мртвог и 
голог, биљкама ненасељеног терена (сл.. 1). Уствари je и ова 
биљна заједница прилично богата врстама. У њој доминирају сле- 
flelie врсте : Artemisia maritima ssp. vallesiaca и ssp.. monogyna, Con
volvulus holosericeus, Eurotia ceratoides, Cenista trifoliata, Gnapha- 
lium luteo-album. Све ове врсте, осим последње, сиадају y дуговечне 
биљке са дрвенастим стаблом. Још je већи број споредних чланова 
ове заједнице са дуговечним или једногодишњим стаблом;

Заједница сивкастог пелена својим саставом а нарочито физио- 
номским изгледом приближује ce већ отвореним толупустињским 
заједницама ниског шибља22. У поређењу са осталим заједни- 
цама на сличним стаништима y Малој Азији, Криму, на Кавказу, a 
такође y Грчкој и Бугарској наша заједница показује да y своме 
саставу има неколико заједничких врста. ·

Ана;лиза врста из заједнице пелена y Јужној Србији даје 
еличне резултате, као-и анализа претходне заједнице вијука. Три 
доминантне врсте [Artemisia maritima (ssp. vallesiaca и ssp. moiiib- 
gyna), Eurotia ceratoides и Peganum Harmala], које cy y Јужној 
Србији строго везане за потолине, ван Јужне Србије/ na пр. y Та- 
лишу и Алтају долазе y састав биљних заједница и на брдско-пла- 
нинском стеновитом тлу.

*) О променљивости облика и грађе код појединих врста вијука Линејеве 
збирне врсте Festuca ovina L. y вези ca различитим животним придикама ста- 
ншцта и самог састава заједница имамо позитивних података12,
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ЗаједиицаKochia 'prostrata

Tpeha потолинска биљна заједница везана je директно за ста- 
ништа, која су стално под јаким утицајем човека. То су јако га- 
жени терени близу села и крај путева, где ce стално задржава 
стока, a такође и простори напуштени и необрађенп услед честих 
поплава. Ова заједница припада типу рудералних заједница. У ње- 
ном саставу најистакнутију улогу игра као сталан и веома караЈК- 
теристичан елеменат једна типична полупустињска врста Kochia 
prostrata. Изглед, састав и грађа заједнице Kochia prostrata ниеу 
стални. Све зависи од тога, y коликој мери и y каквом ce правцу 
искоришћава она од стране човека. Међу коровским биљкама јуж- 
ноербијанских потолина има такође ендемитских врста. Од. љих je 
најзначајнија једна врста жалфије (Salvia Jurišićii), која расте на 
међама, y плитким јаругама, крај путева на Овчем и Јежевом 
Пољу, a спушта ce и до подножја Орловог Брда код Криволатса.

Све три заједнице y потолинама имају типске претставнике 
јужноруске степе и полупустиње. У прве спадају: Stipa Lessingi- 
ana, S. pulcherrima, Phlomis pungens, Potentilla recta и форме 
збирне врсте вијука (Festuca ovina), a y друге: Artemisia maritima 
(ssp. vallesiaca, monogyna), Eurotia ceratoicles и Kochia prostrata. 
Дакле, на једном релативно малом простору, као што су јужноср- 
бијанске потолине, које су стиснуте између планина, можемо по- 
сматрати три типа заједница, које имају одговарајуће аналогне 
заједнице y Јужној Русији. Међутим, јужноруске су зоналног ка- 
рактера, a јужносрбијанске су чисто локалног. Због тога мишљење 
да степска и полупустињска вегетација ван свог типског ареала 
претставља y Јужној Србији огранке, језике те вегетације, није 
прихватљиво. Уствари то je само најлакши пут да ce проблем 
постанка степске и полупустињске вегетације далеко ван главног 
ареала објасни миграцијом степских и полупустињских врста са 
истока на запад. Овде и поред сличности флористичког састава не 
можемо још поуздано тврдити ово, јер није искључена такође. ве- 
роватност да су степска и полупустињска вегетација Јужне Србије 
могле постати на лицу места самостално. Behnira степских и полу- 
пустињских биљака припада ксеротермном типу биљака, као што 
je било споменуто. Анализа порекла тих биљака y Бугарској, где 
оне такође граде биљне заједниде сличне степским и полупустињ- 
ским y Јужној Русији, наводе на закључак да за већипу ових би- 
љака треба примити пре аутохтоно порекло, a не мкграцију са 
Истока и да су тако зване »степе« Бугарске потпуно еамосталпог 
порекла25’ 29· Стеновити терени бугарских планина претстављају 
центре, где су ce развиле ксеротермне биљке бугарских степ^25,29'

Исте резултате даје проучавање ксеротермне вегетације Оредн>е 
Европе, тј. да су »степске« биљне заједнице y Средњој Европи 
едафског и микроклиматског порекла, a никако нис-у наставци јуж- 
норуских степа11.

Још крајем XIX века Кернер je дошао до закључка10 да су 
високе планине претстављале увек неисцрпан расадни!? биљака, које
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су под извесним приликама могле освајати доње зоне и низије. 
Примајући хипотезе широких хоризонталпих миграција биљака, 
радн објашњења порекла степске пли високопланинске вегетације 
Европе као и Јужне Србије сеобом извесних биљака са Хималаја, 
Алтаја, Туркестана итд., ми ce окрећемо y зачараном кругу, a не 
примичемо ce циљу10. Велики број заједничких врста биљних 
заједница типа степе и полупустиње на стеновитим падинама пла- 
нина Балканског Полуострва, Мале Азије, Кавказа, Крима, Средње 
Евроце нтд., наводи на закључак о њиховој заједничкој еколо- 
гији, начину постанка и ареалу. На шематстсој скици 2 прет- 
стављено je географско распрострањење пет врста, које су карак- 
теристичне за јужносрбијанске »степе« и »полупустиње«. Области 
простирања ових врста, изузев вијука, који ce узима овде као Ли- 
неова збирна врста (Festuca ovina L.), углавном ce поклапају ме> 
ђусобно и са границама Медитеранске области y Енглеровом обиму 
као и са пружањем великог појаса планинских група (Пиренеја, 
Алпа, Балканског Полуострва, Карпата, Крима, Кавказа, Мале Азије 
итд.). При томе нема потребе да ce обраћамо на Хималаје и Алтај, 
када знамо да су и на планинама Балканског Полуострва могле 
постати биљне врсте наших степа и полупустиња. У прилог тога 
roBopij такође и то што заједнице степског и полупустињског типа 
y потолинама Јужне Србије као и саме потолине просторно нису 
издвојене и не припадају прелазној зони између степа и полупу- 
стиња. Осим тога питање je да ли су степске форме биљака из 
разних локалносги y источном и западном делу њиховог ареала 
идентичне.

