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Осrшвачи Природњач,соz .музеја срйс,се зе.мље ставили су 

. .му вео.ма висок задатак: да научно ucйuiiiyje iiiepuiiiopujy 

.срйс,се зе.мље yзu.мa/yfiu у обзир целу њену йрuроду. Музеј 
је тај свој задаiЈЈ,а,с достојно сйроводио. 

Пре рата научни радници у Музеју били су .малобројни 
и нису .моzли йо.мшиља.'llи на оснивање .музејско~ часойиса, 

йошто за то није било довољно научних снаzа, ,соје би сво

јим радови.ма .моzле ocmypaiiiu њеzово редовно излажење. Они 
су били йр1мюратш да своје научне резултате саойш/Јlавају 

у друzим часойuсu.ма, до.лш/шм или страним, а жељу да се 

и Музеј јави са својим llЗдањu.ма они су са.по дели.мuчно 

осшварилџ у йрuвре.менu.м йублuкацuја.ма од којих је Л1узеј 

објавzю двадесет и две свеске, у који.ма се третирају разна 

иитања из целе области јестаственице. 

После Ослобоtења йрuлu,се су се знаmно llЗ.мениле. Музеј 

је добио' веhи број научних радника и они су ycuociiiaвuлu 
сарадњу са друzи.м сродним установа.лtа у нашој зе.мљи. 

Народне власти су йравuлно схватиле велики научни зада

так ове наше старе усшанове и йружuле јој довољно .мате

ријалних средстава. Више није било никакво~ разлоzа да 
Музеј не llЗute йред научни свет са својим часойuсо.м ,сао 

редовном иублuкацuјо.м. 
Како је јестаственица данас добила у сво.ме найре:ику 

оzро.мне раз.мере, то је уредништво нашло за сходно да наш 
часопис, који he 1юcuiiiu и.ме "Г ласнu,с Природњач,соz .лtузеја 

српске зе.мље", подели у две серије: А и Б. Свеске серије А 

иосвеhене су абиолошкој zруйи jeciiiaciiiвeнuчкux наука, а све

.СЈ<е серије Б, бzюлош,сој zруйи. Свака серија излазиfiе убудуhе 

нај.мање са ио једном свест<Оkt zодишње. 
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,Павле Черњавски, 011er Гребеншчиков, Загорка Павлс,виh 

О ВЕГЕТАЦИЈИ И ФЛОРИ СКАДАРСКОГ ПОДРУЧЈА 

(са 17 епика у c11ory, 5 табли и једном картом) 

Истраживање вегетације скадарског подручја било је -
покренуто на иницијативу Природњачког музеја у Београду 

и Института за екологију и биоrеоrрафију Српске академије 

наука, а у вези са претстојеlшм радовима на снижењу нивоа 

језера и мелиорациј1-1 целог подручја. Био је постављен за

датак да се опише вегетација подручја, а највише његовог 

плавноr дела, као и значај плављења у динамици вегетације 

и распрострањењу појединих фитоценоза. Предвиђено је било 
да се обухвати и вегетација неплавних терена по ободу рав-

ница, како би се добила једна целина. Проблеми вегетације, 

нарочито у равници, од битног су значаја за привреду овог 

краја, пошто обухватају богате ливаде, пашњаке, остатке 

шума и културна поља. У циљу правилног спровођења ме

лиоративних мера потребно је пре свега познавати природу 

објекта. Позната је чињеница да често поједини типови пре

дела, на први поглед веома слични, захтевају сасвим различит 

поступак и различите мере мелиорације и искоришhавања, 

када се научно проучи њихова ~<лима, земљиште и вегета

ција. Зато овај наш скромни рад, који не сматрамо исцрпним, 

може бити од користи за познавање тако важног привредног 

подручја Народне Републике Црне Горе, као што је то ска

.дг.реко подручје. 

Ради проучава.ња вегетације направљено је од стране 

Природњачког музеја српске земље у Београду неколико 

,екскурзија у току 194 7 године. 

Прва екскурзија је извршена од 8 до 22 априла (3. Пав
ловиh) у циљу опште оријентације и за проучавање аспеката 

раног пролеhа. Загорка Павловиh обишла је nлавне и полу

,плавне терене Зетске Равнице од ушhа реке Мораче до Под-
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хумског Залива, обалу Подхумскоr Залива, као и каменита 

острва у северозападном делу Скадарског Језера (Чаковица,, 

Ком, Липоњак, Галиhи). 

Друга екскурзија извршена је у времену од 23 априла 
до 16 маја 1947 године, за време најбујнијеr развитка веге

тације на копну и када је вода веh прилично опала. О. Гребен

шчиков и М. Јанковић обишли су подручје од Ријеке Црноје

вића, преко Додоша и Бобиј,· до Вирпазара и Годиња (са Црм

ничким и Годињским =-:ољем), као и Зетску Равницу од Ће

мовскоr Поља до Подхума,, па онд.а по.пуплавним тереним,а 

преко Гостиља до Плавнице. 

, Tpehy ,екскурзију извршио је П. Черњавски од 15 до 29 
августа 1947 године, са главним задат"ом да истраярй терене, 
који су изашли испод воде и аспекте каснијег лета. Он је,, 
пошавши од Титограда, обишао Голубовце, Гостиље, Под

хумски Залив, Доњу Плавницу, Курила, Поноре, Врањину, 

острво Чаковицу, Жабљак, Мало Блато и Лепу Плочу. 

У рано пролеће исте године Б. и А. Пеrров, за време 
својих зоо.'Јошких испитивања, прикупили су податке о стању 

вегетације у околини Додоша, Ријеке и Вирпазара, као и 

хербарски материјал из тйх места. 

Недостатак прt:во~них средстава (углавном чамаца), 

тешко снабдевање и друге tютешкоhе које су потицале од. 

недовољне организације подухвата, знатно су омеле да се 

истраживање изврши у пунијем опсегу. 

Ипак су добијени резултати довољни да би се дала 

једна општа слика вегетације подручја у вези са њеним 

главним проблемима. Раду се прилаже и флористички списак 

биљака скупљених од поменутих истраживача. Искоришћен 

је такође материјал достављен од П. Голубовића, гимнази

јалца из Титограда. 

Специјално· о вегетацији скадарског подручја не постоји 
ни један рад. Г. Бек (14) и Л. Адамовић (12, 13) укључују у 
област својих истраживања и ово подручје, не навод.еhи ни

какве податке специјално за ту област. Иначе се сви подаци 

из на~а познате ботаничке литературе односе само иа фло

ристичка истраживања .. Известан број биљака са скадарског 
подручја наводи Ј. Панчиh у своме раду "Elenchus plaпtarum 
vascularium (24). Ту су углавном наведене биљке из Црм

ничке Долине, прикупљене од Д. Новаковића. Од страних: 
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истраживача пролазили су кроз подручје ради флористичких 

истраживања А. Baidacci и Ј. Rohleпa. Овај послецњи аутор 

у свом раду "ВеЉаg zur Flora vоп Monteпegro" (27) наводи 
између осталог и око 400 би.љаю1 за скадарско подручје. 

Један рад општег карактера, ,,Скадарско Језеро и ри
болов на њему", од А. Јовиhевиhа, објављен је 1909 године у 
Етнографском зборнику Српске академије наука (4). 

О хидрографским особинама; о продуктивитету и терци

јарним реликтима Скадарског Језера, писао је 1926 године 
Синиша Станковиh (5, 6, '1). 

Опширан рад: ,,О земљишту и економским приликама 
подручја Скадарског Језера у границама наше државе", од 

инж. Д. Царикова (8), допуњен резултатима поленове ана

лизе од Il. Черњавског (11), много помаже разумевању по
станка, прошлости и данашњег распореда вегетације у вези 

са распрострањењем појединих типова земљишта. У раду 

Царикuва дати су гео.юшки, географски, хидрографски, кли

t.1атски и педолошки подаци. 

"' Овде hемо само укратко изнети најпотребније опште 

податке. Подручје Скадарског ~езера лежи између 19° и 

19°30' источне дужине и 41°451 lf 42°301 северне ширине. У 
овом раду обрађује се само југословенски део територије. 

Према Цвијиhу (10), највећи део подручја је карстно поље 

црногорског карста са ~вим његовим тиџичним појавама. Ту 

су заступљени кречњаци и доломити (горњотријаски, јурски 

и кретацејски). Само местимично, изнад Вирпазара, на југо

источној обали Језера, излазе на површину силикатне стене 

(тријас). Све равнице су од квартарних наноса. Спуштање 
терена подручја, настало је, према Цвијићу, од горњег плио

цена и продужило се и у историском времену. 

Само Скадарско Језеро има око 350 квадратних кило
метара и пружа 1:е у правцу СЗ-ЈИ, а од мора је одвој~но 

великим планинским гребено~ Сутормана и Румије (око 
1600 метара висине). Са североистока прилази Језеру велика 
Зетска Равница, а у јужнијем делу огранци· Проклетија до

пиру до самог Језера. Једина отока Језера је река Бојана, 

која пробија гребен јужно од Румије и улива се у Јадран-

ско Море нешто јужније од Улциња. . 
Према Цвијиhу, Скадарско Језеро настало је1 вероватно 

тек касно у дилувиуму, пошто су процеси спуштања земљи• 
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wта у подручју релативно млади. Дужина Језера износи око 

50 км, а просечна дубина дна у средини језера је око 7 м, 
док је нормални ниво површине језера\ 6 м надморске 

висине. Дубља "ока" на дну језера налазе се веh знатно 

испод нивоа морске површине. За време бујних киша (у је

сен, зими, а понекад и у проЈ1еhе) ниво језера пење се поне

кад чак и до 10-12 метара надморске висине плавећи сву 

ближу околину. У северозападном делу језера налази се не

колико кршевитих острва, од којих су највећа Врањина, Ка

меник, Липоњак, Велика и Мала Чаковица. У пролеће за 
време високог водостаја и брдо Одрињска Гора као и Мали 

Ком претстављају острва. Истој групи припадају и мала 

острвца Галиhи и Лесендро. Друга група малих острваца на

лази се дуж југозападне обале језера, јужно од Вирпазара 

(Грможур, Старчево, Бешка, Морачник и др.). 

На северозападу се улива у језеро Ријека Црнојевића, 

а из Зетске Равнице улива се река Морача и читав низ ма

лих реч~ца (Каратуна, која извире из Малог Блата, Мала 

Морача, Плавница, Гостиљска Река, Зетица и др.) 
На истоку се одваја од језера Подхумски Залив, који 

залази дубоко на исток до кршевитих огранака Проклетија. 

На југозападној обали улива се из црмничког плавног поља 

код Вирпаза!)а' само река Црмница. 
Зетска Равница, која лежи на североистоку од језера, 

дели се у више подручја: Цеклинско Поље (измеiју Ријеке 

Црнојевића и Мораче), Доња Зета (између Скадарскоr Језера 

и Цијевне), Ћемовско Поље (од Цијевне па на север до Ти

тограда). На југозападној обали има само .1.ва поља: веhе -Црм
ничко, код Вир пазара" и· нешто југоисточније од њега мало 

Годињско Поље. Даље према југу југозападна је обапа скроз 
кршевита и носи име Крајина. 

Укратко износимо овде и климатске''податке које имамо 
на,расположењу (14, 8). Средња годишња температура у 
Скадру износи око 14,8° (свега око 2 степена нижа од сре
дње температуре на приморју код Будве). Наводимо средње 
месечне температуре околине Скадра (по Беку): 

-~, II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I Х I XI rш 
4,0° 5,4° 9,5° 13,7° 18,4° 122,5° 25,7° 25,2° 21,40 16,0° 10,31 i 5,9° 

Исти подаци за Титоград, према др. Миљаниhу 

1 1 II I III I IV I V \ VI I VII I VIII I IX I Х I XI \ XII 
4,41 5,4О 7,lO 12,5О 17,0U 19,6О 2Ј,0О 20,5О 16,ОО 12,5О Ј 7,4О 4,5° 
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Ови резултати, макар и једногодишњих опажања, јасно 

показују утицај близине водених површина уз које медитеран

ска клима продире у унутрашњост. Титоград, који се налази 

свега неких io км од 00але језера има •eh знатно ниже про
сечне температуре. 

Количина атмосферских талога креhе се између 1400 -
1500 мм годишње, са максимумом -у касну јесен, зиму и 

рано пролеће. За време каснијег пролева, лета и почетком 

јесени, кише су врло ретке, а често долази и до великих 

суша, нарочито у јулу. Често се догађа да у том месецу не 

падне ни једна к~п кише. 

Највећи ветрови су јаки и зими веома хладни Север, 

који дува Зетом са северних планина (до 60 дана годишње), 
и Југ, обично краткотрајан, али врло јак, који дува преко 

Сутормана и Румије, са југозапада. Он често доноси кишу, 

а преко зиме отопљавање. 

Од огромне животне важности за цело подручје су по

плаве околине Скадарског Језера, које се почев од поло

вине прошлог века, кад је Дрим нроменивши корито избио 

у Бојану и почео да затрпава тај једини оток језера, све 

више шире и угрожавају уништењем привреде и насеља у 

равницама. Сматра се да је у току последњих деценија оду

зето од земљорадње и забарено преко 10.000 ha земље. 
Према Царикову (8), сем смањења привредне површине, јаке 
поплаве ште-гна делују на земљиште испирањем хранљивих 

састојака приликом снижавања нивоа подземних вода после 

поплава. Сем тога вода односи и материје органске природе, 

које би служиле као изiюр хранљивих састојака, а такође 

затрпава и песком и муљем канале за одводњавање, што 

утиче такође на забаривање терена. Дуге поплаве скраћују 

и- вегетациони период плавних терена, тако да многе кул

туре не могу из тог разлога да успевају. Вегетација ливада 

и пашњака на равници забаривањем и стварањем :шаероб

них услова губи своје највредније елементе. док се у исто 

време шире безвредне киселе траве, мочварне и рудералне 

биљке, прилагођене на дуге поплаве. 

- Цариков, који је обрадио земљftшта Сl{адарскоr по-
дручја, наводи следеће типове земљишта. Црвеница је распро

страњена свуда по депресијама на кршевитој оба.пи, као и 

на местимично скоро оголиhеној подлози (конгломерату) у 
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северном делу Зетске Равнице. Идуhи долином Мораче на 

југ, почев од линије Мојановиhи ~ Гошиhи - Подхум, про

теже се паралелно обали језера зона гајњача, која допире 

на северозападу до села Курила. Она показује у своме јуж
ном делу, идуhи све до Плавнице, знакове оподзољавања, 

услед испирања соли приликом поплава. Скоро' цело Це

юшнско Поље и сва приобалска зона Зетског Поља имају 

минерална барска земљишrа. Та зона је широка понегде до 

4 км. Тек средином и крајем лега излазе испод воде терени 
са органогеним барским земљиштем. То су мање површине 

близу ушhа Ријеке Црнојевиhа и у заливу код Вир-Пазара 

и цела јуrословенс1<а мочварна обала Подхумског Залива. 

Алувиалних земљишта имс1 дуж токова река: Мораче, Кара

туне и Црмнице (Црмнич1<0 Поље). 

На распаднутој силикатној подлози развија се на бла
гим падинама и депресијам~ плитко кисело земљиште, које 

народ зов?. ,.гњила земља".' 

1. ВОДЕНА ВЕГЕТ АUИЈА И МОЧВАРЕ 

НА МИНЕРАЛНОМ И ОРГАНОГЕНОМ БАРСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

Северни део обале Скадарског Језера претставља једну 

огромну плавну површину. Сама Подгоричка Равница, која 

сад раздваја Подхумски Залив од за;шва yшtia Ријеке Црно
јевиhа, јесте флувиоглацијална плавина од конгломерата, по

кривена алувијалном наслагом. 

Та флувиоглацијална плавина спустила се као језик са 

планина и затрпала североисточни део Скадарског Језера (11). 
Резултати педолошких испитивања у обалској и ванобалској 

зонн (8) говоре о томе да. се "Снадарско Језеро налази и 
сада у фази свог ширења. а не засипања и смањивања, што 
би се могло закључити по незнатној дубини (4-6 м) је

зера и његовој бујној барској вегетацији'·. 

У вези са данашњим освајањем ове најниже обале од 
стране језера, веhи део овог језика у виду отворене лепезе 

допире до Одрињске Горе (некада острва) 'и до острва Вра

њине на западу и до Хоти, код Потхумс ког Залива, на 

\ истоку. 
Праве обалске ли:-шје дуж ове плавине нема у северном 

делу Скадарског Језера. Језеро, преко једне широке, стаЈЈНО 
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полуплавне зоне, неприметно прелази у повремено плавну 

зону до изнад линије села Курило-Бериславци - Гостиље. 

Зона сталног полуплављења карактерише се обиљем снаж

них извора. Многе речице почињу у овој зони, тако да руб 

обале, ко iи је нарочито широк у правцу Подхумског За

лива, претставља стално подводну површину, али не услед 

плављења, него стапањем подземних вода. 

Скадарско Језеро се стално и обилно прихрањује извор

ском, врло хладном и бистром водом. Отуд је, оно с једне 

стране олиготрофно, а с друге стране плитко. С1,адарско 

Језеро је познато по својим хидробиолошким контрадикци

јама (5). Дубински слојеви језерског дна код Подхумског 

~алива и код Одрињске Горе (дигитија) таложили су се у 

плиткој мирној води еутрофног или чак и дистрофног воде

ног басена сличног тресави (11). Међутим, рецентан муљ 

претставља јако минерализовану сиву гитију, јако сиромашну 

у погледу органогеног детритуса или .· уопште без њега, з 

који се обично таложи у олиготрофном, т.ј. у дубоком басену 

са· бистром водом, сиромашном у погледу фито- и зоо планктона. 

Бушења 1947 године у, Подхумском Заливу, на отето

јању око 200 мет3:ра од обале и са дубином воде око 80 см 
показала су да под плитким (око 20 см) слојем сивог 

минерализованог муља (гитије) лежи око 1 м дебели слој 

дигитије, тј. једне масе скроз саставље11е од, аморфних и ма

промењених грубљих делова биљака и животиња, без трага 

минералних делиhа. Her<e дубинске пробе личе на тресетску, 
само јаче промењену масу, која се таложи у плиткој, повре

мено јако загрејаној мутној води, са бујном микро- и макро

фитском вегетацијом. 

Особине воде данас, чак и у овом веома плитком делу 

језера, код Подхумског Залива, сасвим су друкчије. Вода је 

врло бистра, провидна и хладна. Она је била средином августа 
осетљиво х-:1ад~ија од морске воде к.од Котора. Ово се може 

објаснити једино огромним притицањем бистре изворске воде. 

Стеновита обала Потхумског Залива такође је богата веома 

снажним изворима. Према ранијим подацима вода извире и 

из самог дна Скадарског Језера. Изворима обилује и западни 

део плавине, од Плавнице до Врањине и Одрињске Горе. 

Снажна Морача се, Г)lби крајем лета у пес ковима између 

села Курила и Лепе Плоче, а појављује се опет у облику 
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извора или се директно цеди у најнижем делу плавине, 

-стварајуhи веhином влажна или подводна места. 

Стално притицање огромних маса бистре и хладне из

ворске воде један је од одлучујућих еколошких фактора у 

животу савремене водене вегетације Скадарског Језера. 

"Олиrотрофно" стање саме воде, а не и Скадарскоr Језера 
као целине, тј. као биотопа, обележава и његову водену ве

гетацију од Потхумскоr Залива до Врањине, т.ј. вегетацију 

широких, отворених, ма да и плитких водених простора. 

Ова је вегетација \зеома монотона, јер је сиромашна у 
погледу броја врста и разноврсности њихових групација, 

које јако потсеhају на групације одrоварајуhих простора 

северних делова Југославије. 

Уз то треба додати да се ту не ради само о физио

гномској него и о флористичкој сличности. На сл. 1 прика
зан је профил обалске зоне близу ушhа Гостиљске Реке 

(у августу). 

Сл. 1. - 1, Tybha angustifoJia; 2, Phragmltes communis; 3, Scirpus 
Jacuster; 4, EuphorЫa pal11strls: 5, пањеви врба (Sallx а!Ьа); 6, влажне 

ливаде (4, 5 и 6 стално влажна станишта) 

На дубинама око 1 м у језеру, близу ушhа Гостиљске Ре
ке, дуж обале се јављају веhи или мањи изоловани комплекси 

чистих, али слабо збивених групација од Scirpus lacuster (5.3) 
или Typha angusШolia (5.3) или од Phragmites communis (5.3). 
Ово су зачеци или први стадијуми формирања асоцијација, 

које је констатовао Хорватиh у Хрватској (21), наиме 

асоцијације Scirpeto -- Phragmitetum .typhosum (W. Ко с h) 
и асоцијације Scirpeto - Phragmitetum phragmitosum (W. 
Ко с h). Дно је било овде обрасло чистом групацијом Vallis
neria spiralis (са покровношhу око 60-700/о). Потпуно сло

бодна водена површина овде је била на веhим просторима 
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П!?Кривена ПЛИВајуhим остацима ишчупаних И ИСКИДаНИ,Х 
стабала и лишhа ове биљке на местиf)1а где су wпасли" 

гњурци. 

Ово је широки п~)ас веома монотоног и "пустињског" 

изгледа и одаје слику почетка освајања једног воденог про

стора, сиромашног у погледу хеми'скоr састава. Слободна во

дена површина потпуно неприметно прелази у обалски појас 

"блата". То су тешко приступачни, муљевити, огромни и 

потпуно оrолиhени простори. Овај појас стмноr блата не

давно је претстављао почетни стадиј освајања од стране др-

Слика бр. 2. 

венасте вегетације, први ступањ формирања ритске шуме 

(чисте групације врба: Salix alba и S. fragilis). Данас је од 

њих остао само велики број пањева обраслих обично са 

Lentinus tigrinus (одредио В. Лиuтнер). Између пањева се 

виде усамљене стабљике млечике - Euphorbla palustris, и врло 
ретко појединачне Lythrum Salicaria, са покровношhу једва 5¼. 
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Како су изгледали ови ритски врбаци показују још очу

ване групе чистих врба на блату близу Доње П11авнице, код 

Комунице. То су једноспратне групације до 7 м висине, са 

потпуним склопом од врба Salix alba и S. fragilis, на потпуно 
голом муљевитом блату. До висине 1-1,5 м свако врбово 
стабло је врло неправилног облика, са великим бројем јако 

развијених адвентивних коренова, тако да ове групације врба 

остављају утисак неке манrрове вегетације, шго баш није 

случај код врбака, рецимо дуж Саве и Дунава, где свако 

стабло расте мање-више равно, а само је обрасло танким, 

краhим и дужим адвенгивним. жилицама. Висина 1---:1,5 м 
одговара вероватно виСf!НИ дуготрајног плављења (сл. 2). 

Сасвим друкчије изгледа водена макрофитска вегета

ција у Потхумском Заливу. Овде је процес зарашhивања, т.ј. 

освајања воденог простора (што означава веh одређен степен 

међусобног одабирања и прилагођавања различитих врста) 

одмакао прилично далеко. 

Овде имамо две групације водених биљака. Једна је од 

њих сасrављ·ена од правих водених биљака, т.ј. биљака чији 

је опстанак директно везан за отворе\1у водену површину у 
току вeher дела њиховог живога. То су фрагменти асоција
ције Myriophylleto verticillati-Nupharetum (W. К 6 с h) у ко
јима су заступљене ове врсте: 

Castalia alba (више заступљена) 

Nuphar luteum мање заступљена) 

Polygonum amphЉium f. natans 

Ceratophyllum demersum. 

Myriophyllum verticillatum, 

Najas marina 

Ове биљке чешhе се јављају у облику веома збијених 

фација. Њима се придружују и фације од Trapa natans. 

После наглог опадања воде фрагменти ове асоцијације 
јако осирома_шују у погледу субмерзних биљака, а на голој, 

јако муљевитој подлози, са мање f!ЛИ више распаднутим 

остацима Ceratophyllum-a, Myriophyllum-a и Najas-a, вегети
рају водене биљке са пливајуhим лишhем (Castalia, Nuphar; 
Trapa и Polygonum ampblblum f. terrestre). 
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( Сл. бр. 3. 

Во.1ена, мочварна и ливадска вегетација код Потхумскоr Залива. - 1, фрагменти ливада са слатким травама (типа Cy
nosuretum) на !:3јњач11ма; 2, јасен (Fraxiпus oxycarpa); 3, влажне ливаде (Alopecurus utriculatus-Leucolum aestlvum-Gra
tlola officlnalis - Carex sp.); 4, врбе (Salix alba); 5, мочварне лиsаде на минерглном барском земљишту _(Bolboschoe
nus maritlmus, Eleocbaris palustris, Lythrum Sallcarla и др); · 6, фитоценозе биљака са пливајуhим лv.шhем (Cas'a1ia аЈЬа, 
Nuphar luteum, Polygoпum amphiЫum и др.); 7, касароња (Тrара natans); 8, скупине субмерsяих биљака (Ceratophyl
lum, Najas marlna, Myrlophyllum): 9, стубови тресета са трском, рогозом ,: др. (Plнagrnites. Sclrpus lacusta, BolЬoschoe-

nus martlmus, L) tlнum SaHc_arlв). 
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Друга групација претставља такве скупине састављене 
од биљака мочварних станишта, које за свој опстанак не за

хтевају отворену водену површину. У северозападном делу 

Потхумскоr Залива, у једном пространом бочном заливу 

код Потхума, пад језерског дна је веома благ а језеро је 

веома плитко. У вези с тим овде веh посматрамо зарашhи

вање са издизањем новостворене тресетске под.логе изнад. 

језерског нивоа, само не у виду једне непрекидне површине, 

него у виду стубова до 1,5 м висине и око 25 с:м ширине 

(сл. 4), на којима расту ове биљке: 

Phragmites communis l . 
Scirpus lacuster ~ назчешhе заступљене 

Bolboschoenus maritimus 
Lythrum Salicaria 
Calystegia sepium 
Rumex sp. 
Polygonum sp. 

Ови стубови се јављају на знатном отстојању од обале и, 

можда претстављају остатке некадашњег стања пре ширења 

Скадарског Језера. Бушења поред ових стубова зарашhивања 

показала су следеhе резултате. 

Најгорњи слој језерског дна покривен је танким (око 

15 см) слојем ситнозрнастог песковитог сивог муља, а под. 

њии је аморфна органогена маса слична тресети, црнокесте

њаве боје, која је дубље груба. Овај органогени седимент је 

око 1 м дебљине, а лежи опет на сивом ситнозрнастом муљу. 

Све су пробе из opraнoreнor детритуса испод горњег 

муља дале негативне резултате у погледу поленових зрнаца, 

а то значи да се процес распадања nубљеr органоrеноr де

тритуса одигравао под условима довољне, макар и повремене 

аерације. Тако бива обично на свим повремено плављеним 

теренима (Обедска Бара, Катланово, Студенчиште код Охри

да, Блаце). 

Описани стубови често се откидају од дна и пливају 

као мала пловећа острва. Избачена на обалу, она су у про

леће покривена изданцима трске и шевара, прораслим из. 

ризома. Суву масу ове тресети становништво понекад упо

требљава и за гориво. 

Фрагментарност биљног покривача на рубу језерске обале 
говори о непрекидној и снажној променљивости односа, како· 
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Сл. 4 
Г.1аснхк Пр11родњачко1, ,l<ЈЭеја Б Ј-2 2 
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између висине плављења и степена исушивања, тако и у по

гледу трајања ових поплава. Процес формирања асоцијација 

овде сваке године бива прекидан од различитих фактора 

после чега увек поново почиње освајање, односно прилаго

ђавање на нове или знатно промењене прилике живота. · 
Слични фрагменти се cpehy и на више места далеко ван 

летње обалске линије, свуда где после наглог општег опа

дања воде заостају локве веhег или мањег простирања. Ове 

се локве прихрањују изворском водом. Такве, и лети стално 

подводне површине обрасле су овим врстама: 

Scirpus lacuster (доминира) 
Pycreus longus 
Bolboschoenus maritimus · 
Phragmites communis 

или без трске и шевара са: 

Bo!Ьoschoenus maritimus 
Butomus umbe11atus 
Pycreus longus 
Alisma Plantago-aquatica 
Ludwigia palustris 
Myosotis scorpioides 
На ~естима где је лети дубља вода, као на пример 

близу Доње Плавнице дуж насипа, сва водена површина је 

обрасла са: 

Cast::ilia а!Ьа 

Polygonum amphiblum 
Nymphoides flava 
Nuphar luteum 
Marsilia quadrifolia 
Западно од Доње Плавнице код ве.ликог мочварног рта, 

који улази дубоко у језеро, а који је настао вероватно од 

наноса река Мораче и Плавнице, вегетација је почетком маја 

изгледала овако. 

Дубина воде је у мају била 1,20 м. 
Према отвореној воденој пqвршини налази се појас ше

вара (Scirpus lacuster). Даље према копну почињу читаве 

"шуме" од трске (Phragmites communis), којом је обрастао цео 
рт. На местима где је трска бар нешто ређа узима маха бујна 

вегетација биљака са пливајуhим лишhем, кроз коју чамац не 

може да продре. То су: 
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Castalia alba 4 
Trapa nataпs 2 
Nuphar luteum . . . 2 
Nymphoides flava ... 1-2 
Potamogetoп fluitans . 1 
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У самој води, испод пливајуlшх биљака, ретко, највише 

у отвореним "прозорима", у веhим се масама јављају и суб

меµзне биљке као: 

Potamogetoп perfoliatus 
Potamogetoп luceпs 

Ceratophyllum deшersuш 
Myriophyllum spicatum 

У води се виде и . изданци Bo!Ьoschoenus maritimus и 

других мочварних биљака, што значи да и ове површине· 

преко лета излазе испод воде. 

На таквим, повремено . плавним теренима, поред фак

тора примарног карактера, значајан је и утицај делатности 

човека. 

Крајем августа 1947 године, ове су "ливаде", ако мо

жемо прогласити те мешовите групације са обилном трском, 

шеваром и рогозом (Phragmites, Scirpus lacuster, Typha) -
ливадама, веh биле покошене и коришhене за испашу. Краве 

пасу овде до трбуха у блату, а и приликом косидбе човек 

пропада често скоро до појаса. Сигурно је да је само ве

лика немаштина у крмном биљу натерала народ да се ко

ристи сеном тако слабог квалитета са влажних или полу

nлавних терена са т'рском и високим киселим и делом. слат

ким травама. Судеlш по остацима непокошене вегетације и 

по сену овде преовлађују: 

Pycreus longus 
Scirpus lacuster 
Carex elata 
Bolboschoeпus шaritimus 

Тур!1а angustifolia 
Phragmites сошшuпis 

BolЬoschoenus maritimus tељаци зову "барац" и см~трају 
га за добру траву у пореlјењу са осталим барски!I'{ биљкама. 

По rечи¼а се:ьа1':::~ из Годиња такво сено је за стоку ю~о 

чиста проја уместо хлеба за човека, 
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У недостатку боље хране козе, овце, па и краве једу и. 

лишhе од белог и жутог локвања (црногорски "лопув''):и од. 
Nymphoides flava ( = Limnaпthemum). 

Процес зарашhивања нарочито је далеко напредовао на 

Малои Блату. Готово више од половине слободне површине 

веh је обрасло непрекидним застирачем од ових биљаI<а; 

Castalia аЈЬа 
Nuphar luteum 
Scirpus lacuster 
Phragmites commuпis 
Sparganium polyedrum 
Butomus umbellatus и др. 
Trapa natans овде изостаје. 
Млађи слој тресета на Малuм Блату још не држи чо

века, тако да се без чамца није могло кретати по тој веге-

тацији. 

Друкчије су прилике код острва Врањине и код острва 

Мале и ВелиI<е Чаковице. Овде је вода и за време најнижег 

водостаја доста дубока. Мрка боја и слаба провидност воде 

код Врањине говоре о приликама cI<opo баре; а не језера. 

Отприлике иста је слика дуж читаве обале од Врањине до

Одрињске Горе. Овде се у виду једног веома широког појаса 

протежу фрагменти раније поменуте асоцијације Myriop
l1ylleto.-verticillati-N u pl1a retu m. 

Поред села Врањине, где је језеро са стрмом стенови

том обалском линијом и са преко 2 м дубоком водом, врши 

се, услед мало приметног отицања воде преко лета нагла 

акумулација opraнoreнor детритуса, као последица распадањ& 

бујне вегетације. 

Фрагменти ове асоцијације су толико бујни да претстав

љају за чамац тешко пролазне скупине. Може се проhи самО' 

.1,уж "канала'', којима саобраћају чамци кроз ову подводну 

и надводну "шуму" бујне вегетације од: 

Trapa пatans . 5·5 
Castalia аlЬа ~ 2·3 
Nuphar luteum . 2·3 
Scirpus lac11ster .... + 
Myriophylluш spicatum СХЈ с--з 

Naja~ marina . . . . . . . ('.Ј 

CeratophyJluш demersum СХЈ 



О ве1·етацијн 11 флорн скадарског подручја 21 

Trapa natans (,,касароња'') је npaheнa, и то у огромним 

~Количинама, све од Врањине иа на север до Сенечког Луга 

м Резавца, док у ушhу Ријеке Црнојевиhа ње полако нестаје. 

