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О ПО СЛЕ ДИ ЦА МА ДЕ ФО РЕ СТА ЦИ ЈЕ  
У ДРУ ГОЈ ПО ЛО ВИ НИ XIX ВЕ КА

СА ЖЕ ТАК: Про ме на кли ме де ло ва њем ан тро по ге них узро ка за по че ла 
је кр че њем шу ма ра ди ши ре ња об ра ди вих по вр ши на и ста ни шта за рас ту ће 
ста нов ни штво. Од XVI II ве ка, чо век је на кли му де ло вао и ин ду стриј ском 
про из вод њом. На уч ни ци су од ско ро са мог по чет ка би ли све сни ути ца ја ин-
ду стри је на кли му. Ср би ја, као пе ри фер ни део Осман ског цар ства, а ка сни је 
као др жа ва са дру штвом без аку му ли ра ног ка пи та ла, оста ла је ван са вре ме них 
то ко ва у по гле ду раз во ја ин ду стри је. Ипак, због по ве ћа ња ста нов ни штва и 
раз во ја по љо при вре де за сно ва не на кр че њу, и ње не шу ме су уни шта ва не. Раз-
ли чи ти члан ци об ја вље ни у ча со пи су Те жак опи су ју еко ло шке про ме не са 
на ро чи тим на гла ском на про ме не ло кал не кли ме под ути ца јем де фо ре ста ци-
је, што по ка зу је да је део срп ске јав но сти био све стан ути ца ја обе шу мља ва ња 
на тај про цес.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:Ср би ја, XIX век, пре дин ду стриј ски пе ри од, еко ло ги ја, 
ло кал на кли ма, де фо ре ста ци ја, Те жак

Основ ни циљ људ ских за јед ни ца био је при ку пља ње сред ста ва нео п-
ход них за жи вот и пра вље ње ре зер ви за зи му. У по чет ку, до тих сред ста ва 
долазилo сe ло вом и са ку пља њем пло до ва, ка сни је, об ра ђи ва њем зе мље.1 
За по тре бе ра сту ћег ста нов ни штва – њи хо вих ста ни шта и про сто ра за усе ве 
– по сте пе но су кр че на шум ска про стран ства. Про це сом де фо ре ста ци је 
чак је и у пре дин ду стриј ском до бу чо век де ло вао на ло кал ну кли му.2 Ен гле-
ска је би ла пр ва др жа ва у ко јој су шу ме би ле то ли ко уни ште не да су се у 
XVI ве ку осе ти ле не га тив не стра не обе шу мља ва ња. Уни шта ва ње шу ма до-
ве ло је до по ску пље ња и не ста ши це др ва за огрев, од но сно до пр ве енер гет-
ске кри зе. Ова кри за пре ва зи ђе на је за по чи ња њем ко ри шће ња угља уме сто 

1 Car lo Ci pol la, The eco no mic hi story of world po pu la tion, Bal ti mo re 1962, 18.
2 Pe ter At kins, Ian Sim mons, Brian Ro berts, Pe o ple, Land and Ti me: A Hi sto ri cal In tro duc tion 

to the Re la ti ons Bet we en Lan dsca pe, Cul tu re and En vi ron ment, New York 2014, 93–98; Alan Ro bock, 
Hans Fri e drich Graf, “Ef fects of pre –in du strial hu man ac ti vi ti es on cli ma te”, Che mosp he re XXIX, 
5 (1994), 1087–1097.
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др ва.3 У по чет ку, угља је би ло у оби љу на по вр шин ским ко по ви ма. Ме ђу тим, 
вре ме ном су по вр шин ски ко по ви ис цр пље ни и угаљ се мо рао ко пати на ве ћим 
ду би на ма. За до би ја ње угља из јам ских ко по ва ис ко ри шће на је пр ва пар на 
ма ши на (1712).4 То ком XIX ве ка, пар на ма ши на је на шла сво ју пот пу ну при-
ме ну у ин ду стри ји, од но сно про из вод њи, и тран спор ту, што је до дат но ути-
ца ло на кли му.

Ути цај ин ду стри је на кли му био је ја сан на уч ној за јед ни ци ско ро од са-
мог по чет ка ин ду стри ја ли за ци је. Ра до ви швед ских на уч ни ка Сван теа Аре-
ни ју са и Ар ви да Хог бо ма, ма да ни су пред ви де ли пра ву бр зи ну пред сто је ћих 
про ме на, за че так су про у ча ва ња фе но ме на гло бал ног за гре ва ња. Они су за-
кљу чи ли да се кон цен тра ци ја угљен-ди ок си да по ве ћа ва чо ве ко вим де ло ва-
њем, по себ но под ути ца јем ин ду стри је, што је ути ца ло на кре та ње, од но сно 
по ве ћа ње, тем пе ра ту ре. Ова об ја шње ња су по ла зне тач ке за раз у ме ва ње 
фе но ме на ко ји да нас на зи ва мо „ефе кат ста кле не ба ште”.5 Чо ве ков ути цај на 
кли му за по чет је де фо ре ста ци јом, а ин ду стри ја ли за ци јом је са мо по ја чан. 

Кли мат ске про ме не, али и дру ге еко ло шке про ме не, при ме ће не су и у 
Ср би ји то ком XIX ве ка. У ча со пи су Те жак, зва нич ном гла си лу Срп ског по-
љопри вред ног дру штва, об ја вље но је ви ше чла на ка у ко ји ма су те про ме не 
опи са не.6 Члан ке о ко ји ма је реч пи са ли су др жав ни чи нов ни ци, ујед но чла-
но ви Срп ског по љо при вред ног дру штва. Они су за па жа ли ве ће осци ла ци је 
и днев них и го ди шњих/се зон ских тем пе ра ту ра, по ве ћа ње ја чи не ве тр о ва, 
сма ње ње вла жно сти и ква ли те та ва зду ха, пре су ши ва ње из во ра пит ке во де, 
али ујед но и ве ћи број по пла ва. На ве де не про ме не при пи си ва ли су обе шу-
мља ва њу.7 

Глав ни циљ ау торâ чла на ка у Те жа ку ко је смо ко ри сти ли као из во ре 
био је да скре та њем па жње на на ве де не про ме не упо зо ре на штет ност обе шу-
мља ва ња. Они су же ле ли да до при не су про ме ни од но са пре ма шу ма ма кроз 
бу ђе ње све сти о штет но сти де фо ре ста ци је. Јо ван Ми о дра го вић, је дан од ау то ра, 
на сле де ћи на чин опи сао је и на ме ре са ко ји ма је из дао чла нак и упо зо рио 
чи та о це на по сле ди це не план ског се че ња шу ма: „Ја ка жем са мо, да је кли ма 
у на шој зе мљи [Србији] про ме ње на, да је по гор ша на, и да још го ра би ти мо же, 
и да нас он да још ве ћа зла че ка ју, и да ће он да доц кан би ти све вај ка ње и сви 
ску пи на по ри про ти ву за ла ко ја на ста ну. И кад би нас ка ка еко ном ска не во ља 
на те ра ла да утре мо све шу ме у на шој отаџ би ни, да ута ма ни мо све и ста ро и 
мла до из ко ре на, да ниг де др ве та не ма, ка ко би он да из гле да ла на ша зе мља? 
Ако то мо же мо да по ми сли мо, он да ће мо, зна ти шта гу би мо у шу ма ма. Она 

3 John Ur lic Nef, “An Early Energy Cri sis and Its Con se qu en ces”, Sci en ti fic Ame ri can 237 
(No vem ber, 1977), 140–151.