Ширење степских и полупустињских заједница y Средљој 
Европи11, y Југославији52, y Бугарској25> 29 као и уопште y 
целој Медитеранској области, ако и није изазвато директно, сва- 
како je потпомогнуто прогресивним развићем цивилизације. На теже 
приступачним падинама близу иодножја Орлова Брда код села Пе- 
пелишта још и данас очувани су остаци храстових шума, a свуда 
y потолинама јавља ce јако депримирано и унакажено ниско 
шибље: Carpinus orientalis, Crataegus monogyna, Jasminum fruticans, 
Paliurus australis, Pirus amygdaliformis, Prunus spinosa, Quercus 
pubescens, Rosa arvatica, Ulmus campestris. Према томе c правом 
ce може претдостављати да би дрвенаста вегетација доњег шумског 
појаса без негативног утицаја цивилизације могла освојити y по- 
толинама Јужне Србије велике површине.

Несумњиво je такође да су све ниске a густе и тешко про- 
лазне заједниде типа фригана, y којима учествује велики број 
бодљикавих дрвенастих и зељастих биљака, претстављају собом 
шумске деривате. У њимасе као карактеристични елементи јављају 
дрвенасте врсте: Astragalus Parnassi, Carpinus orientalis, Convolvulus 
holosericeus, Juniperus Oxycedrus, Kochia prostrata, Paliurus austra
lis, Pirus amygdaliformis, Rubus anatolicus, Ulmus campestris, затим 
неке дуговечне зељасте као Morina persica, Teucrium Polium за- 
једно ca травама: Festuca Callieri, Andropogon Ischaemum, Chryso-’ 
pogon Gryllus и др,
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Наведеле раније три биљне заједнице најтигшчније су y да- 
иашљем стању потолинске вегетације Јужне Србије, док све остале 
чиие прелаз, с једне стране ка шумској вегетацији, a с друге ка 
њепим дериратима и ка вегетацији на скоро потпуно оголићеним 
теропима.

Што ce тиче хигрофилне и хидрофилне вегетације y потоли- 
нама нашег подручја, она, осим Дојранског, Преспанског и Охрид- 
ског Језера, нигде не .заузима веРих простора. Водена макрофитска 
вегетација y Јужној Србији y погледу флористичког састава и 
грађе појединих заједница показује велику сличност са одговара- 
јућом вегетацијом Средње Европе8. Али јужносрбијанска ипак 
има своје флористичке одлике. Тако, на пр. за вегетацију Мануспи- 
товског Блата y Струмичком пољу врло je карактериетично при-

Скица бр.2

суство y великоме броју реликтне папрати, Osmunđa regalis и меди- 
теранског лијана, Periploca graeca; за Преспу Damasonium Bourgaei; 
за Преспанско и Охридско Језеро Isnardia palustris, a за ливадску 
— код Катлановског Блата — Kottboellia digitata, које спадају y 
медитеранске флорне елементе. Равнице око језера y Јужној Ср- 
бији поседнуте су поглавито влажним ливадама, које су обично на 
нешто издигнутом ободу испрекидане пегама јако проређене хало- 
фитске вегетације. На њима су код Еатланова редовно опажани: 
Statice Gmelini и Plantago lanceolata var. eriophylla. Заслањеност тла, 
уопште, карактеристична je за све ливаде овога типа y Јужној 
Србији.

У вези са барском вегетацијом стоје несумњиво поменуте за- 
једнице ритских шума. Оне су распрострањене y Јужној Србији 
дуж ниских обала река, на њиховим спрудовима или поред језера

Ссоменица АбадесетпетогоАит^ице ослобође*ва Ј̂ жне Србије 1912—1937 10
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на поплављеним обалама. Ритске шуме Јужне Србије y огромној 
већини изграђују врсте, које су обичне за одговарајуће шуме ве- 
ликог дела Европе, a јужносрбијански или уопште балкански енде- 
мити y њима знатно су мање заступљени. Према развићу и до- 
минираљу дрвенастих биљака код ритских шума можемо разли- 
ковати три заједнице. Прва je заједница вреша (Tamarix parviflora), 
која ce јавља поглавито на пешчаним и шљунковитим речним спру- 
довима или на потолинским блатима. Ритске шуме из вреша нај- 
карактеристичније су за Јужну Србију. Две. друге заједнице, y 
којима преовлађује црна јова или врсте врбе распрострањене су 
крај бара, река и потока на врло влажном и хумусном тлу, али 
понекад долазе и на старим спрудовима.

Потолинска као и шумска вегетација y подножју планина и 
брда на њеном ободу, чине једну културну зону, која ce одвај- 
када налази под најинтензивнијим утицајем човека. Због тога њи- 
хова вегетација има доста заједничких црта, од којих je најкарак- 
теристичнија велика оголиТеност тла. Сваком, ko je овде залазио 
дубље y шуме на различитим надморским висинама, добро je по- 
зната чињеница, да je на усамљеним блоковима или стрмим стено- 
витим падинама биљни покривач увек друкчијег састава, него y 
самој шуми, која их окружује.