Неколико речи о овој интересантној и важној биљци. Тrара 

natans, ,,касароња", у извесној мери увек је играла улогу у 
привреди Скадарског подручја и то не само као крма. ,,Плод 

дају свињама. Њих једу и некоја чељад .... служе за по не
колико недеља место хлеба ... /' писао је Јовиhевиh још 1909 
·године ( 4). Изгледа да се на Врањини то практикује и до 

данас, а касароља се доноси и у веt1а места Скадарског по

дручја, где се продаје као и кестење (сл. 5). 

Потхумски Залив, Врањина и Црнојевића Ријека оби

лују касароњом. Тамо она расте у виду непрегледних зе

лених тепиха и даје, без икакве бриге од стране човека, 

,огромну количину плодова. МеlЈутим у Индији, Кини и Ја

пану Тrара се гаји у циљу привредног искоришhавања, јер 

њени плодови садрже велике количине хранљивих материја 

{скроба и беланчевина), и претставља интересантан објекат 

привредног значаја. 

Подручје Скадарскqг Језера и после исушивања плавних 

·терена имаhе доста водених басена који би могли бити упо

требљени баш за гајење Trapa пatans. Пре тога треба је сачу
вати од нестанка приликом радова на исушивању. Ради тога 

је неопходно што пре издвојити забране за касароњу. С 

друге стране потребно је проучити је детаљно, јер се о њеној 

биологији сасвим мало зна. Чак шта више она није ни тако 

једнолична са морфолошког гледишта, као што се мисли. 

Касароња. се не разликује само по плоду него и по 

.Qсталим делов.има, по листу, цвету, као и по својој феноло

rији у1 разним крајевима, а може се додати и по биолоrмји. 

Oltick (15) и остали испитивачи мишљења су да је Тrара 

-пatans становник вода сиромашних у 0дносу на калциум

карбонат. Поставља се ипак питање да ли су стварно воде 

Скадарског Ј~зера, карсноr језерца близу Сремчице код Бео

града, Мораве и Дунава сиромашне у погледу калциум

карбоната и уколико? Свуда по тим басенима, међутим, Trapa 
се бујно развија. 

Отворено је такође питање опрашивања, односно био
ЈIОrије цветања уопште. Knuth (23), на пример, наводи за 

Trapa natans да на Lago Maggiore, према Oibelli~y, цветови 
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се отварају на поЈrа или на један сат пре сунчевог изласка и 

остају отворени само неколико сати. На Скадарском Језеру 

код Врањине цветови касароње били су отворени у августу и по 

поднt. Осим тога Knuth наводи да постоји могуhност клеисто
гамије. Јовиhевиh (4) саопштава о касароњи на Скадарскои 

Сл. 5 
Различити облици плода Тrара nata11s (касароња) са Скадарског Језера 

Језеру да "расте на веhој дубини. Вријежа јој је танка и 

врло дугачка колико је са дна до површине... На местима 

која су изложена јакијем вјетровима нема касароње ни лопуха 

(Nuphar и Castalia). Кад је лето сушно слабо роди и ако је 

у води, а кад је кишно бољи род доноси". Али у Потхум

ском Заливу Trapa ипак расте на незнатној дубини. Код Вра
њине је стварно дубина до преко 5 метара и тамо је каса

роња мноrобројнија него код Потхумскоr Залива. Међутим 

на Малом Блату, где, је вода (дубока и веома мутна, !(аса-
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роње нема. Ширење касароње везано је према Gams-y за си
саре и за човека. Човек и животиње лако би могли одавно 

пренети њу и на Мало Блато; ме!Јутим, за чудо, овде је нема. 

Поставља се и · више других питања, kao например, 

каква је веза између обиља и родности касароње и кишо

витог доба и да ли та веза стварно постоји. Можда ,,киша'' 

има индиректан значај преко високог водостаја, промене хе

мизма воде и њен·их физичких особина. Онда је веза посредна, 

преко исхране. Да ли постоји и директан однос између кише 

и опрашивања није познато. 

Сва ова питања могу се решиги само на лицу места 

стационарним испитивањима. Манастир Св. Николt на Вра

њини је врло згодно место за рад хидробиолошке станице и 

за испитивање Trapa паtапs. 
У заливима који носе имена Сенески Луг и Резавац 

цела је површина била месеца маја под водом, дубоком до 

2 м. Крајем лета остају пролазни за чамац с~1мо "канали" 

а цела површина залива се претвара у блатњаву бару. 

У јужном делу тог басена, између Одрињске Горе и 

'о доша, наЈiазе се огромне скупине шевара (Scirpнs lacuster), 
,1,ок на обаЈiи испод брда Бобије (североисточна обала) пре

овлађује више трска. Средину залива запремају фрагменти 

асоција'ције Myriopylletoverticillati-Nupharetum-- биљака под

водних (субмерзних) и са пливајуhим лишhем. Ево две бе

лешке из залива (у мају 1947): 

Сенески Луг: 

Casta]ia а!Ьа . 
Trapa паtапs . 
Ceratopћyllum deшersum 

Myriopl1yllu111 spicatшn 

Рез а вац: 

Castalia alba ..... . 
Т1·ара паtапs ..... . 
Ceratophyl!um dешеrsшп 
Myriopl1yllurn spicatuш . 
Nyшphoides flava ', ... 

5 
:! 
2 
1 

4 
2 
2 
2 
1 

Водена ьегетација Ријеке Црнојевиhа од села Ријека па 

до ушhа код Одрињске Горе каракгерише се уским и ређим 

појасом трске (Phragmites) или шевара (Scirpus lacl!ster) уз 
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обале, а у свим плиhим заЈiивима са бујно развијеним покри
вачем од белог и жутог локвања (Castalia а!Ьа и Nнphar 

luteuш, испод кога преовлађује у вели~,им масама Ceratophyl\ш11 
deшersuш. 

У заливима југозападне обале језера, као и у долини 

реке Црмнице развија се врло слична вегетација, само у 

много мањим фрагментима. Вегетација полуплавне површине 

ушhа реке Црмнице' код Вирпазара овако се распоређује. 

Према отвореној воденој површини лежи појас или "острва" 
шевара (Scirpus lacнster). Ова "острва" често имају облик 
круга са празном средином. Шевару се понекад прид ужује 

у мањој мери и трска (Phragшites) и рогоз (Typl1a). Ближе 

обали шири се појас биЈьака са пливајуhим лишhем - Nym
plюides flaya, Nt1phar, Casialia, Potamogeton flt1itans. Још бли
же копну лежи по'јас мочварних ливада, које су почетком 
маја још биле под водом. Исте ливаде улазе у облику јези

ка у долине Ораховске Реке и реке Црмнице. У тим доли

нама вода опада тек око 15 маја. У саставу ових ливада 

доминирају: 

Bolboschoenus · шaritiшнs 
Eleocharis ра\ ustris 
Lythruш Salicaria 
Gratiola officiпalis 

Rнmex crispus 
Mentha aqнatica 

Euphorbla palustris 
Lysimachia пumшularia 
Trifolium sp. 
Alisma Plantago-aquatica 
Potentilla reptaпs 
Plaпtago major 
lris Pseudacorus и др. 
После изласка испод воде на таквим површинама често 

узимају маха Cynodo11 Oactyloп или Paspalum paspaloides. 
Ове се мочварне ливаде косе за сено. 

Исти распоред вегетације је и на обали Годињског По

ља, југоисточно од Випазара, с,11мо што су фрагмејiти асо

цијација још мањи. 

Спољни појас шевара (Scirpus lacuster) отприлике одго
вара обалској линији за време најнижег летњег водостаја. 
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Станишта са дубоком и покретном водом запоседнута 
су асоцијацијом у којој биљке са надводним деловима обич

но изостају или се јављају усамљено, а -субмерзне су веома 
многобројне. 

У Гостиљскоi Реци, западно од Плавнице, јако је разви, 
јена асоцијација подводних биљака Potameto perfoliati 
f<_aпuncu]etшn fluitaпs (W. Ко с 11). Ево један списак из Го
стиљске Реке: 

Potamogetoп perfo]iatus f. 
cordato-Janceo]atus .. 5.5 

Potamogetoп fluitans ......... 1.2 
" compressus I. ]atifolius 1.1 
,, tri ci1oides , . . ..... + 

Myriophyllшn verticillatuш . 3.3 
Raпuпculus paucistaшineus 1.3 
Ceratophy!Iuш deшersuш 1.З 

Scirpus lacuster . . . . . . . . . . . . . + 
Castalia а!Ьа .............. + 
У реци Курешници поред Врањине у истој подводној 

асоцијацији биле су констатоване: 

Najas mariпa 

Potaшogetoп fluitaпs 

Myriophyllum verticillatuш 

У горњем току Ријеке Црнојевиlщ више истоименог 

села, у местима где је ток нешто успорен, као и у воденичним 

каналима, налазе се фрагменти исте асоцијације са преовла

ђивањем: 

Ranunculus paucistamiпeus 
Potaшogetoп crispus 
Ceratophyllum demersum 
Myriophyllum verticillatum 
Близу Курешнице код острва Врањине били су у авгу

сту затечени близу саме воде веhи простори врло влажних 

ливада, које нису личиле на остале још непокошене "ливаде" 

полуплавних терена са »бариком" (Scirpus lacuster). 
Овде се на једној равној површини (крајем августа 1947 

године), издигнутој за 1-2 м и.знад језерског нивоа, про

стирала једна веома сочна ливада од ниских трава, што је 

сасвим необично за ове повремено плавне, а у току лета 
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јако влажне ливаде. Ова ливада имала је изглед густо збијене 

четке са покровношhу 100¼ и висином свега око ЗО см. 

Сл. 6 
!,дивља троскот (Paspa\шn dislichum)- 20 - 30 сы висока); 2, 1-2 см де

бео слој ризома; 3, црно му ље вито барско земљиште. 

Неколико стотина хектара обрасли су овде једном 

асоцијацијом од Paspalum disticl1um L. v. paspaloides Т 11 е 11. 
Ова биљка, коју мештани зову "дивља троскот", пореклом је 

И"I Северне Америке, а натурализовала се у Северној Италији, 

Далмацији и Црној Гори. 

Ова асоцијација имала је 27-Vlll-1947 следеhи састав: 
Paspalum ~)aspaloides ....... 5,;i 
Panicum Crus galli .. 1.1 
Tri[oliшn fragiferum 
Lotus cornict1latus . r 
МеnЉа pulegiurn r 
Juncus lamprocarpus r 
lпнlа britaппica . . r 
Gratio1a officiпalis . . . . . . . r 
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На местима где је терен спуштен и стално сгоји вода, 

уместо дивље троскоти јављају се фрагменти асоцијације 

Scirpeto-Phragmitetuш (W. К о с h) од: 

Scirpus lacuster . . 3.2 

Typha aпgt1stifolia 2.2 

w latifolia ....... + 
Bo\Ьoschoenus maritiшus. + 
Sparganium erectt1m r 
Butoшt1s ншЬе\!аtнs . . . r 

Интересантно је овде напоменути да рогоз (Typl1a) 
крајем августа није имао плодова и да многи мештани уопште 

не знају како он цвета. 

Према усменом саопштењу мештана села Ку рило и· села 

Врањине дивља троскот се појавила 1917 године код села 

Додоши са сеном које су довлачи/ји Аустријанци из Црно

јевића Ријеке. Е\28 године појавила се и код Курешнице. 

У то време овде је била ритска шума од врба, топола и 

бреста, а отворени простори били су под ливадама од ви

соких киселих трава. Дивља трос_кот, юшо тврде мештани, 

потискивала је и потиснула сву осталу вегетаuију. Меlјутим 

сама она ипак не подноси сувише дуготрајне поплаве. На тај 

начин све стално ~лажне, а издигнуте изнад нивоа дуготрај

ног плављења терене освојила је ова дивља троскот. Она не 

подноси ни дуготрајно исушивање земљишта, тако да евен

туаЈшим вештачким снижењем нивоа поплава ње би саме по 

себи нестало. Способност и· моh потискивања I<од дивље 
троскоти стоји сигурно у вези са њеним начином вегета

тивног множења (сл. 6). Ризоми дивље троскоти дају одмах 

на површини земљишта једну свега 01{0 2 см деб,:лу, 

јако испреш1етану и збијену масу, Ј<Оја је вероватно не

пробојна за биљке. ОсиVЈ тога оеај слој нарушава или оте

жава аер11цију дубљих сл•:.јева. Код села Додоши ку~<уруз, 

гајен на теренима КОЈИ су у пролеhе дуго под водом, ре овна 

пропада због ширења "троскот и", која узима све веhег маха. 

Источ~о од села Курила, све до Потхумског Залива, 

Paspalш11 paspaloides није био примећен. Изгледа да је огра
ничен распропрањењем алувијалних земљишта на равници. 
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На привремено влажним површинама, нарочито на на

пуштеним културним теренима, потпуно сувим преко ле

та, ову биљку замењује Cynodon Dactylon, кога мештани 

:вову "питома троскот", а који исто тако претставља опас

ност као ливадски коров. Ливаде од "дивље троскоти" 

дају сено слабог квалитета. Једу га овце, слабије rовед~, а 
краве га, наводи<;>, уопште не дирају. 

Досада споменуте фитоценозе или њихове фрагменте 

на мочварним или дуrоплавним теренима могу се овако 

гру,писати: 

1. Групације чисто субмерзких биљака са претставни

цима рода Potamogetoп на челу, у дубљој води (ас. Potaшe

to perfoliati-Ranuпculetum fluitans W. Ко с h). 

, 2. Групације субмерзних и барских биљака са пливају
hим и надводним лишhем у релативно плиткој води (ас. My
riophylleto verticillati-Nupharetum W. Ко с h). 

Ове две асоцијације према Хорватиhу (21) припадале 
би свези Potamion eurosiblricum. 

3. Фитоценозе само од барских биљака, са надводним 

деловима, на стално влажном и повремено плавном: земљи- · 
шту (са преовлађивањем Scirpus, Phragmites, Typha). 

Ту је обухваhен низ нејасно разграничених асоцијација 

које би припадале свези Phragшition comшunis. 

4. Групације од барских биљака, на челу са крущшu 

кисе,1им травама (Carex, Bo!Ьoschoeпus, Eleocharis ), на влаж

ним и повремено плавним теренима. Ове асоцијације би при

пале свези Magnocaricion (?). 

Све ове групе асоцијација сачињаваЈу водену и барску 

вегетацију обода Скадарског Језера и претстављају једа!( 
еколошки ред у вези са променом воденог режима. 

Граница ове целокупне вегетације одлично је обележена 

на педолошкој карти (Цариков). Простирање органоrеног и 

минералног барског земљишта је појас у коме су заступљене 

поменуте водене и барске фитоценозе. Дуж западне обале 

Потхумског Залива и код ушhа Црнојевиhа Ријеке барска 

вегетација је примарног порекла; она је стално ·у плиткој води 

и образује тресет. Међутим, на осталом, много веhем делу, она 

је постала секундарно на рачун ритских шума, где се услед по

временог плављења и наглим доношењем минералног ситног 
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материјала образује само минерализован муљ, јер усле.1. 

трајне аерације и влажности органски отпаци се потпуно 

распадају, а такоlје и минерализују. 

Вероватно да Потхумски Залив и залив код ушhа Цр

нојевиhа Ријеке стварно nретстављају најстарије, т.ј. незатр

Ј1ане флувиоrлацијалном пла~,ином делове некадашњег је

зера (11). 
Појас барског земљишта и барске вегетације непосредно 

поред језерске обале заузима огромну површину која се при

вредно слабо или уопште не искоришhава. 

11. ВЕГЕТАЦИЈА НА ГАЈЊАЧАМА - ЛИВАДЕ СЕКУНДАРНОГ 

ПОРЕКЛА И ОСТАЦИ ШУМА. 

Северније од описане зоне протеже се у Зетском Пољу 

(а у мањим фрагментима и на осталим мањим пољима) друга 

зоыа привремено плавноr земљишта, која за време лета веh 

није забарена. Ипак и овде на извесним местима са знатно 

спуштеним земљиштем пратимо инклузије барских мине

рмних земљишта и барске веге·i'ације. Овај сувљи, повре

мено влажни део терена, претставља оподзољену гајњачу. 

Сигурно да ово оподзољавање није дошло услед дуготр.Јјног 

деловања шуме него услед плављења, т.ј. непосредног вЈrа

жења и испирања соли (Цариков, Штокер). Ове су ливаде 

секундарног порекла и рашириле су се на рачун правих 

чистих врбових шума на теренима изнад сталног површин

ског влажења земљишта. Све те ливаде на оподзољеној 
гајњачи раздвајају се ужим или ширим партијама врбовог 

дрвеhа (Salix alba) са примесом јасена (Fraxiпus oxycarpa). 
Фитоценолошки положај ових ливада доста је нејасан 

због њиховог секундарног пореI<ла и фрагментарности. Ове 

се ливаде карактеришу сталним и обилним присуством, у 

мајском аспекту, ових врста: 

Alopecurus utriculatus 
l,eucoiнш aestivuш 

Plantago lanceo\ata 
Orchis laxiflora 

Понекад се њима на влажним м.ести:uа придружује и 

,,б!рац" - Bolboschoeпus шaritimus. Висина биљног покри-
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вача на такви л ливадама не премашује обично 30 см, а нај
чешhе је свега 20 см. Склоп је 80°/о. У N1ajy је терен још 

6латњав. Ова два списка илуструју овај тип ливада: 

Између Потхума и села Гошиhи: 

Plaпtago laпceolata 

Leucoium aestivurn 
Bolbos1:hoeпus шaritiшus 3 
Eleocharis palustris 
Alopecurus utriculatus 
Orcl1is laxiflora 

Обиље: 

3 
3 

3 

2 
2 

Gratiola officiпalis 

Myosotis scorpioides 
R.umex sp. 
Poteпtilla reptans 
l,ytlнum Salicaria 
Taraxacum officinale 
Trifolium sp. 

1 
1 

+ 
+ 

Између Гостиља и Доње Плпвнице: 

Alopecurus utriculatus 3 
Orcl1is laxiflora 2 
Leucoium aestivum 2 
Plantago_ lanceolata 2 
Роа palustris 2 
Gratio]a officinalis 2 
Moenchia mantica 2 
Anthoxanthum odoratum 2 
Bromus mollis. 1 
Trifolium campestre 
Aristolocl1ia rotunda 1 
Oeпanthe silaifolia 1 
Thalictruш luciduш + 
Lychпis Flos Cuculi + 
Potentilla reptaпs + 

''') - биљка вегетира 

А формира цва'ст 

}) биљка почиње да цвета 
О биљ1<а је у пуном цвету. 
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Горе описане Ј1ив;;де имају слабу привредну вредност 

због ниског и за крму мало вредног биљног покривача. 

Овај узани појас оподзољ.ене гајњаче, на лети рела

тивно сувим земљиштима, на којим·а је некада био врбак, 
прелази постепено у широки појас rајњаче, који се .сужава 

нагло према северу у облику клина (в. карту). Појас rајња

че, чија јvжна граница лежи отприлике изме!1у ширине Доње 
Плавнице и села Гос.тиља, претставља најнасељенији део 

равнице. И у овом појасу ливаде су растављене ширим или 

ужим шу.\1ским "пЈlотовима' секундарног порекла. Они су 

настали на рачун храстових лужњакових шума, које су с~дэ 

сведене само на дрвореде-ilлотове, којима се ограничавају 

ливаде. 

Појас ливада је овде релативно узан, ј'ер изнад ширине 
села Гости ља, скоро цео простор заузимају веh зиrатна 

земљишта. 

Сличне ливаде у врло малим фрагментима заступљене 

су и на пољима југозападне обале језера (Црмничко, Го

дињско). Ове ливаде дају читав низ прелаза ка претходном 

типу. У њима у мају (пред само кошење) доминирају Loliuш 

реrеппе или Broшus 1110!!1s, а понекад врсте детелина Trifoliuш 

pateпs, Т. resupiпatuш, Т. пigricaпs и др. Ове ливаде, иако 

дају са фитоценолошкоr гледишта врло нејасну слику, могле 
би се сигурно повезати са свезом Arrl1eпaterioп elatioris, а по 

свом саставу најб;шже · су асоцијацији Cyпosuretum cristati 
(20), иако сам Cyпosurus cristatus и још неке кара1перистичне 
врсте на Скадарском подручју нису засад констатоване. 

Ове ливаде су веома густог сююпа (до 100°/о), са првим 
спратом до 50 см високих трава и дају одлично сено које 

се коси средином маја. Оне се налазе углавном близу крајње 
границе до које вода допире за време поплаве и само су 

кpaht време под водом или понекад уопште нису плављене. 

Овај комбинован списак даје извесну слику о флорисrичком 
саставу ових ливада у мају месецу. 

Доминирају у веhем броју: 

Loli um реrеппе 
Bromus mollis 
Alopecurus utriculatнs 

Trifolium pateпs 
resupi11atu111 

Trifolium пigricaпs 
repens. 

~ campestre 
Aпthoxaпthum odoratнm 

Carex hirta 
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Carex distans 
Bromus racemosus 
Oenanthe pimpineiloides 
У мањем броју: 

Plantago lanceolata 
Leucoium aestivum 
Ranunculus sardous 
Moencl1ia шantica 
Vulpia Myurus 
Роа trivialis 

• pratensis 
Оепапthе silaifolia 

Briza шedia 
Liпum пarЬonense 

Dacty lis glomerata 
Convolvulus arvensis 
Orchis laxifora 
Lychnis Flos Cuculi 
Crepis setosa 
Typl1oides aruпdiпacea 
Geraпi urn prateпse 

" colurпЬiпum 
Taraxacum oЩcinale 
Trifolium Mollineri 

Влажно тле (у мају) ових ливада прекривено је са при;. 

лично јако развијеним маховинама (Thuidium, Eurhyncl1ium 
и др.). 

Ка што се види из списка, велика веiшна наведених 

биљака заступљена је у ас. Супоsшеtuш cristati, описаној од 
С. Хорватиhа из Хрватске (20). 

У августу карактеристична је на овим (веh давно поко

шеним и попашеним) теренима Moliпia altissima (,,пересија") 

Она се употребљава у овом делу равнице за прављење метли. 

По сасгаву плотова у појасу rајњаче можемо закљу

•шти о некадашњем саставу шума које су покривале, веро

ватно, целу Зетску Равницу. 

Понегде су "плотови" толико широки да претстављају 

мале шумске комплексе (као јасенове шумице код села 

Поrхум). 

У околини села Гостиља па све до изворног деЈiа Го

стиљс1<е Реке има плотова који су као дрвореди састављени 

или само од Quercus R.оЬнr ssp. scutarieпsis (,.дуб") или 

о~ Fraxinus oxycarpa. Први је обично до 15 м висок и до 

преко пола метра у пречнику. 

QUE!KUS ROBU!Z !,. SSP. SCUTARIENSIS N. (CEF{NJAVS!Ш 

(претхо.1.110 саопштење) 

.Дуб" је једна форма Qнercus•a са упадљиво различи

Т()М кором од правог лужњака. Код њега је кора, на стаблу 
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дебелом преко 30 см, само око 10 мм дебљине, сивкасте боје 
и врло плитко испуцала (табла III). На први поглед кора дуба 
личи на кору ·китњака (Qu. sessiliflora Sm.) Сва прегледана 
стабла (преко 50) у околини села Гостиља имала су исту 

кору типа китњака. То је било све крупно дрвеhе до 15 м 
висине. Нека су од њих обилно родила. 

Жир је код овог храста правилно цилиндричног облика 

до 3,5 см дужине и 1,2 см ширине и са приметним збиве

ним попречним пругама (таб. IV)*. 
Из околине Улциња, из подручја Штој, скупио је 1948 

iпg. Н. Фукарек, асистент Универзитета у Сарајеву, гране, ку

пуле и жир храста, који расте тамо, у равници Улцињскоr 

Блата, на нешто уздигнутим и сувљим местима, у плотовима 

измеlју њива и ливада, ,,на оцедном песковитом земљишту 

сиве боје". 

Фукарек није обраhао пажњу на кору и не зна се тачно 

како је она изгледала. Ипак се присеhа да је била дебела, 

дубоко .испуцала и са јако растављеним браздама, као што 

је то случај код правог лужњака. 

Ради претходне оријентације била су извршења мерења 

дужине и ширине жира дуба из околине села Гостиља (8 ко
мада), лужњака из Обрежа у Срему 619 комада) и дуба из 
околине Улциња (15 комада). Кривуље дужине и ширине по

казују да се ради t једне стране о типичном лужљаку 

(Обреж) а с друге стране о његовој специјалној форми (Гостиљ, 

Улцињ), али да се улцињски теже да одвојити од обрешкоr 

(сл. 7,8)**. 
Овогодишње .младе гране дуба из околине села Гостиља 

потпуно су голе, сиво обојене и· приметно издужене. Пупољ

ци су мали, голи, кестењаве боје и са кратко трепљастим 

ободима љуспа. 

Лишhе је потпуно голо. Петељка од 0,3 до 1,2 см дуга 

(сл. 9, Таб. V, VI). 
Купула је седефасrа, густо длакава и сивкасте боје. Љу

спе, нарочито доње, грбаве су, са испучењима на леђима. 

Слободни завршеци љуспи приљубљени уз купулу. 

*) Hegi (29) такође, наводи да код Q. Robur постоји var. tubulosa 
(Schur) Giirkc али са ж1ром само од 2 до 2,5 см дужине и највише до 
1 .см дебљине. 

**) Измерила и .дијаграме иsрадила Д. Косовиh, ст. пољопр. 

ГЈiаскик Природњачкоr ауаеја Б 1-2 3 
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Овогодишње гране дуба из околине Улциња потпуно су 

голе, затворено кестењаве боје ·и приметно краhе. 

Пупољци су мали, затворено кестењаве боје са приме

тно трепљастим ободом на љуспама. Лист је по наличју мање 

или више звездасто длакав. Петељке листа су од 0,3 до 

1 см дугачке. Жир је или цилиндричног и широко елипти

чног облика или јајастог, сличног лужњаковом. (Таб. VII)· 

CJI·. 9. - Нерватура Јiиста скадарског дуба. Постоје засебни бочни 
нерви у урезима листа 

Код улцињскоr ,жира цилиндричног облика јасно се при
меl1ује попречна пруrавост. Щирок, а кратак жир пругаст је 
само близу основе. 

Купуле су код улцињскоr сличне купулама дуба из око
лине села Гостиља. Међутим ко.д лужњака (Брчко, Обреж), 
оне су кестењаво-црвенкасте, на изглед голе, јер имају са

свим кратке и ретке длачице. Слободни врхови љуспw су 

при-.Тьубљени уз купулу. 

По седефасто-сивкастој боји и по грбавим љуспама, 
купуле из Гостиља и У,7Щиња одговарају купулама Quercus 
pedunculiflora К. Ко с h. и Qu. Haas Ку. Ипак љу спе на ку
пу лама код ове две врсте много су више грбаве, а њихови 

врхови су отстојеhи. 
3* 
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Постоји т~ође веома упадљива разлика и у грађи др
вета ,,дуба" ако је упоредимо са грађом типског лужњана. 

Према С. Васиљевиhу, асистенту унйверзизета, који је извр
шио анализу дрвета ,,дуба", имамо следеhе податке: 

"Бељика дуба у пореhењу са бељиком лужњака је 

знатно шира. Сем тоrа, у боји постоји блага сивкаста ни

јанса, која је код лужњака претежно благо мрка. Код ши

рине сржних зракова запажају се колебања у ширим грани

цама. Најшири сржни зраци су веhе ширине од најширих 

сржних зракова код лужњака, чиме се ова форма прибли

жава ситној граници (медунцу). Исто тако, размак између 

најширих сржних зракова је веhи него што је код лужњака. 

Рано дрво заузима знатно веhу површину прстења прираста 

(и уских и широких), него што је то_ случај код лужњака. 

Само ширина прстенова прираста у подједнакој мери зависи 

и од ширине раног и од ширине позног дрвета. 

Најмаркантнија и највеhа разлика између овог »дуба" 
и лужњака је у величини судова раног дрвета и у начи»у 

прелаза судова раног ка судовима позног дрвета. Судови се 

код "дуба" запажају голим оком до 3/4 ширине года. Су
дови раног Арвета су просечно један и по пута веhи од су-

. дава раног дрвета код лужњака. Прелаз од судова раног ка 
судовима позног дрвета тако је постепен, да се не може да 

одреди граница, где престају судови раног, а где почињу 

судови позног дрвета. 

Све ове разлике, а нарочито последња, говоре о томе да 

се у овом случају не ради о дрвету правог лужњака. Веро

ватно ова грађа дрвета "дуба'' из околине села Гостиља је 

последица сталног обиља воде у земљишту. , 

Према свему "дуб" из околине Гостиља можемо сма

трати као јужну и локалну подврсту лужњака Quercus Robur 
L. ssp. scutariensis, са земљуЈшта увек јако богато натопље

ног водом. 

Отворено ocraje питање систематског места низинске 

форме храста код Што ја, у околини Улциња, одакле распо

лажемо са врло незнатним материјалом. Према многим мор

фолошким особинама ( облик и величина жира, грбавост и 

сомотско-беличаста длакавост љуспа на купули, длакавост и 

нерватура листа и упадљивија трепљавосr љусnи код пупо-
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љака), улцињска форма храста показује ксероморфнија обе

лежја од rостиљског "дуба". 

Ипак извесне особине (грабавост и седефасто-беличаста 

длаюшост љуспи на купулама и нерватура листа) зајед

ничке су за гостиљску и улцињску форму Quercus-a, за Qu. 
peduncu!Шora К. Kosh. и за Qu. Haas Ку. Две последње врсте 
расту према На уе k-y на брдским инсолираним падинама 

Македоније, Албаније и Грчке, т.ј. под условима врло аску-

. дног воденог режима, дакле под изразито ксеротермним при
ликама живота. 

Вероватно наведене врсте храста претстављају остатке 

једне ве'лике, мање специјализоване групе робуроидних врста 
храста из Терцијара (Krasan), из које су се издвојиле у Квар
тару форме сродне лужњаку, као становници полуплавних 

мезотермних, а форме типа Qu. Haas - изразито ксеротермних 

при~0ика живота. 

Према саставу плотова и бројним односима у погледу 

на главно дрвеће, овдашње лужњакове шуме биле су при

ближно следеhег састава:*) 

Дрвеhе: 

Quercus Robur ssp. scutariensis 
Ulmus foliacea 
Fraxinus oxycarpa 
Acer campestre 
Salix а!Ьа 

" fragilis 
Populus а!Ьа 
Aluns glutinosa 

Жбуње: 

Evonymus europaea 
Cornus sanguinea 
Viburnum Opulus 
Sambucus nigra 
Crataegus monogyna 
Prunus spinosa 
Vitex Agпus castus 

Повијуше: 

Periploca graeca 
Rubus ulmifolius 
Cyпanchum acutum 
Humulus !upulus 
Clematis Vita!Ьa 

" Viticella 
Lonicera. imple~a 

Зељасте биљке: 

Bo!Ьoschoenus maritim us 
Leucoium aestivum 
Solanum Dulcamara 
Calystegia silvatica 
Althaea officinalis 
Rumex crispus 
Mentha aquatica 
Bidens tripartitus 
Lythrum Salicaria 

*) Врст~ су овде наведене по опадајуhем реду степена фреквенције 
у свакој групи 
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Sambucus Ebulus 
Pteridium aquilinum 
Lycopus europaeus 

Myosotis scorpioides 
Nephrodium Thelypteris 

Према тврlјењу мештанэ, дуба је било пре 40 година 
знатно више не само у широј околини села Гостиља, него и 

села. Голубоваца. Остаци сличних шума налазе се у Црмни~ 

чком Пољу, на југозападној обали. 

Прем? писменом саопштењу П. Фукарека, остаци сличних· 
храстових шума јављају се и јужније од Улцињског Поља, 

по целој области Штој (9д улцињске солане до Бојане). 
Fraxinus oxycarpa заузима овде влажнија станишта дуго

плавних терена, док се Quercus Robur држи више оцедних 

земљишта. 

Вероватно је да су у недавној прошлости овим храсто

вим шумама били обрасли сви повремено плавни терени у 

котлини око Скадарског Језера, дуж Бојане и Дрима, а и 

јужније, све до Валоне. Према Markgrafu (3), код места 

Мамураш у Албанији, расте Q. Robur var. cuneifolia (Vuk} Beck 
(Sumpfwald). 

Paliurus australis, Crataegus monogyna и Prunus spinosa 
можда су продрли у шуме на гајњачи доцније, из суседних 

шума на кречњацима, и секундарног су значаја за њих. 