4 Ric hard Le slie Hills, Po wer in the In du strial Re vo lu tion, Man che ster 1970, 134.
5 Spen cer We art, The Car bon Di o xi de Gre en ho u se Ef fect (До ступ но на: https://hi story.ai p.

or g/cli ma te/pdf /CO2.pdf ; При сту пље но: 25. 9. 2019).
6 Срп ско по љо при вред но дру штво осно ва но је 1869. го ди не с ци љем про мо ви са ња 

са вре ме них по љо при вред них спра ва и ме то да об ра де зе мље ра ди уна пре ђе ња це ло куп не 
срп ске по љо при вре де. Пре ма: „Про грам Те жа ков”, Те жак 1 од 10. фе бру а ра 1869, 1–2.

7 Срп ска ин ду стри ја XIX ве ка би ла је вр ло не раз ви је на, због че га о ње ном ути ца ју на 
кли му не ма ни го во ра. Ви ше о ин ду стри ји у Ср би ји у XIX ве ку ви де ти у: Ни ко ла Ву чо, Раз вој 
ин ду стри је у Ср би ји у XIX ве ку, Бе о град 1981; Ра то мир Ђу ни си је вић, Осни ва ње ин ду стриј ских 
пред у зе ћа и раз вој ин ду стри је у Ср би ји до 1918. го ди не, Бе о град 1990.
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[земља] би из го ре ла од сун ца; она би се ис пу ца ла, из ја ру га ла и ур ни са ла; њу 
би од не ла во да и ве тар и убио град; у њој би за вла да ле сва ко ја ке бо ле шти не 
и не во ље, она би по ста ла не спо соб на за рад и жи вот људ ски; њу би гу се ни це 
по је ле, она би опу сте ла [подвукао Ј. Миодраговић]”.8 Же ле ћи да спре че обе-
шу мља ва ње обра зо ва ни љу ди ко ји су би ли по себ но за ин те ре со ва ни за при-
ли ке у по љо при вре ди и раз вој те де лат но сти, отво ри ли су пи та ња еко ло шких 
и кли мат ских про ме на у Ср би ји у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Они су сво ја 
за па жа ња и ин тер пре та ци је об ја ви ли у Те жа ку, ли сту на ме ње ном по љо при-
вред ни ци ма. На осно ву тек сто ва из Те жа ка мо гло би се про це ни ти и ко ли ко 
је срп ско дру штво би ло све сно еко ло шких и кли мат ских про ме на, да ли је 
не што чи ње но да се спре че и уко ли ко је сте чи ње но – да ли је то би ло ефи ка-
сно. Кли мат ске про ме не су про блем ко ји се очи глед но про те же од XIX ве ка 
до да нас и ве ро ват но је та ко због не до вољ них ме ра учи ње них да се ова по ја ва 
за и ста спре чи. Овај рад мо же да по слу жи као по ла зна тач ка за по ре ђе ње 
на чи на на ко ји је у срп ском дру штву ства ра на, а по том и ја ча на свест о узро-
ци ма и ва жно сти кли мат ских про ме на, ко ра ци ма пред у зи ма ним за спре ча-
ва ње кли мат ских про ме на и, по себ но, њи хо вој ефи ка сно сти. Хте ли не хте ли, 
на ме ће се ути сак да ни на јед ном од тих по ља од XIX ве ка до да нас ни су 
по стиг ну ти зна чај ни ре зул та ти, иа ко су кли мат ске про ме не и не ки од ње них 
узро ка ра но уо че ни у срп ском дру штву. Јав но мње ње и за ко но дав ци оста ли 
су у ве ли кој ме ри рав но ду шни на све уоч љи ви је не га тив не по сле ди це.

Не ке од пр вих уо че них по сле ди ца де фо ре ста ци је ве за не су за про ме не 
тем пе ра ту ре ва зду ха и уче ста лост и ин тен зи тет сушâ. У јед ном од чла на ка 
је на гла ше но да је обе шу мља ва ње учи ни ло ми кро кли му „су ро вом и не у год-
ном за жи вот”.9 Скре ну та је па жња пре све га на про ме не тем пе ра ту ре. Днев не 
тем пе ра ту ре су, пре ма њи хо вом ми шље њу, осци ли ра ле ви ше не го ра ни је. 
То ком сун ча них да на тем пе ра ту ре су би ле ви ше не го до та да и то је при пи-
са но не до стат ку шу ма као при род них убла жи ва ча сун че вог зра че ња. Ноћ не 
тем пе ра ту ре, с дру ге стра не, би ле су ни же. Да су ау то ри чла на ка у Те жа ку 
има ли пра во по твр ђу ју и кли ма то ло зи. Зе мља без ве ге та ци је или са ни ском 
ве ге та ци јом се бр же и ја че за гре ва ла не го по шу мље не обла сти. За гре ја ни 
ва здух пео се у ви си ну, што због то га што је био ре ђи од хлад ног ва зду ха, 
што због то га што је тем пе ра ту ра ва зду ха те жи ла да се из јед на чи. Уко ли ко 
је у бли зи ни би ла шу ма, за гре ја ни ва здух кре тао би се ка хлад ни јем ва зду-
ху у шу ми. Ова кво стру ја ње ва зду ха хла ди ло је по ља и за гре ва ло шу ме 
то ком да на. Уве че, про цес се од ви јао у су прот ном сме ру: ва здух у по љи ма 
на гло се хла дио, те је на ње го во ме сто до ла зио то пли ји ва здух из шу ма.10 

8 Јо ван Ми о дра го вић, „Про ме на кли ме у Ср би ји”, Те жак 28 (17. јул); 29 и 30 (26. сеп-
тем бар 1881); 29 и 30 (26. сеп тем бар 1881), 458.

9 Дра гу тин Б. Ђор ђе вић, „Шу мар ство: Не што о шу ми у по гле ду на зе мљо рад њу”, Те-
жак 6 од 9. фе бру а ра 1880, 46. У свим члан ци ма ко ри шћен је тер мин „кли ма”. Опи са не 
про ме не при пи си ва не су обе шу мља ва њу и од но си ле су се са мо на Ср би ју. Сто га је ја сно да, 
уко ли ко је про ме на би ло, ни су мо гле би ти у пи та њу про ме не кли ме, од но сно ма кро кли ме, 
већ ло кал не, од но сно ми кро кли ме.

10 Вуч ко С. Бог да но вић, „Шу мар ство: По тре ба уре ђе ња на шег шу мар ства”, Те жак 41 
(11. ок то бар), 405–406; 42 (18. ок то бар); 43 (25. ок то бар 1880); Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 47, 49; Ко-
ста Б. Ђор ђе вић, „Ко ли ко је кад то пли је или лад ни је у шу ми не го у по љу” (да ље: „Ко ли ко 
је кад то пли је или лад ни је”), Те жак 6 од 1. ју на 1883, 355–362; Ј. Ми о дра го вић, н. д., 29 и 30 
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Ка ко су шу ме кр че не, њи хов бла го тво ран ути цај у кру же њу то плог и хлад ног 
ва зду ха се сма њи вао.