У потолинама, на подножју и на јако инсолираним планин- 
ским нагибима, где локалне прилике потенцирају континенталне 
црте микроклиме ових станишта, таква острвца усред шуме налазе 
ce врло често. Њихова вегетација има много заједничких црта са 
биљним заједницама степског карактера. Под сталним утицајем 
човека y културном појасу Јужне Србије овб заједнице увек имају 
тенденцију да ce шире. Ово je на крају крајева и довело до да- 
нашњег стања биљног покривача y доњем региону Јужне Србије, 
y којим долазе до потпуног изражаја биљне заједнице степског и 
полупустињског карактера. Када примамо аутохтоно порекло ксе- 
ротермне вегетације Јужне Србије имамо y виду вегетацију y це- 
лини, као један део јужносрбијанског »ландшафта«. Овим међутим 
не искључујемо миграције и мешање биљних врста различитих 
биљних области. Али језгро и основу потолинске ксеротермне као 
и високопланинске вегетације10 ипак свуда чине биљне врсте ау- 
тохтоног гхорекла.

Ш УМ СКА ВЕ ГЕТАЦ И ЈА

Шумска вегетација Јужне Србије y физионбмском и флори- 
стичком погледу има врло хетерогени карактер. У њој имамо шум- 
ске заједнице, које на изглед имају све одлике и особине средње- 
европских заједница. Али имамо такође зимзелене шумске зајед- 
нице медитеранског типа, које ce од првих већ и физиономски из- 
двајају врло лако. Ова зимзелена вегетација y правцу према се- 
веру увлачи ce као клин испод листопадне. На хоризонталној про- 
јекцији она даје четири језика: дуж река Струмице и Вардара, 
^атим код Преспадског и код Охридског Језера. Од овдх језика
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три ce гтотпуно поклапају са медитеранским климатским заливима 
Јужне Србије (скица 1).

Влсина појаса зимзелене вегетације постепено опада y правцу 
ка северу. Али на терену то ce не опажа јасно, јер северно од Де- 
мир-Капије одмах настаје брежуљкасти предео. У флористичком 
погледу, нарочито што ce тиче зељастих елемената, шумске зајед- 
нице y Јужној Србији много ce разликују не само од средњеевроп- 
скпх, већ и међусобно. У последњем случају више фактора услов- 
љавају ове разлике, од којих су најзначајнији — географска ши- 
рина и пластика предела. Шумска вегетација Јужне Србије има 
црте једне ванредно компликоване, разнолике и врстама богате ве- 
гетације, коју састављају већи број заједница и разних њихових 
деривата, a το су:

1. псеудомакија,
2. храстове заједнице,
3. букове заједнице,
4. борове заједнице,
5. борово-храстове заједнице,
6. јелове заједнице,
7. смречеве заједнице,
8. мешовиге буково-четинарске заједнице,
9. шумски деривати, и

10. примарне групације зељастих и дрвенастих биљака на сте- 
новитој подлози y шумском појасу.

ПСЕУДОМАКИЈА

Псеудомакија je скуп више сродних дрвенастих заједница, y 
којима, с обзиром на број примерака a не врста, доминира зимзе- 
лено дрвеће и шибље. Псеудомакија je нарочито добро развијена 
y раније споменутим заливима шумске вегетације јужног типа, где 
заузима и највеће површине. Ту ce она јавља y облику високог 
шибља, y коме превлађују зимзелене следеће врсте: прнар (Quercus 
coccifera), грипа (Phillyrea media), фоja (Juniperus excelsa), црвена 
клека (Juniperus Oxycedrus), шимшир (Buxus sempervirens), a од 
листопадних смрдика (Pistacia Terebinthus), трнка (Rhamnus mace- 
donica) и Rhus coriaria. Осим тога y псеудомакији долазе врло че- 
сто, као њен карактеристичан елеменат још и ове већином листо- 
падне врсте: Acer intermedia, A. monspessulanum, Carpinus orienta
lis, Celtis australis, Cistus villosus, Ephedra campylopoda, Ficus carica, 
Fraxinus Ornus, Jasminum fruticans, Ostrya carpinifolia, Osyris alba, Pa
liurus australis, Pirus amygdaliformis, Punica Granatum, Quercus ma- 
cedonica, Q. pubescens, a понегде и Q. conferta.

Псеудомакија je богата такође и лијанима, од којих су неке 
специјалитети медитеранске или субмедитеранске области. То су 
напр.: Clematis Flammula, С. Viticella n Marsdenia erecta.

Број зељастих биљака y псеудомакији je врло велики. Од 
њих су најзначајније: Anemone purpureo-violacea, A. apennina, A. 
balcanica, Asphodeline liburnica, Astragalus Parnassi, Asyneuma

ίο·
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Hmonifolium, Chamaepeuce afra, Centaurea graeca, Colchicum Dör- 
fleri, Colladonia macedonica, Cyclamen neapolitanum, Dianthus calo- 
cephalus, Epipactis rubiginosa, Fritillaria Gussichiae, Limodorum 
abortivum, Lilium candidum, Morina persica, Paeonia corallina, P. de
cora, Tulipa silvestris, Vesicaria utriculata. Од маховина нарочито су 
карактеристичне две врсте. Једна од њих (Leptodon Smithii) расте 
као епифит увек на гранама шимшира, a друга (Neckera compla
nata) на самом тлу псеудомакије. ,?

Под појмом псеудомакија обухваћено je неколико заједница. 
Све оне y Јужној Србији, a врло вероватно и уопште y поморским 
крајевима Медитеранске области, претстављају деривате некадаш- 
њих зимзелених шума. У Јужној Србији према превлађивању по- 
јединих врста y псеудомакији могу ce издвојити најмање три зајед- 
нице: заједница прнара, грипе и фоје.

Поједини елементи псеудомакије налазе ce далеко и ван гра- 
ница распрострањења псеудомакије y Јужној Србији. Прнар нешто 
мало прелази Демир-Капију и зауставља ce на ниским брежуљ- 
цима са обе стране Вардара, док грипа, шишмир, фоја, црвена 
клека, зајчика и смрдика иду знатно даље на север19. Грипа ce 
зауставља y Таорској клисури, a улази дубоко y клисуру Црне 
Реке; шишмир има своју северну границу изнад географске ши- 
рине Треске, a фоја и македонски храст око села Радуше (северно 
од Скопља). Две последрве врсте само делимично прелазе преко 
Вардара на исток, северно од Демир-Капије.