Меlјутим у плотовима се свуда јављају често Periploca 
graeca, Clematis Viticella, Cynanchum acutum и врло често 
Vitex Agnus castus. Њихово присуство, као и присуство 

Fraxinus oxycarpa, а нарочито морфолошке особине самог 

"дуба" говоре јасно да овде имамо посла са једним новим 

средоземноморским типом лужњакових шума, који hемо 

назвати асоцијацијом Quercus Robur ssp. scutariensis-Fraxinus 
oxycarpa-Periploca graeca (Р. Се r n ј а v s k i, 1949). 

Ова асоцијација припада несумњиво свези Alneto-Quer
cion roboris (Н о r v. ), коју је Хорват установио за плавна 

подручја веhих рена, и за ноју с правом наже да би јој више 

одговорило име Fraxino-Quercion roboris. 

Схематсни геолошни и земљишни профил Плавница -
Врањ, који су дали Черњавски (11) и Штокер, и хоризонта
лан распоред земљишта на истој равници од Царикова (8), 
дају таноlје могуhност да се створи слика шумског стања 

ове равнице пре наглог уништавања шума од стране човека. 
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Лужњакова шума на гајњачи граничи са црвеницом на 

којој данас постоје фрагментарни остаци типично ксеротерw

них храстових шума јужног типа (види даље у истом чланку), 

у којима су вероватно доминирали: храст медунац (Quercus 
Ianuginosa), црни јасен (Fraxinus Ornus), гранат (Ptшica g·ra
natum), дивља крушка (Pirнs amygdaliforшis), копривиh (Cel
tis australis) и др. 

· Као што he се· видети из даљег излагања, ове су шу ме 

биле веома сличне садашњим шумским групацијама на креч
њачком терену околног карста. 

Међутим асоцијација лужњакових шума скадарског типа 

између својих главних елемената не садржи врсте ксеротерм

них храстових шума. Ова асоцијација је стари тип самостал

ног средоземноморског порекла. 

111. - ВЕГЕТАUИЈА УТРИНА НА ЦРВЕНИUИ И НА !{ОНГЛОМЕРАТУ 

У горњем, северном делу Зетске Равнице, на југ све до 

Цијевне и преко ње, па до линије која спаја села Махала -
Мојановиhи - Потхум, огроман рростор је заузет утри

нама полуnустињског типа на голом конгломерату или на по

луцементираном округлом шљунку, који је прекривен по

негде (углавном у депресијама)· танким слојем црвенице (8). 
Овај флувиоrлацијални шљунак сталожен је, према Цвијиhу 

(9), за време вирмске глацијације, а. можда и нешто раније. 

Дебљина тог конгломерата достиже, према Царикову, 

и преко 10 метара. На конгломерату лежи простор који 

обухвзта делом Љешко Поље, цело Ћемовско Лоље, затим, 

јужно од Цијевне, Карабуш и Оцково Поље. Ова геолошка 
подлога, с обзиром на жарко и суво лето са мало. талога и 

лаку пропустљивост за воду, ус.1ювљава један сиромашан 

ксеротермни биљни покривач полупустињског типа. Но са

дашња вегетација без сумње је секундарног порекла и на

стала је под утицајем човека, прво уништавањем ксеротерм

них храстових шума, па затим претераном дугогодишњом 

испашом. 

Према садашњим ретким остацима у виду ситних жбу

нова иоже се закључити да је шума, која је некада покри· 

вала садашње утрине, била састављена од следеhих дрвена

стих врста: 
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Quercus lanuginosa - храст медунац 

Fraxinus Ornus - црни јасен 

Pirus a111ygdalifor111is - дивља крушка 

Celtis australis - копривиh 

Punica granatuш - гранат, нар 

Paliurus Spiпa Christi (Р. aculeatнs) - драч 

Rosa seшpervirens - шипак 

Rubus ulшifoliнs - купина 

Cleшatis VitaJЬa - вињага 

Ruscus aculeatus - кострика 
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По саставу ова би шума одговарала околним шумама 

на кречњачком кршу (асоцијација Carpinetuш orieпtalis pнni

cosum), описаним у следеhем поглављу. 

Као резултат претеране испаше на остацима ових шума 

настала је сада ова сиромашна вегетација, заступљена са неко

ли1<0 типова фитоценоза, које hемо укратко описати. 

Све ове фитоценозе у садашњем стадијуму одговарају 

широком појму "Karstheide" старих аутора (Beck, 1901) 
а врло су блиске свези коју су установили Хорват и Хор

ватиh (19,23) за приморске крајеве, наиме свези Chrysopogo
neto-Satureion subspicatae (Но r v а t е t Но r v а ti с), наводеhи да 
,,,постоји једна субмедитеранска прелазна зона ливадне и па

шњачке вегетације између планинске свезе Bromion erecti (Br. 
ВЈ.) и медитеранских пашњака свезе Thero-Brachypodion (Br. 
ВЈ.), која се на источној страни Јадрана протеже у више

мање широком појасу од Истре дуж читавог Приморја, да

леко према југоистоку." 

Из ове групе највише је распрострањена на нашем под

ручју асоц јација која би се могла назвати "Satureia subspi
cata-Poa Ьн!Ьоsа", која 'Покрива скоро цело Ћемовско и 

Љешко Поље и део Кара.буша. У горњем спрату доми

нира Satureia subspicata - .офресина", правеhи скоро чисте 

групације од ситних лоптастих или полулоптастих полугр

миhа, а чија је покровност око 50°/о. Простор између жбу
ниhа ;,офресине" (Satureia) испуњен је са више врста биљака, 
од којих су највише заступљене у пролеhњем аспекту: 

Роа bulЬosa Micropus erectus 

Aegilops ovata 

Anthemis ar_vensis · 

Erodiuш cicutariuш 

Saпguisorba minor 
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Eryngium campestre 
Cerastium semidecandrum 

док су у летњем аспекту значајне још: 

Cynodon Dactylon 
Carlina vulgaris 
Artemisia LоЬеШ 

Lagoseris saпcta 
Centaurea deusta 

Врло је карактеристичан приземни покривач од махо

вина, лишајева и алги, најчешhе са доминирајуhим Grimmia 
orblculata, Cladonia sp. и Nostoc communis. Ова последња 

алга се појављуiе у масама за време пролеhњих киша. 

Општа покровност овог · биљног покривача колеба се 

измеlју 70¼ (у пролеhе) и 40-50°/о (преко .пета). 

У близини града и села спрат офресине потпуно ишче

зава уништаван се од стране пастира као гориво, али доњи 

спрат вегетације остаје по флористичком саставу углавном 

исти, само добијају веhег маха траве (Роа, Aegilops, Psylн

rus). На таблици бр. 1 прва два списка узета су на стани

штима даље од Титограда (близу Цијевне), са преовлађива

њем Satureia subspicata, док друга два (3,4) близу града Ти
тограда, где је покривач од сатуреје потпуно уништен. 

Често има и отступања од типичног састава ове група

ције у јављању разних фациеса. Тако на пример, близу ста

нице Дај-Бабе преовлађује Psylurus nardoides (3,2); јужно од 
Цијевне доминира у аспекту Asphodelus microcarpus; према 

Потхумском Заливу веhи простор заузима фациес Cynodon 
Dactyloп (5.5) са . ређим TriЬulus terrestris; близу брда Хум 

преовлађују Inula viscosa и Cynodon Dactylon. Наводимо овде 
један списак ове последње фације (аспект крајем лета): 

Inula viscosa . . . . . . . . . . . . 4.2 
Cynodon Dactylon . . . . . . . . . 4.3 
Artemisia Lobelii var. saxatilis .... 2.2 
Satureia subspicata. . . . . . . . 1.1 
Centaurea deusta ssp. concolor Ј .1 
Carduus ]eiophyllus . 1 
Rнbus ulmifolius . . . . 2 
Asparagus acutifolius . 2 

Описани типови вегетације искоришhавају се као паш

њак слабе продуктивне вредности и то углавном у пролеhе, 

док Још није изгорела и ова сиромашна вегетација. 
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Таблица бр. 1. 

1 2 1· 3 1 4 

Saturela subsplcata 4.3 4.3 ј • 

Роа bulbosa 3.1 2.2Ј4.2
1

3.2 
,_A_e_g-11-op_s_o_va_t_a ____ , __ +_ 1.212.2 

1

~ 

Anthemls arvensis 1.1 2.1 2.1 2.1 
-----------1------
Cerastium semidecan
drum 2.1 2.1 1.1 Ч ___________ , __ ------

Осим у таблици наве

дених врста, у једном 

од спискова су биле за

бележене још и ове: 

S11erardla arvensis 

ЁY~glum campestre 1.1 2.1 2.1 Xeranthemum annuum --i------ Llnum tenulfolium 

1
_M_l_c_ro~p'-u_s_e_re_c_t_us ____ 

1 
__ 1_. l ___ ._ ~ ~ Potentilla ћirta 

Erodium cicutвrium 1.1 1.1 1.1 ,~----------1--- ------1-

Sangulsorba miвor 2.1 1.1 2.1 ---~--------1-- -,-' - ----
Lagoserls ,sancta 1.1 1.1 1.1 

l----"'---------1--- ------ -

Trlfolium campestre + 1.1 1------~----1------ ___ ,_ 
Vale1·i11nella truncata + + •-----------,--- ------ ---
Oalium pumllum 1.1 1.1 

1
_M_u_s_c_a_ri_c_om_o_s_um ____ 

1 
__ +_ . 1 . + 

Teucrlum pollum + 1.1 . 
,_B_r_a-cl-1y_p_o_d_l_u_m_d_is-ta ____ , __ I_ - -1 

cl1yum _:_ 2.2 _:_, 

Alra capillaris 1.1 . 1 

Creols setosa --U --1 
,_S_c_le-r-an_t_l1_u_s_a_n_n_u_u_s ___ 1___ U--j 

1
_H_e_r_n1_·a_rl_a __ gl_a_b_ra ____ 

1 
___ 1 . + . , [ 

Sedum bolonie11se 1.2 

Draba verna 1.1 
------------------
Psylurus nardoldes 
--=------------1--------

1.1 

Tunlca sйxifraga 
•------~----]--- -·-----1.1 

Arenar'la leptoclados + 
1

_z_a_zy,__n_t_l1_a_v_e_r_,u_c_o_sa ___ l . . --U 

Orlmmia orЫculata cf. 2.2 1.2 2.2 1.2 

,_C_la_d_o_n_ia_sp~·----- -2-.2~ _2_,2_ -l-.2-i-1-.2-

Nostoc communls 2.2 . . 

• 
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Од средине лега надземни делови многих 3ељастих би

љака као и једногодишње биљке потпуно се исуше. Вегети

рају и цветају само неке дуговечне зељасте (многе компо

зите) и Satureia subspicata, која цвета тек у августу-септем
бру, а коју стока вероватно не дира. 

Важна је чињеница да ова привредно слабо искори

шhавана биоценоза служи иначе као центар распрострањења 
велике штеточине - мароканског скакавца, који полаже јаја 

само у шљунковита необрађена земљишта, и у томе је ве

лики негативни значај ових површина. Таква н~обра!јена 

шљунковита поља као Љешко, Ћемовско, Карабуш, служе 

као класична жаришта мароканског скакавца, где се он одр

жава и у године своје најмање бројности. Познати ентомо

лог В. Уваров (26) наsвао је таква места "резервације". Ин

тересантно је напоменути да такве "резервације'' марокан

ског скакавnа у Малој Азији и Ираку имају веома сличну 

вегетацију полупустињског типа са преовлађивањем Роа bl!l
bosa (16,26). Једина је ефикасна мера против мароканског ска
кавца, сходно савременим научним схватањима, радикална 

промена таквих површина као ландшафта, т.ј. његове вегета
ције и привреде; Зато треба помишљати на моrуhност по
шумљавања тих поља, што би уклонило и сталну опасност 

од мароканског скакавца, јер се он губи у условима густог 

склопа вегетације и при промени физичке структуре земљи

шта. Сви други начини борбе (механички, хемиски), иако до

некле смањују штету, имају чисто привремен карактер, јер 

се каламитет гаси скоро сам по себи да би за неколико го

дина букнуо са истом јачином. 

IV. - ШУМСКА ВЕГЕТАЦИЈА ОКОЛНИХ БРДА И ЊЕНИ ДЕРИВАТИ 

(приобалски појас до 100-150 м надморске висине) 

Вегетација брда, која окружују све равнице подручја и 

само Скадарско Језеро, некада је претстављала бујан зелени 

оквир· од густих и тешко проходних шума. У наше доба на

лазимо само остатке тих шума у виду ту и тамо раштрка

них мањих шумских комплекса, или у виду мање или више 

сачуваног шибљака. Велике површине на каменитим обаЈ.Iама 

постале су чисте голети без икакве дрвенасте вегетације. 
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Да бисмо се лакше снашли у разумевању садашње ве

гетације, треба покушати да према усамљеним "острвима" 

ниских шума (местимично још са великим дрвеhем) и помоhу 

флористичке анализе широко распрострањеног "шибљака" 

створимо слику састава некадашњих шума, које су се про

стирале по ободу језера и равнице, на каменитој подлози. 

Садашње стање вегетације морамо сматрати као различите 

етапе процеса деградације шума под утицајем човека (испаша, 

брст, сеча). 

Садашњи остаци ових шума, поред свог великог богат

ства у погледу броја врста, доста су једнолико грађени на 

целом простору. Ипак, услед разлике у геолошкој подлози, 

јасно се разликују два типа шуме: 

1) Шуме (и шумски деривати) на карсту и 
2) Шуме на силикатној подлози (које су на подручју 

доста ретко заступљене и cpehy се само фрагментарно). 

а) Шумска ве~етација на кречњаку 

(Саrрiпеtнш orieпtalis puпicosuш - О. G r е Ь. prov.) 

Шуме црног граба и храста медунца са гранатом (нар, в. сл. 11.) 
Ова фитоценоза заузима приобалски појас до висине 

100-150 метара изнад ни0оа језера, што је условљено кли

м.атским факторима, а у вези са ублажавајуtшм дејством во
дене површине. У заштиhеним клисурама овај тип вегетације 

пење се и на нешто веhу висину. 

Подлога је увек изразито карсгног карактера, од горње

триаских, јурских и кретацејских кречњаю1 и доломита ( 1 О). 
Мања или веhа брда или полуострва кречњачких масива си

лазе до самог језера. Огромни блокови кречњака често се 

ређају са мањим површинама црвенице и шљунка тако да је 

цео рељеф под овом асоцијацијом веома хетероген и даје 

уточишта биљкама са различитим еколошким захтевима (шум

ске биљке, биљке отворених површина, становници стена и 

осулина и др.). Отуд и потиче богатство броја врста ове асо

цијације, која често претсrавља један мозаични комплекс, 

који ипак има у данашњем стању своју одређену физио

гномију. 

Уочљив је читав низ ступњева деградације ове шуме. 

У њеним најбоље сачуваним фрагментима доминира још 

понегде високо дрвеhе. Са највећом сталношhу заступљене 

• 
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Сл. 11 

Тип шуме Carpinetum orieпtaJis punicosшn на Бобији (скадарско подручје) 

1. Qнercus laпнgiпosa 
2. macedoпicн 
3. Celtis aнstralis 

4. Carpiпus orieпtalis 

S. Pllillyrea media 

6. Puпica graпatum 

7. Fraxiпus iOrnus 
, 8. Vitex Agnus: castus 
· 9. Pistacia' Tereblпthus 
10. PaJiurus Spina Christi 

,;,.. 
О> 

::1 
·5 
~ 
..с: 
с, 

~ 
р 

"' r, __ а 
о 
;; ..., 
..., 
'О 
с, 

О\ 
с, 

:,: 
Е 
"' ::: 
:,,: 
о 

."' 
(.;Ј 
р 

ё1 
'О 
:,,: 
р 

::1 
р 

О:Ј 
;оа 

о 

"' ~ 



. 
О вегетацији и флори скадарског подручја 47 

су ове врсте: храст 'медунац (Quercus lanugiпosa) са много
бројним формама (до 40 см у пречнику и преко 10 м ви

сине); црнограбиh (Carpiпus orienta\is - до 5 м висине); 

копривиh (Celtis australis), са великим лоптастим крунама (до 
0.50 м. у пречнику и до 15 м висине); смрдељ (Pistacia Te
reblпthus), која достиже 8 м висине и 20 см у пречнику ; 
зимзелена зеленика (Phillyrea media); црни јасен (Fraxinus Or
nus); маклен (Acer monspessulanum) и македонски храст (Quer
cus macedonica), кога на подручју често зову "цер". Нешто 

pelje се јавља дивља крушка (Pirus amygda!iformis), а врло 

ретко, на бољем земљишту, и граб (Carpinus Betulus), брест 
(Ulmus foliacea) и липа (Tilia tomentosa). 

Од жбуња са скоро 100¼-ном сталношћу заступљен је 

гранат или нар (Punica granatum), по коме је засада прови

зорно назвата ова. субасоцијација. Скоро са истом сталношhу 

долази и драч (Paliurus Spina Christi), као и Phillyrea media 
и Carpinus ortentalis (жбунастог облика). Од остаЈiог жбуња 
обилно се јављају глог (Crataegus monogyna) и врсте ружа 
(Rosa sp.), док су мн()ГО ређе Coronila emeroides, Jппiperus 

Oxycedrus, Cotiпus coggygria, Ficus carica, Cornus saпguinea, 
Rhamnus orblculata, а само се појединачно cpehy Rhamпus ca
Љartica, ViЬurnum Lantaпa, Colutea arboresceпs, Pruпus spiпosa, 
Petteria 1ameпtacea, Pyrrncaпtha соссtпеа и Vitex Agпus castus. 

Vitex Agпus castus, који се на подручју зове "ракита", 

расте н~ каменитој подлози уз саму обалу језера и чини са

мосталзн, скоро непреющан појас по свим брдима и остр

вима. Употребљава· се за гориво, као и за плетење кошева 

и I{()рпи (4). 
Од полугрмиhа у шумској сенци је најчешhи Ruscus 

aculeatus (костриr<а), а на проређеним местима и сечама веома 
је многобројна лековита жалфија (Salvia officiпalis), а и 

Cistus villosus и С. salviaefolius. 
Повијуше, које су несумњиво играле у заједници велику 

улогу док је склоп био густ, сада су доста ретке, иако су 

заступљене са већим бројем врста, а то су: Rubus ulшifolius, 
R. caesius, Vitis silvestris, Asparagнs acнtifoliнs, Smilax aspera, 
Tamus commuпis, C!ematis Flammula, Loпicera etrusca, L. capri
foliuш, а понегде уз обалу и Periploca graeca. 

Зељасте биљке биле су заступљене, према нашим бе
лешкама у мају 1947 год, са 109 врста. Од тог великог броја 
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око 30¼ праве су медитеранске врсте. Засада је тешко издво
јити карактеристичне врсте зељастих биљака (можда би то 

биле: Asphodeline lutea, Tanacetum cinerarifolium, Convolvulus 
elegantissimus, Euphorbla spinosa, Onosma Aucherianurri). Бо
гатство зељастих врста условљено је и мозаичним комплек

сом различитих еколошких услова на терену ra тако јако 
разрађеним микрорељефом. Од зељастих биљака, полугрмиhа 

и повијуша, свега око 15-20¼ припадају правим шумским 
врстама (као Arum italicum, Orobus venetus, Geraniшn Rober
tianнm, О. purpureum, Nephrodium filix mas) док су све остале 
врсте - биљке отворених биљних групација: камењара, стена 

и других. 

Ова фитоценоза приобалског појаса најближа је по свом 

флористичком саставу и синекологији, асоцијацији Car
pinetum orientalis croaticum, коју је описао" Хорватиh (22) из 

примарских, а делом и копнених подручја Хрватске и Хер

цеговине. Ту су исто тако заступљени: храст медунац (Quer
cus lanuginosa), црнограбиh (Carpinнs orientalis), македонски 

храст (Qu. macedonica), црни јасен (Fraxinus Orпus), руј (Co
tiпus Coggygria), Petteria rameпtacea и др., али се фитоценоза 

скадарског подручја јасно одликује сталним и обилним при

суством граната-нара (Puпica granatum), зимзелене Phillyrea 
1 media, као и копривиhа (Celtis australis) и Pistacia Tereblnthнs, 

које у сличној фитоцено3и у Хрватској не долазе. 

Ова субасоцијација скадарског подручја има доста по

дударности и· са македонском шумом црнограбиhа (Carpine
tum orieпtalis macedonicum-Rudski, prov.), где такође прису
ствују Pistacia TereblпЉus, Juniµerus Oxycedrus, Phillyrea media 
и друге. 

Свакако, ова,фитоценоза одговара широком појму "псеу

д,омакије" полусредоземноморског типа вегетације (по Л. 

Адамовиhу). 

Од приморске асоцијације Quercetum ilicis и њеног де
градационог стадијума у облику макије, ова наша фитоценоза 

скадарских обала јасно се одликује отсуством мн_огих зим
зелених врста као Quercus llex, Pistacia Lentiscus, Myrthus com
munis, Arb11tus Unedo, Laurus пobllis, VЉurnuш Tiпus, Spartiuш, 
Rubla и др., а присуством свега једне зимзелене дрвенасте 

Phi!lyrea media. 
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Зато се сматрало за потребно да се ова асоцијација 

издвоји као субасоцијација од ас. Carpinetum orientalis и да 

се назове по највише заступљеном жбуну, гранату, као суба с. 

Carpinetum orientalis punicosum _(О. Grebeпscikov, 1949.) 
Може се претпоставити на основу садашњег флори

стичког састава да су некада, на месту описаних црно

грабових шумарака са многим цртама секундарног порекла, 

биле шуме са преовлађивањем храстова (медунац, македон

ски храст) и копривиhа (Celtis australis) у горњем спрату. 

На својој горњој граници ове шуме су вероватно прелазиле 

у чисте храстове шуме губеhи са висином своје термофилне 
претставнике. 

Садашње фитоценозе сигурно су попуњене многим вр

стама, које су дошле у резулrату јаког проређивања шума 

(Paliurus act1leatu~, Carpint1s orientalis, Punica granatum) или су 
можда биле заступљене у доњем спрату у много мањој мери. 

(Види таблицу бр, 2). 

ЗЕЉАСТЕ БИЉКЕ У АСОЦИЈАЦИЈИ - CARPINETUM ORIENTALIS 
PUNICOSUM: 

(по опадајућем 

Satureia montana, 
Cardamine glauca, 

Агит itaficum, 
Veronica austriaca, 
Asplюde!ine Jutea, 
Asplюdelus аЈЬиs, 

Сатрапи/а g-Jomerata, 
Galium Mollug·o, 
Helianl11em11m vufg·aгe, 

Br[za maxima, 
media, 

Caгduus nиtilns micгoptera, 

Aetblonema saxatile, 
Senecio veгna!is, 

Si!ene 4-dentata, 
Сус!атеп rzeapo!itanum, 
Geгanium pusillum, 
Aпtћemis aгvensis, 

Geranium divaгicatum, 

реду степена фреквенције) 

Eгysimum silvestгe, 

ЕирfюrЬiа spinosa, 
Апс/шsа varieg·ata, 
Cerastiшn semidecandгum, 

Urospern1шn piorioides, 
Seduщ аЈЬшп, 

Теисгiит Polium, 
Veгbascum pblomoides, 
А\rепа ЬагЬаtа, 

Ranunculus 11efutinus, 
Leoпtodon cгispus, 

Еир/югЬiа veneta, 
Lurzaгia redi11iva, 
Cynoglossum cгeticum, 
Geram;um со!итЬiпит, 

EdгaiaпUшs g-гamini:Jolius, 

Опоsпи Аис/Јегiапит, 

Tanacetum cineraгifolium, 

ConvoJvulus elegantissimus, 

Г ласниR ПриродњачRог ыуsеја Б 1-2 4 
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М elica unifloгa·, 

Orobus venetus, 
Geranium Robertianum, 
Teucrium CJ1amaedrys, · 
Myosotis arvensis, 
G!adiolus i!lyricus, 

· Ог!ауа grandiflora, 

Lapsana communis, 
Geranium purpureum, 
Fumaria flabe!lata, 
Micromeria Ju!iana, 
тогШs purpurea, 
Ruta gra11 eo!ens, 
Thymus Marshallianus, 
Arabls hirsuta, 
Va!erianella dentata, 

М ercuria!is аппиа 
Tori!is Aпthriscus 

Galium spurium 
!Ьeris · umbe!lata 

Роа Ьи!Ьоsа 

Portenscblagia ramosissima 

Сатрапи/а ·versico/or 

Linaria microcalyx 

l гis g·ermanica 
Lasiag-гostis Calamagrostis 
М o/tkea petraea 
Fu.ramia rostellata 
Bryonia dioica 

Aпtlюxanthum odo.гatum 

Raпuncu!us mШefo!iatus 

SJ1eгardia arvensis 
OrпИhogalum umbel!atum 
Buпium moпtanum 

О phrys oestrif era 

Rlщt;·adiolus stellatus 
Po!yg·afa comosa 
Orchis quadripunctata 
Muscan tublflorum 
Thymus !011g-icaulis 
Vicia. gгапdmога 
Nephrodium Fi!ix mas 
Asplenium trichomanes 
Ceterach officinarum 
Coty!edon UmbШcus Veneris 
Micromeria parvif!ora 
Trifolium nigrescens 

campesf11:e 
Legousia Specu!um Veneris 
Ca!amintha Acinos 
Sideritis purpurea 
Alyssum a!yssoMes 
Scroplюlaria canina 
Trifofium Mo!lineri 
Genista sericea 
Pteris aquilina 
Phlomis fruticosa 
Scorzoпera Doriae 
Typhoides aпmdinacea 
Orcbls tridentata 
Нieracium Baublni 
Allium roseum 
Plumbag;o europaea 
Elichrysum· ita!icum 
Bromus sterШs 
М yosotis si!v atica 
Cerastium g·Jutinosum 
Hesperis Visianjj 
Alyssum repens 
Plantag·o carinata 

Постоји читав. низ деrрадационих сrадиума ·ове асоцијације, 
које је врло тешко разграничити. Један од најчешћих стядијума 
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деградације се карактерише доминирањем Paliurus - Punica -
Phillyrea (условно назван Р-Р-Р с.тадиум). У тој гру паци ји се 
cpehy још по који закржљали храст, Celtis australis, као и бо
дљикаво жбуње Crataegus шonogyna и Pirus aшygdaliforшis. 
Из овога стадиума се још може реrенерирати шума. Под о кри -
љем зеленике (PhШyrea шedia) могу да се у забране врате 

врсте храста и друго важније дрвеhе. 

Идуhи стадиум после испадања зеленике и најзад гра

ната претставЈьа само врло разређен покривач од кугластог 

жбуња Paliurus Spina Christi - Crataegus шonogyna - Pirus 
aшygdaliforшis -- Juniperus Oxycedrus (драч, глог, дивља кру
шка, клека илн смрека), које не може ни коза да уништи. 

У том стадиуму природна регенерација шиnљака, односно 

шуме веh је немоrуhа. Површине са таквом вегетацијом, иза 

које долази права голет, на жалост су доста распрострањене 

на подручју. 

Изнад Ријеке стављене су прилично велике површине 

под забран. На овим се површинама лепо регенерище шума 

са свим горе споменутим елементима. У в,еhини случајева 

само строгом заштитом се постиже леп резултат (из Р-Р-Р 

стадиума). Изгледа да доста добро успевају на кречњачким 

голетима и младе сађене групације црног бора (изнад Ријеке). 

У описаним шуwама (Carpinetum orientalis punicosum) 
обично се ·газдује као са ниском шумом пањачом и њено 
изданачко порекло може се лако .констатовати. Скоро код 

сваке врсте дрвета (чак и Celtis austraJiS) постоје из једног 

пања 5-6 стабала са по 30-40 сш. у пречнику. Углавном 

дрво служи за огрев и, много мање, за техничке сврхе 

( ситне израђевине). 
Од боље сачуваних фрагмената описаних прибрежних 

шума, забележене су оне на обалама Ријеке Црнојевиhа, на 

Бобији (северно од Додоша и у околини Вир Пазара, Обида, 

. Гостиље). 
Веома је вероватно да ова прибрежна асоцијација има 

простирање и даље на југ у Албанију. 

Ь) Шумска вегетација на силикашној иодлоаи 
(Qнerceto Саstапеtшп шопtепеgriпшn О. Orebeпs., prov.) 

На силикатној подлози, наиме на распаднутим порфи

ритима, које сељаци зову "гњила земља", на врло испраним 
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тлима, у околини Вир Пазара, наиме код Бољевиhа, изнад 

села Орахова и села Годиња и код Лимљана распрострањен 

је други тип ·шума - шуме питомог кестена са учешhем 

Quercus conferta. Овај тип шуме се cpehe искључиво на си
ликатном тлу. Поред споменутих истражених локалитета шуме 

кестена се налазе још, према прикупљеним подацима, у Кра

јини, на приобалском гребену југозападне обале код села 

Тејцни, Мартиhи, Буријан, Острос и Арбанеш. 

Наводимо овде опис једне за подручје типичне шуме 

кестена са храстом сладуном (Castanea sativa - Quercus con
ferta), код села Бољевиhи, на око 100 метара· надморске ви

сине на падини северозападне експозиције. Земљиште из ра

спаднутог порфирита натопљено је водом са неколико 

извора. Склоп шуме је густ и у шуми влада сумрак, али и 

поред тога је добро развијен слој шибља. У горњем слоју 

доминирају Castanea sativa (до 0.5 м дебела стабла), Quercus 
conferta, у мањој мери црни јасен (Fraxinus Ornus), македон
ски храст (Quercus macedonica), граб (Carpinus Betu\us), Sorbus 
torminalis и појединачно· храст меду нац (Quercus lanuginosa). 

У слоју жбуња осим леске (Corylus Avellana) све су врсте 
ређе заступљене. Оне, као мање више ксероморфне, изгледа 

не наилазе на погодне услове за свој живот у засени ове 

шуме. То су Cotinus Coggygria, Carpinus orientalis, Coronilla 
emeroides, Juniperus Oxycedrus, Cornus sanguinea и Pirus amyg
daliformis. 

Од зељастих биљака налазимо највише Pteridium aqui
linum, који се бујно развија, нарочито на сечинама, затим 

Euphorbla amygdaloides, Platanthera Ьifolia., Lathyrus niger, L. 
venetus, Trifolium Pignantii, Нieracium Ьifidum, Campanula liп

gulata, Verbascum aЫetinum, Asplenium Adianthum nigrum и др·. 
По јаругама у области таквих шума није редак и орах 

(Juglaпs regia). 
Због недостатка материјала тешко је засада донети де

финитиван суд о фитоценолошкој припадности ових шума, 

(али се може реhи да су оне свакако блиске асоцијацији 

Querceto - Castaпetum croaticum (Horvat), која је исто тако 
везана за кисела земљишта или за плитку силикатну подлогу. 

Ова асоцијација допире по Хорвату (39) све до Боке Котор
ске. Детаљнијим испитивањем овај тип шуме вероватно би 

могао да се издвоји као посебна субасоцијација Querceto -
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Castaпetum moпteпegrinuш, на основу великог учешhа Quer
cus conferta и неких термофилних врста. 

Те шуме, које су иначе свуда само фрагментарно прет

стављене имају веhи значај као извор I{естења, а морају се 
такође добро чувати као заштита од ерозије силикатне по

длоге која се лако распада. Уосталом, изгледа, да све ке

стенове шуме стоје званично и сада под строгом забраном. 

с) Вегетација l(GAteњapa и голеrпи на /(ршу, !(ао шу.111с1{и 

дерюзат 

Овај тип вегетације није специјално истраживан и зато 

се овде износе само неки општи закључци. 

Фитоценозе на камењарима и голетима без (или скоро 

беq) дрвенастих биљака уствари су један од последњих сте

пена деградације шума и шибљака. Детаљнија испитивања 

сигурно би омогуhила излучивање неколико субасоцијација, 

које би припадале вероватно асоцијацији Brometo - Chryso
pogoпetum Grylli (H-i с) из свезе Chrysopogoneto - Satureioп 

subspicate (Но r v а t et H-i с) реда Brometala erecti В r. -- В !. 
Ова асоцијација распрострањена је, према Хорватиhу, у нај

доњем брдском појасу субмедитеранских, а делом и меди• 

те~анских крајева Југославије. 

То су уствари разни прелазни облици између поменуте 

асоцијације и остатака шикаре. Као што наводи Хорватиh 

(22) за острво Паг, тако је и овде карактеристична за ову 
асоцијацију велика нехомогеност, што се објашњава рела

тивно недавним секундарним пореклом шибљака и ра::1вије

ним микрорељефом камењара. 

Ипак присуство извесних карактеристичних биљака из 

асоцијацие Broшeto - Cl1rysopogonetu111 Grylli даје нам право 
да ову вегетацију вежемо фитоценолошки са поменутом асо

цијацијом. 