По ред то га што је при ме ће но да су сун ча ни да ни по ста ја ли то пли ји, 
при ме ће но је и да су хлад ни да ни по ста ја ли хлад ни ји. Оштри на днев них 
тем пе ра ту ра при пи са на је та ко ђе обе шу мља ва њу, од но сно не до стат ку за шти-
те од ве тр о ва ко ју су шу ме при род но пру жа ле. Ис ти ца ли су да су ве тр о ви, 
ко је шу ме ни су убла жа ва ле, хла ди ли зе мљу и ва здух и до при но си ли па ду 
тем пе ра ту ре.11

Ау то ри ко ји су пи са ли за Те жак при ме ти ли су и да је вла жност ва зду ха 
би ла ма ња не го ра ни је, што су та ко ђе при пи са ли сма њи ва њу шу ма. Па да-
ви не су на гло ис па ра ва ле са тла уко ли ко је оно има ло ни ску ве ге та ци ју или 
је би ло без ње, јер су ди рект но би ле из ло же не сун че вом зра че њу. За ла га ли су 
се за очу ва ње шу ма, јер је др ве ће убла жа ва ло сун че во зра че ње, те је и ис па-
ра ва ње на кон па да ви на би ло по сте пе ни је. У не ко ли ко чла на ка ис так ну то је 
да је сма ње ње шу ма ути ца ло и на сма ње ње ко ли чи не ки ша. Уо че но је да су 
су ше по ста ја ле че шће, по што се вла жност ва зду ха сма њи ва ла, што је, опет, 
по ве за но са обе шу мља ва њем. Пра ви је па ра докс, али, жал бе на су ше пра ти ле 
су жал бе на че шће по пла ве. Ау то ри чла на ка у Те жа ку пра вил но су при ме ти-
ли уло гу шум ског ра сти ња у спре ча ва њу бу ји ца. Оно је спре ча ва ло ства ра ње 
бу ји ца пред ста вља ју ћи пре пре ку во ди на кон па да ви на. То је би ло по себ но 
ва жно, јер су бу ји це са обе шу мље них па ди на од но си ле зе мљу и усе ве, до во-
ди ле до на глог по ра ста во до ста ја у ре ка ма у ни зи ја ма и по пла ва.12

Пре ма ре чи ма Вуч ка Бог да но ви ћа „По сље ди це од са ти ра ња шу ма ми 
[становништв о Србије] већ ја ко опа жа мо у че шћим по ја ва ма ра зних еле мен-
тар них не по го да, – као што су на гле и су ви шне ки ше а са тим на рав но ме-
сти мич не по пла ве, а од ма за тим ду ге и же сто ке су ше и т. д. Већ по ја ве ових 
не по го да а на ро чи то опа же не из ме не у по чи ња њу, тра ја њу и пре ста ја њу 
го ди шњих вре ме на као и ја ка од сту па ња у по ја ву ки шних, ве тро ви тих и 
сун ча них да на, – све то иза зи вље и код нај про сти јих по ми сао: да ли све то 
дру га чи је би ва са да но пре не ко ли ко го ди на, оту да, што у тој и тој око ли ни 
не ма ви ше шу ма, као што не гда бе ху”.13 Из ве шта ји сре ских и окру жних 
на чел ни ка о ста њу по љо при вре де по твр ђу ју пи са ња у Те жа ку. У ма њој или 

(26. сеп тем бар 1881), 457–459; Ву ка шин Пе тро вић, „Од ка квог су упли ва шу ме на ва здух”, 
Те жак 23 од 15. ок то бра 1875, 185–186; Ди ми три је М. Ру жић, „О ва жно сти шу ма”, Те жак 
23; 24 (9. јун; 16. јун 1891), 23 (9. јун 1891) 195–197; 24 (16. јун 1891), 205–206.

11 Д. Б. Ђо р ђе вић, н. д., 47, 49; К. Б. Ђор ђе вић, „Ко ли ко је кад то пли је или лад ни је”, 356–361; 
Дра гу тин М. Јо ва но вић, „О ва жно сти шу ма уоп ште”, Те жак IX; X (сеп тем бар; ок то бар 1882), 
IX (сеп тем бар) 482, X (ок то бар), 541; Сте ван Ма чај, „Уплив шу ма”, Те жак 4; 5 (25. март; 10. 
април 1869), 4 (25. март 1869), 48; Ј. Ми о дра го вић, н. д., 29 и 30 (26. сеп тем бар 1881), 458; Ми ха-
и ло С. Ри знић, „До пи си: Пр ћи ло ви ца, 30. апри ла 1894. г.”, Те жак 31 (10. јул 1894), 270–271.

12 В. С. Бог да но вић, н. д., 41 (11. ок то бар 1880), 405–407; 42 (18. ок то бар 1880), 413; Д. 
Б. Ђор ђе вић, н. д., 49; Јо ван. М. Је кић, „Да се и на ше шу ме не за бо ра ве”, Те жак 20 (14. мај 
1889), 160; Исти, При ло зи за исто ри ју шу мар ства у Ср би ји (да ље: При ло зи), Бе о град 1928, 
42–47; Д. М. Јо ва но вић, н. д., IX (сеп тем бар), 480–482, X (ок то бар), 540–541; Ј. Ми о дра го вић, 
н. д., 29 и 30 (26. сеп тем бар 1881), 456–460; Љу бо мир Ни ко лић, „Не ко ли ко ре чи о по пла ва ма 
и сред стви ма ка ко да се оне уне ко ли ко од кло не”, Те жак 7 (14. фе бру ар 1881), 110; Алек сан-
дар Стој ко вић, „Шу ме чи не да се кли ма ме ња и зе мља бо ље ра ђа”, Те жак 9 (15. март 1870), 
103–105; „Шу ма”, Те жак 21 (15. сеп тем бар 1874), 170–171.

13 В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 413.
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ве ћој ме ри, на су ше и по пла ве и њи хов ути цај на усе ве жа ли ли су се од ре ђе ни 
сре ски и окру жни на чел ни ци 1870, 1873, 1875, 1877, 1884–1887, 1889, 1890–1892. 
и 1895. го ди не. То ком на ве де них го ди на и пе ри о да, раз ли чи те сре зо ве и окру-
ге еле мен тар не не по го де по га ђа ле су у раз ли чи тим раз ме ра ма.14 То ком 1871. 
ши ром Ср би је би ле су ве ли ке по пла ве, а го ди на ко ја је усле ди ла – 1872, била 
је су шна. И 1879. и 1888. го ди на оце ње не су као су шне у из ве шта ји ма о ста њу 
по љо при вре де, ма да је то ком ових го ди на за бе ле же но и не ко ли ко по пла ва у 
раз ли чи тим сре зо ви ма. Су ше су оме ле раз вој усе ва и у мар ту 1893. го ди не, 
а од ма ја до ју ла 1894. су ше су та ко ђе за бе ле же не. Ве ли ке по пла ве, пак, биле 
су то ком 1896. и 1897. го ди не.15 Ау то ри Те жа ко вих чла на ка би ли су са вре-
ме ни ци ових еле мен тар них не по го да. Ве ро ват но су њи ма би ли под стак ну ти 
на пи са ње и мо жда су упра во ове еле мен тар не не по го де опи си ва ли у сво јим 
члан ци ма.

Пре ма схва та њу ау то ра Те жа ко вих чла на ка, по сто ја ње или од су ство 
шум ског по кри ва ча би ло је по ве за но и са из во ри ма ре ка. Сма тра ли су да је 
шум ско тло ап сор бо ва ло во ду на кон па да ви на и та ко олак ша ва ло на ста ја ње 
и из во ра по то ка и ре ка, као и из во ра пит ке во де. Твр ди ли су да због обе шу мља-
ва ња сла бе из во ри по то ка и ре ка и да се због то га сма њу је и во до стај у њи ма, 
а не ки од њих су и пе ри о дич но ису ши ва ње по то ка и ре чи ца до ве ли у ве зу 
са обе шу мља ва њем. Алек сан дар Стој ко вић ис та као је ди рект ну ве зу из ме ђу 
обе шу мља ва ња и из во ра пит ке во де: „јошт већ ма па да у очи, као што ис ку-
сни љу ди из на ђо ше и до ка за ше, да за 50 го ди на ова мо све је ма ње из во ра и 
да во де не ста је у ре ка ма”.16 

Ау то ри Те жа ко вих чла на ка при ме ти ли су и про ме не у ква ли те ту ва зду-
ха и по ве за ли их са обе шу мља ва њем. Сма тра ли су да је сма ње ње по вр ши на 
под шу мом ума њи ло све жи ну ва зду ха. По ве ћа ну скло ност гро зни ца ма и 

14 Ово је те ма ко ја за слу жу је по себ но ис пи ти ва ње или, чак, ви ше ис тра жи ва ња, с јед не 
стра не, због сво је обим но сти, а с дру ге, због по тре бе да се ис пи та ју при ли ке у ма њим ге о-
граф ским обла сти ма.