Исто je тако различита надморска висина до које допиру по- 
менуте врсте псеудомакије. Тако je прнар био опажан y Демир- 
Капији на висинама до 670 метара, грипа на Црној Реци до 630 метара, 
ледњак на Беласици до 800 метара, шимшир на Тресци19 до 1300 
метара, фоја на Тресци19 до 1100 метара и македонски храст на 
Тресци19 до 1150 метара. Према томе псеудомакија са прнаром 
и грипом нигде ce не пење изнад 600 метара.

Као дериват псеудомакија je творевина хетерогеног порекла. 
Наведене три заједнице припадају вероватно различитим групама 
зимзелених шумских заједница. Заједнипе са доминирањем пр- 
нара и грипе, вероватно, припадају ксеротермним зимзеленим, ли- 
снатим шумским заједницама, које одговарају мешовитим храстовим 
шумама жупе. Међутим заједнице фоје највероватније да су ре- 
ликтног карактера и да су пореклом из шумских четинарских за- 
једница терцијарне старости (сл. 2).

Мешовите шумске заједнице сличне онима код Струмице (Чам 
Чифлик), где ce поред црног бора налазе елементи псеудомакије 
(прнар, грипа и др.), као и шумске заједнице црног бора и раз- 
них врста храста y Поречу, претстављају вероватно такође ре- 
ликтне заједнице бар глацијалне или постглацијалне старости.

Јужна Србија je богата не само реликтним врстама, него и 
реликтним заједницама. Осим наведених, реликтни карактер имају 
такође разноврсне шумске заједнице y жупским клисурама, на пр. 
заједнице дивЈвег кестена, y којој учествују и јасен (Fraxinus оху-



cärpa), јавор(Јама — Бистра и Луково), затим шумске заједнице 
азиске букве (Fagus orientalis) са грабом, орахом, платаном, тисом, 
шимширом и Ilex Aquifolium y Демир-Капији и под Беласицом, 
и најзад мешовите кестенове шуме (X. Ем) са шимширом на Водну.

Јужносрбијанска шумска вегетација y целини je врло старог 
датума. За време глацијалног доба, које je било катастрофалћо за 
шумску вегетацију y Европи, ова никада није ишчезавала потпуно 
y Јужној Србији41,43. Мењао ce само њихов састав и распоред 
као и њихове хоризонталне и вертикалне границе. Према томе y 
постглацијално доба овде није било поновног освајања терена од 
стране шума, као y осталој Европи, изузев њених медитеранских пре- 
дела. Због тога je заиста неоснована и парадоксална тврдња

Сл. 2. — Ш^ма од фоје (Juniperus excelsa) на Црној Реци близ^ села ВиГсшишта.

да шумски елементи, досељеници Средње Европе, сада потискују 
индигене становнике Балканског Полуострва. Баш напротив, јуж- 
ноевропска полуострва (Балканско, Апенинско, Пиренејско и Крим) 
као и подручје планинског система Алпа и Карпата, били су y 
постглацијално доба центри одакле ce вршила миграција шумске 
вегетације y Средњу и Северну Европу. Преглацијални шумски 
елементи Средње Европе, као што то доказују резултати палеобо- 
таничких истраживања плиоценских наслага y Бугарској'27,28 и 
y Југославији58- 40’ 41,42 највероватније je да су били блиско сродни 
балканским. Јужноевропска полуострва нису била само привремени 
збегови за већину средњеевропских шумских елемената. Ту je била 
y преглацијално доба постојбина многих дрвенастих биљака, које
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сада доминирају y Средњој Европи. У наслагама тога доба како 
на Балканском Полуострву, тако и y Европи, биле су констато- 
вани граб, буква, храст, смрча, оморика, неколико врста бора и врбе 
итд. На Балканском Полуострву и данданас наставља ce гашење 
ове преглацијалне шумске вегетације, која je веР дефинитивно не- 
стала y Средњој и Северној Европи. Због тога не само псеудома- 
кију веР и све остале шумске заједнице y Јужној Србији морамо 
сматрати аутохтОним.

ХРАСТОВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

На псеуцомакију y Јужној Орбији директно ce настављају, 
како y вертикалном, тако и y хоризонталном правцу према северу, 
храстове заједнице. То су типске ксеротермне шумске заједнице, 
y којима доминира неколико врста храста (Quercus pubescens, Q. 
conferta, Q. Cerris, Q. macedonica). Ha изложеним падинама y њима 
превлађују Quercus pubescens и Q. conferta, док y неким затвореиим 
клисурама, напр. код Радуше, y Тресци, као и на Галичици, измеру 
Охридског и Преспанског Језера, y њима местимично доминира Q. 
macedonica. У вертикалном правцу ове храстове заједнице пењу, cé 
просечно до висине од 700 метара. У њиховом саставу палазимо 
СледеРе многобројне врсте дрвећа: Acer campestre, A. monspessur 
lanum, Carpinus orientalis, Fraxinus Ornus, Juniperus excelsa, Afi. 
Oxycedrus, Ostrya carpinifolia, Pinus nigra, Pirus amygdaliformie;, 
Quercus Cerris, Q. conferta, Q. macedonica, Q. pubescens, Q. sessilij· 
flora, Sorbus Aucuparia, Tilia tomentosa, IJJmns campestris., J
■ Исто тако je велики број разноврсног шибља. Ту долазе: Coiv 
pus Mas, Coronilla emeroides, Corylus-Avellana, Crataegus monogynp, 
Èvonymus europaeus, Jasminum fruticans, Ligustrum vulgare, Paliu
rus australis, Pistacia Terebinthus, Prunus spinosa, Rhus coriaria, Pii. 
Cotinus, Syringa vulgaris, и др. У погледу зељастих биљака ове 
храстове заједнице карактеритпу ce истим врстама, које су такође 
распрострањене на оголиРеним и стеновитим падинама y жупама 
Јужне Србије. Овде сусрећемо оне врстеу које y потолинама ства- 
рају степе и полупустиње. Од трава налазимо, на пр. неколико фо- 
рама вијука, затим Koeleria nitidula, Melica ciliata, Phleum Boehmeri 
и др., које cy такође често заступљене y травним заједницама по- 
толина.