Те су биљке: 

Onosшa Javorkae 
Chrysopogoп Gryllus 
Festuca vallesiaca 
Satнreia montaпa 

Aspl10delus шicrocarpus 

Brom us erectus 
Dorycnium germanicнm и др. 

Међутим налазимо у тој асоцијацији пуно врста које 

претстављају остатке уништених шикара, као Salvia officina-
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lis, која често прави чисте самосталне фације, Rubus ulmifo
Jius, Euphorbla veneta, Elichrysum italicum, Ruscus aculeatus, 
Cyclamen neapolitaпuш, Arum italicuш, Phloшis fruticosa, Cistus 
villosus, С. salviaefolus, Nephrodium Filix шаs, Pteridium aqui
liпum и др. 

У исто време налазимо и више елемената правих каме

њара и стена као Aspieпiuш trichoшanes, EdгaianЉus teпui

fo1ius, Cardamiпe glaнca, Siieпe quadridentata, Ceterach offici
naruш, Sedum а!Ьuш, Cotyledon Uшbllicus Veпeris и др. 

За подручје је карактеристично такоrуе присуство и 

ових врста: 

Aspl10deliпe lutea, Geпista sericea, Sideritis purpurea, Moltkea 
petraea (на веhим блоковима стена), Scorzo,1era Doriae (у око
лини Вир Пазара). 

Од мање значајнијих биљака забележене су још: 

Helianthemuш vulgare 
Leoпtodon crispus 
Trifoliшп campestгe 

Aethioпema sax1tile 
Gera11it1m pusi!Iuш 

Cardt1us nutaпs 
Calamiпtha Acinos 

Cynancl1uш Vincetoxicнm 

Iris gerшanica 
T1·ifoliнm пigrescens 

Alyssнm aly~soides 
Lapsana comшнnis 
Aпtheшis arvensis и др. 

На каменитој и щљунковитој подлози местимично су 

јако развијене маховине, углавном врсте Tortella tortuosa, 
Cteпidiuш шolluscuш, Ca.mptotecium Jutescens. 

Врло често се у овој вегетацији јавља разбацано ниско 

обрстено или сечено жбуње од Puпica -- Phillyrea - Paliu
rus (Р-Р-Р стадиум шикаре) или само бодљикаво жбуње Pa
liurus, Crataegus, Pirнs amygdaliformis, Јнпiреrнs Oxycedrнs 

Под описаном вегетацијом налазе се у оквиру подручја 

огромне површине, нарочито на обали јужно од Вир Пазара, 

око Малог Блата, на целој Врањини, на Одрињској Гори а 

делом и северно од Вир Пазара па скоро до Ријеке. 

То су углавном површине које се могу оспособити за 

шумску привреду само вештачким пошумљавањем. 

Треба обрадити ·пажњу на искоришhавање великих маса 
лековите кадуље (Salvia officiпalis), којом је издашно обра
стао приобалски крш, а која се више употребљава за го

риво, него што се скупља као лековито биље. 
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В. ВЕГЕТАЦИЈА КАМЕНИТИХ ОСТРВА 

Вегетација каменитих острва у главним цртама веома 

је слична вегетацији кршевитих обала језера, али носи ипак 

своја нарочита обележја. Ова разлика се испољава у прису

ству зимзелене чесвине или црнике (Quercus Пех) на неким 

острвима и ловориие (Laurus nobllis), по чему ове фитоце

нозе на острвима стоје ближе асоцијацији Quercetum ilicis 
В r. - В !. (чији је деградациони стадиум приморска макија) 

него фитоценозе језерских обала. По томе се види да ути

цај средоземноморске климе највише се испољава на остр" 

вима где, ка!(о кажу мештани, ,,ловорика воли да гледа 

воду око себе". 

Лово-рика се јавља у веhем броју на острву Малој Ча

ковици и на Кому, а у мањем на Липоњаку. Наводно има 

је и на Камени!(у и на неким од малих острва дуж југоза

падне обале језера. 

Чесвина (Quercus Ilex) расте само на -Малој Ча!(овици 

. и нигде се више не налави, ни на осталим острвима нити на 
обали поред језера. 

Зимзелена зеленика (Phillyrea media) јавља се врло често 
на острвима као и на самој обали; међутим на острву Малој 

Чаковици је нема. Остэци ове вегетације сличне макији на

лазе се на неколи!(о острва на језеру а нарочито су се добро 

сачували на Малој Чако вици и Кому. Јовиhевиh (1909,4) на

води да су "острва обрасла разним дрвеhем, а највише ло

воровим" и да је на њима "богата паша", а Одрињска Гора 

"обрасла шипком, драчом, дубом, јасеном и др. Ту је богата 

јесења и зимска паша". 

Уз искоришhавање вегетације острва као природног па

сишта, она су још и једини извор огревног материјала за 

ближу околину. Осим тога се гране употребљавају овде и 

за дрљање. Све ово укупно је довело на неким острвима до 

потпуног оrолиhавања, а на осталим до знатне деградације 

дрвенасте вегетације. 

На острву Малој Чаковици она је понајбоље сачувана, 

а претставља, !(ао и у Приморју, теш~о пролазну, без ика1ше 

поделе на слојеве, вегетацију високог зимзеленог и листо

падног шибља и дрвеhа. 

На Малој Чаковици су биле забележене следеhе врсте 

дрвенастог и зељастог биља: 
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Дрвеl1е и шибље: 

Carpinus orientalis 
Qнercus Ilex . 

" 
sessilis 

" lanuginosa 
Lашнs noЬilis 

Pistacia TereЬiпttшs 

Cotinus Coggygria 
Paliurus Spiпa Clнisti 
Rhашпнs rнpestris 

Crataegнs monogyпa 

CoronШa eшeroides 

Vitex Agnus Castus 
Fraxinus Orпus 
Ulmus foliacea 

Полугрми!ш: 

Cistus villosнs var. taнricus 

Повијуше: 

Clematis Flammula 
,, VitalЬa 

Lonicera etrusca 
Asparagнs act1tifoli11s 
Sшilax aspera 
Tamнs communis 
Rubus ulшifoli11s ssp. dalmaticus 

Зељасте биљке: 

Ceteгach 0Шcinar11ш 

Aspleпi11.11 trichomaпes 

E11phorЬia veпeta 

Kohlrauschia prolifera 
Silene vulgaris 
Erysimum silvestre ssp. liпeari-

folium 
Cardaшine maritima f. longirostris 
buпias Erucago 
Ae.thioпeшa saxatile 
Erodium cicutariшn 
Sedum glat1c11m 
Coпvolvulus elegaпtissiшus 

Myosotis silva!ica 
Liпaгia dalmatica v. · graпdiflora 

" pilosa 
Teucriнш Poliuш 

Salvia officiпalis 

Ph!omis fruticosa 
Satureia шопtапа 
Origanum vulgare ssp. viride 
Gatiнш Mol111go ssp. latifoliнm 

Senecio er11cifoli us 
Stipa bromoides 
Orcliis morio v. picta 

На Кому (који уствари претставља острво само за време 

поплава) од дрвенастих врста заступљене су највише Laшus 

noЬilis, Phillyrea media, Pistacia TereЬiпЉus, Rhamnus rupestris, 
а од зељастих биљака у априлу су биле забележене: Cete
rach officiпarum, Stellaria media, F11maria rostellata, Geranium 
purpureuш, Veronica Chamaedrys, Linaria pilosa, Bartscl1ia lati
folia, Asphodeline lutea, Arum italicum. 

На Каменику преовлађују Quercus lanuginosa, Q. ma
cedonica, Laur11s nobllis, Fraxinus Ornus, Punica graпatum, Pa
liurus Spiпa Christi. 

На Липоњаку је углавном шибљак до 2 м висине. Само 

се у горњем делу овог острва сачувало висо1<0 дрвеhе. 

Ту су Tilia tomentosa, Fraxiпus Ornus, Laurus nobllis, Philly-
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rect media, Prunus sp., Petteria ramentacea, Euphorbla veneta 
и· друго. 

На малим острвима Галиhи шибљак је свега 1 метар 
висок. Изгледа да преовлађује Р-Р-Р стадиум (Punica - Pali
urus - Phillyrea) са нешто јасена (Fraxinus Orпus), задивља
лом смоквом (Ficus Carica) и са обилном млечиком (Euphor
bla veneta). Шибље је испреплетано са Tamus communis и 
другим повијушама. 

Кршевито острво Врањина можда је један од најсиро

машнијих објеката. у погледу вегетације, јер је oi-ia готово 
уништена сечом и испашом и претставља скоро чисту голет. 

Обале свих поменутих острва обрасле су "ракитом" -
Vitex Agnus castus, а у води око обале окружене су са стране 

језера мање више уским појасом од мочварних и водених 

биљака (Phragmites communis, Typha latifolia, Scirpus lacuster, 
Eнphorbla palustris, Castalia а\Ьа, Nymphoides flava, Тrара na-

. tans и др). 
Преко лета се многа острва спајају са копном мочвар

ним тешко пролазним тереним_а. 

VI НЕКОЛИКО РЕЧИ О КУЛТУРАМА И КОРИСНИМ БИЉКАМА 

Проблем културних биљака ни;е био предмет наших 

истраживања, која су била управљена на проучавање дивље 

вегетације подручја. Ипак сматрамо за умесно да се овде . 
каже неколико речи о културама подручја: (о чему је детаљ

није писао Цариков) као и о неким дивљим корисним биљкама. 

Пшеница се сеје (и то искључиво озима) углавном само 

на гајњачама у средњем делу Зетског Поља, пошто на плав

ним теренима не може да успева. На осталим пољима су за

се јане само врло мале површине. У Зети, и поред примитив

ног начина обрађивања земљишта, пшеница прилично добро 

успева. У мају 1947 године код села Бериславаца она је веh 
била висока до I ·50 м. 

Раж и јечам (озими) raje се у сасвим незнатној мери. 

Јечам, према Царикову, боље успева "пошто... као рано

стасна биљка заузима места на плитким земљиштима, rде не 

би успеле друге културе зрнастог биља." По истом аутору 

овсу не одговарају, уопште, сушне прилике подручја и зато 

се он скоро и не гаји. 

1 
! 
1 
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Н1Јјвеhе површине зиратног земљишта засејане су ку

курузом (који се овде често зове , жито") који, изrледа,_нај

више одговара специфичним економским приликама подручја 

(8). Али и кукуруз често јако страда од јесењих поплава, 

штеточина или бива угушен од ,,дивљег троскота". 

Што се тиче винограда он се највише гаји у Црмнич

ком Пољу, познатом по свом добром вину, на алувијалним 

земљиштима по ободу равнице и у подножју планина. Крат

котрајне поплаве захватају делимично и ове винограде и на 

крају пролева могу се у виноградима наhи многобројни пло

дови касароње (Trapa natans), доношени водом. 

На Доњозетској Равници виноград такође успева, Rа

рочито на гајњачама више Горње Плавнице, док у северном 

делу Зете (Љешко, Ћемовско Поље) виногради најзад про

падају због недостатка влаге. 

У мањим површинама се гаји пасуљ, грашак, кром
пир и лук. 

Дуван се углавном гаји у Крајини. 

Маслина се гаји, наводно, само у незнатном броју на 

Врањини и на Крајини. Први пут посејан памук, 1947 године, 
добро је понео. 

Воhарство је јако развијено у области Зете, на гајња

чама и на црвеници у кршевитој Крајини (где "поља" уоп

ште нема). 
Кестење се скупља по мањим, горе описаним, кестено

вим шумама у околини Вир Пазара и јужно од њега. 

Гранат - нар, који расте у великом броју у дивљем и 

полудивљем сrању, понегде се гаји у баштама и вртовима. 

Ловорово лишhе (лорбер) скупља се у мањим количи

. нама на острвима, као зачин. 

,, Ракита'' Vitex Agnus castus употребљава се за пле-
тење корпи. 

Интересантне су културе махунарке Pueraria hirsuta 
(Т h u d.) С. К. S с h n е i d е r, пореклом из Јапана и Кине, које 
врло добро успевају на подручју. За људску храну се упо

требљава· зрно, слично пасуљу, док се стабло и лишhе даје 
стоци. Ова биљка даје огромну продукцију зелених делова 

и бујно се развија (у облику повијуше). 

Поред сена са описаних ливада са киселим и са слат

ким травама, као сточна храна употребљава се лишhе обеју 
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врсти локвања, касароње и "малог лопува" (Nymphoides f\ava). 
Ово лишhе једу козе, овце, говеда и свиње. 

О касароњи (Тrара) и њеном значају веh је било ре
чено горе. 

На крају би се морало додqти щ1 рогози (Typl1a aпgu

stifolia и Typha latifolia) достојне ry боље судбине од дана
шње. У Совјетском Савезу рогози су једна од база инду

стрије ужади, вреhа, целулозе, скроба (за добијање алкохола) 

и хартије. 

Од лековитог биља могле би доhи у обзир за масовно 
скупљање само лековита жалфија (Salvia officinalis), којом су 
издашно обрасле голети, и местимично, на плавним тере
нима - бели слез (Althaea officinalis). 

VII. ОСВРТ НА ИСТОРИЈУ ВЕГЕТАЦИЈЕ И ОПШТИ ЗАКЉУЧЦИ 

Према геолошким подацима допуњеним педолошким 

испитивањима, Зетска Равница је постала, према Цвијиhу, за 

време завршетка Леденог Доба (Вурм) као флувиоrлацијални 

нанос. Онда су огромне површnне 11зворних делова река, 

,које су се сливале у још не заrдhено и много веhих димен

зија Скадарско Језеро, биле оrолиhене, а ледене масе, које 

су се спуштале веома ниско, стално су и у великој Ј{оличини 

доносиле огромне масе самлевених одломака стена. Погоци 

и речице које су полазиле са руба ледника преносили су 

овај материјал до веhих река. Воде река које су се уливале 

у Скадарско Језеро таложиле су овај материјал на своме 

ушhу и постепено, у виду једног конгломератског наноса, 

испуниле сав северни део некадашњег језера. 

После отапања и повлачења ледника на највеhе висине, 
а доцније и са њиховим нестанком дошло је до смиривања 

ерозије у горњем току и до прекида затрпавања у доњем 

(а и самог језера) услед обрашhивања брдских и планинских 

страна шумом и високопланинским ливадама. До преисто

рискоr доба а, вероватно, још и у његовом почетку не само 

сва околна брда и планине, него и сама Зетска Равница, били 

су покривени густим шумама, шrо је спречавало ерозију ве
ликих размера. Скадарско Језеро је онда било најмањег 

простирања. У то доба, о чему нам јасно говоре остаци шума, 

Зетска Равница је била обрасла од прилике до 'Линије Ба

лабани - Матагужи - Врањ - Хум ксеротермним храстовим 
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шумама од Quercus la:nuginosa, Carpinus orientalis, Pirus amyg
daJiforшis, Puпica granatum и др. Јужније од ове границе 

нсеротермних шума, потковичасте су се шириле шуме сличне 

славонским, од лужњака (Quercus Robur ssp. scutarieпsis), ,,лу

шког'' јасена (Fraxiпus oxycarpa) и повијуше Periploca graeca, 
све до линије ноја пролази нешто јужније од села Додоши, 

)Ј{абљака, Курила, Бериславаца, Гостиља, Код рабу дана и Хума. 

То је веhим делом простирање гајњаче, једног дела оподзо

љење гајњаче и алувијалног земљишта (у западном делу), а 

то су терени· привременог, нратког плављења. O€тали део 

простора под оподзољеном rајњачом, а делом и под дана

шњим барским земљиштем, био је онда поседнут прелазним 

типом шума - од храстових, на краткоплавним, ка чисто рит

ским дугоплаввим шумама. У шумама прелазног типа пре

овлаi'јивале су веh врбе, а пратили су их брест и јасен (Ulшus 

foliacea и Fraxiпus oxycarpa). · 
Последњи појас, ноји је данас под барским земљиштем 

био је обрастао ритским шумама типа чистих врбака, јер од 

топола (Populus а!Ьа u Р. пigra), а нарочито јове (Alnus 
glutiпosa) постоје врло ретки примерци, а те врсте и у облику 

поленових зрнаца имају врло незнатно учешhе у дубинским 

седиментима језера (11). Ритске шуме нису ни у оно доба 
пре1<ривале скроз сву површину простирања барског земљи

шта. Његове слободне површине, које су биле од споредног 

значаја према ритским шумама, имале су веh елементе данас 

јако распрострањених (на рачун у ниш ге них ритских шума) 

зељастих биљних групација. Те су асоциј~щије састављене од 

крупних барских биљака (претежно Cyperaceae), типа Magno
caricioп. У исто време и карстни обод равнице и језера је 

био обрастао густим шумама од храста медунца (Quercus · 
lanugiпosa), од македонског храста (Quercus шacedonica), цр
ноrрабиhа (Carpiпus orientalis), r<опривиhа (Celtis australis) и 
др. раније описаних елемената, меi'ју ~ојима је било пуно 
претставника средоз.емноморсr<е флоре. 

У оно доба плављење је било такоi'је редовна појава" 
али оно није захватало огромне просторе, није било дуго

трајно, нити је освајало нове просторе. Шумска вегетација 

је била основни регулатор притицања и отицања водене масе 

Вероватно почев веh од Римсl{ОГ царства, услед пусто

шења шума ради добијања огрева, услед наглог развијања 
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бродарства (грађа и катран) и масовног коришhења шуме 

као природне испаше за крупну и ситну стоку, ерозија је 

онда поново отпочела на веhим висинама свој разоран рад, 

који се наставио и за време Средњег века. Пuрапелно са 

овим обновило се и затрпавање Језера, његово изливање на 

дуже периоде и забаривање земљишта. 

Ови су се процеси још појачали последњих деценија 

усЈrед затрпања Бојане наносима из Дрима, који11 је напустио 
старо корито и избио у Скадарско Језеро. Последица тога 
је било ширење мочварне вегетације на рачун зиратних по-· 

вршина и ливада. 

Према Беку (14), област Скадарског подручја припада 

херцеговачко-прногорској прелазној (полусредоземноморској) 

флористичкој подобласtи, која обухвата П(•дручј~ доњег тока 

Неретве, околине Требиња и слив Скадарског Језера. 

За ову област карактеристично је, према истом аутору, 

расејано и малuбројно али стално присуство неких зи111Зеле

них дрвенастих медитеранских врста. чија се виталност овде 

налази веt1 у опадању. Карактеристично је такође стално при

суство нара, Рнпiса gгапаtuш. Бек наводи, меl1утим, .да је број 

средоземноморских врста у овој подобластн упадљиво веiш 

него у сличној, прелазној подобласти северног приморја. На 

сr<адарском подручју нађене су за време ових испитивања 

следеl1е врсте које припадају несумњиво средоземноморском 

елементу и од којих су неке врло многобројно заступљене: 

AdianЉuш Capillus Veпeris 
Quercus Пех 

" шасеdопiса 
Crozophoгa tiпctoria 

Eup!10гbla spiпosa 

" veпeta 
Laнrus пobllis 

Апешопе purpureo - violacea 
Cleшatis Viticella 
Raпuпculus \тelutiпнs 

Cistus villos us 
" sal\Тiaefoiius 

Malope шalacoides 
Rнta graveolens divaricata 

Rosa seшpeгvireпs 
Trifoliшn sublerraпeнш 

Р1шiса graпaturп 

Tordyli1ш1 apнlt1111 

Liпaria pilosa 
" pelliseriaпa 

Vitex A;:~11t1s ca,:;tus 
Тенсriнш Polit1m 
Phloшis fгнticosa 

Sa1via offici11alis 
Microшeria Julia11a 
Perip]oca graeca 
Pllillyrta media 
Са111ра1111!а pyraшidalis 
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Pistacia Tereblnthus 
Inula viscosa 
Si!ybum Marianum 
Zazyntha verrucosa 
Urospermurn picrioides 
Lagoseris sancta 
Rhagadiolus stellatus 
Asphodelus microcarpus 

Elichrysum italicum 
Asphodeline lutea 
Asparagus acutifoli us 
Smi!ax aspera 
Allium roseum 
Lagurus ovatus 
Ophrys oestrifera cornuta 
Orchis morio picta 

. Ови флористички подаци јасно говоре у прилог ми
шљењу да вегетација и флора подручја Скадгрског 'Језера 
су претежно средоземноморског типа. Према томе и пољо

привредно коришhење тог подручја треба да буде управљено 

на ·културе биља умерено - средоземноморског типа. 
Проблем исушивања и мелиорације скадарског подручја, 

према свим горе изложеним чињеницама, у ствари је и про

блем отклањања наглог притицања воде за време зиме и про

леhа као и за време "провале облака" у току ле1 а и у свако 

друго доба. Треба спречити могуhност повременог нагоми

лавања кишнице и снежанице што бржим пошумљавањем, 

како горњих токова у сливовима Мораче и Цијевне, тако и 

околних планина, брда и равнице. 

Поред тога. се не сме заборавити на то да је Зетска 

Равница безводна, а Карабуш и Ћемовско Поље су праве 

полупустиње. Оне се могу превести у културно стање на

водњавањем 11 регулисањем прекомерног испаравања земљи

шне воде, смањивањем огромних отворених површина, по

дизањем пољозаштитних култура (шумске заштитне пруге, 

односно пруге воhног шибља и дрвеhа), 

Скелетно земљиште Ћемовског Поља и Карабуша треба 

претворити у право земљиште. Ово је могуhе применом знат

них и скупоцених мелиорационих радова, који треба да се 

стално спроводе, или да се препусти једанпут засађеном др

веhу и шибљу да оно само природно поправља и одржава 

земљиште. Без обезбеђења водом за време дуготрајне сушне 

периоде свих поља ван појаса плављења, а делимично и у 

том појасу, не може се успешно извести увођење трајних 

култура. Наводњавање је у сушним пределима опет један за

себан проблем који стоји у вези са опасношhу од заслањи

вања земљишта. 
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На југоистоку СССР-а чак и заслањена земљишта у 

сухим суптропским областима искоришhена су увођењем кул

тура новостворене сорте маслине. Тамо је поред старих и 

чувених култура грожђа и воhа предвиђено планом и гајење 

цитрусових r<ултура и еукалипта. Данашње "полупустиње", 

Ћемовско и остала слична поља могу се наводњавањем оспо

собити за културе јужног воhа, дрвеhа, rутоносноr шибља 

и . _лековитог биља. 
Проблем мелиорације СI<адарскоr подручја је даI<ле ве

ома комплексан. Он не може бити повољно решен само одво

ђењем воде из Скадарског Језера. Поставља се читав низ и 

других задатака: пошумљавање и побољшање земљишта не

плавних терена и претварање полупустињсю~:х утрина у кул

турне површине. 

Фебруар 1949 г. Из Природњачког Муаеја Сриске 3ел1ље 

СИСТЕМАТСКИ СПИСАК БИЉАКА СА СКАДАРСКОГ ПОДРУЧЈА 

(INDEX SPECIERUM PLANT ARUM) 
У словне скраћенице налазишта (локалности) 

Аџ. - Аџове врбе 

Бал. - село Балабани 

Год. - село Годиње, код Вир 

Пазара 

Баса - Баса, вис на левој Голем. - село Големади на 
обали Ријеке Црнојевиhа путу Титоград-Ријека 

Бер. - село Бери славци Гол. - село Голубовци 
Бист. - село Бистрице на Гост. - село Гостиље 
Морачи Гост. р. - Гостиљска Река 

Боб. - Бобија, брдо код села Гош. - село Гошиhи 
Додоши Г. Пл. - Горња Плавница 

Бољ. - село Бољевиhи, код (село) 

Вир Пазара д. Горич. - село Доњи Гори-
В. П. - Вир Пазар чани, на левој обали Мораче 
Врањ. -Врањина (брдо и село) Д Д 

од. - село одоши 
Вр-hи - село Врањиhи код 

Титограда Жаб. - село Жабљак 

Гал. - Галиhи, два мала острва Зет. р. - цела Зетска равница 

у северозападном делу је- Кам. - острво Каменик у се-

зера верозападном делу језера 

Гласник Природњачког муэеја Б. 1-2 5 
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Кар. - I{арабуш, поље јужно Об. н. -- Ободска Пеhина 

од Цијевне изнад Ријеке 

Ком -- острво код Одрињске Одр.~ Одрињска Гора 

Горе Ор. р. - долина Ораховске 

Круш. - Крушевац, западно реке 

предгра!је Титограда Ор. у. -- ,,Орачке ующе" код 

Кур. р. --КурешкаРека,одваја села Матагужи 

масив Врањине од копна Подх. - село Подхум на 

Кур. --- село Курило Пол.хумском заливу 

Л. ПЈюча - Лепа Плоча, брдо Подх. з. -· Подхумсю1 залив 
између реке N1ораче и Малог По 1. ---· село Понор код 

Блата Малог Блата 

Лип. - Острво Ли,rоњак у Пл.-··· Плавница (Доња) 

северозападном делу језера Прев. ·-· ceJio Превлака 

Лис. -- Лисињ1 брдо на десној близу Додтuа 

обали Ријеке Црнојеi,иl1а Р. -·- село Ријеl(а 

М. Ча1<. -· Мат, Чаковица, Риб. -·- рска Рибница ,<од 

острво у северозападном Титограда 

делу језера Сен. Луг. -- Сtнечки луг, 
М. Бл. ---- Мало Блио мочвара близу села Додопш 

Мом. - Момишиiш, село r<од Тит. · Титогрэд (околина) 
Титограда Ћем. п. ---· Ћемовско Поље 

М. Поље - Мало Пољ~.: Хум - Брдо 1од Подхумског 

Мат. - село Матаrужи Залива 

Мојан. - село Мојановиiш Црм. -·- Црм1шч1,о Поље ющ 
Об. - Обида; брдо ш1 обали Вир Пазара 

језера 1<од Вир Пазара Шуш. - село Шушуња 

Selaginella l1elvetica (L) Lk. -- Р. 

Equisetнm palustгe IJ. -- lipaњ., Гост. Р, 
,, ramosissimuш D е s f. - Гол., Пл. 

Pteгidiш11 аqнi!iпшп (IJ.) Кн l1 п - Бер., Бољ., Вр-iн1, В. П., 

Год., ГоЈI., Гош., Об. п. 

Adiaпtlшm Capillнs Veпeris L. - Об. п., Р. 

Aspleпiuш tгichoшaпes L. - Р., М. Чак. 

Adiaпttшш 11igrt1m L. ssp. Oпopteris Не uf f.-Бољ. 
Ceterach offlcinaruш D. С. - Р., Тит. 

Nephrodiuш Thelypteris (L.) S t r еш р. - Подх. 

,, Filix шаs (L.) R i с !1. f. creпatшn (М i 1 сЈ е) 
На у.-Р. 
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Marsilia quad1·ifolia L. - Гост., Мат., Пл., 

JuпiperL1s Oxycedrus L. -- Бољ., В. П., Год., Ор. р., Р. 

Pinнs пigra А r по 1 d -- Р. (сађене састојине) 
Alпus glнtiпosa (L.) О а е r t n. - Ор. р. 

Carpinнs Betulнs L. - Бољ., В. П., Год., Об. 

,, orientalis МШ. - Вр-lш, Боб,, Бољ., В. П., Год., 

Голем., Лис., Об., М. Чак. 
Ostrya carpiпifolia L. - Вр-hи, М. Чак. (?) 
Corylнs Avellaпa L. -- Бер., Бољ. 
Castaпea sativa МШ. - Бољ., Ор. р., Год.; према при

купљеним подацима кестен се налази још и код 

ових села југозападне обале: Лимљани, Ливари, 

Тејани, Мэртиiш, Буријан, Осгрос, Арбанеш. 

Qae1-c11s шасеdопiса А!. D. С. - Боб., Бољ, В. П., Вр-Ьи, 
Год, Голем., !{ам., Об., Р., Црм. 

Queю1s Ilex L. - М. Чак. 

co11fe1"ta К i t. - Црм., Баљ 

Jaп11giпosa (L а 111.) Т h н i 11. ssp. Dalescl1a111pii 
(Те 11.) На у. -- Р., Об., Мат. 

Qнercas Jaш1giпosa ssp. eнla1шgi11osa Н n у. - Боб., Бољ., 

Голем. Лис., Мат., М. Чак., Р., Тит., Хум 

Querc11s Iaпнg·inosa ssp. eнlarшgi,10sa vаг. cгoatica (V 11 k) 
G ii г k е Боб., Об. 

Qнегснs !апнgiпоsа ssp. eulaпнgiпosa vаг. cгispa (V u k.) 
G й г k е -- Бољ. Р. 

Qнeгcus sessiJis Е !1 r 11. - М. Чак. 

Qнeгcus RоЬш L. ssp. scнtarieпsis, 11сЈ\1 а (Р. Се r 11 ја \1 s k i) -
Гоп. Мат. 

Popнlt1s alba L. -- Гол., Гост., Мат., Ор. р. 

,, пig·ra L. - Гост., ГЈЈ1., Подх. 

,, \1 яr. italica D а r о i (Р. pyraшidalis IZozier)-
Бaл:., Бер., Вран;,, Год., Гост., Жаб. (sнЬsгопtапеа) 

Salix aшygdalii1a !~. - Гост. 

,, fragilis L. - Гост.; по цеЈюј обали. 

,, а!Ьа L. - В. П., Год., Гост., Дод., Жаб., Кур., 
Об., Ор. р., Пл., Подх., Р. 

Salix ршрнrеа L. ssp. е11-ршршеа На у: - Врањ. 

ssp. aшplexicaulis (Во r у е t С h ан Ь.) 
Нау. - Ор. р. 

Morнs а!Ьа L. - Бер., Об., Тит. (:-щbspontaпea) 

5* 
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Ficus Carica L. - Боб., Бер., В. П, Гал., М. Чак., Р. 

(subspontanea) 
Humulнs l,нpulus L. - Гол., Гост., Г. Пл., Кур., Пл. 

Ulmнs foiiacea О i I i Ь. - Год., Гол., Гост., Гош., Подх., 

Р., Тит. 

Ulmus scabra М i 11. - Гол., Гост., Кур., Пл. 

Celtis australis L. - Бал., Баса, Бер., Боб., Гост., Дод., 

Д. Горич., Мат., Об., Ор. р., Р., Тит., Хум:. 

Parietaria lusitanica L. - Круш., Тит. 

Rumex cl"ispus L. - В. П., Подх., Црм. 

,. puicher L. - Год. 

,, Hydrolapatum Н u d s. - Гост. р. 

Polygonum mite Schrank. - Зет. р. 

>1 amphiblum L. f. natans Мс h. - Подх. з. 

" ,, f. terrestre L е е r s. - Врањ., 

Гост. р. Пл. 

Crozophora tinctoria (L.) R а f. - Мат. 
Mercurialis annua L. - Боб., Р. 

Euphorbla palustris L. - В. П., Гост., Мат., сви дуго

трајно плавни терени око језера. 

" 

" 
" 

" 

helioscopia L. - В. П., Ор. р.; врло често 

свуд на стално плавним теренима. 

spinosa L. - В. П., Об., Р. 
amygdaloides L. - Бољ, 

veneta W i 11 d. - Боб., В. П., Гал., Год., 

Дод., Лип., М. Чак. 

,, Myrsinites L. - Песковита обала реке Мораче. 

Chenopodittm ambrosioides L. - Пон. 

Amarantus a!Ьus L. - Гост. 

Portulaca oleracea L. - Гост. 

Herniaria glabra L. f. subciiiata Ва Ь. - Ћем. п. 

Sclf'ranthus perennis L. - Дод. 

,, annuus L. - Ћем. п. 

Minuartia verna (L.) Н i е r n. - Ћем. п. 

Arenaria leptoclados О и s s. - Ћем. п. 

Moenchia mantica (То r n.) Ва r t 1. - Год., Гост., Гош., 
Подх., Пл. 

Cerastium brachypetalum D е s р. var. eglandulosum F z 1. 
-Боб. 

" 
var. glandulosum Ко с h, - Тит. 
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Cerastium glutinosum F r. - Об. 

,, semidecandruш L. - Р., Ћем. п., Хум. 

Stellaria media (L.) V i 11. - Ком. 

Tunica Saxifraga (L.) S с о р. - Гол., Ћем п. 

KoЬlrauschia velutina (О u s s.) R с h Ь. - Ћем. 11. 
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" prolifera (L.) К u n t h. - Вр-hи, Гол:., Гост., 

М. Чак., Тит., Шуш. 

Dianthus Arшeria L. - Гол., Бер. 

Sileпe vulgaris (Мс h.) О а r с k е ssp. vulgaris (О а u d.) 
На у. - М. Чак., Тит. 

,, quadridentata (М u r Ь.) Ре r s. - В. П., Год•, Р. 

Saponaria officiпaJis L. - Тит. 

Melaпdryшn a!Ьum (М i 11.) G а r с k е - Гост. 

Lychпis Flos-Cнculi L. ssp. Flos Ct1cuH На у.-Гост., Мат., 
Подх. 

Laurt1s nobllis L. - Ком, Лип., М. Чак.; према прику

пљеним подадима · има ловорике и на о. Камени ку 

као и на малим острвима уз јуrоза.цадану обалу 

језера. 