15 Ар хив Ср би је (АС), Ми ни стар ство фи нан си ја, Еко ном но оде ље ње (МФ-Е), 1870, ф. 
XIV, Р. 6; 1870, ф. XV, Р. 59; 1870, ф. XV, Р. 188; 1870, ф. XVI, Р. 126; 1870, ф. XVII, Р. 1; 1870, ф. 
XVI II, Р. 2; 1870, ф. XVI II, Р. 1; 1871, ф. X, Р. 3; 1872, ф. II, Р. 72; 1872, ф. X, Р. 1; 1874, ф. XII, Р. 1; 
1875, ф. XII, Р. 40; 1877, ф. IX, Р. 1; 1879. ф. VII, Р. 68; 1879, ф. XII, Р. 2; 1881, ф. VI II, Р. 2; Ми ни-
ста р ство на род не при вре де, Оде ље ње за зе мљо рад њу и сто чар ство (МНП-З), 1883, не фа сци ку-
ли са на гра ђа; 1884, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1885, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1886, ф. II, Р. 48; 
1886, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1887, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1888, ф. II, Р. 53; 1888, ф. IV, Р. 1; 
1888, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1889, ф. VI, Р. 266; 1889, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1891, ф. IV, Р. 
365; 1891, ф. V, Р. 361; 1891, ф. VI, Р. 381; 1891, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1892, ф. I, Р. 76; 1892, ф. 
III, Р. 252; 1892, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1893, ф. IV, Р. 24; 1894, ф. II, Р. 86; 1895, не фа сци ку ли-
са на гра ђа; 1896, ф. I, Р. 35; 1897, не фа сци ку ли са на гра ђа; 1898, не фа сци ку ли са на гра ђа. Тре ба 
на по ме ну ти да ни ар хив ска гра ђа не мо же пру жи ти пот пу ну сли ку ути ца ја еле мен тар них не-
по го да на усе ве. На и ме, окру жни и сре ски на чел ни ци ни су са свим рев но сно ис пу ња ва ли оба-
ве зу под но ше ња из ве шта ја о ста њу усе ва и по љо при вред ним ра до ви ма. И оно што су сла ли 
ни је увек би ло аде кват но чу ва но. Па ја Ми хај ло вић за бе ле жио је у сво јим днев ни ци ма не мар 
пре ма до ку мен ти ма Глав не кон тро ле, ко ји су про да ва ни као ста ра хар ти ја. Иа ко та ква не бри-
га ни је за бе ле же на у слу ча ју гра ђе Ми ни стар ства фи нан си ја и Ми ни стар ства на род не при-
вре де, у чи јој над ле жно сти је би ла бри га о по љо при вре ди, она је ипак би ла мо гу ћа. Пре ма: 
Па вле Па ја Ми хај ло вић, Днев ни ци (прир. Ја сми на Ми ла но вић), Бе о град 2010, 179–180.

16 Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 47; Д. М. Јо ва но вић, н. д., IX (сеп тем бар), 480; Љ. Ни ко лић, 110; 
А. Стој ко вић, н. д., 104; „Шу ма”, 170.
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плућ ним бо ле сти ма сво јих са вре ме ни ка при пи си ва ли су упра во сма ње њу 
ква ли те та ва зду ха.17

Тврд ње ау то ра Те жа ко вих чла на ка о еко ло шким и ло кал ним кли мат ским 
про ме на ма сва ка ко су за сно ва не на њи хо вим ути сци ма. Са ми ау то ри би ли 
су све сни да би за па жа ња тре ба ло пот кре пи ти до ка зи ма. Као нај а де кват ни ји 
на чин за по твр ђи ва ње сво јих тврд њи ви де ли су ме те о ро ло шка ме ре ња. Јо ван 
Ми о дра го вић, је дан од ау то ра чла на ка у Те жа ку, схва тао је „[да] не ма мо [он 
лич но и ње го ви савременици] ја ких фа ка та, као што је н. пр. ме ре ње тем пе-
ра ту ре у ра зно до ба го ди не”. Ипак, био је уве рен у од ре ђе не по сле ди це де фо-
ре ста ци је: „по про ме ње ном узро ку мо же мо на си гур но за кљу чи ти и на про-
мење не по сле ди це... Узрок – шу ме, про ме њен је, оче вид но је да и по сле ди це 
– кли ма и род ност [земље], не ће оста ти иста”.18 У не до стат ку кван ти та тив них 
по да та ка и да нас је те шко објек тив но про це ни ти тач ност тврд њи из ре че них 
у Те жа ку.

Нај ра ни ја ме те о ро ло шка ме ре ња у Ср би ји оба вља на су ама тер ски, тру-
дом Вла ди ми ра Јак ши ћа. Он је лич но ме рио ва зду шне тем пе ра ту ре на Се ња-
ку од 1848. го ди не до сво је смр ти (1899). За слу жан је и за ус по ста вља ње пр ве 
мре же ме те о ро ло шких ста ни ца 1856. го ди не. Ста ни це Јак ши ће ве ме те о ро ло-
шке мре же на гло су за тва ра не по сле 1862. го ди не, што се по ве зу је са ње го вим 
пре ла ском са ме ста про фе со ра Ли це ја на по ло жај у Ми ни стар ству фи нан си ја. 

Од ме ре ња ко ја је Јак шић оба вио или су оба вље на под ње го вим над зо-
ром, об ја вље ни су тек по не ки ре зул та ти. Ре зул та те ме ре ња на Се ња ку за пе-
ри од од 1848. до 1854. го ди не об ја вљи вао је сâм Јак шић у Гла сни ци ма Дру штва 
срп ске сло ве сно сти. Лич но је при ре дио за из да ва ње и ре зул та те до би је не на 
мер ним ста ни ца ма у Бе о гра ду, Бру сни ци, Ка ра нов цу (Кра ље ву), Кра гу јев цу, 
Ло зни ци, Мај дан пе ку, Па лан ци, Убу и Шап цу то ком 1856. го ди не. На кра ју, 
у Др жа во пи су Ср би је об ја вио је и сред ње ме сеч не тем пе ра ту ре и па да ви не у 
це лој Ср би ји од 1856. до 1862. го ди не.19 Сви ти из во ри би ли су до ступ ни ауто-
ри ма чла на ка у Те жа ку, али ни је мо гу ће утвр ди ти да ли су и ко ри шће ни, бу-
ду ћи да ди рект них по зи ва ња на ме ре ња тем пе ра ту ре ва зду ха у њи ма не ма.

Но ву мре жу ме те о ро ло шких ста ни ца по кре нуо је Ми лан Не дељ ко вић 
1888. го ди не. Ре зул та ти ме ре ња од 1888. су об ја вљи ва ни на ви ше ме ста: у 

17 В. С. Бог да но вић, н. д., 41 (11. ок то бар 1880), 406; Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 49; Ј. М. Је кић, 
„Да се и на ше шу ме не за бо ра ве”, 161; Д. М. Јо ва но вић, н. д., IX (сеп тем бар) 481, X (ок то бар) 
541–542; С. Ма чај, н. д., 5 (10. април 1869), 62.

18 К. Б. Ђор ђе вић, „Ко ли ко је кад то пли је или лад ни је”, 356–357; Ј. Ми о дра го вић, н. д., 
29 и 20 (26. сеп тем бар 1881), 456. 