Од 700 метара и до 1000—1300 метара термофилне храстове 
заједншт прелазе постепено y мешовите храстов’о-букове, које већ 
имају мезофилан карактер. Термофилни елементг-т, као што су: 
Juniperus excelsa, Phillyrea media, Pirus amygdaliformis, Pistacia 
Terebinthus, Quercus macedonica, Q. pubescens, Phus coriaria веР 
нестају.

Буково-храстове заједчице Јужне Србпје много потсећају на 
сличне шумске заједнице y северним пределима Балканског Полу- 
острва, где ce оне спуштају до самог гтодножја. У Јужној Србији 
y њима са висином све ce више појављују. брдско-планински еле- 
'менти као: буква, граб, Acer platanoides, A. Pseudoplatanus, Aspe-
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ruia odorata, Öornus ëanguinea, Üoronicum Columnae, Euphorbia 
polychroma, Genista sagittalis, Geranium macrorrhizum, Populus tre
mula, Primula Columnae, Quercus sessiliflora, Sanicula europaea, Ti
lia platyphylla.

Пошто храстове заједнице припадају културном појасу, оне 
су највише страдале услед негативног утицаја цивилизације. Зато 
правих храстових шума y Јужној Србији, изузев донекле очува- 
них храстових шума y неким мало приступачним кдисурама, — 
сада већ готово и нема. Место ових налазимо y Јужној Србији њи- 
хове деривате. То су већином шибљаци или ниски мешовити шу- 
марци, испрекидани пропланцима са више мање скелетним земљи- 
штем. У садашњим приликама имамо овде све ступњеве деграда- 
ције храстове шуме, почев од мешовитих шумарака (саевим слич- 
них, тако званим мешовитим шумарцима црног јасена на карсту1' 2 
y Босни и Херцеговини), и до сиромашних заједница хазмофитских 
биљака на стрмим и стеновитим падинама, које ce стално налазз 
под разорним утицајем ветра и воде.

БУКОВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Насупрот храстовим, букове шуме чешће остављају утисак 
примитивних или мало дирнутих шума, што би и требало да буде, 
јер су оне y Јужној Србији знатно више удаљене од насеља. У 
ствари ипак и ове су одавно већ изгубиле своју првобитност.18 Ma 
да су букове шуме Јужне Србије такође промењене, оне ипак овде 
доминирају, чинеЗаи један моћан и широк појас од 1300 метара па 
све до горње шумске границе, a осим тога ce сиуштају на влаж- 
ним северним експозицијама и испод 1300 метара. На нижим по- 
ложајима букове су шуме мешовите. Ту, y њиховом саставу уче- 
ствују: граб, црни јасен, црни граб и врсте храста (љутик, сла- 
дун, магаричар) и др. На висинама изнад 1300 метара букове су 
шуме врло једнолике и сиромашне другим врстама, a често и y 
чистим састојинама. Од зељастих пратилаца букових тума y њима 
сусрећемо: Allium ursinum, Asperula odorata, Doronicum caucasicum, 
Sanicula europaea, Symphytum tuberosum. Од дрвенастих ce јављају 
y њима црни и бели бор, муника, молика, тиса, јела, смрча, Acer 
Pseudoplatanus, A. platanoides, Sorbus Aucuparia, Populus tremula, 
Salix Caprea. Ове врсте играју већу улогу, само на додиру букове 
шуме са другим шумским заједницама.

Букове заједнице y жупама Јужне Србије разликују ce од 
планинских различитом морфологијом букве y погледу њених ку- 
пула и лашћа, a по својој прилици такође и y погледу екологије. 
Форме жупске букве Јужне Србије ван сваке сумње припадају 
азиској (Р. orientalis) a никако европској (F. silvatica). Међутим 
врло je значајна чињеница да на северним падинама Беласице 
азиска буква са висином неприметно прелази y букву, која ce по 
својој. морфологији сасвим приближује европској, тако да je тешко 
одредити, где престаје једна a почиње друга. Ово исто посматрао 
je и Гребеншчиков у’ Грчкој. Вулф види!1 y томе »трагове још
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нСдовршеног претварања терцијарног F. orientalis y квартарни F, 
silvatica«. У Јужној Србији имамо дакле форме, које су блиске 
европској и азиској, што опет говори y прилог аутохтоног порекла 
главног шумског дрвећа на Балканском Полуострву.

Све букове заједнице y Јужној Србији према њиховој еколо- 
гији могу ce поделити y три групе. У прву групу спадају жупске 
букове шуме на влажним, слабо инсолираним и заштићеним ста- 
ништима. Ове букове шуме одликују ce великим шаренилом и бо- 
гатством састава y погледу дрвенастих врста. У њима узимају вели- 
ког учешћа азиска буква, граб, Орах, платан, питоми кестен, тиса, 
црни граб, брдски брест, Ilex Aquifolium, Evonymus latifolius, брш- 
љан и кострика. Често, као на iip. y Гарван клисури y Демир-Ка- 
пији, то'јетеш ко пролазна, мрачна и врло влажна шума. Павит са 
стаблом дебљим од руке, врсте купине, бршљан, бљушти још друге 
зељасте повијуше, па оборена полутрула дебла и гране чине y њима 
густ сплет. На стенама ина кори стабала бујно ce развијају маховине 
и папрати, што често ствара утисак тропске прашуме. Број зеља- 
стих биљака због густог мрака y овој шуми није знатан.