Aristolochia Clematitis L. - Бер., Год., Гол. 

,, rotuпda L. - Бал., Год,, Гост. 

Caltha palustris L. - Мат. 

Delphiпium peregriпum L. - Вр-hи, Мат. 

Nigella arveпsis L. - Вр-iш 

Anemone hortensis L. var. pavonina (L а m.) О r е n. О о d r. 
s. var. purpureo-violacea Во i s s. - Тит. 

Cleшatis Vita!Ьa L. - Бер" Гол., Г. Пл., М. Чак., Мат., 

Об. п., Кур., Шуш. 

,, Flaшшula L. - Вр-hи, М. Чак., Р. 

,, ,, f. шaritiшa (L) К о с h. - Шуш. 

Cleшatis Viticella L. sf. leio~tylus О. К t z е. - Гел., Подх., 

Шуш. 
Thalictrum aquilegifoliнш L. - Гост, 

" Iuciduш L. - Гол., Гост., Гош., Кур. 

" 
шiпus L. - Тит. 

" 
flavuш L. - Подх. 

Ficaria vema Н u d s. ssp. eu-verna На у. - Р. 

Raпunculus millefoliatus V а h 1. - Бер., В. П., Р. 

,, velutinus Те n. - Боб., Гош., Дод., Об., Ор. 

р., Подх. 
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Ranunculus sяrdous О r. - Ор. р., Год., Подх. 

,, paнcistaшieпus Т s с h, - Гост., Гост. р., Мат., 

Р., Тит. 

Adoпis яestiva]is L. - Гост., Мат. 

Castalia а!Ьа (L.) W о о d. - В. П., Врањ., Гал., Год., 

Дод., Лип., М. Бл., 06., Пл., Подх., Подх. з., Р. 

Nuphar luteнm (L.) S ш. - В. П., Врањ. Гал., Год., Дод., 

Лип., Об., Одр., Пл., Подх. с:1., Р . 
. Ceratophyllum demersшп L. - В. П., Год., Гост. р., Пл., 

Подх. з., Сен. Луг., Р. 

" 
sпЬшеrsнш L. - Гост. р.; језеро поред 

Врањине. 

Papaver Rhoeas L. - Бер., Хум, 

Fпmal'ia rostellata К 11 а f. - Боб., Ком., Тит. 

" 
" 

Vaillaпtii С о i s. - Хум. 
flabellata О а s р. - Боб. 

Kralikii Jord. - Р. 

Erysinшm silvestre (С r.) S с ор. ssp. lii1earifolii1111 (Т s с h.) 
На у. - Гал., Боб" М. Чак., Р. 

Roripa amphiЬia (Ц Ве s s. f. aquatica (L.) F r i t с 11. - . 
Год., Подх. 

Nasturtiнm officinale R. В r. - Р. 

Cardaшiпe prateпsis L. ssp. eL1-pratensis Н а у. - Мат. 

" 
" 

Зет. р. 

glauca S р r е 11 g. - В. П" Год., 06., Р. 
giaeca L. - Р. 

maritiшa Ро r t. f. loпgirostris Ве с k. - М. 

Чак., Подх. з. 

AraЬidopsis Thaliaпa (L.) S с h п r. - Р. 

AraЬis -verпa (L.) I~. В r. - Подх., Тит. 

,, hirsuta (L.) S с о р. - Боб. 

Buпias Ешсаgо К. - Ком., М. Чак, Подх., Тит., 'ћем. п. 

Hesperis matroпalis L. ssp. siЬirica (L.) На у. -·· Црм. 

" glпtinosa Vis. var. Visianii (Fourп.) Нау. - Об. 

Lunaria rediviva L. - Боб., Гал., Об., Р., Хум. 
Alyssum repens В а u т g. ssp. transilvaпicuш (S с h u r.) 

" 

Nym. - Об. 

campestre L. - Ком., Риб. 

allyssoides L. - Дод., М. Бл. 

Draba spathulata L а п g. - Р., Ђем. п. 
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Calepiпa iпegularis (А s s о) Т h е 11. --:- В. П. 
IЬeris uшbellata L. - Боб. 
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Aethioпeшa saxatile (1,,) R. Br. - Боб,, В. П., Год,, Р. 

Тит., М. Чак 

Thlaspi perfoliatuш L. - Р. 
Cistus villosus L. ssp. еи villosus Н а у. var. tauricus 

(Р r е s !.) О r о s s е r. В. П., Год., М. Чак., 

Об., Р. 

Cistus salviaefo!ius L. - В. П., Год., Об. 
Heliantheшuш nu1111111ilariuш (L.) М i 11. - ssp. vulgare 

(L а m.) На у. - Боб., Р. 
Fumana vulgaris S р а с h. - В. П., Год., Ћем. п. 

Tamarix africana Ро i r. - Бист. 
Myricaria gеrпншiса (L.) D ·е s f. - Пон. (пешчани спру

дови код р. Мораче) 

Viola Riviпiana R с h Ь. - В. П. 
Hypericuш perforatum L. ssp. a11gustifoli11111 (D. С.) 

О а u d. - Год. 

perforat11111 ssp. veroпeпse (S с l1 r k.) А. Р r о h 1. 
Бер., Гол., Кур. р., Ћем. п., Шуш. 

Lavatera thuriпgiaca L. - Гост. 
Althaea officiпalis L, -·- Бер., Врањ., Год., Гол., Кур. 

,, саппаЬlnа l,. - Бер. 

Malope malacoides L. var. trifida (С а v.) F i о r i е Ра о 1. 
- Гол., Гост. 

Tilia toшeпtosa Мс h. -- Лип., Р. 
Li1111m teпuifolium L. -- Ћем. о. 

" пarboneпse lJ, -- Год. 
Oeraпium molle L. -- В. П., Подх., Тит., Ћем. п. 

,, divaricat.uш Е h r h. - Боб. 

,, p11sillu111 L. - Дод., Об., Ор. р., Р. 
,, dissectшn Ј u s !. - Гост., Гош. 

,, sanguiпeшл L. -- Тит. 

,, prateпse L. - Год. 

» columЬiпuш L. - Гош., Подх., Р. 

,, lucicl11m L. - Ћем. П., Р. 
,. purpureum V i 1 1. - Боб., Ком, Тит. 

,, Robertiaпum L. - Р. 

Erodium cicutariuш (L.) L'H е r. - Ком., М. Чак., Ћем. 
п., Хум., Р. 
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TriЬu1us terrestris L. - Гол., Гост., Пл. 

Ruta graveoJens L. var. divaricata (Теп.) Willk. - Боб. 

Po1yga!a comosa S с h k. - Р. 

Pistazia Tereblnthus L. - Бољ., В. П., Год., Гост., Ком., 

Лип~; М. Чак., Об., Ор. р. Подх., Р. 
Cotinus Coggygria S с о р. - Бољ., В. П., Год., Р, М. Чак. 

Acer monspessulanum L. - Боб., Бист., В. П., Год., Гол., 

Лис., Об., Р. 
,, caшpestre L. :.._ Гол., Подх,, Хум. 

Evonymus vu1garis М i 11. - Гол., Гост., Кур. 

Rhamnus cathartica L. - Р. 
,, orblculata В о r п m. - В. П., .~од., Об. 

• rupestris S с ор. - М. Чак., Об. п. 

Paliurus Spina Christi М i 11. - Бал., Боб., В. П., Год., 

Гост., Гош.', Дод., Кам., Кур., М. Бл,, Мом., М. 
Чак., Лис., Об., Ор. р., Подх., Р., Хум. 

Vitis silvestris Ош е 1. - Лис., Ор. р., Р. 

Sedum albuш С - Боб., Р. 

,, boloniense L о i s. - Хум.· 

" glaucum W. К. - Год., Ком., М. Чак., Ћем. п. 

Cotyledon Umbllicus Veneris L. - Р., Тит. 

Saxifraga tridactylites L. - Р., Тит. 

Rt1bus ulmifolius S с h о t t. ssp. rusticans (Мег с.) 

" 

F о с k е. - Бер., Гош., Лис., Хум., Р. 

ulmifolius ssp, dalmatit1t1s (Т r а t t.) F о с k е. -· 
Вр-tш., Гост., Кур., Мат., М. Чак., Об., Ор. р·. 

" caesius L. - Об., Р. 
Fragaria vesca L. - Вр-hи 

Potentilla 11irta L. - Ћем. п. 

" reptans 1,. - Год., Подх., Црм. 

Agrimonia Eupatoria L. - Вр~hи, Гол., Тит. 

Saпguisorba minor S с о р. - Ћем. п. 

,, muricata (Spach.) Focke. - Год. 

Rosa arvensis Н u d s. - Хум. 

" canina L. _;__ Шуш. 
,, dumetorum Т h u i 1 !. - Хум. 

» agrestis S а v i f. typica R. Ке 11. - В. П., Г. Пл., 

Год" Гош., Об., Ор. р., Р. 

,, sempervirens L. - Вр-ћи, Гол., Miiт., Хум., Шуш. 

Sorbus torminalis (L.) С r. f. pinпatifida Во i s s. - Бољ. 
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Pirus amygdaliformis V i 11. - Бољ., М. Бл., Подх., Тит., 

Хум. 

Pyracantha coccinea R б m. - Об. 

Crataegus mопоgупа L. - Вр-hи., Боб., Гост., Дод., Лис., 

Мат., М. Чак , 06., Ор. р., Подх., Ћем. п. 

Pruпus spiпosa L. - Год, Гост., Мат., Ор. р., Подх. 

,, commuпis (L.) F r i t s с 11. - Гош. 

Colutea arboresceпs L. - Боб. 
Astragalus illyricus Ве r n 11. var. Wulfe1Jii (Ко с 11) Ве с k 

- Ћем. п. 

Vicia grandif!ora S с ор. - В. П., Р., Тит. 

" peregrina L. - Тит. 

Lathyrus spl1aericus R е t z. - Тит. 
,, latifolius L. - Кур. 

,, пiger (L.) Ве r 11 h. -,--- Бољ. 

,, venetus (М i 11.) W о !11 f. - Р. 

Pisuш elatius S t е v. - Гал. 

Ononis aпtiquorшп L. -- Вр-hи, Шуш., Мат. 

Trifoliuш carnpestre S с 11 r е Ь. - Гост., Гош., Р., 'ћем. п. 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
" 

Тит. 

pateпs S с 11 r е Ь. - Год. 

пigresce!JS V i v. ssp. е u-11 i g r е s сеп s На у. -
Гош., Подх., Р. 

repens L. --- Год., Гош. 

fragiferuш L. - Црм., Шуш. 

resupinatuш L. - Гош., Мат., Ор. р., Подх., 

Ћем. п. 

scabruш .L. -,- Ћем. п. 

stellatum L. - 8. П., Бољ. 

i11car11atu111 L. var. MoIIiпeri (Ва I Ь.) D. С. 
В. П., Год., Ор. р. 

Pigпaпtii F а u с 11 е е t С 11 а u Ь. - Бољ. 

w medium L. - Кур., Шуш. 
,, sublerraneum L. - Год., Дод., Тит. 

Dorycпium germaпicum (О r е m I i) R о u у. - Бер., Гол, 

Lotus corniculatнs L. - Бер., Гол., Тит. 

Petteria rameпtacea (S i е Ь.) Р r е s !. - В. П., Год., Лип. 

Geпista sericea W u 1 f. sf. micraпtha Ра 111 р. - В. П., Год. 

Coronilla Emerus L. ssp. emeroides (Во i s s. е t S р r.) 
На у. - Бољ., В. П., Год., М. Чак., Р., Тит. 
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Lythruш Salicaгia L. f. bгevifoliuш Кое h 11 е - В. П., Црм. 

,, f. typicшn -·· Год., Гост., Кур., Подх. 
Hyssopifolia L. - Jvl. Бл. 

Punica granatuш L. - Боб., В. П., Вр-lш. Год., Гол., 

Дод., Кам., Лис., М. Бл., Об., Одр., Ор. р., Подх., 

Хум" Р. 
, Lнdwigia palt1stris (L.) Е 11 i о t. - Гол, Пл. 

Тrара nataпs L.*) - В. П., Врањ., Гал., Год., Лип., 06., 
Пл., Подх. з., Сен. Луг. 

Myriopl1yllu111 spicatt1ш 1~. - В. П., Год., Дод., П.л., Сен., 

Луг., Р. 

,, verticillatum L. - Гост. р. 

Cornu-o saпgt1iпea L. - Бал., Бер., Бол., Год., Гол., Гост., 

Ор. р., Подх., Р. 

Hedera 11elix I~. ·- Об. п. 

Еrупgiнш caшpestre L. - М. Бл., Ћем:. п., Хум. 

aшethystiпнш L. -· Мат. 
Вuпiнш шontanum Ко с 11. - Р. 

Piшpiпella S,axifraga l,. - Гол., Бер. 

Оепапtье aqнatica (L.) l, а 111. - Гост. Р. 

,, silaifolia М. В. - Гост., Гош., Подх., Црм. 

,, piшpiвe1loides L. -- Бер., Год., Црм. 

Тогdуliнш apL1lu111 L. ·- Т':tем. п., Подх. 
Dанснs carota L. -- Бер., Гол., Гост" Шуш. 

Orlaya grandiflora (L.) Но f f 111 • .:_ Р., Тит. 
Torilis arveпsis (Нн d s.) I~ k. ssp. purpurea (Теп.) Н ну. 

- Боб. 
,, Aпtlнiscнs (L.) Ош е 1. --· Боб., Вр-hи. 

Chaeropi1yllt1m aureuш L. - Боб. 

Aпthriscus fшлarioides г~, r i е d r. - Подх. 

Scandix Ресtеп Veпeris L. - Црм. 

Plt1111bago ешореа L. - В. П. 

Lysiшacl1ia vulgaris L. -- Год. 

,, пншшнlаriа L. -- Цр11. 

Cyclaшen пeapolitaпum Те 11. - Р. 

*) Пре,1а величини и облику плода Тгарз паtапs је заступљена на 

подручју са в11ше форми од којих је позната из mпературе само var. com
pressum О 1 k. Вероватно да he се детаљн11јим испитивањем моhи издвојити 

још неколико форми. 
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Co11\1olvulus caпtabricl!s L. - Дод., М. Бл. 
,, eleg·antissiшus М i 11. - В. П., Об., Ор, р., 

· М. Чак, 
,, arveпsis L. - Вр-hи, Год., Шуш. 

Calystegia sерiнш (L.) R. Br. - Гост., Кур., Подх. 

,, silvestris (W i 11 ct.) S. S. - Гост. 

Снsснtа Cesatiana Ве r t о!. - Кур. (на Xaпtl1iш11 struma-
riш11 и Vitex Agnus castнs). 

Heliotгopiнm ешораенш М i 11. - Гост. 

Cyпoglossшп creticнш М i 11. - Об., Р., Црм. 
Апс!шsа variegata (L.) L е h 111. - ВЛ., Об., Подх., Р., Тит., 

Ћеп. п. 

,, officiпalis L. - Тит. 

Аikаппа tiпctoria (L.) Т s с 11. - Подх., Тит/Ћем. п. 
Orюsma Aнcl1eria11a D. С. ssp. Javorkae (S i m k.) На у. 

- Бол., В. П., Год., Р. 

Moltkea petraea (Т r а t.) О I i s. - Боб., 06. п., Р. 

Litl10speпnu111 арн!нш L. - Ћем. п. 

,, pнrpureo-coeгнleнm L. - Подх. 

Myosotis scorpiodes L. - Подх.; полу пла вни терени, код 

Плавнице 

,. silvatica .Ii о f f ш. ssp. eu-silvatica Ii а у. - Об., 
Чак. 

,, arvensis (L) Н i I I. -- Р. 

Есhiшп italicum L. - Мом. 

Solanum nigrum L. -· Зетска равница 
Datura Stramoпium L. - Пл. 

Verbascuш phlomoides l". ssp. Sartorii (D. et Н.) На у. -
Боб., Дод., 06. 

Verbascum floccosum W. К. - Р. 

п 
ableti1i.uщ Во r п ш. - Бол,. 

nigrum L. - Врањ. 

Liпaria dalшatica (L.) М i 11. var. gгапdШоrа (D е s f.) Нау. 
- М. Чак. 

italica Т r е v. - Г. Пл. 

• pelliseriana М i 11. - Подх. 

,, pilosa D. С. - Ком. 

,, microcalyx Во i s s. - Боб., Год., Р. 

Scroplшlaria canina L. -- В. П., Гол, Хум. 

п peregriпa L. - Гал., Хум. 
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Gratiola officinalis L. - В. П., Год., Кур. р., Црм., Iloдx,, 

Зет. р., Пл. 

Veronica arvensis L. - Ћем. п. 

,, Chamaedrys L. - Ком. 

" austriaca L. - Боб., В. П., Год. Об., Р. 

" 
hederefolia L. - В. П. 

,, Tourпefortii О m е 1. - Р. 

,, acinifolia L. - Ор. р. 

Bartschia latifolia S. S. - Ком., Ћем. n., Подх. 
Acantht1s longifolius Но s t. - Хум. 

Vertena officinalis L. - Гол. 

,, supina L. - Гост. 

Vitex Agnus castus L. Щ. albl, fl. coerulei) - В. П., Врањ., 

Гал., Год., Дод., Кам., Кур. р., Лис., Мат., М. Бл., 

Об., Ор. р. Пл., Р., Црм., Чак. 

Ajuga Ch 1maepytis S с h r е Ь. - Тит. 

Teucriшn Chamaedrys L. - Мом., Р., Тит, 

,, Polium L. - Бер., Боб., Вр-hи., Круш., М. 

Чак,, М. Поље., Подх., Р., Ћем. П., Тит., Хум. 

Marrublum peregrinum L. - Гост. 

,, vulgare L. - Л. Плоча, Тит. 

,, incanum D е s f. - Подх. 

Sideritis purpurea Т а I Ь о t. - Дод., М. Бл" Ћем. п. 
Phlomis f ruticosa L. - В. П., М. ЧаI<. 

Lamium bifidum С у r. - Р. 

Stachys palustris IJ, - Кур. 

,, germanica L. - Мом. 

,, grandiflora Н о s t. - М. Бл. 

Salvia officinalis L. - Боб., Год., В. П., Дод" Об., Ор. 

р. М. Чак., Подх., Р., Тит., 

,, verbenaca L. - Мат., Подх., Тит. 

,, amplexicaulis L а m. - Хум. 

Satureia шопtаnа L. - Боб., Год., Ком,, М. Ча1<., Р. 

,, subspicata V i s. (sed ramuli saepe quadranguli!)-
Yтpинe Зетске равнице, на црвеиици (Вр-гш, Дај

баба, Гош., Кар., Мојаи., Ћем. п., Хум.) 

Calamintha Acinos (L.) С 1 а i r v. - Дод., Ћем. п. 

,, nepetoides L. - Мом. 

,, sublsodonta (Во r Ь.) На у. - Мат. 

,, parviflora (V i s.) R с h Ь. - Р. 
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Micromeria Juliana В еп t 11. - Боб., М. Бл. 

Origanuш vulgare L. ssp. viride (Во i s s.) На у. - М.Чак. 

,, ,, f. prismaticuш G а u d. - Гол., Гест. 

Thyшus stгiatus V а h 1. s. var. acicularis W. К. - Круш., 

,, 
,, 

" 

Зетска равница 

glabrescens W i 11 d. -- Ћем. п. 

a!Ьanus Н. В r а u n.? - Ћем. п. 

longicaulis Р r е s 1. - Р. 

,, Marschallianus W i 11 d. - Боб., Дод. 

Lycopus europaeus L. - Кур. 

МеnЉа aquatica L. - В. П., Год. 

" ,, var. umbrosa Ор. - Гост. р., влажна 

места по целој Зетској равници 

" Pulegium L. var. sublomentella Н. В _r.-Гост., Кур., 
Мом. 

Plantago carinata S с h r а d. - Об. 

,, Lagopus L. - Дод., Гол. 

" 
Bellardi А 1 1. - Гост. 

,. lanceolata L. - Гост., Подх. 

,, media L. - Дод. 

,, maior L. - Црм. 

Centa.urium pulchellum (S w.) D r u се. - Шуш. 
,, uшbellatuш L. - Бер., Гол., Мом. 

Blackstonia perfoliata (L.) Н u d s. - Год., Р. 

Nymphoides flava Н i 11. - В. П., Гал., Г. Пл., Лип., 

М. Бл., Пл., Сен. Луг 
Periploca graeca L. - Год., Ор. р., Подх., Црм. 

Cynanchum Vincetoxicum (L.) Ре r s. - Об. 

» acutum L. - Кур. 

Fraxiпus oxycarpa W i 11 d. - Год., Гост., Ор. р., М. Бл., 

Мат., Подх., Р. 

,, Ornus L. - Боб., Бољ., В. П., Гал., Год., Кам., 

Лип., М. Чак., Об., Р., Хум. 

Phillyrea media L. - Боб., В. П., Гал., Гол., Лип., Лис., М. 

Чак. Об., Ор. р., Подх., Р., Чак. 

Ligustrum vulgare L. - Бер., Гост., Гош., Об., Ор. f., 
Ћем. п. 

Sherardia arvensis L. - Подх., Ћем. п., Р. 

" ,. f. maritima О r i s. - Ћем. п. 

Galium Mollugo L. - Гол., Гост., Об., Р. 
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Ga!iurn Mollugo ssp. latifoliнm L е е r s. ·-- М. Ча1<. 

,, sршiшл L. f. echiпospermuш (\V а 11 r.) Нау. --- Боб. 

,, pшniluш М 11 r Ь. - Ћем. 11. 

Asperula aгistata L. ssp. longiflora (W. К.) На у. - Шуш. 

Saшbцcus Ebulцs L. - Бер., Гол., Кур. 

" пiger L. - Подх., Чак. 
ViЬuпщш Opцlas L. - Подх. 

" 
Laпtana L. - Р. 

Loпicera caprifoliuш L. - В. П, Год., Мат. 

etrнsca S а v i. - М. Чак. 

Valeriaпella гiшоsа Ва s t. - Год. 

,, trнncata (!1 с h Ь.) Ве t с k е ---- Т1ем. п., Хум. 

,, olitoria Р а 11.? -- Ћем. п., Ком. 

,, c1eпtata Ра 11. f. eriosperшa (\Vallc) Јапсh, --
Боб. 

Dipsact1s laciпiatнs L. ,,ar. Pejovici R о 11 Ј. --- Шуш. 

Cept1alaria tгat1silvaпica (L.) S с 11 га с1. - l!Iyш. 

Кпанtiа iпtegгifo1ia (L.) :Ве r t о 1. var. l1ybrida (А 11.) 
Szabo - Гош. 

ScaЬiosfi hispidt1la Во i s s. ·-- Мат. 

Bryoпia dioica Ја с q. -- Боб., Д. Горнч. 

Ca111pa11L11a g10111era'la IJ. - Боо., Р. 

" 1iпgн1ata \V. К. f. gгaпdiПora 

Бољ., Об. 

" 
versicolor А 11 d r е w s. - Боб. 

" pyгi:!midalis L. - Л. Плоча 

К. Ма l у. -

Legoнzia Sреснlшл Veпcris (!_,.) F i s с 11. -- Р. 

Edraiaпthнs teпuifoliнis (\V. К.) D. С. - Бољ., !3. 1 I., Об., Р. 
Et1patoriшп саппаrЈiпшп С. - Кур. 

ВеШs pereппis IJ, -- В. П., Р. 

Erigeroп caпadeпsis L. - Бер., Г<·л., Пл. 

MicropL1s erectнs IJ, - 'ћем. п. 

Filago шопtапа С. - 'Ћем. 11. 

Gпaphaliнш нligi11osш11 Ј~. - Врањ. 

E1ichrysu111 italicш11 (R о t 11) D оп. - В. П., Год" 06. 
lnнla viscosa А 11. - В. П., Год., Дод, Мат., Ор. р., 

Подх., Хум. 

,, britaппica С. - Кур. р. 

Pt11icaria vнlgaris G а ег t 11. - Гост, Бер. 

Ха11Љiш11 st1шnariн111 L. - Врањ., Гост., Црм. 
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Aпtheшis ar\leпsis L. - Боб., Бер" Год., Р., 'ћем. п., 
Хум. 

Achillea 111i!lefoliu111 L. ssp. colliш1 (Ве с k е r) 'Ј.! е i s s. 
Шуш. 

,, пobi!is L. -- Круш. 

Matricaria С!1ашотi!Ја I~. -- Бер. 

Тапасеtuш ciпerarifo]iuш (\/ i s.) S с 11 11 1 i z. - В i р. f. 
incaпesceпs (R о !1 !.) На у. - В. П., Год,, Р. 

Arteшisia Cobelii А Ј ]. ,,ar. saxatiiis (W. К.) Ј<. Ма I у -
Кур., Мат. 

аппиа I~. - Кур. 

Seпecio verпalis VJ. К. - Боб., В. П., Год., Р. 

" f. nigroptшctatl1s СЈ еш. -- 06. 
er11cifoli11q I". -- Чаr<. 

Carlina vulgaris l,. - Мат., М. Поље, Шуш, 
Агсtiш11 шinus (Н i Ј 1.) Ве r 1111. -- Кур. 

Cardiшs ш1tапs l" ssp, micropteн1s (Ваг Ь.) На у. ·- Боб., 
Дод., М. Бл., Р. 

leiop11yllus Ре t r о v. -- Хум. 

acaпthoides С. - Бер., Гол. 

Cirsiшп la[jceolatш11 (!~.) S с ор. f. l1уроlенсш11 D. С. -
Зетс1-<:а равница 

Silytшп Маriапшл О а е r t 11. - Подх. 
Ceпtaurea deцsta Те 11. ssp. сопсо!оr (D. С.) На у. f. aris- .. 

tata На у. (ad Сепt, teпoriaпa vergeпs, sed pl1ylla 
iп\!оlпсгi aristata) - Мат., flloм. 

Јасеа (S с 11 r k.) Он g 1. var. Vv<:lde11iaш1 (R с !1 Ь.) 
В r i g. -- Шуш. 

so!stitialis С. - Вр-Ьи, Хум. 

Calcytrapa С.· - Хум. 

СаrЉапшs laпat11s L. - Шуш., Кур., Мом. 
Cicl1orit1111 I11tyb11s L. -- Тит. Р. 

I"apsaпa сошшtшis L. ssp. сL1-со111пншis ii а у. f. g!ап. 
dt1losa Т r еу 11. ·-- Р. 

Zazyпtьa ,1 errнcosa О а е r t 11. -- 'ћем. п. 

l~hagadiolнs stellatt1s (L.) \\! i l I d. f. edtilis (О а е r t n.) 
D. С. - Р. 

Hypocl10eris g!abra L. - Ђем. 11. 

Urоsреппнш picrioides (L.) D е s f. f. asperuш (L.) D. С, 
- Боб., Р. 
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Leontodon crispus V i 11. ssp. asper (W. К.) R о h 1. 
Бољ. 

Leontodon crispus V i 11. ssp. eu-crispus На у. - Боб,, 
В. П. Об., Р. . 

Picris hieracioides L. ssp. eu-hieraciodes На у. var. umbe-
llata V i s. - Гол., Гост. 

· Scorzonera Doriae D е g. е t. Ва 1 d. - В. П., Год. 

Podospermum canum С. А. Ме у. - Мат. 

Lagoseris sancta (.L.) К. М а 1 у ssp. ЬШdа (V i s.) Т h е 1 1. 
- Дод., Ћем. п., Хум. 

CI10ndrilla juncea L. - Год" Хум., Шуш. 

Taraxacum officinale W е Ь. - Подх. 

,, ,, ssp. palustre (L у о n s) Ве с h, -
Мат., Подх. 

laevigatum D. С. - Дод. 

Sonchus asper (L.) Н i 11. ssp. glaucescens (Јо r d.) На у. 
- Гош, Подх. 

,, oleraceus (L.) О о u. - Боб. 

Crepis setosa На 1. - Гост., Год., Подх., Ћем. п., Тит. 

" bertiscea Ј а v. f. glandulosa, nova (О, О r е Ь е n-
s с i k о v). Involucrнm copiose glandulosшn; achaenia 
f erruginea. - Бољевиhи, на креч. стенама 

Hieracium Ьifidum 'К i t. - Бољ. 
,, Bauhini Ве s s. -Год., Об. 
,, florentinum А 11. - Г:од. 

Sagittaria sagittifo1ia L. - Кур. р" Д. Пл. 

Alisma Plantago aquatica L. - Год., Гост., Гост. р., Црм. 

,, ,, ,, f. stenophyl1um Ве с k. - По 

блату; Пл., Црм., Гост. 

Butomus нmbellatus L. - Гост., Кур. р., Пл. 

Vallisneria spiralis L. - Ушhе Гост. р. 

Potamogeton flнitans R о t h.-В.П., Год., Гост. р., Кур., Пл. 
,, perfoliatus L. - Пл. · 
,, " f. cordatolanceolatus М. К.-Гост.р. 
м lucens L. - В. П., Пл. 
,, crispus L. - Р. 

" coшpressнs L. f. latifolius, nova (Р. Се r-
n ја v s k i). Folia ad. 10 mm Jata - Гост. р. 

trichoides С h а m. е t S с h 1 е с h t. -
Гост. р. 
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Najas marina L. - Кур. р., Потх. 3. 

Asphodel.us microcarpus S а I z m. е t V i v. - ВЛ., Дод., 

Кар., Ком, М. Бл., Об., Подх., Ђем. п., Хум, 

Asphodeline Iutea R с h Ь. - Подх., Боб., Р., Хум., Дод. 

Allium rosettm L. - В. n., Год., Црм. 

Ornithogalum umbellatum L. - Р. 

,, tenuifolium О u s s. - Ком., Тит., Ћеп. п., Чак, 

Muscari racemosttm М i 11. - Тит. 

,, comosum (L.) М i 11. - Подх., Ћем. п. 

,, tublflorum S t е v. - Р., Ћем. п. 

Asparagus actttifolius L. - Боб., Гал., Дод., Гост., Ли,с·., 

Мат., Об., Р., Чак., Хум. 

Rttscus aculeattts L. - Дод., Гост., М. Чак., Р. 

Smilax aspera L. - Боб., Гал., Ор. р., Чак. 
Juncus articulattts L. - Кур. р. 

Leucoium aestivttm L. - Бал., Год., Гол. Гост., Мат., 

Пл. Подх. 

Tamtts communis L. - Ком., Р., Чак. 

Iris Pseudacorus L. - В. П., Год., Госr., Мат. 

,, germanica L. - Боб., Р. 

,, spuria L. - Год., Подх. 

Gladiolus . illyricus С. К о с h. - Р. 

Pycreus longus (L.) На у. - Бер., Гост. р,, Д. пл., Кур. р., 
и свуда код воде у Зетској равници. 

Dichostylis pygmaea (R о t t Ь.) N е е s. - Гост. р. 

" Michelianus (L.) N е е s. - Курешка река код 
Врањине. 

Fimbristylis annua R. е t S. - Кур. р. 

Scirpus lacuster (L.) Ра 11. - В. П., Гал., Гост., Ушhе 

Гост. р., Дод., Мат,, М. Бл., Об., Одр., Пл., Подх. 

3., Р., Сен. Луг., Црм. 

Bo!Ьoschoenus maritimus (L.) Р а 11 а. - В. П., Год., Гост, р., 

Мат., Пл., Подх., Подх. з., Црм. 

Holoschoenus vulgaris L k .. ssp, eu-vulgaris На у. f. austra
lis (L.) На у. - Год., Гост., Мат., Р. 

Eleocharis palustris L. - В. П., Год., Подх., Црм. 

,, uniglumis 'S с h u I t. - Мат. 

Carex vulpina L. - Год. 

,,. acuta G о о d, - Мат. 

ГЈ1асняк Природњачког 11увеја Б 1-2 6 
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.Carex leporina L. - Подх. 

,, Goodeпowi О а у. - Подх., В. П., Р. 

,, distans L. - Год. 

,, Pseudocyperus L. - Подх. 

,, hirta L. - Год. 

,, elata А 11. - Подх. з. 

,, Iaevis К i t. - В. П., Баљ. 

Andropogon panormitanus Ра r 1. (?) - Шуш. 

,, Ischaemum L. - М. Бл., Р. 

Sorghum halepense (L.) Ре r s. - .Зетска равница. 

Chrysopogon GryJius Т r i n. - Р. 

Paspaluш distychuш L. v. paspaloides Т h е 11. - Кур. р., 

Врањ., Дод. 

Digitaria sanguinalis (L.) S с о р. - Кошене ливаде на 

Зетској равници. 

Echinochloa Crus-gali L. f. longisetuш D б 1 1. - Кур. р. 

(Врањ.). 

Setaria viridis Р. В. - Бер., Гол. 

,, glauca (L). Ве а v. - Шуш. 

Typhoides arundinacea (L.) Мс h. - В. П., Год. 

Anthoxanthum odoratuш L. - Год., Гост., Р. 