19 Вла ди мир Јак шић, „Гра ђа за др жа во пис Ср бие: Кли ма ти че ска од но ше ња зе мље”, 
Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти III (1851), 262–276; Исти, „Кли ма тич на од но ше ња 
зе мље”, Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти VI II (1856), 283–350; Исти, „Кли ма тич на 
од но ше ња зе мље у го ди ни 1854”, Гла сник Дру штва срб ске сло ве сно сти VII (1855), 280–302; 
Исти, „Кли ма тич на од но ше ња зе мље у по ло ви ни де вет на е стог ве ка”, Гла сник Дру штва 
срб ске сло ве сно сти VI (1854), 227–269; Ме те о ро ло шка де лат ност Вла ди ми ра Јак ши ћа 
(прир. Да ни ца Спа со ва), Бе о град 1987, 6–7; „Кли ма тич на од но ше ња Сер бие у го ди ни 1862”, 
Др жа во пис Ср бие I, Бе о град 1863, 1–9. На осно ву са чу ва них днев ни ка ме ре ња на Се ња ку, 
ко ји об у хва та ју пе ри о де од 1848. до 1865. и од 1876. до 1899. го ди не, Вла ди мир Би лак и Не-
дељ ко То до ро вић утвр ди ли су сред ње ме сеч не тем пе ра ту ре за по ме ну те пе ри о де. Пре ма: В. 
Јак шић, Днев ни ци ме те о ро ло шких ме ре ња (прир. Вла ди мир Би лак и Не дељ ко То до ро вић), 
Бе о град 2014, 11–12.
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Про свет ном гла сни ку, Срп ском тех нич ком ли сту, Срп ским но ви на ма и Те-
жа ку, за тим и у ста ти стич ким го ди шња ци ма. Ме ђу тим, ни ти по да ци ни су 
са свим упо тре бљи ви. Ка ко је Не дељ ко вић сâм по ја снио, са об ја вљи ва њем 
ре зул та та у Срп ским но ви на ма ста ло се јер су „[рез ултати] ... не у ред но штам-
па ни, и ... Др жав на штам па ри ја је пре ста ла сла ти свог ше гр та за од но ше ње 
[материјала Бе о град ске опсерваторије] у штам па ри ју”.20 

Не мо же се про це ни ти ни тач ност ути са ка ау то ра Те жа ко вих чла на ка 
о по сле ди ца ма де фо ре ста ци је са ста но ви шта ствар ног сте пе на обе шу мље-
но сти у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. На и ме, пре ци зни ста ти стич ки по да ци о 
срп ским шу ма ма то ком XIX ве ка не по сто је. Др жав на ад ми ни стра ци ја се тек 
1884. го ди не за ин те ре со ва ла за по пи си ва ње по вр ши на под шу ма ма бу ду ћи 
да су та да шњом по ре ском ре фор мом шу ме по ста ле пред мет опо ре зи ва ња.

До XIX ве ка шу ме на те ри то ри ји Ср би је би ле су очу ва не, јер се ста нов-
ни штво пре те жно ба ви ло сто чар ством.21 Иа ко до 1878. го ди не Ср би ја ни је 
би ла не за ви сна, при вла чи ла је хри шћа не из окол них обла сти Осман ског цар-
ства, пре те жно зе мљо рад ни ке, јер су мо гли оче ки ва ти да ће до би ти зе мљу 
и офор ми ти по сед. Од сре ди не че твр те де це ни је до кра ја XIX ве ка, ста нов-
ни штво Ср би је уве ћа ло се, ка ко до се ља ва њем, та ко и на осно ву ви со ког 
при род ног при ра шта ја, ско ро че ти ри пу та.22

По љо при вре да је би ла и оста ла за ни ма ње ве ћин ског де ла срп ског ста-
нов ни штва то ком XIX ве ка, а ка рак те ри сао је пре ла зак са до ми нант ног 
сто чар ства на до ми нант но ра тар ство.23 Ра тар ство се раз ви ја ло на осно ву 
ши ре ња об ра ди вих по вр ши на, а ши ре ње об ра ди вих по вр ши на сма тра ло се 
нај зна чај ни јим узро ком обе шу мља ва ња у Ср би ји XIX ве ка.24

Кр че ње је био ис цр пљу јућ и ду го тра јан про цес, ко ји је тре ба ло те ме-
ље но оба ви ти уко ли ко је пла ни ра но да се ис кр че ни про стор упо тре бља ва 

20 На та ли ја Јанц, „Раз вој ме те о ро ло шке слу жбе у Ср би ји то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка”, 
На у ка и тех ни ка у Ср би ји дру ге по ло ви не XIX ве ка: 1854–1904: ре фе ра ти са на уч ног ску па 
одр жа ног 7. и 8. ма ја 1996, Кра гу је вац 1998, 74–176. Ре зул та те ме ре ња са 24 ме те о ро ло шке 
ста ни це са из ве сним ис прав ка ма ис ко ри стио је Вик тор Кон рад и из ра чу нао сред ње тем пе-
ра ту ре и ко ли чи не па да ви на за пе ри од 1891–1910. Пре ма: Vic tor Con rad, “Beiträge zu ei ner 
Kli ma to grap hie von Ser bien”, Sit zung sbe ric hte der Ka i ser lic hen Aka de mie der Wis sen schaf ten 
mat he ma tisch-na tur wis sen scha ftlic hen Clas se, Band 125, Ab te i lung IIa: Mi ne ra lo gie, Bo ta nik, 
Zo o lo gie, Ana to mie, Ge o lo gie, Paläontologie, Wi en 1916, 1377–1417.

21 Ј. М. Је кић, При ло зи, 10, 19; Ду шан С. Си ме у но вић, Узро ци не ста ја ња шу ма у Ср би ји 
у XIX ве ку, Бе о град 1957, 42–49, 59–62; Ма ри Жа нин Ча лић, Со ци јал на исто ри ја Ср би је 
1815–1914: успо ре ни на пре дак у ин ду стри ја ли за ци ји, Бе о град 2004, 28–29.

22 Пре ма по пи су из 1834. го ди не, Ср би ја је има ла 666.859 ста нов ни ка, а 1900. го ди не 
2.529.196. Сход но по ве ћа њу бро ја ста нов ни ка, по ве ћа ва ла се и гу сти на на се ље но сти са 17,67 
ста нов ни ка по ки ло ме тру ква драт ном 1834. го ди не на 52,36 ста нов ни ка по ки ло ме тру ква-
драт ном 1900. го ди не. Пре ма: Ле по са ва Цви је тић, „По пис ста нов ни штва и имо ви не у Ср би ји 
1834. го ди не”, Ме шо ви та гра ђа XI II (1984), 16; „По пис ста нов ни штва у Кра ље ви ни Ср би ји 31. 
де цем бра 1900. го ди не: пр ви део”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XXI II, Бе о град 1903, 746.

23 Бо ја на Миљ ко вић-Ка тић, По љо при вре да Ср би је 1834–1867, Бе о град 2014, 69. По љо-
при вре дом се 1866. го ди не ба ви ло 92,31% ста нов ни штва, а 1895. го ди не 83,57%. Пре ма: „По-
пис људ ства у Ср би ји на кра ју 1866”, Др жа во пис Ср би је XII, Бе о град 1883, 88–90, 98, 100; 
„По пис људ ства Ср би је по за ни ма њу на кра ју 1866. (про ду же но из свез ке XII.)”, Др жа во пис 
Ср би је XI II, Бе о град 1887, 276–278; „По пис ста нов ни штва у Кра ље ви ни Ср би ји 31. де цем бра 
1895. го ди не: пр ви део”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XII, Бе о град 1898, 662–673.