Другу групу букових заједница претстављају букове шуме су- 
вих и отворених станишта доњег дела брдског и горњег жупског по- 
јаса.У тим заједницама форме букве већ више личе на европску букву. 
Ове су букове шуме светлије и једноставније. У њима нити има 
тисе, нити шимшира, као ни оне бујности раста, ни лијана претход- 
них влажних шума. Поред букве y њима су доста заступљени црни 
јасен, сребрна липа и Acer monspessulanum.

Tpety групу букових заједница чине букове шуме планинског 
појаса. Буква даје такође и мешовиге заједнице са јелом, смрчом, 
храстом, муником, моликом, црним и белим бором. Ове мешавине 
очигледно постају инвазијом букве, са којом донекле може да кон- 
куритпе само јела.

ЗАЈЕДНИЦЕ БОРА

О четинарским шумама Јужне Србије може ce слободно рећи 
да су на прагу ишчезавања. Анализа полена језерских седимената 
из Јужне Србије43 нарочито Отуденчишта показује да су борове 
шуме y  околини Охридскбг и Катлановског Језера још недавно 
доминирале. Заједно са бором y целој Јужној Србији била je ши- 
роко распрострањена и јела. У то доба лишћарске шуме биле су 
јако локализоване и потиснуте. Међутим сада идеамо обрнуто: че- 
тинарске, нарочито борове шуме, прешле су y подређен положај и 
локализоване су на врло ограниченим просторима.

Данас y Јужној Србији имамо пет група борових заједница: 
1) зајоднице. црног бора,. 2) белог бора, 3) мунике, 4) молике и 
5) заједнице кривуља. Прве четири групе. претстављају праве шум- 
ске заједнице, које су распрострањене y свима деловцма шумског 
nojaca. Заједнице кривуља заузимају положаје y горњим деловиадд 
овога појаса и често га завршавају. Свуда на. већим висинама кри- 
вуљ je развијен као високо шибље са̂  савијеним и наниже o6oq
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них маса снега y току скоро пола године. Ниже, y високој шуми 
кривуљ je увек усправан. Заједнице кривуља некада су биле јако 
распрострањене на високим планинама Јужне Србије. О томе све- 
доче анализа полена неких високопланинских језера y Бугарској30 
и Јужној Србији44 a такође и садашња велика моћноет (негде 
широког до 600 м) висинског појаса кривуља на неким планинама 
Јужне Србије. Сада ce ове заједнице, које су већином чисте састо- 
јине, стално смањују под утицајем сточарства.

Све остале врсте бора. такође дају чисте састојине али поред 
тога често и мешовите. Заједнице белог бора су најмање распро- 
страњене y Јужној Србији. Највише су оне19 заступљене y јуж- 
ним и југоисточним планинама Јужне Орбије. На Кајмакчалану35 
бели бор чини простране шумске комплексе изнад буковог појаса.

У већшш случајева све борове заједнице имају јако проме- 
њен карактер. О њиховом правом стању могло би ce донекле за- 
кључиваш по боровим шумама y неприступачним клисурама и на 
стрмим падинама.

У муниковој и моликовој шуми, као и y шуми црног бора, 
учествује на вишим положајима смрча или јела и буква, a ниже 
— храст, граб и више врста шибља. Све борове заједнице на ске- 
летном тлу, осим шума од белог бора, y своме садашрвем сгању 
имају црте ксеротермних шумских заједница, шго омогућава код 
њих лако продирање и ширење y њима елемената лишћарских 
шума, услед чега постепено долази до потискивања чегинара 
уопште. Зељасте биљке борових заједница Јужне Србије y ве- 
ћини случајева спадају y биљке, које су распрострањене и на ого- 
лићеним теренима јужносрбијанских планина.

Ове ове борове заједнице претстављају обтатке некадашрвпх 
пространих боровнх шума, које су за време глацијала a дело.ч и 
посгглацијала биле јако распрострањене на целом Балк^нском По- 
луострву. Мувшка и молика несумњиво су овде аугохтоне и то још 
из терцијера најмање.

ЈЕЛОВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Ma да не ствара велике шуме, јела je ипак доста распростра 
њена y Јужној Србији. Некада je она била много више раширена, 
о чему сведоче не само резултати анализе полена, већ и ретки 
кржљави остаци јеле скоро y свима већим планинама Јужне Ср- 
бије на виснни изнад 1200—1300 метара. Колико je познато, овај 
четинар, и поред своје прилично велике агресивности и издржљи- 
вости y борби са другим дрвећем19 (и усмено Гребеншчиков), y 
Јужној Србији нигде не гради чисте заједнице и не заузима веће 
просторе. Обично јела даје мешовите шуме са буквбм, белим и 
црним бором, a понекад са јасиком и брезом. Јелове су шуме y 
Јужној Србији такође највише распрострањене на планинском ма- 
сиву Кожух-Ниџе. Ту ce јела пење до 2100 a спушта до 950 ме-
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тара над морем19. На линији Ђев^елија—Мала Рупа, коД Käpä- 
уле Хума, она ce спушта још ниже, улазећи чак и y састав хра- 
стово-букових шума на висини од 700—800 метара.

СМРЕЧЕВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Смрча je сада y Јужној Србији врло слабо заступљена. Она- 
заузима једаџ релативно мали северозаиадни део Јужне Србије, за- 
падно од линије Скопља и нешто јужније од географске ширине 
Гостивара16,19. Она ce јавља ту обично појединачно a ређе y 
већим шумским комплексима. Најјужнији je такав компглекс y кли- 
еури Чаф-Кадиске реке19. Омрчеве јужносрбијанске шуме ретко 
претстављају/Чисте. сасхојине, Обично оне садрже јелу, .муџику, 
букву или какву· другу лишћарску врсту, које обично прате букву.