Lasiagrostis Calamagrostis (L.) L k. - Боб. 

Stipa broшoides (L.) В r а n d. - М. Чак. 

Phleuш arenarium L. ssp. eu-arenarium На у. - Кур. р. 

Alopecurus utriculatus Р е r s. - Год., Гост., Гош., Мат., 

Ор. р., Подх. 

Calaшagrostis Epigeios R о t h. - Гол. 

Lagurus ovatus L. - Год. 

Holcus шollis L. - Год., Гост., Гош., Подх. 

Aira capillaris Но s t. - Год., Ћем. п .. 
,, ,, ,, f. amblgua (De Not.) Aschers. 

-Ћем. п. 

Avena barbata О о t t. - Боб., Р. 

,, sativa L. f. - Год. 

Phragшites comшunis Т r i n. - В. П., Год., Гост., Гост. 

р., Дад., Лип., М. Бл., Одр., Ор. р., Пл. Подх. з., 

Прев., Р., Црм., Чак. 

Molinia altissiшa L k. -·- Гост. 

Koeleria {Jheoides (V i 11.) Р е r s. - Гош., Подх. 

" pyramidata (L а 111.) D о m. - Подх. 
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Melica ciliata G r. et G о d r. - Гол. 

" unif!ora R е t z. - Р. 
Briza media L. - Боб., В. П., Год., Об. 

" maxima L. - Р. 
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Dactylis glomerata L. ssp eu-glomerata На у. - Мат. Шуш. 

,, ,, ssp. hispanica (R о t h) R о Б. !. - Год. 
Роа annua L. ssp. eu-annua На у. - Ор. р. 
,, pratensis L. - Подх. 

" bu!Ьosa L. ssp, eu-bu!Ьosa На у. - Боб·. Гош., Дод. 

" " 

" " 

" " 
ssp. concinna 

" m. vivipara А. е t 
G r. - Чак. 

(G а u d.) На у. - Кар" Тит., 

Ћем. п. Хум. 

,, trivialis L. - Гош. 

,, palustris L. - Год., Гост. 

Festuca sulcata Hack. - Бољ. 

Vulpia Myuros G m е 1. - Год., Гош" Подх., Ћем. п. 

Scleropoa rigida (L.) G r i s. - Црм. 

Bromus racemosus L. - Год. Гост. 

,, mollis L. - Год., Гост., Гош., Подх. 

,, sterilis L. -,Год., Об. 
,, squarrosus L. - Ћем. п. 

Brachypodium distachyum (Те r n.) Ве а u v. - Ћем. п. 
,, pinnatum (L.) Ве а u v. var rupestre (Но s t.) 

R с h Ь. - село Понор, Шуш., цела Зетска равница. 

Cynodon Dactylon L. - В. П., Дод., Црм., М. Поље, Шуш. 

Lolium perenne L. - Подх. 

Psilurus aristatus (L.) D u v. Јо u v е. - Ћем. п. 

Agropyron intermedium (Н о s t.) Ве а u v. - Гол. 

,, junceum (L.) Ве а u v. vai:. Sartorii В. е t Н. 

s. var. confertum На u s s k n. f. glabrum (Prod.). На у. 
- Год, Гол. · 

Triticum ovatum G r е n. G о d r. f. hirsutum (Р i g.)H а у. -
Кар., Ћем. п., Хум. 

,, villosum (L.) М. В. - Гол. 

Hordeum murinum L. - Гол. 

Ophrys oestrifera М. В. var. cornuta tS t е v.) На у. - Р. 

Orchis tridentata S с о р. ssp. eu-tridentata На у. - В. П., 

Год., Об. 

,. morio L. var. picta R с h Ь. - В. П., М. Чак. 

6* 
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Orchis papilionacea L. var. parviflora W i 11 k. - Тит., 

,, quadripunctata С у r. - р. 

,, laxiflora L аш. - Год., Гост., Гош., Пл., Подх. 
Platanthera Ьifolia (L.) R с h Ь. - Баљ. 

Sparganiuш erectum L. ssp. polyedrum (А. u. О.) На у. -
Врзњ., Гост.,Кур. р. 

Typha зngustifolia L. - В. П, Год., Гост., Мат., М. Бл., 

Одр.1 Пл., Подх. з. 
,, latifolia L. - Гост. р. 

Arum italicum М i 11 . .-- Боб., Дод., Об., Р. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Вальтер-Ал1схин В., Основы бота1Н1ической rе:О1Граiфиш, Моо1@а 

Биомедгиз, 1936. 
2. Васшљев, В., Инстру1щия для сбора гербарных образцов водя

нога ореха . Пр<Иiрода, 1948, 2, Мю•ОЈ{!Ва, 

3. Иванов, В., Водяњой орех в бассейнах р. YpaJra. Природа, 1948, 
10, Мо,сква. 

4. Јовmhевиh, А., Окад31Рско Језеро 1и риболюв <на њему. Qp[!, е'ГIНоnр. 

sб. Gp[!. АIКад. Књ. 13, 1909, Беоnрад. 
5. Ста1Нковиh., С,, О хwДl!)о:r1рафоюим особинама ОхридсюОО', Пре· 

сш1ноког и Скru,ща1р,ског Језера,. Гл. геоnр. др. 1926, XII, Бе:о'!1рад. 

6. Станкови!1, С., Рибљи продуктивитет јужнобалканских Језера. 

Гл. геогр. д,џ. 1929, XV. 
7. Стањков<иh,, С., О тt:1рци\јер1ним релик1чiма у фа:у!Ни Ђри1клада Ока

·дар(КЮ!:f: .Језер,а. Гл. геоnр, др. 1927. 
8. Цариков, Д., О земљишту и е1<01юмс1шм приликама Скадарског 

Језера у гра,ницшvtа наше државе. ГЈI. Мин. полю11р, 1930 бр. 31, Бе· 
о:град. 

9. Цвиј,ић, Ј ., Ледено доба у Пр,аклетиј21ма и ,окоЈ!!НИЈМ плмшнама. 
Гл. Ср:п, ак. XCIII, 1921, Беоnрад. 

10. Цвиј-иh, Ј., Г~о11юрфоло11И1ја, !, 1924, Беоnрад. 
11. Черњаво1щ, П., Резултати а<нал1изе ~rюле:на у ,муљу Скадар,оког 

Језе.ра., Гл. Ско[!. науч. дiР. IX, ов. 3, 1931. 

12. Adarnovic, L., Die Pflanzenwelt Adri1alander, Jena1. 1929. 
13. Act'amovic, L., Die pf!anzengeographische Stel,loпg опd G!iederung 

cfer Ba1lka11l1anbl11sel. De11kscl1. d. Маtеш. - Natur. Кl. d. Akad. d. W1sseп. 
Bd. LXXX, Wiщ 1907. 

14. Beck,, G., DJe· Vegeta.tioпsver!1alt111isse Шyrцscher Laпder, Leip
zig, 1901. 

15. Gliick, Н., PterJd,ophyteп о. Phanerogaшeп. (111 А. Pascher, Die 
Si.isswasserflora Mitteleнropas, Heft 15, Јепа, 1936). 



О вегетацији и флори скадарског подру.ч:ја 85 

16. Ei_g·, А., Ecologie du cгiquet marocadn еп Iraq. Bull, Елt. Res. Vюl. 
:-16, P.acr-t. 3, 1935, London. 

17. Hayek, А., Prodrvmus Flrorae peninsuЬae balcanicae. Berli11-

l)ah!em, 1927. 
18. Heg-i, G., Шustrierte Flюra von Mittel-EuropЗJ, Wien. 
19. Horv,at,, S., Biljnosocioloska istr,ativaiПJa sum-a u Hrv,atskoj. Gl. 

1-а sum. polшse 1938, 6, Za,greb. 
20. Horv,at, S., Biljнi sviџet Hгvatske, Zeml,jopis Hrvatske, 1942, 

Zagreb. 
20. Horvat,. S., Sшnske zadruge Ј ug,osl,avij,e. Sum. pr',rucнik, I, 1942, 

Zagreb. 
22. Horv,atic, S., Sozio\o,;ische Eiпheiteп der Niederu11gswiese11 iп 

Cгoatie11 u. Slavo11ie11. A!{ta Bot. Ins. bot. un. 2Ja,gr. vol. V,. 1930, Za;greb. 
23. Horvatic, S., Ще vebreiteste11 Pfla11ze11gesellschafte11 der Wasser

ш1cl Ufeтvegetatio11 iн Cгoatiien uнd Sia,voнien. Akt·a Bot,. i11s. bot. univ. 
zagr. vol. VI, 1931, Zagreb. 

24. Horvatic, S., Flora ј vegetacij,a otokia Pag,a.. Jug. akad. zнan. i 

шн. sv. 19, 1934, Zз,greb. 

25. Knuth, Р., Handbuch d. Bltitenblolюgie, II Bd. 1898, Leipzig. 
26. Krasa.n,, А., Zur Gesch-ichte der Formenent\vickl,ung der гоЬu

юidен Eichen, Bot. jahr. VIII, 1887. 
27. Markgraf, F., Pflaпzeп ,aus А!Ьаniеп 1928. Denk. d. Ak. d. Wissen. 

W1ie11, 102, 1931. 
28. P,ancic Ј., Elenchus plaнtarum vascularuum iн Сrна Gora .. ~el

grad, 1875, 7. 
29. Rohleнa, Ј., Beitoo-g zur Flora von Montenegro. 
30. Uva.rov, В., Ecological studies 011 the шогосоаn lюcust in Westerп 

Anatolia. Bull. Ent. Res. Vol. XXIII, Pf, 2, 1932, London. 

РЕЗЮМЕ 

О ВЕГЕТ АЦИИ И ФЛОРЕ ОБЛАСТИ СКАДАРСКОГО 

(С:кутарийско!Го) ОЗЕРА 

Павел Чернявский, Олег Гребенщиков, Загорка Павлович 

Изследования растительности области Скадаrрского озе,'ра 
было предпрЋнято по инициатиrве Всте~с'I'венiНо-њсто;рического 
музея в Белnраџ:т.е и Экологическо·го ИЈнститута Сербiской Ака:
демии Наук, в связи с предстоящими ;р,а~бота~ми~ тто ,снижению 

уровня озе,ра и меЈЈЈиорации зали~ае!",1ых районов. 

Результаты иЗ!следова,ний (аю1рель, май и ,аЈВ,густ 1947 г.) 
излож~ецы в нmстоящей работе, являющейся в о,тношен!ИИ иау

чения ра,стительности первой, т. к. до аих п0rр, в нашей или 
инострањной JJJитeparrYipe приводились, ЈЈЈишь п01путно, разбро-



86 ПавЈЈе Черњавски, OЈrег Гребеншчиков, Загорка ПавЈЈовиh 

санные и неполные ,сведе1њия о флоре этой области (Па:нчич, 

Рохлена, Бек, Ада:мович). 
Вегетация ощрестностей Скащарского озера представялет 

ряд природних ра1стительных группи:~ровок, сильно нару

шенных деятельностью человека, и многие аосоциаЦ1ии пред

ставле;ны лишь небольшими фра:гментами. В работе описы
ваются основные т,и1пы 1растительно:сти в овязи 1с разл:ичными 

типами почв15нно:го поюрова (8). 

l, В одн а я и бо лот на я ра ст ите JI но ст ь на ми. 
1не·раль,ных и органо 1ге1нньtх болат1ных 

поч ,вах. 

1. Гру1Ппировки подводных ра:сте1ний с преобладанием 
лредставителей :рода Potaшogeton в более глубо1<1их водах 

(Асе. Potaшe,to perfoliati-Ranunculetшn fluitaJ11s W. Koch.). 
2. Груn1Пировки подводlНых и болотных растений ,с 1ПЈшва

ющњ1111и и надводными листьями в более ~мел11<их водоемах 

(Асе. Myгiopl1ylleto v,eгticillati-NuphaгetLtш W. Koch.). 
Преобладают Myriophylluш verticillatшn, Castalia аlЬа, 

N1uphar luteum, Trapa паtапs, Nyшphoides flava, Polygoпuш 
amphiblum f. nataп,s, Ceral/:ophyllum deшeгs,um, Najas maгina. 

3. Фитоценозы исключительно болотных растений с вы
сокими ,над1Водными частями, на постоянно 1вла1жных и пери

одйчесI<и зњливае.мых 1Почвах, с преоблащшшем Scirpus, Phгag·. 
шites, Typha. Сюда 011но:сится целый ряд неясно обособленных 
ассоциаций, могущих быты отнесенными !К гру1п~пе Phragmitioп 
commuпis. 

4. Группировки болотных ра1стений с преобладанием круп. 
ных 01соковых (Carex, Bo1Ьoschoeпus, Eleocl1aris), на влая{;ных 
и периодичеоки залlИваемых участwах. А,ссоциации из г~рупnы 
Magnocaгicioп. 

Сюда можно от,нест,и также кое-где оохраiН:ившиеся за

ро:сли ивняков Salix а!Ьа~, S. fгagiЉ;. 
Вся эта растительность связ1ана с ортанютенными и мине

ральньвш боЈrотныУiи по:чвами, занимающими в исследуемой 
области очень большое пространст1во. Эта ра1ститеЈiьносгь 
вообще слабо или вов'се не используется. 

II. Р а ,сјщи те л ын о 1с т ь 1н а, ,,r а й н я 'ч а х" ('К о ,ри ч
н ев ы х л е с н ы х п оч в ах) - о ст ат к и л е с о в 

и л у г а в т о р и ч н о г о ю р о и с х о ж д е н и я. 

На ЗетсI{ой р,а~вњине, прњмыкающей с севера к Скадар
скому озеру, се~нер1нее пре1дыдущей полосы боЈrотных почrв, ле-
жит зоlњаюериодически заливаемых почв ињог'о типа. Эти поЧ1вы 
Ј.1.етом достаточно сухи, но таl!{же нюшдя11ся под болыщим И.ЈIИ 
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меньшим влиянием периодическоло заливания и показывают 

пр~из,на1ки 13ымывания. 

Эти площа:ди заiНЯТЫ отчасти ВЈIIЉЖНЬIМИ лугшми tПОёМIНОГО 
'.11ипа образовавшњмися џа месте аведе\Нных ивовых лесов; Эти 
луга характери~ются дом,ини;рующими в~идами: Alopecurus 
utricнlatus, Leucoi1Шn ae1stivum, Plaпtag·o laпceolrlta, Orcl1is 
laxiflora, Bo!Ьoschoeпu,s ma1·iti11шs. 

Еще да:Јљш,е от бере:го,в озера лежит зона "гайняч" ,с еще 
мtеньшим влияшием затопления, в1следствие его кратковре· 

мен:нюсти. Здесь скошцентрирО1в1а\НЫ лучшие хозяйственные 
улодия, :На 1Которых ња·ходя·г,ся полеазые культуры, сады, а 

а таюке фр,агменты лугоазой расf1ительности дающие отЈrичный 

п01,;ос. Эти луга о:чень близки аюсоциа:ции Cyпюsuretum cгistati 
опи~са~њной в Хорватии (22). В н~их доминируют Loliuш pe-
1·en11e, Broшus moШs, Alopecurus 1utгiculatus, Tгifoliнm sp. sp., 
Сагех hiгta, С. dblaпs; Antl10xa11thuш odoгatнm, Oe11a11the pim
piпelloides. 

По остаткам лесов и рощам орещи этих лугов и полевых 
култур можно вос~тан:овить состав ле1сов, ког~а:-то по:к:рывав

ших полосу "гайняч" и 1подзолистых "гайняч". ·Эти леса при
надлежат к њо:вой, описываемой здесь аосоциации Qнeгcus 

Robur ssp. ,scutal'ieп.sis-Fгaxiпus Охусагра-Регiрiоса gта•еса 
(Р. Сеnпј.) Из этой а1ссоц1иаци1и аписа1н новый подвид че;решча. 
того дуба, Queгcнs Robuг ssp. scuta1гieпsis (Р. Ceгпjavski) 
растущий на заЈшвных уча1стках, 1на подзолистых "гайнячах" 
с щевыраже:н1ным mроцессом подзолообразования, при очень 
близком уровне грунтовых вод. В у~помяну·rой жооц:иации в,стре
,;а~отся еще Ulшl!ls foliacea, Асег campe:stre, Salix а!Ьа, Popu.lнs 
alba, Еу;опуmнs europaeнs, CoшUJs ,saпgнi11ea, ViЬurпum Opulus, 
\'itex Ag1шs castнs, Clematis Viticella и ,щр. Вероятно, эта а1ссо
циация раюпрО1стране~н1а1 и да,льше на юг, по вла.жним и теплым 

доЈIИнам до ВаЈюны в Албании. 

III. Р а с ти тел ь н о ,с; т ь д ег р а д ир о в а, нн ы х 
п а ст б и щ н а кр а сн ы х п оч в а, х (t е г; г а

. r' о s s а) и 1к о н г JI о м е р а т а х. 

Эта р,астительн:ость шесомненно секундарно,го происхож
дения образовалась на месте уњичтоженных :юсеротерм1ных 

дубовых лесов типа Queгcнs laпнgiпO!sa-Piгнs amygdal ifшmis 
в резуЈrьтате последующего Ч!резМејрного выrюоа. 

В наiще в:ремя эта, расmrтелность нисит характер насто
ящей полупустьши, в не,сом~юнутом 11101<Јро:ве которой П1рео!бла
дают более круп1н1Н1е: Sa,tureia sнbspica}a, Asphodel'lls micгocar
pus или Inнla viscoisa а :из 1мелких ра1сте:н:ий Роа ЬнЬоsа, Aegi· 
lops ovata, Aпthemis aгvensi.s, Micгopus егесtнs, Erodiшn сiсн-
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tarium, Erysimum caшpestre, Cy,пodon Dactyloп, Psilurus пar
doИes и др. 

Эти ашстбища в,есьма бедны и непродуктивны, а кроме 
1,ого явЈrяются очагом ,раопространения ма,рокка,н1ской кобыл

ки. Обрисовывается крайняя необхощимость превращения этой 

.непроду1ктивной территQр!и1и в щруrгой тип ландшафта - ,обле

сением или введе1нием ,соответст:вующих культур, что повли

яло бы та,кже ,на уничтожение марокканокой кобыЈnки, явЈrя
юощейся бичем окрестных культу,р.; 

IV. Ле·сная растительность ·О'КiРест1Ных хол. 
мо ,в и ·r ор и е еде ,ри 1В ат ы (пр и1 бре жн ы й 

по я с до 100-150 м. над у р. м о,р я) 

На известнякшх, об)разующх рамку ваюру:г самога озера 
и nрилежащих ра1Внин, p,ruarupocТipaнeн тип леса, опш:анный 

как ,оуба,ссюциация Carpiпetum orientalis puпicosum (О. Gre
benscikov). 

Это - невыоокие ле:са или ~рощы, или чаще всего ку
старЊИIКИ. Из боле~е высоких порощ в 1н:их преобладают Carpi-
1ius orienta!i,s, Quercus lanug·iпosa, СеШs austraiis, Pist,aiZia Te
reЫпtlшs, вечнозеленая Phillyrea media, Fтaxin'111s Orпus, Acer 
moпspessulanum, Quercus macedonica и др. · 

Из ·куста:р1н1и1ка.в ,наибо,лее хајр'шктерными являют1ся гранат 

-- Puпica graпatum !ПО которому и наз,вана эта субаасоциация, 
а. таюке Paliurus Spiпa Christi, Juniperus Oxycedrus, Coronblla 
emeroides, Cotinus ooggygria и др. 

Эта субассоциация отЈIIИiча~ет:,ся от близюих ей фитоцено
зов ња Хорватском побере1жьи постоя1-NfiЫМ присутствием 
Punka granatum, а от настоящей 1Прим0:рской маI<!Кии - от
сутствием многих вечнозелен:ых пор~о.д. Сущес11Вует целый ряд 
д~ег,радацт-ю1н;ных стадий этой ассоциации. Чаще всего, ,встре
чается стадия с доМЈинирующими 1НООЫСО1юими куiсТаlМи Puпica 

- Phillyrea - Paliuru.s (,,Р-Р-Р-стадия"). По,след:њяя пмия, 
преД1шест,вующая поЈI1Ному 1иочезн:О1В·ению дЈревеоной ра1сти-

телыности характеризуется при:сутсмие.м колючих Paliurus -
Crataegus - Pirus amygdaliformis - J,un1perus Oxycedrtts. 

По каменистому бе~Р'СiГУ озер,а и ост,ровов, нащ юа:мой во
дой раоположен ,неп~рерывным кольцом узкий пояс ку,старн!И

ков из Vitex Agnus castнs. 
На изверженшых ,породах (распавшийся ,порфирит), ,пред. 

ставленных в абЈтасти лишь в изиде редких отдельных фрагмен. 

тов, расп1рО1страrн:е,н ,щругюй тип лес:а с п:реоблащание,м Ca
staпea vesca и Querct11s conf erta (Quercet,o сазtапе:tuш moпte
negrinum - О. Grebe,пscikov, prov.). 
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Ра,стителънюсть оголеНЈного кар:С'r.а предста;вля~ет следу

ющую стад;ию деграда,Ц1и1и лесной раститеЈ1мю1сти на изве1етня

ках. Э'Га растителы-юсть сухшх луrгов и каменњстых ро,осыпей 
носит вторичный характер и мОЈжет быть отнесена к ассоци

ации Brorneto-Chryюpogonetшn Grylli (Horvatic, 2) с ха
рактерными видами Onosma Javorkae, Chrysopogon Gryllus, 
Гest,uca vallesiaca, Satureia montaпa, Asphodelu1s microcarpus, 
Bromus erectus, Dorycnium geпnanicum и др., а также со мно
гими эЈrементами кустарни1ковых фитоценозов, как Salvia oHi
cinalis, част-о пок,рывающая оплошным [IОКровом цельце склоны, 
Euphorbla veneta~ Rubus ulmifolius, Cistus villosus и ,щр. 

ЗначителЬ1Ны,м чисЈrом 1в1щцоs предстwвлены также и мно

гне элеменrгы скальной расrгительно1сти. 

V. Р а ст 1И т ,~ л ь н о ,ст ь с rк а л и ,ст ы х о ст ,р о во в. 

Раститель:нюсть осгровов в общем очень сходна с ра!СТ:И· 
тельнО1с'Гью каменистых извест:няковых берегов озер3!, ощнаЈКо 
имеет нtекоторые своеобразные отличия. По пр1исуствию 
Lauгus nobШs и Quercus Ilex ос·фО1Вная ра~стительно•сть больше 
прибЛЈижается к типу ,орtеД1иземнО1мО1р,ежого леса Quercetuш 
illicis и к его дериватам - ~примор,скюй ма!{)кии. Однако, 
большая часть ос11ро;во:в уже очень оголена и леон1ая ра!сти" 

тельнОlст сохра:њилась лишь кое-где, как напр. на о. Мала Ча
К<)IВ1ИЩl. П,рисутс'Гlвие Laurus nobilis и Quercus Ilex, ,сове,ршенно 
01юутствующих в очень СХОIЖИХ фитоценозах по бер.ег-ам озе

ра, обусловлено, вероятно, благо111риятным в омысле влажно

сти ваздуха пол,ожением маленьких О1стровов на широкой вод
ной пов-ерхности. Летом не1кот·орые оС'грова соеди:нiЯю1:ся с бе
t1егwми озера бољот'Истыми, почти непроходњмым;и, ,пов,ерх
,но:стями суши. 

VI. О ,ку JI ь тур ах и rп о JI е з~н· ы х ip а ,сте 1Н и я х. 

И.з п,олевых куЈiьтур на нервом месте стоит кукуруза, 
второе ·место по ,площади занимает пшеница. Рожь и ячмен 
илрают оче~нь неЗ1начительную роль tВ 'К,ультурах. Все ЭТIИ зла· 

ковые культуры раопрост;ранены почти исключrительно на 

р ав1НИ1Н е. 

Виноград воз,щелыва1е11ся на Зетской и Црмничкой равни

нах, часто на наносных почвах. Та6а:к ра;з:водиrrся, главным 
образом, в :Крайне на юго-западнюм берегу озер,а,. Кое-где 
куЈiьтивируется и .мас.лина. Плодоводство сильно развито в 
Зете и Крайне. 

Прещставляют интерес успешные культуры Pueraria hir
suta. 
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Из полез'Ных дшюрастущих ржтений можЈНо упомянуть ка, 
штан, гранат, ла1вр, водяной ui:;1::x (Тгара 1шtапs), Vitex Ag-пus 
casttJls (употребЈrяетсяа ДЈIЯ шrетения корзин), рогоз Typha aнg·u
siifolia. Из лека,рствењных растений в большом количестве 
встречаются Јшшь лекар.стве~н:ный шаЈI!фей (Salvia .officiпalis) 
и алтей Althaea officiпai!is. 

Последняя глава содержит краткий обзоtр иеrо,рии р;,~:сти
телыности и некоторые общие выводы. 

По Цвиичу (9) Зетская ра1вн:ина об;разовала:сь в конце 
Јrедникового периода как фшовиогЈrациалы-rый нанюс. ПоСЈrе 
таяния и исчезновения ледника прекрат1ились эрозионные про

цессы и засыпаЈНие озе1ра, Чtему способствовало об;растание 
окреспњых гор и холмов леtоа1Ми и л:у~гами. До !Начала истори
ческог·о периода, а вероятно, и в 1на.чаЈiе его, не тоЈЉКо окре

стные горы и холмы, но и сама :равнина х-~1аходиЈЈ1ись под 

густыми Јiесам:и, препятствующими даЈiьнейшему размыву. 

Судя по ре,щюим 01ста'Г'!<!ам древеоной раiсТ1итеЈiь:ности, се

верная часгь Зетской равнины на "tепа гossa" 1срав1н:итеЈљно 
ледљвно была покрыта ксе;ротермным:и дубовыми лесами 
(Que1п1s laп11g·ii11osa, Caгpiпus or.ieпtalis, Pirus amygdalif ormi<s, 
Pнnica grапаt.нш и др.). 

Ю;жнее, на "гаЙlнячах" бьши ,распространены Jieca, типа 
Q.uercus Robur scutariensis-Fгaxiпus Oxyca1гpa-Periploca 
gгаеса (зона Ј{Јра.тков,реме[-!lного заливаНiия), перехадящие по

стегсНlно в чист,о пойменные Jieca из ивы (Salix а!Ьа,) на боЈiот
ных почвах. От в,сех этих лесов <в настояще,е время на·ходиv1 
лишь ж1а.л~1те оста'rки. 

В т,от-же пе;риод и сr{ареговая рам11ш ,ра!Внњны и озера бьша 
поюрыта густым лесами из Quercus laнugiпosa, Qu. macedo11i
ca, Celtis aU1st1·a!is, Сагрi1юs oгieпtali:s и щр., вме1сте со м:но
гими пред,стаВ1иrгеЈiями С1редиземноморской фло;ры . 

. В то время периодиче,ские н,аводнеНЈия так:же имељи ме
сто, но они не захв1аrrываЈI1и такой огромной пов1урХ!нюсти и ~не 
были столь продоЈiжительны, как ,сейчас, так ,ка~{ лесная ра
ститеЈrьность, собирая м1а~ссы оса,щков, постепеНЈно их о1'\дав~а17Iа, 
регули:руя те1и ·Са'v!ым ,боЈiее равном~рный .приток 1Воды в озеро. 

Вероятно, юо в:ремени Римокой Империи, всЈrедствии уси
ленной эксплоатации Јrесо:в, ка,к строитеЈiьного 1материала, и то
плива, а та1кже испоЈiьзо:Вания лесов щля выпаса, эровия во

зобновиЈiа свою р1а.зрушитеЈiьную ~работу, проодолiжшвшуюся и 
в Средние века. Одно:време1нно с этим возобновиЈЈись как за
сыпаН1ие озера, т·ак и продолжительные наваднения и забо

Јючива1ние почв. Все эти гrроце1сtсы еще усилились в течении по. 
с.11едних десятилетий, в,ељедствии з•а,сыпаilшя реки Бояны на-
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носами из ре:Ки Дрим1њ, оста:в1Ившего овое с1,а12ое rpycJio и 
вышедшего в Скадарское osepo. Последствием этого явилось 
увеличение площщди боЈютной ра1стительно:С'I1И з,а счет куль
турных зем,ель и лутов. 

По Беку (14) область Скадарскога озера принадлежит 
rерцегов1инско-че1р:ногорокой (полу,средиземномо;рокой) флори
стичеокой подоблас:ги, охв1а,тынающей долины њижнего тече

!fИЯ р. Неретвы, ок,рестностей irop. Требиње и ,обла~ст Скадаrр
ского озера. 

Для этой подблоасти ха1РаI{Тfерно, иногда и малючисле:н\Ное, 
но по:стояњное присугс:~вие некотарых вечнозеленых среди

земнамор:скiИх древеаных по1род, а таюке и постоянiное при

сутствие Punica gтanatum. 
· В описа1нной области r~о~нстаrги1Рован цеЈљrй ряд Ч:Иlсто срс. 

диземноморских ра~стений (спиоа1к в глњве VII). Эти флори
стические даншые подтвержд1ают прина1длеж1њость расти

тельности и флоры к средизем1номорскому тњпу. В связњ с 
этим и выбор 1поле1вых 1Культу,р доЈiжен быть о:риенrгирован на 
растения умеренно-оредиземноморско,го типа. 

Проблема о'сушењия и мелиора[ЩИ Ска;дарской обла1сти, 
в ,связи ,с вышеизложенным, является так1же и проблемой 

ограничения бу!рного прит.ока :во,д в зимнее и весеннее время 
и после сильных Јiивней .. Перио:дЈическому появлению ОГIРОМ· 
ных кт1ичеств дождевых и анеговых вод на 01голенных скло

нах 1гор маж,но воспрепятствоrвать неотлоЖЈным обле'сением 

,склонов вдоль верхних течений рек Морачи и Цевны и 
окрестных холмов, рав,Н1ин и гор. 

Безводные "полушу,стыни" - Чемовско поле и Ка:рабуш 
могут быть 1пр:иведенъr в ,культу!рное 1аостояние орошением и 
регул111рованием чрезмерното 1исп31Рения почвен:ных во~ -
облесеш1ием или ра0веЈЈ:;е1нием полезащитных культур, вrве\де
ние~м юж,ных плодовых сортов, каучоконооных и лекарстве-

н~ р~~~- 1 

Без обеспечения водой во в1ремя ruродолiЖительных пе
риод:ов суши нсех -проегранств вне зо:н:ы заЈiива1ния, а отчасти 

и в этой зоне, не п1рещставляе11ся возмтюным уопешное вве
де:њие постоянных :культур. 

Итак, проблема 1мелиора~ции Ока;дарской област1И пред
С'Ј\авляется нам Ј{о:мшлексной. Он::а не может быть разiрешена 
успешно лишь ,снижен:rием у,ровня озера. Встает целый ряд 

других задач - облесение незалив:аемых территор1ий и пре
вращењие полуш~стыН1ных выrО!НЮ:в в культу~рные земли. 





Теодор Сошка 

ПРЕГЛЕД МАХОВИНА И ЛИШАЈЕВА 
У ОКОЛИНИ БЕОГРАДА 

Флористичка литература има врло мало по

датака о м,аховинама и лишајевима из Ср
бије. Овај рад од Теодора Сошке, инспектора 
Бота!Ничке баште у Београду претставља при
ЈЮГ за упознаван,е са флором ма,ховина и Јш
шајева шире околине Београда. Под широм 
се околином подразумева овде простор који 
је огра!Ничен Фру1Шком Гором, Вр1Шцем, Буку. 
љом и Умком. 

Покојни Теодор Сошка био је целог свог 
века НВУЈмор,ни скупљач. Осим тога он је паж
љиво прикупљао уопште све флористичке по

датке о Србији. У овом су ра,щу изложени ре
зултати његовог властитог _дугогодишњег (1907 
-1945) теренског рада, а такође и подаци ових 
скупљача: Grisebach (Авала, ~почетком XIX ве
ка); Ј. Пап-11чиh 1844-45; Ж. Ј:уришиl,, 1899; Н 
Кашанин; A1nd,raszovsky, 1916; А. Пихлер, 1940; 
П. Черњавски, 1924-1938; О. Гребешчиков, 1936 
-1940; Л. Рајевски, 1938-1940; И. Рудски, 1924 
-1925; В. Лию)нер, Б. Ђелфи, В. Блечиh и С. 
· Грозда:њиh. 

У првом дел'У свог рада. Т. Сош1<а дао је 
систем:атски списак маховина из шире окоЈIИ· 

не !Београда, а у другом направио је ,покушај 
е1{ОЛО1Шког и географског гру!Писања ,махови. 

на. Треhи део претставља само· систематски 
списак лишајева са њиховим налазиштима. 
У округлим заградама после налазишта су 

скраhена презимена скупљача наиме: ('Pa,nc.) 
Панчиh, (Kos.) Кашанин, (S.) Сошка, (Jur.) Ју
ришиh, (Cernj.) Черњавски, (Greb.) Гребе,њшчи· 
ков, (A:пdras.) Aпdraszovsky. 
Овај рад 1пок. Т. Сошке био је завршен и 

предат још 1945 године. 