24 Mo mir Sa mar džić, Mi li voj Beš lin, “De fo re sta tion of the Prin ci pa lity of Ser bia, 1830–1878: 
Over vi ew”, Ge o grap hi ca Pan no ni ca, XXI, 1 (March, 2017), 2–3.
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за ра тар ство.25 Срп ски се ља ци, при ли ком за хва та ња тру ди ли су се да за у зму 
по вр ши не ко је ни су би ле под шу мом. Ме ђу тим, за у зи ма ње не по шу мље не 
зе мље би ло је те шко оства ри во још у пр вој по ло ви ни XIX ве ка, због че га се 
и при бе га ва ло кр че њу шу ма. Се ља ци су пр во кр чи ли шу ме ко је су окру жи-
ва ле њи хо во на се ље и ти ме су та на се ља и сво је об ра ди ве по вр ши не ши ри ли. 
У по чет ку, нај ин тен зив ни је се кр чи ло у до ли на ма ре ка на се ве ру Ср би је, 
за тим у до ли на ма ре ка у уну тра шњо сти, и на кра ју на те же до ступ ним ме сти-
ма. Ка ко је ра сло ста нов ни штво, ко јем су тре ба ле но ве об ра ди ве по вр ши не, 
та ко су се и шу ме сма њи ва ле. У дру гој по ло ви ни XIX ве ка шу ме су се че не 
ра ди ства ра ња об ра ди вих по вр ши на и на про сто ри ма те шко ис ко ри сти вим 
за зе мљо рад њу.26 Иа ко пре мер ни је вр шен, сви ма је би ло ја сно да су се по-
вр ши не под шу ма ма сма њи ва ле.

Тру дом Јо ва на Је ки ћа об ја вље не су про це не шум ских по вр ши на из 
1885. го ди не, на ста ле на осно ву За ко на о оп штем по пи су људ ства и имов-
ног ста ња у Ср би ји, и про це не и из не ких ка сни јих го ди на, ма да он ни је 
увек на во дио ода кле је пре у зи мао по дат ке. У по пи су об ра ди вих по вр ши на 
из вр ше ном 1889. го ди не по вр ши не под шу ма ма об ја вље не су за јед но са 
дру гим не про дук тив ним зе мљи штем. У ка сни јем по пи су об ра ди вих по вр-
ши на из 1897. при ка за не су раз дво је но: као шу ме, ри то ви, ба ре ко је не пре-
су шу ју, го ле ти, кр ше ви и оста ло. Про це не шум ских по вр ши на за не ко ли ко 
го ди на с по чет ка XX ве ка да ле су шум ске упра ве. Ове по след ње про це не 
об ја вље не су у ста ти стич ким го ди шња ци ма Кра ље ви не Ср би је и из ве-
шта ји ма под не тим Ми ни стру на род не при вре де за 1905.27 Пре ма зва нич ним 
по пи си ма, од 1897. шум ске по вр ши не су се уве ћа ва ле (Та бе ла 1). Си ме у но-
вић је за кљу чио да то за пра во ука зу је на не пре ци зност про це не шум ског 
по кри ва ча, а не на ствар но по ве ћа ње његовe по вр ши не.28 По шу мља ва ње је 

25 Сре тен Ву ко са вље вић, Со ци о ло ги ја се љач ких ра до ва, Бе о град 2012, 32.
26 В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 415; Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 46, 48; Ко ста 

Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, Те жак 1 (ја ну ар 1882), 18; Д. С. 
Си ме у но вић, н. д., 119–120; „Шу ма”, 171.

27 Ј. М. Је кић, При ло зи, 21–23; „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, Из ве шта ји 
под не се ни Ми ни стру на род не при вре де о ра ду на уна пре ђе њу до ма ће при вре де и ме ра ма за 
да љи рад у то ме прав цу, Бе о град 1907, 8–9; „Шу мар ство, лов и ри бо лов” (да ље: „Шу мар ство 
1904”), Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: де ве та књи га: 1904, Бе о град 1906, 285; 
„Шу мар ство, лов и ри бо лов” (да ље: „Шу мар ство 1903”), Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље-
ви не Ср би је: осма књи га: 1903, Бе о град 1906, 265; „Шу мар ство” (да ље: „Шу мар ство 1905”), 
Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: де се та књи га: 1905, Бе о град 1907, 277; „Шу мар-
ство” (да ље: „Шу мар ство 1906”), Ста ти стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: је да на е ста 
књи га: 1906, Бе о град 1908, 277; „Шу мар ство” (да ље: „Шу мар ство 1907. и 1908”), Ста ти-
стич ки го ди шњак Кра ље ви не Ср би је: два на е ста књи га: 1907. и 1908, Бе о град 1913, 302–303; 
„По пис об ра ђе не зе мље у Кра ље ви ни Ср би ји 1889. го ди не” (да ље: „По пис об ра ђе не зе мље 
1889”), Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је III, Бе о град 1894, VI; „По пис об ра ђе не зе мље у 
Кра ље ви ни Ср би ји 1897. го ди не” (да ље: „По пис об ра ђе не зе мље 1897”), Ста ти сти ка Кра-
ље ви не Ср би је XVI, Бе о град 1900, 362–367.

28 Д. С. Си ме у но вић, н. д., 132. И са ми са вре ме ни ци би ли су све сни не пре ци зно сти 
ста ти стич ких по да та ка. У уво ди ма по пи са об ра ди вих по вр ши на, при ре ђи ва чи су ис ти ца ли 
да је при ку пља ње по да та ка оте жа ва ла бо ја зан се ља ка да ће по пи сни ре зул та ти би ти осно ва 
за опо ре зи ва ње, да су по пи се оба вља ли не струч ни љу ди и при том ни су вр ше ни пре ме ри. 
Све то ука зу је да при ку пље ни ста ти стич ки по да ци ни су би ли тач ни. Ипак, бар оквир но, они 
ука зу ју на ста ње шум ског по кри ва ча у од ре ђе но вре ме. Пре ма: „По пис об ра ђе не зе мље 1889”, 
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би ло у су прот но сти са по тре ба ма ра сту ћег ста нов ни штва за но вим об ра ди-
вим по вр ши на ма.29

Та бе ла 1. Про це не по вр ши на под шу ма ма и уде ла по вр ши на под шу ма ма у 
Ср би ји 1885–1907.30

Го ди на По вр ши на под шу ма ма (km2) Удео у по вр ши ни Ср би је (%)
1885. 9.560,96 19,79
1897. 4.812,14 9,96
1903. 7.227,90 14,96
1904. 8.761,09 18,14

1905.
8.450,0731 17,49
15.17032 31,04

1906. 9.008,31 18,65

Си ме у но вић је сма трао да су об ра ди ве по вр ши не од не ле пре ва гу над 
шу ма ма до по чет ка 1870-их го ди на и то је про су дио на осно ву ра ста ста нов-
ни штва.33 Су де ћи пре ма на во ди ма Ко сте Б. Ђор ђе ви ћа, јед ног од ау то ра 
чла на ка у Те жа ку 1882. го ди не, у не ким обла сти ма шу ме су и ра ни је ис кр-
че не: „У на шој пак зе мљи [Србији] тек од пре два је сти ну го ди на по че ла се 
у по не ким кра је ви ма ја вља ти оску ди ца у др ве ту за го ри во и гра ђу, а од 1875. 
ско ро по свим кра је ви ма, ко ји су уда ље ни ји од ве ли ких пла ни на, из узро ка 
то га што се шу ме су ви ше про ре ђу ју и кр че и он да где не би тре ба ло, где је 
зе мљи ште ло ше и чи сто шум ско”.34 Ђор ђе ви ћев на вод по твр ђу је да се де фо-
ре ста ци ја ни је у свим обла сти ма од ви ја ла истим тем пом, већ је за ви си ла од 
ра ста ста нов ни штва. Слич не за кључ ке из не ли су и дру ги ау то ри чла на ка у 
Те жа ку. Ме ђу тим, са мо Ђор ђе вић бли же од ре ђу је ка да су за по че ле по сле-
ди це де фо ре ста ци је у Ср би ји. И по ред то га што су ста ти стич ки по да ци не-

I–II; „По пис об ра ђе не зе мље у Кра ље ви ни Ср би ји 1893. го ди не”, Ста ти сти ка Кра ље ви не 
Ср би је IX, Бе о град 1897, I–II; „Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у Кра ље ви ни 
Ср би ји за 1900. го ди ну”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XVI II, Бе о град 1903, I; „Ста ти-
сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у Кра ље ви ни Ср би ји за 1901. го ди ну”, Ста ти сти ка 
Кра ље ви не Ср би је XXV, Бе о град 1904, I; „Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у 
Кра ље ви ни Ср би ји за 1902. го ди ну”, Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XXVII, Бе о град 1906, 
II; „Ста ти сти ка зе мљо рад ње и же тве ног при но са у Кра ље ви ни Ср би ји за 1904. го ди ну”, 
Ста ти сти ка Кра ље ви не Ср би је XXXI, Бе о град 1913, I–II.