Најдубљи језерски органогени седименти y Јужној Орбији не- 
’ мају ни трага од иоленових зрнаца смрче. Према томе данашња 

јужна граница смрче y Јужној Србији била je изграћена већ 
одавно, a не тек y постквартару за време инвазије средњеевроп- 
ских биљака. Вероватно да ce смрча ни за време глацијала није 
спуштала јужније од данашње границе на југу,

Ове шумске заједнице Јужне Србије нееумњиво претстављају 
заједнице мање више деградиране утицајем негативне делатности 
човека. Овде имамо читаву скалу регресије, која ce завршава от- 
вореним групацијама зељастих биљака на скелетним земљиштима. 
Последње су врло богате ендемитским врстама и y своме вертикал- 
ном простирању нису везане одређеном надморском висином, век 
сз налазе y целом шумском појасу1,2, претстављајући секундарно 
проширене мале примарне групације хазмофитеких биљака, на 
местима потиснутих шума. Местимично y границама шумског по- 
јаса на планинским падинама са очуваним земљиштем развијају 
ее«.на сувој подлози биљне заједнице, са превлађивањем трава (Роа, 
Agrostis,' Bromus, Stipa, 'Andropogon, Chrysopogon, Festuca, Sesle- 
riaj, a на нешто влажној —· заједнице са скоро подједнаком коли- 
чином трава и других цветница (Trifolium, Anthyllis, Scorzonera, 
Hieracium, Potentilla и др.). Преко таквих степско-ливадских зајед- 
ница постепено ce прелази y високопланинску област, која je већ 
потпуно лишена типске шумске вегетације.

ВИСОКОПЛАНИНСКИ ПОЈАСi f
Вегетација високопланинског појаса физиономски једним де- 

лом личи на вегетацију степа и ливада, a другим на вегетацију 
тундре. На пДанинама Јужне Србије ова вегетација претстављена 
je отвореним групацијама зељастих биљака на оголићеној стено- 
вигој подлози, затим биљним заједницама типа степе, ливаде и баре 
на падинама са благим нагибом и са јаче развијеним земљиштем 
и најзад заједницама планинског ниског шибља (вриштине). Све 
ове заједнице, a нарочито заједнице на стеновитој подлози одли- 
кују ce великим богатством ендемитских' врста, и y своме прости-
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ßaity особито јасно испољавају своју в0заност da физико-хемиске 
особине подлоге. У питању je ту не само геолошки састав дубљих 
слојева, већ и онај супстрат, на којем непосредно живе биљке. Док 
земљишта y кречњачким планинама изобилују базама, y силикат- 
ним планинама оскудевају y њима и имају увек киселу реакцију. 
Али и на кречњацима y току времена услед јаког испирања могу 
да ce створе y високим планинама кисела земљишта, као и на си- 
ликатима. У најтешњој вези са овим физико-хемиским особинама 
тла имамо y високопланинској области два типа биљних заједница: 
базифилан на кречњацима и ацидифилан на силикатима. Између 
ова два типа заједница на екстремно различитим подлогама постоје 
битне флористичке и фитосоциолошке разлике. Заједнице на неу- 
тралном тлу или на тлу, које ce налази y процесу повећавања аци- 
дифилности, имају мање више мешовити, прелазан каракгер. 
Еао што je познато, y гоолошком саставу планина Јужне Србије 
'преовлађују y главном силикатне стене. Хидрографске, педолошке 
као и термичне прилике силикатних планина дијаметрално ce раз- 
ликују од истих на кречњацима. Врло важна je чињеница да су 
силикатне планине због непропустљивости нодлоге по правилу 
врло богате површинском водом.

Већ издалека посматрана вегетација силикатног предела, на- 
рочито сувата, јако ce издваја од вегетације кречњачких планина 
својом физиономијом. Њен збивен, густ ж једноставан зелени по- 
кривач чини пријатан контраст са ретким, y већини случајева мр- 
шавим биљним покривачем кршевитих кречњачких обронака. Такве 
заједнице y силикатним планинама стварају огромна, често непре- 
гледна пространства првокласних пашњака, која имају највећи еко- 
номски значај, јер чине главну основу сточарства Јужне Србије.

Биљни покривач пашњака на силикатима y Јужној Србији из- 
грађују неколико биљних заједница. Од њих су најзначајније y 
економском погледу биљне заједнице врста Роа violacea и Geranium 
subcaulescens*), затим заједница врста Festuca Halleri и Geum mon
tanum*) и заједница типца Nardus stricta. Прва je распрострањена 
до висине од 2000—2100 метара над морем, док je друга раширена 
изнад ових висина. Трећа заједница може да ce развије из две 
претходне под утицајем прекомерне испаше. Преовлађгивање типца 
y заједницама, које изграђују пашњаке y већини, може ce узети 
као знак да ce ови прекомерно експлоатишу.

Заједница врста Роа violacea — G. subcaulescens такође je 
секундарног порекла. Она je несумњиво постала; на рачун поти- 
снутих шума y горњим деловима шумског појаса. У њен састав 
улазе већи број врста, од којих су најважније Asperula condensata, 
Campanula abietina, Dianthus deltoïdes, Genista depressa, Myosotis 
suaveolens, Pimpinella alpestris, Potentilla ternata, Bariunculus oreo- 
philus. Ha рачун шума y Јужној Орбији вероватно постају такође 
и заједнице планинских вриштина са врстама: Bruckenthalia ' spicu- 
lifolia, Genista depressa, G. sagittalis, Juniperus nana, Vaccinium

*) Ове je заједнице издвојио и испитао Хорват.33



Myrtillus, V. uliginosum. Ha надморским' висииама преко 2100 мб- 
тара развијена je заједница Festuca Halleri и Geum montanum. Ha 
истим висинама, али на јако истакнутим стаништима, налазимо 
биљну заједницу врста Carex curvula, Sesleria comosa или Juncus 
trifidus. Вриштине на овој висини чине заједницу врста Empetrum 
nigrum — Vaccinium uliginosum. Често je y горњим деловима овог 
појаса чак на висинама од 2400 метара на сувљој, плиткој, скелет- 
ној подлози доста проширена биљна заједница Festuca supina.....