I. 

1. НЕРА TICAE 
(18 врста) 

Редакциони одбор 

Rlcciaceae: Riccia fluitans L. - Макиш, Репишко Окно, 
у води. 

Riccia glauca L. - Карабурма, на земљи (Kos. 1912) 
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Marchantiaceae: Marchantia polymorpha L. - Макиш, Бела 

Вода, Карабурма, Бањица, Вршац. 

Fegatella conica (L). Raddi - Рипањска Липо

вица, Сремчица, Ве»ац (Фрушка Гора), влажне 

стене. 

Lunularia cruciata (L.) Dum. - Ботаничка башта, 

на баштенској земљи и у саксијама. 

Reboulia bemisphaerica (L.) Raddi - Око Бео

града (Jur.), Рипањска Липовица, Авала, влажне 
стене. 

G:rimaldia fragrans (Balt.) Corda (barblfrons Bisch). 
Изнад ТопчЈАдера (Panc.,Jur.) Банат, Руска Ман
дра (Panc.), сува сунчана места. 

Jungermanniaceae: Lophocolea Ьidentata (L.) _Dum. - Умка (S.) 
Раковица (Jur.): на пањевима. 

Chiloscyphus polyanthus (L.) Cor.da - Више Ра

ковице (Jur). 
Pellia calycina (Fayl.) N. v. Е. (endiviaefolia LindЫ). 

- Топчидер, Раковица (Jur.) Железник, Бели 

Поток, Стражилово (Cernj.), влажна места. 
Metzgeria furcata (L.) LindЫ. - Ман. Раковица (S.), 

Рипањ, Рипањска Липовица (S.), Венац, Стра
жилово (S.), влажна места. 

Calypogeia trichomanis Corda - Кошутњак (Jur.), 
Робијашка чесма (S., Oreb.), Авала, Стражи
лово. 

Plagiochila asp1enioides Dum. - Раковица (Jur.), 
влажне ливаде. 

Scapania undulata (L.) М. et. N. - Раља (Јш.), 

влажне ливаде. 

Radula complanata (L.) Dum. - Раковица, на кори, 

Madotheca platyphylla Dum. - Топчидер, Ко

шутњак, Фрушка Гора, Венац, Делиблато. 

Madotheca rivularis N. v. Е . ...:.. Авала (Orisebach), 
влажна места. 

Frullania dilatata Dum. - Топчидер Раковица, 

Стражилово, на кори. 

Frullania tamarisci Dum. Топчидер, ~рушка 

Гора (S.), на кори. 
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2. мuscr FRONDOSI 
ACROCARPI (75 врста) 

Dlcranaceae: Dicranuш scopariuш (L.) Hedw. - Око Београда 

(Jur.), Рушањ, Шупља Стена, Венац (S.). 
Dicranuш scopariuш var. alpestre Molda - Топчи

дер (Jur.), у шибљаку 
Dicranum scopariuш (La Ру!.) Br. eur. - Желез

ник (Jur.), влажне ливаде. 
Dicranella varia (Hedw.) Scl1imp. - Раковица, Ри

пањска Липовица, (Jur., S.), по влажној земљ11, 
Pleuridium alternifolium Dicks. - По влажним њи

вама око Београда. (Jur.) 
Trichodon cylindricus (Hedw .. ) Нре. - Београд ( 

песковита земља. 

Leptotrichurn homomalum (Hedw.) Нре. - Топчи

дер (Jur.). 
Ceratodon purpureus (L.) Brid. - Београд, Кије

во, Авала, Шупља Стена, Рипањ, Раковица, 

Вишњица, Космај, Фрушка Гора, Вршац, (S.), 
по стенама. 

Flssi entaceae: Fissidens decipiens De Not. - Железник, кречне 

<:тене (Jur.). 

" 
taxifolius L. - Кошутњак, Авала, Ки
јево, Стражилово. 

Pottlaceae: Phascum ,cuspidaturn Schreb. - Око Београда 

(Jur.), њиве. 
Mildeella bryoides (Dicks) i,imp[, - Топчидер (Jur.), 

по песковитој земљи. 

Pterygoneurum cavifolium Ehrh. - Београд (Jur.). 
Pottia truncatula (L.) - Београд, Топчидер, Шу

шара, Делиблато (S.J, влажне ливаде. 
Pottia lanceolata (Hedw.) - Калемегдан, Старо 

Гробље,. Бела Вода (Jur.). 
Hymenostomum microstomum Hedw. - Авала (S.). 

" ,, var. brachycarpum 
(Br. eur.) Schimp. - Топчидер (Jur.). 

Didymodon rubel1us (Hoffm). - Топчидер, Бела 
Вода (Jur.), -Кијево, Рипањ, Шупља Стена (SJ. 

Didymodon tophaceus (Brid.) - Рипањска Липо
вица (S), 
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Tortella tortuosa (L.) - Рипањска Липовица (Jur .• 
S.) Делиблато, Врело (S.). 

Tortel]a inclinata (Hedw. f.) - Делиблато, врло 

честа на живом песку. 

Barbula unguiculata (Huds.) - Београд, Старо 

Гробље, Топчидер, Торлак, Вршац. 

Barbula fallax Hedw. - Ташмајдан, Топчидер, 

Рипањска Липовица, Шупља Стена, Ђевер 

Камен (S.). 
Tortula subulata (L.) Hedw. - Кошутњак, Авала, 

Кумодраж, Фрушка Гора. Вршац (S.). 
Tortula canescens (Bruch.) Mont. - Око Београ

да (Jur.) 
Tortula laevipila Brid. - Око Београда (Jur.) (S.) 

" muralis (L.) Hedw. - Београд, Вишњица 

(S.). 
Syntrichia ruralis (L.) - Београд, Топчидер, Виш

њица, Ман. Раковица, Макиш, Репиште, Шуп

ља Стена, (S.), Делиблато, врло честа, 
Encalypta vulgaris Hedw. - Београд, (Jur.), Ка

лемегдан, Вишњица (S.). Топчидер, Гребенац 

(Делиблато), Раковица (Jur.). 
Grlmmlaceae: Schistidium apocarpum (L.) Br. eur. - Око Бео

града, Топчидер (Jur.), Рипањсна Липовица

Авала, Ђевер Камен (S.}, Венчац (S.), Космај, 

Фрушка Гора, Стражилово (S.). 
Grimmia pulvinata · (L.) - Око Београда (Jur.), 

Топчидер, Репиште, Ђевер Камен (S.), Буку

ља, Вршац (S.), Делиблато (S.). 
Grimmia otЬicularis Вruсk.-Топчидер, Раковица, 

(Jur.). 
Grimmia criпita Brid. - Дедиње (Jur.). 

- Grimmia leucop.haea Grev. - Вршачка Кула (S.) 
Racomitrium canescens (Wiess.) - Кијево (S.), по 

сувим стенама ретка. 

Orthotrichaceae: Orthotrichum anomalum Hedw. - Калемег

дан, Дедиње (Jur.), Ташмајдан, Букуља (S.). 
Orthotrichum cu;pulatыm Hoffm, - Топчидер, по 

кречним стенама (Jur.). 



ТАБЛА 1 

Сл. l. Поглед са Врањине на Зетску обалу (Фото "Путник") 

Сл. 2 Водена вегетација код села Врањине (Фото "Путник") 



ТАБЛА 11 

Сл. 1 --- Поглед_ на северозападни део језера са ушhсм Uрнојен1!iа Ријеке 

(Фото "Путник") 

Сл. 2 - Uрнојевиhа Ријека. Види се површина обрасла са локвањима и ,канал• за 

чамце. На првом плану смоква (Фото "Путник") 



ТАБЛА 111 

Кора храста из околине села Гостиља 



ТАБ ЛА IV 

)Кир храста из околине села Гостиља 



ТАБЛА V 

Гране скадарског дуба (умањено) 



ТАБЛА VI 

Гране скадарског дуба (умаљено) 



ТАБЛА \III 

Сл. 1 ·--· Жир улцињскоr храста 

Сл. 2 - Жир из Обрежа (Срем) 



--------~----~""""'"""'"""'""""""' ______________________ _ 

ТАБЛА VIII 

М 111<рофотографија дрвета ска ·~арс1<ог ду (Ја 
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ТАБЛА IX 

Микрофотографија дрвета скадарског дуба 



ТАБЛА Х 

Микрофотографија дрвета обичног лужњака 
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Orthotricht1m leiotarpum Br. eur.-Бeorpaд (Jur.), 
,, speciosum N. · v. Е. - Топчидер, 

Раковица (Jur.). 
Orthotriclшm affiпe Schrad. - Београд, Топчи

дер (Jur.). 
Orthotrichum ScЬimperi Наmmеr-Калемгдан (Jur.), 

Ботаничка башта. 

OrЉotrichum pumilum Sw. - Делиблато (S.), Уљма 
(S.). 

Orthotriclшm diaphaпuш (Gшel.) - Београд, Топ

чидер, Раковица (Jur.), Ботаничка башта (S.). 
OrЉotrichum oblнsifoliuш Scl1rad. - Топчидер 

(Jur.). 
Ortotrichum fastigiatum Bruck. - Авала, Венчац, 

Вршац, Фрушка Гора (S). 
Ulota crispa (L.) Топчидер - (Jur.). 

Funariaceae: Physcomitrium piriforшe (L.) Око Београда 

(Jur.). 
Enthostodon fascicularis Dicks. - Авала (Jur.) 

? Топчидер, Дели блато, Вршац, (S.). 
Eпthostodon curvisetus (Schwgr.) - Рипањ (Jur.). 
Funaria Ьygrometrica L. -Око Београда (Јur.),.Се

њак, Дедиње, Ман. Раковица, Фрушка Гора, 

Делиблато, Вршац (S.). 
Funaria microstoma Вг. eur.- Око Бео.града (J11r,). 

Кијево (S.). 
Funaria dentata Crome - Бела вода (Jur.). 

Bryaceae: Bryum caespiticipm L. - Око Београда (Jur.), Топ
чидер, Град, Вишњица, Ада Циганлија, Ман. 

Раковица, Венац, Раковац, Вршац (S.). 
Bryum capillare L. - Београд, Топчидер (Jur.), 

Бели Поток, Стражилово (S.). 
Bryum argenteum L. - Око Београда (Jur.), Виш

њица, Ман. Раковица. 

Bryum atropurpureum Wa11enb. - Ташмајдан (Jur.). 
,, pallesceris SсЬеiсЬ. - Топчидер (Jur.). 
,, alpinum Huds. - };3рш. Кула (S.). 

Rhodobryum ioseum· (Weiss.) - Око Беоrрада 
(Jur.), Делиблато '(S.). 

Гласни1< Прнродњач1<ог мувеја Б 1-2 7 
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Mniaceae: Mnium cuspidatum (L.) - Раковица (Jur.), Авала, 
Кијево, Липовица, Букуља, Вршац, Делиблато, 

Фрушка Гора (S.). 
Mпium rostratum ScЬrad. - Авала, Липовица, 

Вршац, Делиблато, Космај (S.). 
Mnium undulatum (L.) - Топчидер, Раковица, 

Кијево, Авала, Липовица,, Космај, Стражи-

лово (S.). , 
Mniuш punctatum (L.). - Авала, Венчац (S.). 

,, stellare RicЬ. - Рипањска Липовица (S.). 

Weberaceae: Mпiobryum а!Ьiсапs (Wallen.) - Робијашка Чесма, 

Рипањска Липовица (Jur.). 
Webera nutans (Schreb.) -- Око Београда, Ри

пањска Липовица (Jur.). 

Bartramiaceae: Plagiopus Oederi (Gum.) - ЖеЈ1езник (Jur.) 
PЬilonotis foпtana (L.). - Раковица, (Jur.). Кијево. 

Делиблато, Врела (S.). 

Polytrichaceae: Catharinaea undulata (L.) - Око Београда, 

Ман. Раковица, Авала (S.). 
Cathariпaea ungustata Brid. - Топчидер (Jur.). 

Кијево, Авала, Шупља Стена, Липовица, Кос

мај, Бу1<уља, Фрушка Гора, Стражилово (S.), 
Pogonatum aloides (Hedw.) - Топчидер (Jur.), 

Стражилово (Cern.), 
Pogoпatum urпigerum (L.) - Кошутња1<, Мана

стир Раковица, Авала, Рипањ, Венчац, (S.), 
Стражилово, Вршац (S.) 

Polytric!шm juпiperinum Willd. - Шупља Стена, 

(S.) Вршачка Кула (S.). 
Polytricћum commнne L. - Рипањ, Рушањ, Љута 

Страна, Липовица (S.), Фрушка Гора (S.). 
PolytricЬuш piliferum ScЬreb. - Шупља Стена (S.), 

Вршачка Кула, Фрушка Гора (S.). 

PLEUROCARPI 
(50 врста) 

Fontinalaceae: Foutiпalis aпtipyretica L. - Око Београда (Jur.), 
Рипањска Липовица (S.). 



-----··=· =· ___ .. ------------------
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Hedwigiaceae: Hedwigia ciliata Ehrh. - Раковица, Топчидер, 

Липовица (Jur.), Клење, Ђевер Кемен, Шупља 
Стена (S.), Космај, Букуља, Вршац (S.). 

Neckeraceae: Neckera crispa (L.) Hedw. - Рушањ (S.). 
Neckera coшplanata (L.) Hub. Топчидер, 

Авала, Фрушка Гора (S.). 
Neckera complanata var. longifolia Scl1imp. -

Топчидер. 

Neckera Besseri (Lob.). Jur. - Робијашка Чесма, 
Ман. Раковица (S.). 

Leptodoп ~mithii (Dicks.) Mohr. Топчидер, 

(S., 1910). 
Homalia trichomanoides (L.) Br. eur. Кијево, 

(S., 1910). 
T'1amnium alopecurum (L.) Br. eur. Рипањ, 

Сремчица (S.), Стражилово (S.). 

Leucodontaceae: Leucodon sciuroides (L.) - Топчидер, Рипањ, 

Авала, Шупља Стена, Космај, Букуља, Венчац, 

(S.), Фрушка Гора, Стражилово, Умка (S.) 
Pterogonium orпith::Jpodioides Liпdb. Раља 

(Рапе., Jur.). 
Leskea po!ycarpa Ehrr1. ·--:- Око Београда (Jur.), 

Ада Циганлија, Липовица, Фрушка Гора, 

Стражилово (S.). 
Leskeella nervosa (Sclliшp.) - Crapo Гробље 

(Јuг.), Топчидер. 

Anomodon viticulo"us (L.) Hook. et Fogl. - Топ

чидер, Ман. Раковица, Рипањ, Липовица, Авала. 

Умка, Букуља, Беочин (S.). 
Anomodoп atteпuatus (Scl1reb.) НuЬеп. - Око 

Београда (Јнr.), Авала, Шупља Стена, Срем
чица, Фрушка Гора, Стражилово (S.). 

Thuidiaceae: T'1ttidium abletiпum (L.) Br. eur. - Око Бео
града (Jur.), Авала, Торлак, Делиблато, Рако
вица (S.). 

Thuidium taшarisciпuщ (Hedw.) Br. eur. - Топ
чидер (Jur.), Железни!\, Сремчица, Рипањ, Вен
чац, Фрушка Гора. 

7~ 
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Thuidiuш recogпitum (L.) Lindb. - Топчидер, 

Ботан. башта, Ман. Раковищ1, Липовица, Ру

шањ, Авала, Шупља Стена, Космај, Бу!{уља, 

Венчац (S.), Умка, Вршац (S.}. 
Pylaisia polyantha (Schreb.) Вг. eur. - Старо 

Гробље, Топчидер, Раковица (Jur.). Ботан. ба

шта, Стражилово (S.). 

Lembophyllaceae: Isotheciuш myurum (Poll.) Brid. - Авала, 

· Липов1ща, Рипањска Липовица, Стражилово, 
Фрушка Гора (S.). 

Isotheciuш myosuroides (ОШ.) Brid. - Авала (S.). 

AmЫystegiaceae: AmЫystegium suЬtile (Hedw.) Br. eur. -
Топчидер, (Jur., S., Andras). 

AmЫystegiuш serpens (L.). Br. eur. - Раковица 

(Jur,.), Ботан. башта, Венац, Вршац (S.). 
AmЫystegium irriguuш (Wils.) Br. eur. - Рипањ

ска Липовица (Jur., S.). 
AшЫystegium (HygramЬlystegium) filicinum (L.). 

De Not. - Макиш (Jur.), око Београда, Ри

пањска Липовица, Чортановци (S.). 
Cratoneuron commutatum (Hedw.) Топчидер 

(Andras.). 
Leptodyctioп ripariuш (L.) Br. eur. Топчидер, 

Старо Гробље, Рипањска Липовица (Jur.). 
Acrocladium (Calliergoп) cuspidatum (L.) Lindb. -

Топчидер (Jur., S.), Авала, Рипањ, Ресник, 

Барајево, Рушањ, Букуља, Умка, Макиш, (S.), 
Делиблато (S). 

Drepaпocladш, pseudofluitans (Saпio) Н. v. Юin

ger. - Око Београда (Jur., S.), Макиш, Пан

чевачки Рит, Алибунар, Делиблато, (S.). 
Drepanocladus fluitans (Dill.) Warnst. - Ботан. 

башта (S.). 

Brachytheclaceae: Camptotheciuш lutescens (Huds.) Br. eur. -
Карабурма, Делиблато, Раковац (S.). 

Hoшalothec:um; sericeum (L.) Br. eur. - Калемег

дан (Jur.), Авала, Ђевер Камен, Липовица, Вен
чац, Вршачка Кула (S.) . 

.. 
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Brac\1ythecium rutabulum (L.) Br. eur. - Топчи
дер, Раковица, (Jur.), Авала, Фрушка Гора, 
Стражилово, Космај, (S.). 

Brachythecium rivulare Br. eur. - Ман. Раковица, 
'Липовица, Авала, Рипањ, Умка, Фрушка Гора, 
Стражилово, Чортановци, Вршац (S.). 

Brachythecium Iaetum (Schimp.) Br. eur. - Топ
чидер (Jur.). 

Brachythecium salebrosum (Hoffm.) В1. eur. -
Топчидер (Aпdras., S.) Око Београда (Jur.), 
Баrрдан (S.), Космај, Букуља, Вршац (S.). 

Brachythecium a/Ьicans (Neck.) Br. eur. - Кале
мегдан (Jur.). 

BrachyЉeciuш populeum (Hedw.) Br. eur. - Авала, 
Вршачка Кула (S.). 

Brachythecium velutinum (L.) Br. eur. - Дедиње, 
Кијево, Ман. Раковица, Авала, Липовица, 
Сремчица, Вишњица, Фрушка Гора, Стражи
лово (S.). 

Hypnum (Pseudoscleropodiш11) puruш L. - Ко
шутњак (Jur.), Топчидер (Aпdras.), Дедиње, 
Бот. башта (S. 191 О), Бели Поток (S.), Космај 
Букуља, Гребенац (S.), Фрушка Гора, Вршац 1,S). 

Scleropodium illecebrum (Schwge.) 1;3r. eur. - Топ
чидер, Раковица (Jur.). 

Eшhynchium striatum (Sclнeb.) Schimp. - Рако

вица (Јuг.), Робијашка Чесма (S., 1910). 
Eurhyпchiuш (Oxyrrl1y11cl1ium) praelongum (L.) Br. 

eur. - Ман. Раковица (Jur.) Бот. башта (S.), 
Вишњица, Карабурма, Умка, Gтражилово (S.). 

Rhynchostegium meg·apolitanum (Brid.) Br. eur. -
Ман. Раковица (Jur.), Кошутњак (S.). 

Rhyпc\1ostegiu111 rusciforme (Neck.) Br. eur. var. 
iпundatuш Scl1iшp. - Рипањска Липовица (S.). 

Plagiotheciaceae: Plagiothecium silvaticum (Huds.) Br. eur. -
Топчидер (Jur.), Рипањ, Липовица. Сремчица; 
Шупља Стена, Фрушка Гора, Стражилово (S;). 

Plagiothecium Seligeri Liпdb. - Топчидер (Andras.), 
Рипањска Липовица (Jur.). 
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EntodontacE'ae: Pleurozium Schreberi (L.) - Фрушка Гора, 

Венац (S.). 

Hypnaceae: Leptopterygynandrum (Hypnum) incurvatum (Schrad.) 

- Старо Гробље, Раља (Jur.), Делиблато 

(Pichler) - Констан. баре (S.). 

Stereodon (Drepanium, Hypпum) cupressiforme (L.) 

- Око Београда, Авала, Шупља Стена, Рипањ, 

Космај, Умка, Делиблато, Фрушка Гора (.S). 

- var. filiformis (Brid.) - Топчидер (Andras.) Ли

павица (S.). Авала, Космај, Букуља, Вршац (S.). 

- var. ericetorum (Brid.) - Топчидер (Aпdras.). 

Ptilium crista castreпsis (L.) Ое Not. - Топчидер 

(Andrasz.). 

Rhytidlaceae: Hylocomium triquetrum (L.) Вг. eur. - Топчи

dеr (A'пdrasz.). Рушањ, Шупља Стена, Рипањ (S.); 

Hylocomiaceae: Hylocomium proliferum Lindb. - Рушањ (S.). 

Hylocomium squarrosum (L.) Br. eur. - Дедиње 

(S. 1920). 

II 

1) МАХОВИНЕ ИЗ ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА КОЈЕ РАСТУ 
у ш:;ми по КОРИ 

(Mousses croissant dans les bois sur l'e"orce des arbres) 

Plagiochila asplenioides, Kaпtia trichoшanis, Radula coш

planata, Madotheca platyphylla, Frullania dilatata, Fr. tamarisci. 

Dicranuш scoµariuш, Fissidens taxifolius, Hymenostoшum 

microstoшum, Tortula subulata, Orthotriclшш affiпe, Orth. oЬtu

sifolium, Orth. leiocarpum, Orth. diaphanum, Ulota crispa, Bryum 

capillare, Mnium uпdulatum, М. punctatum, М. rostratum, М. cus

pidatum, Rhodobryum roseum tTilietum - Делиблато), Webera 

nutans, Plagiopus Oederi (кречне стене), Catharinaea undulata, 



Пре.глед маховина и л,ишајева у окол,uши Београда 103 

С. angustata, Pogonatum aloides, Р. urnigerum, Polytrichum 
commune. 

Neckera crispa, N. complaпata, N. Besseri, Leptodon Smithii 
(Tilietum, Кошутњак 1910), Homalia trichorhanoides (Carpinetum, 
Кијево), Anomodon viticulosus, А. atteпuatus, TЬuidiuш tama
riscinum, ТЬ. recogпitum, Pylaisia polyaпtha, Isothecium myurum, 
I. myosuroides (Fagetum, Авала), AmЫystegium sнblile, А. 

serpens, Acrocladium cнspidatum, Homalothecium (Camptotheciнm) 
sericeш11, Brachythecium rнtabнlum, Br. salebrosum, Br. velt1tiпt1m, 

Br. populeнm, Pseudoscleropodium purшn, Eurhyпchium stria
tum, Plagiothecium silvaticum, Pl. silesiacuш, Pleurociнm Sclнe

beri (Piceetuш, Венац), Leptopterigyпaпdrum incurvatнm (Alnetum, 
Делиблато), Stereodon cupressiformis, St. cupr. var. filiformis,· 
Ptilium crista castrensis (Топчидер, Банат: Панчиh), HyJoco
mium triqнetrum, Н. proliferum (Рушањ). 

2) МАХОВИНЕ, КОЈЕ РАСТУ ПО СТЕНАМА, 
КАМЕЊАРИМА ИЛИ ЗИДОВИМА 

(Mousses l1aЫtant les rocl1ers, terrains pierreux 011 les шurs) 

Marchantia polyinorpha, Fegatella conica, Reboulia hemi
sphaerica, Orimaldia fragrans, Pellia cal_yciпa, Metzgeria furcata. 

Dicranel\a varia, Fissideпs decipieпs (кречне с гене), Cera
todoп purpureus, Didymodoп rubellus, D. topЬaceus, Tortella 
tortuosa, ВаrЬн\а uпguiculata, В. fallax, Syпtric\1ia rшalis, Tor
tula muralis, Enca!ypta vulgaris, Schistidium apocarpum, Orimmia 
pulviпata, Ог. orЬiculari~, Or. criпita, Or. leucophaca, Racoшi

trium caпescens, Orthotrichuш anomalum, О. cupulatuш, Fuпaria 
hygrometrica, Bryuш caespitosum, Br. argeпteum, Вг. atropurpu
reum, Br. pallesceпs,, Вг. alpiпuш, (Вршац), Mпium stellare, 
Mпiobryuш a\Ьicans, Webera пutans, Plagiopus Oedcri, (креч

не стене). Pogonatum aloides, Р. urnigerum, Polytrichum ju
niperiпum, Р. commuпe. 

Hedwigia а!Ьiсапs, Neckera Besseri, Thaпшium alopecurum, 
Leucodoo sciuroides, Pterogonium ornШ1opodioides, Anomodon 
viticulosus, Thuidiuш tamarisciпum, HygramЫystegium filicinum, 
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Cratoneuroп coшmutatum, AmЫystegium ш1guum, Brachytecium 
rivulare, Br. a!Ьicans, Rhynchostegium megapolitanum. 

3) МАХОВИНЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ ПО ЛИВАДАМА 
(Mousses crolssant da11s Ies pres) 

Pottia truпcatula, Enthostodon fascicularis, Tlшidium able
tinuш, Acrocladium cuspidatum, Carnptotheciuш lutesceпs, Bra
chyt11ecium salebrosuш, Oxyrrhyпchiшn praeloпgum, Hylocomiuш 
squarrosum (Дедиње). 

4) МАХОВИНЕ, КОЈЕ РАСТУ ПО ЗЕМЉИ 
ИЛИ ПЕСКУ 

(Mousses croissa11t sur de !а terre ou dans du sаЫе) 

Riccia glauca, Marcl1aпtia polyrnorpha, Luпularia cruciata 

Pleuridiшn alterпifoliuш, Tricl10doп cyliпdricus, Leptotri
chum (Ditrichum) hoшomalum, Phascuш cL1spidatu111, Mildeella 
bryoides, PterigoпeL1ru111 cavifoliuш, Pottia truпcatula, Р. Јапсео

!аtа, Tortella inclinata (Ј1,елиблато), Barbula unglliculata, Tortula 
caпescens, Syпtrichia ruralis, Fuпaria шicгostoma, F. deпtata, 

BryL1m caespiticiшn, Br. argeпteшn, Thuidiшn (Abletiпella) aЫ

etiпum, Oxyrrhyпc11iL1111 praeloпgum, Stereodoп cнpressiforme v. 
ericetorum. 

5) МАХОВИНЕ, КОЈЕ РАСТУ ПОРЕД ПОТОКА 
и у води 

(Mcusses crolssant au bord des ruisseaux ou daпs !'еан шеmе) 

Riccia flнitans, Pellia са!усiпа, Scapaпia iпdulata, Маdо

Љеса rivularis (Авала). 

Dicra11L1m palнstre, Didymodoп tophaceнs, Mt1iobryum а!Ьi
сапs, Philoпotis fопtапа. 

Foпtinalis antipyretica. Tl1a111пium alopecuruш, AmЫyste

gi11111 irriguum, HygramЫystegium filiciпum, Cratoпeuron commu
tatuш, Leptodictyum riparium, A<orocladium cL1spidatum, Drepaпo
cladus pseL1dofluitans, D. fluitaпs, Bracl1ythecium rivulare, Rhyп
chostegiuш rusciforme. 
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6) МАХОВИНЕ СА ЖИВОГ ПЕСКА (Делиблато) 
(Mousses des sab es шouvants des DeliЬlato) 

Tortella iпclinata, Syпtrichia ruralis. 

Camptotheciнm lнtescens, Tlшidium abletiпum, Stereodoп 

cu pressiforrne. 

Tortella tortuosa, Eпcalypta vulgaris, Rl10dobryuш roseuш 
(Tilietшn), Leptopterygynaпdrum incL1rvatu111 (Alпetuш), Hypnшn 

purum (Pinetum). 

7) ГРУПАЦИЈЕ МАХОВИНА У КОЈИМА СЕ ОНЕ 
ЈАВЉАЈУ У ОКОЛИНИ БЕОГРАДА 

(Groupeшents dans lesq11els se preseнtent les шousses aL1x enviroпs 
de Belgrade) 

Metzgeria furcata, BrachyЉeciurn rivulare: Ман. Раковица, 
Рипањ, (S.); Plagiopus Oederi, Tortella tortuosa: Железник, Ри
пањска Липовица (S.); Tortella iпcliпata, Syпtrict1ia ruralis: Де
либлато (S.); Camptothecium lutesceпs, Syntrichia ruralis: Ка

рабурма (S.); Dicraпella varia, Tliaшпium alopecuruш: Р,шањ 

(S.); Dicraпum scopariuш, Hylocoшiuш triquetruш, Н. proJi
feriш1 : Рушањ (S.); Dicranum pa\L1stre, Acrocladiuш -cuspida
tum: )Келезни[{ (Jur.); Pterigoпeuruш cavifoliuш, Oxyrrhyпchiuш 
praeloпguш: Ботаничка башта (S.); Barbula unguiculata, Syпtri
chia ruralis, Griшmia palustris: Ботаничка башта (S.); Bryum 
cuspidatuш, Br. argeпteum, Grimmia palustris: Ботаничка башта 
(S.); Catharinaea uпdulata, Stereodoп cupressiforшe: Авала, 

Бели Поток (S.); Leptodon Srnithii, Madotheca platyphylla: 
Кошутњак (S. 1910); Leucodon sciuroides, Radula coшplanata: 
Авала (S.); Thнidium aЬietinuш, Caшptutheciuш lutesceпs: 

Вишњица, Делиблато (S ); Brachytheciuш ve!L1tit1L1111, Tortula su
bulata: Авала (S.); Hylocoшium proliferum, Н. triquetrum: 
Рушањ (S.), Ortl1otriclшm pussilum, Physcia puberulata: Дели
Ыаtо (S.). 

8) МАХОВИНЕ, КОЈЕ РАСТУ У ЗБИВЕНИМ 
И ПРОСТРАНИМ ГРУПАЦИЈАМА 

(Mousses croissaпt еп groupes serres et vastes) 

Hedwigia ci!iata: Ђе вер Камен, Шупља Стена (S.). Leu
codon sciuroides: Авала (S.); Stereodoп cupressiforme: Quer-
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cetum (S.), Catharinaea undulata: Quercetuш (S.), Pogoпatuш 

urnigerum: Quercetum (S.), Thuidium tяmarisciпum: Сремчица; 
Th. abletiпuш, Brachytheciuш velutinum: Авала; Br. rнtabuluш: 
Авала - Fagetum, Acrocladiuш cuspidatum: ливаде; Drepano
cladus pseudofluitans: Pl1ragmitetum - Макиш; Leptopterygy
nandrum incurvatum: Alпetum - Делиблато (S.); Camptothecium 
lutesceпs, Oxyrrhyпcl1ium praeloпgum, Tortella iпclinata: живи 

песак - Делиблато; Syntrichia ruralis: Карабурма, Делиблато; 
Dicranum scopariuш: Рушањ, Шупља Стена (S.); Bryum argeп
teum, Br. caespitosum. 

' 
9) МАХОВИНЕ ИЗ ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА 
САМО НА ЈЕДНОМ МЕСТУ ПОЗНА ТЕ 

(Mousses conn11es da11s 11ne se11le locallte) 

Riccia glauca: Карабурма (Kos.), R. fluitans: Репи шко 

Окно (Kos.), Grimaldia fragrans: Топчидер (Jur., Рапе.), Chylo
scyphus polyanthus: Раковица (Jur.), Scapania uпdulata: Раља 

(Jur.), Madotheca rivuiaris: Авала (Gris.). 