29 По шу мља ва ње је био скуп про цес за чи је спро во ђе ње ни је би ло до вољ но аде кват но 
об у че ног осо бља. За то је по шу мља ва ње, ако га је и би ло, би ло ло кал ног ка рак те ра, a не си-
сте мат ско, и нај че шће је би ло вр ше но у ци љу раз гра ни че ња има ња и оп штин ских ата ра. 
Пре ма: „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, 125–127; Ј. М. Је кић, При ло зи, 52–55.

30 Ј. М. Је кић, При ло зи, 21–23; „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, 8–9; „Шу мар ство 
1903”, 265; „Шу мар ство 1904”, 285; „Шу мар ство 1905”, 277; „Шу мар ство 1906”, 277; „Шу мар-
ство 1907. и 1908”, 302–303; „По пис об ра ђе не зе мље 1889”, VI; „По пис об ра ђе не зе мље 1897”, 
362–367.

31 „Шу мар ство 1905”, 277.
32 „Из ве штај о ра ду шу мар ског оде ље ња”, 8–9.
33 Д. С. Си ме у но вић, н. д., 123.
34 К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, 21.
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си гур ни, нај ве ро ват ни је је око пе ти на срп ске те ри то ри је би ла по шу мље на 
по чет ком XX ве ка.35

По че ци еко ло шких и ло кал них кли мат ских про ме на у Ср би ји си гур но 
су ва ри ра ли од обла сти до обла сти. Они су за ви си ли од гу сти не на се ље но-
сти, од но сно од ин тен зи те та кр че ња шу ма ко јим је рас ту ће ста нов ни штво 
обез бе ђи ва ло но ве об ра ди ве по вр ши не. Ау то ри чла на ка у Те жа ку и ка сни-
ја ли те ра ту ра са гла си ли су се о то ме да су се еко ло шке и ло кал не кли мат ске 
про ме не по че ле ја вља ти од 1860-их у од ре ђе ним обла сти ма и да су на ста ви ле 
да се ја вља ју у дру гим обла сти ма до сре ди не 1870-их.36 Про ме не су се ве ро-
ват но нај пре по че ле осе ћа ти у до ли на ма ре ка на се ве ру Ср би је, за тим у до ли-
на ма ре ка у уну тра шњо сти. Не при сту пач не пла ни не нај ка сни је су кр че не, са мим 
тим на њи ма су се по след њим мо гле осе ти ти и по сле ди це де фо ре ста ци је.

Не ма сум ње да су и се ља ци при ме ти ли еко ло шке про ме не и ло кал не 
кли мат ске про ме не јер је кли ма ути ца ла на њи хо ву сва ко дне ви цу, по што су 
по љо при вред не ра до ве оба вља ли у за ви сно сти од вре мен ских при ли ка. Ме-
ђу тим, они ни су би ли све сни узро ка тих про ме на. Ми ха и ло Ри знић, учи тељ 
у Пр ћи ло ви ци и члан Срп ског по љо ри вред ног дру штва, у јед ном од сво јих 
до пи са Те жа ку ова ко је опи сао вре мен ске при ли ке и за чу ђе ност се ља ка због 
њих: „Ки ше у овом кра ју ни је би ло већ ви ше од ме сец да на. Сем тога[,] ду ва ју 
ја ко и ветрови[,] те се зе мља су ши и вла ге све ви ше не ста је. За сад се још до бро 
оре; али ако су ша ова ко и да ље по тра је, би ће те же за рад, а ни ца ње по се ја ног 
се ме на за доц ни ће. Ка ко ко је го ди не, ки ше је све ре ђе у овом кра ју. Се ља ци се 
чу де и пи та ју: шта ли је то? а ни ка ко не ће да ве ру ју, да су они са ми ки шу са 
сво јих по ља оте ра ли и ве тр о ве на ма ми ли, са ти ру ћи ону див ну шуму око: Ђу-
ни са, Шу ма тов ца и Ја стреп ца”.37 Као учи тељ, Ри знић је мо рао би ти у сва ко-
днев ном кон так ту са се ља ци ма и због то га сма тра мо да је до бро уо чио чи ње-
ни цу да се о ско ста нов ни штво ни је раз у ме ло узро ке про ме на у ло кал ној кли ми. 

Члан ке об ја вљи ва не у Те жа ку сма тра мо до брим по ка за те љем на ме ре 
да се се ља штво, као нај број ни ји део дру штва и ујед но онај део дру штва који 
је нај ви ше до при но сио обе шу мља ва њу, упо зо ри на ра зор не по сле ди це тог 
про це са. Те жак је сва ка ко био и је ди ни лист у ко јем су мо гли би ти об ја вљи-
ва ни члан ци ко ји су се ти ца ли еко ло ги је. Дру гог, од но сно при клад ни јег 
ча со пи са за те му еко ло ги је ни је ни би ло у Ср би ји у XIX ве ку. Упр кос тру ду 
Ре дак ци је ча со пи са, ко ја је би ла спрем на да об ја вљу је члан ке о ва жном дру-
штве ном про бле му, и ау то ра, ко ји су ра ди скре та ња па жње јав но сти на уо че не 
про бле ме слич не по ја ве пра ти ли и у дру гим зе мља ма, сум ња мо да је до осве-
шћи ва ња се ља ка о по сле ди ца ма де фо ре ста ци је за и ста и до шло, јер нај ве ћи 
део се ља ка ни је био упо знат са ра дом Срп ског по љо при вред ног дру штва.38 

35 Иа ко по да так од 15.170 km2 из Из ве шта ја ми ни стру на род не при вре де за 1905. ука-
зу је да је тре ћи на те ри то ри је Кра ље ви не Ср би је би ла под шу ма ма, он су ви ше од сту па и од 
ра ни јих и од ка сни јих по да та ка о по шу мље но сти да би био та чан.

36 К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, 21; Д. С. Си ме у но вић, 
н. д., 132.

37 Ми ха и ло С. Ри знић, н. д., 270–271.
38 Се ља ци Бе о град ског окру га, у ко јем је би ло се ди ште са мог Дру штва и где су се 

из во ди ли опи ти на оглед ном до бру у Топ чи де ру, ни су би ли све сни по сто ја ња Дру штва и 
пет на ест го ди на на кон ње го вог осни ва ња. Пре ма: АС, МНП–З, 1885, ф. III, Р. 52.
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Упо зо ре ња о штет но сти обе шу мља ва ња до ла зи ла су до се ља ка за ла га њем ло-
кал них ак ти ви ста као што је био Ри знић.39 Чак и ка да је имао ко да об ја сни 
се ља ци ма за што је до ла зи ло до не у год них про ме на у њи хо вој око ли ни, они 
су та об ја шње ња те шко мо гли схва ти ти због не до стат ка ме та ког ни тив них спо-
соб но сти, ко ји је код се ља ка био вр ло ве ро ва тан, а је дан је од ва жних пред-
у сло ва за раз у ме ва ње ве зе из ме ђу обе шу мља ва ња и про ме на око ли не.