Од барских заједница на силикатним планинама Јужпе. Ср- 
бије истичу ce три: заједница врста Oirsium appendiculatum — Cal
tha laeta поред потока и извора, затим заједница из J^e^champsia 
caespitosa — Geum coccineum, која je распрострањен^на обалама 
мирних текућица, на којима je омогућено нагоми^гавање већих 
маса муља и хумуса. Али je најинтересантнија и најбогатија енде- 
мична заједница Narthecium scardicum — Carex Oeđeri, која je увек 
строго везана за места крај слабих потока и извора, чинећи око 
њих само узан обруб. Даље на дубљем и сувљем тлу узимају маха 
друге биљне заједнице.

Вегетацију високопланинског nojaća кречњачких планина та- 
кође састављају заједнице отворених биљних групација на стенама 
и суватске заједнице. Биљне заједнице на стенама карактеришу ce 
присуством ендемичне врсте Ramondia Nathaliae. Западније од ли- 
није Суха Fopa — Јакупица она je заступљена сродном, и такође 
ендемичном врстом, R. serbica. Ha Јакупици y саставу ових зајед- 
ница, које дубоко силазе и y шумски појас, заступљена je опет 
ендемична врста Viola Košaninii. Ha стаништима, коja cy зашти- 
ћена од јаких ветрова y тим заједницама долазе Achillea holoseri- 
сеа, Anthyllia aurea, Asyneuma limonifolium, Athamanta Haynaldi, 
Carex laevis, Dianthus integer, D. silvester, Draba elongata, Koeleria 
cristata, Minuartia clandestina, Potentilla speciosa, Saxifraga brevi- 
folia, S. coriophylla, S. Friderici Augusti, Thymus albanus и др. Ha 
изложеним стаништима уз елиминацију ових појављују ce y ве- 
ликом броју Dryas octopetala, Potentilla apennina, Saxifraga scar- 
dica и др.

Умирене кречљачке осулине често обрашћују састојци једне 
заједнице, y којој доминирају ниске алписке врбе: Salix retusa и 
S. reticulata.

Суватске заједнице y кречњачким планинама по правилу су 
мршавије од оних на силикату. Заједница врста Helianthemum gran- 
diflorum-Onobrychis scardica, y којој cy честе и сталие такође: An- 
thyllis albana, Ач Vulneraria, Anthoxanthum odoratum, Bromus erectus, 
Carex laevis, Cerastium lanigerum, Festuca duriuscula, F. varia, Koele
ria eriostachya, Pimpinella alpestris, Phleum Michelii, Poa alpina, Satu- 
reia alpina,, Sesleria rigida, Silene Sendtneri, Thymus albanus и др. y 
цоређењу са осгалнм суватским заједницама на кречњацима најбо- 
гатија je и одликује ce релативно великом густином и бујношћу. 
Због тога она претставља велики економскд значај и вредност као 
одличан пашњак на кречњацима. Она ce јавља y многим плани-
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нама на висини између 1600 и 2300 метара, на местима, где ce дуже 
задржава снег.

Врхове и гребене планина изложене јаким ветровима, који 
зими односе са њих снег, насељавају сасвим отворене биљне гру- 
пације, y којцма су карактеристичне: Carex laevis, Helianthemum 
alpestre, уз већи број балканских ендемита, као што су: Anthyllis 
Košaninii, A. scardica, Dianthus jakupicensis, D. integer oxytropis di- 
narica, Saxifraga karadžicensis, Thymus Boissieri заједно ca алпи- 
ским биљкама ширег распрострањења y Европи као што су Dryas 
octopetala, Festuca rubra, Poa alpina, Silene acaulis и др. Економска 
вредност ових заједница много je мања него претходне заједнице 
врста Helianthemum grandiflorum-Onobrychis scardica.

Ha кречњачкој подлози са дебљим наслагама хумуса појав- 
љује ce y базифилним заједницама, након испирања база већи 
број ацидифилних биљака, које долазе овде из биљних заједница 
на еиликатима. На. тај начин развике вегетације y високопланин- 
ској области Јужне Србије, свуда где je το омогукено физикогео- 
графским моментима, иде y правцу стварања ацидифилних зајед- 
ница. Пошто суватске ацидифилне заједнице претстављају највећу 
економску вредност, потребно je да ce y рационалном сточарству 
поведе рачуна о тој природној сукцесији. Ради тога важно je да 
ce одреди граница, до које могу да ce оптерекују високопланински 
сувати. Њихово прекомерно експлоатисаље води или стварању мање 
корисних суватских заједница типца или уништа.вању земљишног 
слоја, што ce дешава услед прекомерног гажења од стоке и јаких 
ерозионих процеса. Последњим процесима вракају ce већ створене 
богате ацидифилне суватске заједнице поново y почетни стадијум 
сиромашних заједница. Неопходно je такође одредити, где и y ко- 
ликој мери могу да ce уништавају паљењем високопланинске за- 
једнице ниског шибља, y тежњи за проширивањем суватских паш- 
њака. Јер ове дрвенасте заједнице несумљиво играју y високопла- 
нинској области улогу регулатора атмосферских талога, чувајући 
земљиште од ерозије као што то чине шуме y својем појасу. И 
најзад неопходно je y циљу рационалног експлоатисања пашњака 
искоришћавати научне резултате фитосоциолошких испитивања23»33» 
узевши их као базу за класификацију.

Као што видимо, y Јужној Србији сада нема ни једног кутка, 
где je човек оставио на миру биљни покривач. Човек ипак није 
нешто ванприродно или случајно. Он je исто тако члан Велике 
Животне Заједнице, те према томе и сви су његови/утицаји »при- 
родни«. Али нису све последице тих утицаја за њега самог корисне!

Ради тога човек мора да своје екстензивно експдоатисање биљ- 
ног покривача претвори y разумно и рационално. Није то случај 
што ce сручило камење y нашим карсним областима, него ce ово 
десило као логичка последица сталног неразумног и слепог иско- 
ришкавања или боље рећи разоравања и уништавања y току ду- 
гог низа векова дрвенасте вегетације од стране чорека,
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