Ути ца ји про пи са о шу ма ма би ли су јед на ко сла би. До 1872. го ди не, 
про пи си о шу ма ма ре гу ли са ли су усло ве под ко ји ма је др ве ће мо гло би ти 
се че но. Под за бра ном се че ња у по чет ку су би ла са мо жи ро род на ста бла, не-
о п ход на за уз гој сви ња.40 Ау то ри чла на ка у Те жа ку за кљу чи ли су да се 
ва жност шу ма ни је пре по зна ла, јер их је би ло у оби љу, па се, пре ма то ме, 
ни је осе ћа ла ни по тре ба да се она за и ста за шти ти.41 Ве ли ке по пла ве из 1871. 
до при не ле су осве шћи ва њу, ба рем за ко но да ва ца и чи нов ни ка, и раз у ме ва њу 
не га тив них по сле ди ца де фо ре ста ци је. Од та да се зва нич но те жи ло да се шу ме 
за шти те од пре ко мер не се че, на ро чи то на ме сти ма где су већ би ле рет ке и 
на ме сти ма скло ним еро зи ји, ка ко би се ти ме и ста нов ни штво за шти ти ло од 
по пла ва. Ме ђу тим, им пле мен та ци ја про пи са до не тих 1872. и 1873, ни је по-
стиг ну та.42 По след њи пут у XIX ве ку шу мар ство је ре гу ли са но Шум ским 
за ко ном из 1891. го ди не. Пре ма За ко ну из 1891. пред ви ђе но је тач но утвр ђи-
ва ње гра ни ца шу ма у по се ду раз ли чи тих прав них (др жа ва, оп шти не и ма-
на сти ри) и фи зич ких ли ца и де фи ни са не су ду жно сти вла сни ка у по гле ду 
одр жа ва ња шу ма. Ипак, до 1938. го ди не ни је оства рен пред у слов за при ме ну 
За ко на из 1891, јер до та да шња пре ме ра ва ња шу ма, пре ма Си ме у но ви ће вом 
ми шље њу, ни су би ла ква ли тет но из ве де на ни до вољ но об у хват на.43

Је дан од по ка за те ља не е фи ка сно сти про пи са и за ко на ко ји су се од но си-
ли на шу мар ство су и Те жа ко ви члан ци. Ка ко је вре ме од ми ца ло, об ја вље ни 
члан ци о штет но сти де фо ре ста ци је би ли су број ни ји. То ком 1870-их об ја вље-
на су са мо три члан ка на ову те му. Дво стру ко ви ше, од но сно шест чла на ка, 
об ја вље но је то ком на ред них де сет го ди на. Ау то ри су осе ћа ли по тре бу да 
упо зо ре на не га тив не по сле ди це обе шу мља ва ња, ко је су се пре ма њи хо вом 
ми шље њу мо гле спре чи ти до но ше њем оштри јих или до след ни јом при ме ном 
по сто је ћих про пи са. Са мо два члан ка об ја вље на су то ком деведесетих годи-
на XIX века, пре ци зни је 1891. и 1894. го ди не. Од ка ко је 1891. до нет За кон о 
шу ма ма при сту пи ло се пре ме ру и утвр ђи ва њу вла сни штва шу ма. Ве ро ват но 

39 Иа ко срп ски се ља ци ни су би ли скло ни екс пе ри мен ти са њу, Ри знић је успе вао да их 
убе ди да ку пе но ве по љо при вред не спра ве и увр сте но ве кул ту ре у свој пло до ред, од но сно 
имао је из ве стан ути цај на њих. Пре ма: Ла зар М. Мар ти но вић, Ми ха и ло С. Ри знић, „Из ве штај 
о ра ду и ста њу по дру жи не Мо рав ске за год. 1891”, Те жак 3–4 (26. ја ну ар 1892), 31–32.

40 Ви ше о шум ским уред ба ма у: Урош Стан ко вић, „До но ше ње и са др жи на уред бе о 
шу ма ма од 1857. го ди не”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3 (2012), 401–414; 
Исти, „До но ше ње и са др жи на шум ске уред бе (1861)”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та 
у Но вом Са ду 3 (2015), 1321–1336; Исти, „Уред ба о се чи шу ме и је дан при мер ње не при ме не 
у прак си”, Збо р ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду 3 (2011), 759–778.

41 Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 46–47; К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу 
шу ма”, 18; С. Ма чај, н. д., 4 (25. март 1869), 48.

42 M. Sa mar džić, M. Beš lin, “De fo re sta tion of the Prin ci pa lity of Ser bia, 1830–1878: Over-
vi ew”, 6.

43 Д. С. Си ме у но вић, н. д., 128.
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је да је па жња по је ди на ца, до та да мо ти ви са них за пи са ње о де фо ре ста ци ји, 
еко ло ги ји и кли ми, од по чет ка пре ме ра ва ња би ла усме ре на на овај про блем 
као пред у слов за ис пу ње ње За ко на из 1891.44 Узрок спо рог вр ше ња пре ме ра 
шу ма би ло је си ро ма штво Ср би је – не до ста ја ла су ма те ри јал на сред ства и 
об у че ни струч ња ци. Си ро ма штво ста нов ни штва је, пре ма ми шље њу не ких 
од пи са ца Те жа ко вих чла на ка, усло ви ло да се шу ме од стра не се ља ка ко ри-
сте, а од стра не др жа ве по сма тра ју као до пун ски из вор при хо да. За то су не ки 
сма тра ли да ма њак кон тро ле над се чом шу ма ни је био са мо по сле ди ца не-
до стат ка шу ма ра, већ и на ме ран, јер је то би ла ме ра за по сти за ње со ци јал ног 
ми ра, по што су про да јом др ва се ља ци до пу ња ва ли сво је при хо де.45 
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they had dif fi cul ti es un der stan ding the pre sen ted ex pla na ti ons. The se cond goal of the se ar tic les 
– the at tempts to in flu en ce the go vern ment in or der to com bat un law ful wo od cut ting and the 
con se qu en ces of de fo re sta tion – we re fru i tless. Le gal acts con si de ring wo ods un til 1872 we re 
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44 Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 48; К. Б. Ђор ђе вић, „При вред нич ки по глед на упо тре бу шу ма”, 
21; Ј. М. Је кић, „Да се и на ше шу ме не за бо ра ве”, 161; Д. М. Ру жић, н. д., 24 (16. јун 1891), 
206; В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 415. 

45 В. С. Бог да но вић, н. д., 42 (18. ок то бар 1880), 415; Д. Б. Ђор ђе вић, н. д., 48. Ве ћи на 
срп ских се ља ка по се до ва ла је има ња ма ња од 5 ha. Та ква има ња, пре ма ан ке ти ра ђе ној у 
пе ри о ду 1910–1912, ства ра ла су ве ће рас хо де од при хо да, па су до дат ни из во ри при хо да били 
од из у зет ног зна ча ја. Пре ма: Ми ха и ло Авра мо вић, На ше се љач ко га здин ство, Бе о град 1928, 
35, 39; Holm Sund ha us sen, Hi sto rische Sta ti stik Ser bi ens 1834–1914: Mit europäischen Ver gle ic hs-
da ten, München 1989, 223.
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Ho we ver, im ple men ting strict re gu la ti ons co uld not be do ne due to lack of ma te rial and hu man 
re so ur ces (no sur vey was ma de and the re was a lack of staff). So me al so be li e ved that a re-
stric tion of wo od cut ting wo uld lead to so cial di scon tent.

KEYWORDS: Ser bia, 19th cen tury, pre in du strial pe riod, eco logy, me soc li ma te, de fo-
re sta tion, Te žak