Dicranum palustre: Железник (Jur.), Fissideпs decipiens: 
Железник (Jur.), Encalypta rhabdocarpa: Раковица (Jur.), Gri
mmia criпita: Дедиње (Jur.), Ulota crispa: Топчидер (Jur.), 
Enthostddoп curvirostris: Раковица (Jur.), Funaria deпtata: Бела 
Вода. (Jur.), Bryum atropurpureum: Ташмајдан (Jur.), Br. palle
sceпs: Топчидер (Jur.), Br. alpiпum: Вршачка Кула (S.), Rhodo
bryum roseum: Делиблато (S.), Бела Вода (Jur.), Mпium ste
Ilare: Рипањска Липовица (S.), Mniobryuш alЬicans: Робијашка 
Чесма, Рипањска Липовица (Jur.', Plagiopus Oederi: Железник 
(Jur.), Polytrichum juпiperinum: Вршац (S.), Neckera crispa: 
Рушањ (S., 1910), Homalia trichoшanoides: Кијево (S.), Isothe
cium myosuroides: Авала (S.), Pterogoпiшп ornit11opodioides: 
Р1ља (Рапе., Jur,), AmЬ!ystegium irriguum: Рипањска Липо

вица (Jur., S.), Cratoneuron comшutatuш: Топчидер (Andrasz., 
1916), Brachytheciuш alblcans: Калемегдан (Jur.), Pleurozium 
Schreberi: Венац (S.\ Ptiliuш crista castrensis: Топчидер, (An
drasz., 1916), Scleropodiшn illecerbum: Топчидер, Раковица 

(Jur.), Hylocomiшn proliferuш: Рушањ (S.), Н. squarrosuш: 

Дедиње (S., 1924). 
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10) ПОДЕЛА МАХОВИНА НА НЕКЕ ЕКОЛОШКЕ 
И ГЕОГРАФСКЕ ГРУПЕ 

(Groupements ecologiques et geographiques des mousses) 

Према Т. Herzog-y маховине и3 околине Београда 

могу се поделити на: 

а) нитрофилне (nitrophili) : DicratJUШ palustre, Ceratodon 
purpureus, Pottia truncatula, Rhacomitrium canescens, Hed
wigia ciliata, Fun,,aria hygrometrica, Bryum argenteum, 
Mnium stellare, М. cuspidatum. 
Homalia trichomanoides, Thuidium tamariscinum, AmЫy
stegium sublile. 

Ь) базифилне (basiphili): Didymodon rubellus, D. topha
ceus, Tortula muralis, Schistidium apocarpum, Orthotric
hum cupulatum, Leskeella nervosa, AmЫystegium ser
peпs, А. irriguum. 

с) оксифилне (oxyphili): Pogonatum aloides, Polytrichym 
juniperinum. 

d) оксинеутрофил[fе ( oxyneutrophili): 
ciosum, Mпiobryum a!Ьicans, Mnium 
rinaea undulata. 

Orthotrichum spe
punctatшn, Catha-

Anomodon atteпuatus, Isothecium myurum, Hylocomium 
triquetrum, Н. proliferum. , 

,е) бази-неутрофилне (basiпeutrophili) : Dicranella varia, 
Fissidens taxifolius, Tortella tortuosa, Tortula subulata. 

f) индиферентне (indifferentes) : Bryum capillare, Leucodoп 
sciuroides, Anomodoп viticulosus, Homalothecium seri
ceum, Brachythecium rutabulum, Br. salebrosнm, Br. po
puleum, Eurhyпchium striatum, Stereodon cupressiforme. 

g) по кречним стенама (calcicoli): Fissideпs decipiens, Pla
giopus Oederi, Tortella tortuosa, Didymodon topha
ceus, HygramЫystegiL1m filiciпum, Cratoneuron coшmu
tatum. 

h) медитерански елеменат (mediterranei) : Griшaldia fra
grans, Grimmia criпita, Leptodoп Smithii, Scleropodiшn 

illecebrum. 

i) космополити (cosшopolites): Syntrichia rLibella, Stereo
don cupressiforme и др. 
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11) МАХОВИНЕ КОЈЕ ЈЕ Ј. ПАНЧИЋ СКУПЉАО 

У БАНАТУ 

(Mousses trouvees par Ј. Pancic а Вяпаt - Ruska Mandra, 18-14/45) 

Руска Мандра, 1844 - 45. 

Orimaldia fragrans, Weisia (Angstroemia) serЬica, Leuco
bryum a!Ьicans, Ulota crispa, Orthotrichttm aпomalttm, О. leio
carpttm, Bryum alpirшm, Rl10dobryшn roseum, Роgопаtшп a!oi
des, Р. шпigerнm, Polytrichttm соmпшnе, Homalia tricliomaпo
ides, Pterogoпiuш ornithcpodioides, "Ptiliнш crista castreпsis, 

Thamnium alopecшum. 

12) МАХОВИНЕ У БОТАНИЧКОЈ БАШТИ 
(Mousscs dц Jardin des Plan!rs) 

(35 врста) 

Marchantia polymorpha, Lunularia cruciata, Ceratodon pш
pureus, Phascum cuspidatum, Mildee11a bryoides, Pterigoпeuruш 

cavifolium, Pottia truпcatula, Didymodoп tophaceus, Barbula ungui
culata, Tortula laevipila, Tortнla muralis, Syпtrichia шuralis, Orim
mia pнlviпata, Orthotricht1111 aпomalнm. О. diaphaпum, О. Scl1im
peri, Physcom1trit1111 piriforme, J~\шaria lчgrometrica, Bryшn cae
spiticium, Br. argenteнm, Leucodoп sciшoides, Leskea po]ycarpa, 
Leskeella пervosa, Апоmоdоп viticulosнs, ThttidiL1111 aЬietiпt1ш, 

Tl1. recogпitнm, Pylaisia polyaпtha, AmЫystegium serpeпs, Dre
paпocladus fluitaпs, Camptothecium !нtеsсеп~, Homalotheciшп 

sericeнm, Brachythecium salebrosum, Steгeodoп Cllpressiforme, 
l 1set1doscleropodi11111 purum, ОхупЬупсl1iш11 prae]oпgum. (Т. Со
шка 1907 - 1940). 

13) Мд.ХОВИНЕ КОЈЕ РАСТУ У СРЕМУ 
И У БАНАТУ 

(Mousses crolssant а Sreш е\ а Banat) 

Стражилово = Ст Вршац = В 
Фрушка Гора (Венац)= Ф Чортановц& = Ч Делиблато = Д 

Fissideпs taxifolius (Ф; Ст), Ceratodon purpureus (Ф; В), 

Sy11tric11ia muralis (Щ, BarbL1!a uпguiculata (В), Tortula subн
lata (Ф), Tortella iпcliпata (д), Т. tortuosa (д), Orimmia pulvi
пata (д), Schistidiuш apocarpum (Ф), Orthotrichum pumilum (Д), 
О. speciosuш (д), Encalypta vulgaris (д; В), Fнпaria Ьуgrоше~ 
trica (Д; Ф), Webera nutans (Ф), Bryum capillare (Ст), Br. сае-, 
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spiticium (Ф; В), Br. alpiпuш (В), Rhodobryum roseum (д), 

Mnium cuspidatum (Д), М. rostratum (Д), М. undulatum (Ст), 
М. punctatшn (Ф), Philoпotis fontaпa (д), Catharinaea undu
lata (В), С. aпgust·ata (Ф; Ст; В), Pogoпatum aloides (Ст), 

Р. urлigerum (Ст), Polytrichum juniperiпum (В), Р. commuпe 

(Ф), Р. piliferum (В; Ф), Hedwigia ciliata (В), Neckera Besseri, 
Leucodoп sciuroides (Ф; В). Leskea polycarpa (Ф; Ст), Anomo
doп atteпuatus (Ф; Ст), А. viticulosL1s (Ф), Thuidium abletiпum 
(Ф; Д), Th. taшarisciпum (Ф), Isothecium myurum (Ф; Ст), Camp
tothecium lutesceпs (д), Homalotbecium sericeum (В), Brachy
thecium rutabulum (Ф; Ст), Br. rivulare (Ч; Ст), Br. veJutiпum 
(Ф; Ст), Br. populeum (В), Pseudoscleropodium striatium (Ф), 

Oxyrrhyпchium praelongum (Сг), Plagiothecium silvaticum (Ф; Ст), 
AmЬlystegium sublile (В), А. serpens (Ф; В), Hygrohypnum 
(Cratoпeuron) filicinum (Ч), Leptodyction riparium (Ф), Drepa
nocladus pseudofluitans (д 1, Leptopterygynandrшn incurvatum 
(д1, Stereodon cupressiforme (д), Acrocladium cuspidatum (Д), 
Pleurozium (Hypnopsis) Schreberi (Ф). 

III 

ЛИШАЈЕВИ 

(из околине Београда 44 врста) 
(Llcћeпs des environs de Beograd) 

[Andraszovsky 1916 год. код Београда (Топчидер), Џел

ник 1930 год. код Делиблата и писац у широј околини Бео· 
града и Делиблата.] 

Arthoniaceae: Arthonia vulgaris (L.) - по кори дрвеhа у Бо

таничкој башти, Топчидер, Кошутњак, Бу

куља ·cs.). 
Graphidiaceae: Oraphidia scripta (L.). - Топчидер. 

Lecideaceae: Opegrapha atra Pers. - Топчидер. 

Lecidea olivacea {L.) - Топчидер. 

" parasema Ach. - Топчидер. 
Bacidia rubella Ehrh. - Топчидер. 

Rhizocarpon geographicum (L.) - Авала (S., 1920) 
Вршац (S.). 

Toпinia candida (Web.) - Ботаничка башта (S.). 
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Claa:oniacrae: Cladoпia 

" 
" 

" 

" 

Теодор Сашка 

raпgiferina (L.) Авала, Шупља 

Стена (S.). 
endiviaefolia (L.) - Делиблато (S.). 
pyxidata (L.) - Авала, Космај (S), 

Фрушка Гора Венац (S.). 
fimbriata (L.) - Авала, Космај, 

Рипањ, Букуља, Фрушка Гора, 

Вршац (S.). 
chlorophaea (L.) - Авала (S.). 
squarrosa (Scop.) - Авала (S.), 
Шупља Стена, Делиблато (S.). 

Peltigeraceae: Peltigera canina (L.) - Авала, Рипањ, Срем-

чица, Букуља, Стражилово, Вршац (S.). 
Peltigera horizontalis (L.) - Кошутњак, Стражи

лово (S.). 

Pertusarlaceae: Pertusaria faginea (L.) - Авала (S.), Топчидер. 

Leca110raceae: Lecanora sublusca (L.) - Авала, Букуља (S.). 
Lecanora carpinea (L.) _:._ Топчидер - Quercetum 

(Andras.) 
Lecanora lentigera (Web.) - Делиблато, Врела, 

Чока, Рошијана, Корн (Juniperetum, S.). 

Parmeliaceae: Parmelia caperata (L.) - Кошутњак, . Авала, 
Космај, Буку ља, Венчац, Фрушка Гора, Вршац(S). 

Parmelia tiliacea (Hoffm.) - Топчидер, Кошутњак, 

Ава.11.а, Космај (S.), Букуља, Венчац, Делиблато, 
Вршац (S.)· 

Parmelia saxatilis (L.) - Кошутњак, Авала, Кос

мај, Букуља, Венчац, Делиблато, Вршац (S.). 
Parmelia olivacea (L.) - Топчидер (Aпdras.), 

, Ђевер Камен, Букуља, Венчац, Вршац (S.). 
Parmelia duЬia Walf. var. deliЬ!atensis Gyelniк -

Дели блато 

Parmelia cylispora - Топчидер (Anoers.) 
,, conspersa Ehrh. - Ђевер Камен, Врша-

чка Кула (S.). 
Parmelia fuliginosa Е. Fr. f. lutescens - Топчид~р 

,, sulcata Fogl. f. rubescens - Топчидер. 

,, (Evernia) furfuracea (L.) - Фрушка Гора(S). 
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Physciaceat>: Physcia aipolia Ach. - Топчидер (Andras.). 
Physcia caesia (Hoffm.) - Топчидер, Букуља (S.). 

,, pulverulenta (Schreb.) - Топчидер, Бу-

" куља, Делиблато, Вршац (S.). 
,, pulverulenta f. turgida - Топчидер (An

dras.). 
stellaris (L.) - Букуља, Дели бла го (S.). 

Everпia prunastri (L.) - Фрушка Гора (S.). 
A11aptyc\1ia ciliaris (L.) - Топчидер (Andras.), 

Авала, Сремчица {S.), Букуља, Венчац (S.), 
Стражилово (S.), Делиблато (S.). 

Usneaceae: Ramalina deliЫateпsis Oyelnik - Делиблато, 

" 

Рошјана 

fraxiпea (L.) - Аt,ала, Шупља Стена, 

Космај, Букуља, Делиблато (S.). 
,, polyшorpha Ach. - Фрушка Гора (S.). 

Usпea hirta Hoffm. - Шупља Стена (S.). 
Theloschistaceae: Xa11Љoria parietina (L.) - Топчидер, Авала, 

Вишњица, Космај, Букуља (S.), Венчац, Вршац, 
Стражилово (S.). 

Xanthoria parietina f. aurantiaca - Делиблато (S.). 
Caloplacaceae: Caloplaca (Amphiloma) muroruш (Hoffm.) 

Београд, Вишњица, Космај, Вршац (S.). 
Candellaria сопсо!оr (Dicks.) - Рипањ (S.). 
Placodium saxicolum (Poll.) - Топчидер, Вишњица, 

Авала, Рипањ, Космај (S.), Вршац (S.). 
Pyrenulaceae: Pyreпula пitidella (Flk.) - Кијево (Aпdras.). 

Verr1.1carlaceae: Verrucaria sp. - Венчац (S.). 

Од значајних лишајева за Делиблато јесу: C!adonia 
endiviaefolia (јужни елеменат), Ramaliпa deliЬ!ate11sis, Parmelia 
duЬia var. deliЫatensis u Lecanora lentigera. 

РЕЗЮМЕ 

ОБЗОР МХОВ И ЛИШАйНИКОВ ОКРЕСТНОСТЕй 
ГО\р. БЕЛГР АДА 

Теодор Сашка 

В это.м: обзоре резюмираваны результаты флористичес:ких 
исследований мхов и ЈЈЈИ1шайн1Иков окрестностей Белгр,ада (в 
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широком смысле). Сюда вошлiи данные Гризебаха, Панчича, 
:ж. !Оришича, Кошани~на, Андразовского, Сошк1и и некоторых 
других бо'!'аников Югославии. 

Во второй части работы проведена экологичесжая группи
ровка мхов окреrстностей Беллрада. 

RESUME 

LES MOUSSES ЕТ LES LICHENS DES ENVIRONS 
DE BEOGRAD 

pai' т. Soska 

Cette liste ргеsепtе les гesuЉuts ders гecl1eгcl1es floгistiques 
co11ce1111a11t les Mousse:s et les Liche11s des enviгo11s de Beog·гad. 
Elle геsuше les tгavaux de Gгisebach, de Pancic, de 2. Juгisic, 
de Kosa11in, d'Aпdгaszovsky, de Soska et d'autгes botanistes 
yougoslave:s. 

Da11s la seconde partie, l'a,ute:ttr а essaye de dонnег un gгou
peшent ecolog0ique des шou<sses des e11vi1·011s de Beograd. 
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ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ХРАСТОВА ТИПА 

QUERCUS ROBUR У МАКЕДОНИЈИ 

Познато је да храст, а нарочито врсте секције R о Ь u 
(Qu. R о Ь u r, s е s s i 11 i s. р u Ь е s се n s) су веома склоне по
лиморфизму и стварају више посебних форми, понекад јасно 

и географски ограничених, а од којих се неке сматрају у 

литератури и као засебне врсте. 

Храстови Балкана су у том погледу веома слабо про

учени, а међутим баш на Балканском Полуострву, на коме 

се сукобљавају средњеевропска и медитеранска клима и који 

служи као спона између Европе и земаља Блиског Истока, 

било би од великог интереса пропратити распрострањење и 

екологију критичних врста робуроидних храстова. 

У овом раду изнесени су и сређени извесни подаци о 

храстовима типа Q u. R о Ь u r са нашег југа, наиме о формама 
са дугачким плодним дршкама и маљавим наличјем листа, 

које су у литератури познате као врсте: Qu. Haas Ку., Qu. 
peduпculiflora С. Koch., Qu. rhodopaea Vel. и о њи
ховим варијацијама, које су врло нејасно разграничене из

међу себе. О њиховој екологији на Балкану зна се врло 

мало. Област распрострањења тих критичних форми на Бал

кану ограничена је, углавном, на Југословенску Македонију, 

Албанију, Грчку и јужни део Бугарске са Странџа-планином 

(према цитираној литератури). 

У Бугарској је прилично рађено на проучавању кри

тичних форми храстова [Стефанов, 1928 (26); 1931 (27); 1934(5)], 
док у Југославији тим формама није поклоњена довољна 

пажња а за неке се и не зиа. Међутим, проучавање еколо

гије и дендрологије ових форми имало би несумњиво и 

велику практичну вредност за селекцију шумских култура. 

Терил [Turril, in Stefaпoff 192S (27)], један од најбољих 

познавалаца флоре Балканског Полуострва, приликом опи;. 

Гласнш, Природњачког ыузеја Б 1-2 8 
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сива ња нове форме (врсте?) храста Q u е r с u s s t r а n је n s i s 
из Странџа-планине у Бугарској, каже да храстови Балкан
ског Полуострва заслужују много веhу пажн,у, него што се 

њима посвеhује и захтевају - темељито проучавање. Он се 
нада да he тај његов рад пробудити интерес ботаничара

истраживача у Бугарској и суседним земљама. Он тврди да 

је хибридизација баш на Балкану одиграла несумњиво ве

лику у логу у стварању многих садашњих "добрих" врста, 

признатих од стране ис1акнутих систематичара. 

1. ПРЕГЛЕД НАЛАЗИШТА КРИТИЧНИХ ФОРМИ И ЊИХОВ 
СИСТЕМА ТСКИ ПОЛОЖАЈ 

1. Измеlју села Прострање и Цер, код Кичева, прили

ком истра;живања шума и пашњака Кичевске Околије, 1945 
год.1), наишло се у планинској долини између села Прост

рање и Цер, на висини око 1000 м., испод планине Љубен, 

на једну храстову шумицу необично интересантног састава. 
Наиме, видну улогу у тој шумици игра храст веома сличан 

лужњаку (Qu. Robur), али који се ипак у многом разликује 

од његове типичне форме. Лишhе је одоздо густо маљаво, 

на неким гранама плодне дршке су до 11 см. дугачке и 

жир на њима виси као трешња; понеке младе гране су код 

неких примерака густо маљаве, док су код других сасвим 

глатке и сјајне; лисне дршке су веома различите дужине 

од 3 до 11 мм. Могао се извести закључак да 'је ту 

нашао уточиште читав низ форми, које би требало детаљw 

није проучити. Због тога је сакупљен хербарски материјал 

(13 хербарских листова) и проуч~не су еколошке прилике 

станишта. 

Шумица се налази у долини горњег тока Црне реке, 

(локални назив Церска река), која преко лета потпуно пресуши. 

Положај шумице је са слабим падом према југу, на висини 

измеlју 900 и 1000 м., измеlју два безводна карстна масива 

састављена од једрих кречњака - Љубена (1762м.) и Краста 

(1180 м.), на дубљем црвеном делувијалном земљишту, а у 

1
) Ово истраживања било је предуsето од стране Министарства 

шума и руда Македоније, које ме је по3вало д11 у друштву са инж Х. 

Емом, директором Научно-истражив11чкоr шумарског института обавим 

т11ј аадатак. 
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клину између цесте Кичево-Битољ и сеоског пута Простра

ње-Цер. Предео типичан за карст. Шумица је релативно 

млада, веhина стабала је 50-60 год. стара, вероватно изда
начкоr порекла, са појединим старијим стаблима. Густина 

састојине није велика, тако да се између стабала има про

стора на коме расте многобројно жбуње. 

ФЛОРИСТИЧКИ САСТАВ ШУМЕ 

(оцене бројности биља - према Браун-Бланке-у) 

Дрвеће: 

Quercus "Robur" forшae 
cerris . . . . 

Acer шoпspessulanuш 
Pruпus Mal1aleb 

" 
Avi11111 . 

Pirus сошшuпis • 
Malus silvestris 

Жбуње: 

Crataegus шonogyna 
orientalis 

Juпiperus coшшunis 

Cornus mas ..•. 
Rosa sp •..... 
Evonyшus verrucosa 
Rubus ulшifoljus . 
Cytisus nigricaпs • . 

Зељасте биљке: 

Bracl1ypodium silvaticum 
Dactylis glomerata . . . 
Anthoxaпthum odoratuш 

Carex verпa . . . • 
Prenanthes purpurea 
Fragaria vesca • . • • 
Helleborus odorus .. 
Dorycnium interшedium 
Agrimonia Eupatoria 
Piшpinella Saxifraga 
Lychnis coronaria 

4 
2 
2 
1 

1 

+ 
+ 

2 
2 
I 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 

2 
2 
1 
1 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
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Geum urbanum 
Inula salicina 
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+ 
+ 

Храстови су јако нападнути од С у n i р s с а 1 i с i s и 

fleмa скоро ниједног дрвета на коме се не би пронашле 

"шишарке" - гале - творевине овог инсекта, како на 

лишћу тако и на плодовима. 

Критичне форме храста (тип а R о Ь и r) су строго огра
ничене на црвено делувијално земљиште и нестају одмах чим 

оно прелази у плитко скелетно тло крша. Састав шумица и 

шумарка на правом кршу, који непосрецно граничи са нашим 

објектом је овај : 

(источна експозиција): 

Quercus cerris 
" pubescens 

Acer monspessulanum 
Fraxinus Ornus 
Cornus mas 
Juniperus communis 

Као што видимо околна шумска вегетација претставља 

типичну "карстну шуму" и скоро одговара саставу "Karst
wald"-a у западном делу Балканског Полуострва (по Беку) (14). 

Што се тиче систематског положаја форми овог нала

зишта, од 13 херба.рских примерака - 4 или 5 могли би се 
одредити као Quercus Haas Ку. (22); 1-2 као Q и. ре d u n
c u l i f l o r a С. Koch.; 4 као Qu. rhodopaea Vel. (1898) (29) 
или према Хајеку Qu. peduncnliflora var. rhodopaea 
(1924) (18), а остали примерци као прелазне форме између 

Qu. pedunculiflora и Qu. rhodopaea. Треба подвући 

могло би се, јер у ствари скоро ни један примерак не 

одгонара у потпуности дијагнози по Хајеку (18) ни једној 

од поменутих врста. 

Група а) Примерци ех aff. Q u. На а s Ку. одликују се 
густо-бело-маљавим младим гранчицама. Turril (27) супротно 
Хајеку је мишљења да се на Балкану уопште не налази 

прави Q u. На а s, који би одговарао оригиналној диагнози 

Kotschy-a из Мале Азије, јер примерци У хербару Kew-Gar
dens-a, које је он имао на расположењу, имају потпуно глатке 
младе гране. Овим нашим налазом се та његова сумња до-
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нек.1е отклања, зато што су код ових примерака из Кичевске 

Околије младе гране густо маљаве, као што и треба да 

буду код типичног Q u. На а s. Међутим дужина плодне 

дршке баш код ове групе примерака не прелази 7 см., док 

код Q u. На а s су од 9 до 10 см.; лисне петељке 'су у ве

lшни спучајева дуже него што треба да буду код Q u. На а s 
(уместо 5 мм. - чак 11 мм. дужине). Према дужини лисних 
петељки могла би се још ов1:1 форма да уврсти у Q u. 
r h о d ор а еа Vel., али због јако маљавих младих грана то 
се не може учинити. 

Група в) Ова група примерака, ех aff. Q u. ре d u n с u-
1 i f I о r а С. Koch. одликује се глатким младим гранама. Један 
примерак потпуно се слаже са диаrнозом Q u. р. С. Koch., 
док други има необично дугачке плодне дршке, до 11 см., 

као што треба да има Q u. На а s, и дугачке лисне петељке 
од 8 до 11 см., што приближава ову форму врсти Q u. 
rhodopaea \Те!. 

Трупа с) Ови примерци ех aff. Q u. r h о d ор а е а Vel. 
одликују се још дужим лисним петељкама, и чине прелазне 

облике од Q u. р е d u n с u I i f I о r а ка Q u. r h о d ор а е а, 
Плодне дршке су, међутим, код веhине као код Q u. На а s, 
до 10 см. дужине. 

2. Између села Врањештице и Кичев11; надморска висина 
око 700 м. Овде. се наишло, на истој екскурзији (1945 год.), на 
црвеном делувијалном земљишту на сличне форме храста, које 

су чиниле мање групе у општем шумском масиву од Q и. con
f е r t а. Оба примерка, изгледа, да су прелазне форме између 
Q u., ре d u n с u 1 i f I о r а С. Koch. и Q u. r h о d ор а еа Vel., са 
скоро глатким младим гранама, лисним дршкама од 6 до 9 мм. 
и плодним дршкама од 5,5 до 7,5 см. 

Сем ових налаза располагало се и са следећим хербар
ским материјалом, са одrоварајуhим подацима. 

3. Село Љубојно, Преспанско Језеро. Инж. Х. Ем је 
констатовао налазиште кр11тичних форми у котлини Преспан

ског Језера, на перистерској страни, код села Љубојно, на 

висини око 900 м. На живицама између њива и башта расту 

усамљена стара стабла храста типа Q u. R о Ь u r, са маљавим 

наличјем листа. Примерци са овог налазишта имају лишhе 

средње величине, маљаво одоздо, лисну петељку од 6 до 
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19(!) мм., шrодне дршке од 3 до 10 см. а скоро глатке или 

потпуно глатке и сјајне младе гране. 

Према томе све те форме би се налазиле систематски 

између Q u. ре d u n с u 1 i f 1 о r а и Q u. r h о d ор а еа. Дужина 
лисне петељке од 19 мм. досада, колико је познато, није за
бележена у Јiитератури (највеhа код Qu. rhodopaea - од 15 мм.). 
Лишhе код ових форми није увек сјајно одозго и нема увек 

3-5 жира на дршци, веh мање. 
4. У долини Велике Реке (горњи ток реке Треске) ко 

села Брод (надморска висина 500 м.), једно старо дрво са 

мање длакавим лишhем и нешто маљавим младим гранама 

(leg. Х. Ем). Тај једини хербарски примерак са овог нала

лазишта највише одговара Q u. ре d u n с u 1 i f l о r а, иако 

облик великог, слабо урезаног листа подсеhа на Q u. На а s, 
интеркаларни нерви су. слабо развијени, доња страна листа 

је са ретким звездастим длакама. 

5. Село Осломеј код Кичева. Сличне форме наlјене су 

ту на језерским наслагама (само усмено саопштење инж. 

Х. Ема). 

6. Изнад села Бу!{ово, Битољска Котлина. Овде је сличан 
храст пронађен на падинама Перистера на висини 600-700 м. 
над морем (leg. Т. С шка); једини примерак потпуно одговара 
опису Q u. ре d u n с u 1 i f I о r а С. Koch. 

7. Река Рајац, Колешимо, близу села на висини 200 м. 
(leg. П. Черњавски, 1936). Примерак се. приближава типич- . 
ном Q u. R о Ь u r; лист је одоздо само нешто уз нерве 

длакав. 

Остали. примерци из Македоније су типичне форме Q u. 
Robur, са потпуно глатким наличјем листа и младим гранама .. 
Њихова налазишта су увек на малој надморској висини (до 

200 - 300 м.) у нижим долинама веhих река (материјал Чер
њавског и Рудског из долине Струмице, Н. Кашанина из 

долине Белог Дрима и др.). 

Цео хербарски материјал о коме је била реч налази се 

у хербару Природњачког музеја српске земље у Београду, 

где је и обраl1ен. 

II. КРИТИLЈНА ПОСМАТРАЊА 

Какве би извели закључке из ових података? Мислим 

да није ва жно каква hемо имена дати овим многобројним 
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формама, које су спојене прелазним облицима, веh је важно 

прво да констатујемо необично јак полиморфизам храстова 

са дугачким плодним дршкама и маљавим лишhем у нашим • 
јужним пределима а друго, да покушамо пронаhи неке чи

њенице у вези са њиховим распрострањењем. 

У ствари, једини сталан карактер, који одликује ове 

мање форме од типичног Q u. R о Ь u r јесте маљава (дла

кава) доња страна листа, док друге одлике, као дужина 

лисних и плодних петељки необично јако варирају и њима, 

како изгледа, не смемо придавати важнији систематски зна

чај, поготово стога што, често, на једном дрву дужине ли

снах и плодних петељки јако варијају. Маљавост младих 

грана је без сумње важнији карактер: јер је он код једне 

индивидуе сталан, али велико је питање да ли смемо само 

на основу овог карактера означити дотичне примерке као 

Q u. На а s Ку., када све друге одлике тако варирају у гра
ницама једне једине шумице (код села Цер'. 

Анализом ових форми намеhе се питање да нису у 

праву стари аутори као Во i ss i е r [1867 (16)], који је сма

трао и Qu. pedunculiflora и Qн. Нааsсамоформама или 
вари аци јама од Q u. Ro Ь l1 r? Али и такво гледиште ниуко

лико не умањује значај и интересантност ових форми, које 

су несумњиво везане за извесне географске и еколошке 

факторе. 

Погледајмо географско распрострањење ових форми. У 

Средњој Европи [Hegi, 1906 (19)] такође је констатована 

форма Q u. R о Ь l1 r са маљавим наличјем листа, нз име v а r. 
рн Ь е r н 1 а (Lasch.) Q u. = а s t е r о t r i с h а Borb. et Csat6, 
за коју Hegi наводи да је врло ретка. 

Идуhи на југ форме Q u. R о Ь u r са маљавим наличјем 
лисrа све више долазе до изражаја. Федченко и Флеров (9) 
наводе за јужни део европске. Русије и Крим var. Т h о
т а s i i Теп., која се одликује длакавим наличјем листа. 

Сукачев [1939 (9)] наводи налазиште Q u. ре d u пс u 1 i f I о r а 
за Д11ге~тан и Шемаху на Кавказу а за Q н. R о Ь u r (?) 
наводи да се он пење на Криму и Северном Кавказу до 

1500 м., заузимајуhи ту .суве, добро осветљене падине". 

Код нас у Југоисточној Европи, тек на Балкану ове 

форме Q u. R о Ь u r-a с маљавим лишhем образују читаве 

састојине у топлим долинама нижег планинског појаса. 
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Нажалост, истраживачи Србије: Панчиh, Петровиh, Адамо

виh нису довољно посветили пажњу овим формама, тако 

да ми о њиховом распрострањељу у Србији скоро ништа 

не знамо. Стојанов [1934 (7)] наводи за Софисну долину у 

Бугарској налаз мањих шумица од Q u. ре d u n с u l i f l о r а, 
на висини од 700 м, на слабо издигнутим местима са боље 

дренираним тлом и изнад зоне влажнијих шума U I m u s 
с а m р е s t r i s. Стојанов је мишљења да је Q u е r се t u m 
ре d u n с u I i f I q r i био распростраљен много шире у Софи
ској долини, а наводи такође да су у левантинским глинама 

(млађи плиоцен) у истој долини пронађене форме Q u. 
roburoides Ber., које су врло сличнеQu. peduculiflora 
и Q u. R о Ь u r, што сведочи о постојању тих шума још у 

терциару. У сличним приликама налазе се шумице Q u. 
ре d u с u I i f I о r а и у области Странџа-планине у Источ

ној Тракији (l. class.). 
Мора се подвуhи да у свим тим поменутим областима 

долази и основна форма Q u. R о Ь u r са поrпуно голим 

лишhем и гранама и зато треба темељито испитати њен од

нос према ~маљавим" формама (Q u. ре d u пс u l i f I о r а 
С. Кос11., Q u. r 11 о d ор а еа Vel., Q u. На а s Ку.) у вези са 
њиховом екологијом. Проучавање је много отежано тиме 

што су састојине поменутих форми храста скоро свуда 

уништене од човека због високе вредности дрвета и због 

тога што форме Q u. R о Ь u r расту не на апсолутном шум

ском земљишту, веh на плодном тлу, које се првенствено 

крчи у циљу увођења пољопривреде. 

Шта можемо эасада да констатујемо у погледу распро

страњења форми Q u. R. о Ь u r на нашем југу? 
Према оскудним подацима којим располажемо, основна 

форма Q u. R о Ь u r долази и у Македонији, али највише 
у висинском појасу до 300 м. Међутим, сва се позната 

налазишта· ,,маљавих" форми налазе изнад 500 м. надморске 

висине, па иду све до 1000 м. (у Кичевској Околији). Еко

логија ових форми се несумњиво одликује од екологије 

основне форме Q u. R о bu r, која тражи дубока минерална 
тла, са пуно хумусних састојака и са сталном под.земном 

водом. 

У Македонији пак, форме Q u. R (1 Ь u r се често налазе 
не само на. хумусним црним тлима, него и. на црвеном тлу 



Прилог познавању храстова 121 

сличном латериту, између карстних кречњачких масива. Плод

ност хумусних земљишта замењује се овде са плодним дуб
љим тлом terra rossa (лаrерити). која су исто тако богата 

минералним састојцима. 

Међутим у погледу режима влаге разлика је велика. 

Док типична форма Q u. R о Ь u r расте на земљиштима са 

сталном подземном водом, дотле његове "маљаве" форме на 

нашем југу прилагођене су на много сувљи режим и, веро

ватно, тек у току зиме и раног пролеhа рас11олажу са до

вољном количином влаге (јер су ипак сва налазишта кон

статована по долинама река и потока), док преко лета изло

жене су великој суши и вруhинама. Маљаво лишhе а поне

кад и маљаве младе гране, вероватно croje у вези са прила. 
гођавањем храста еколошким условима топлијег и сувљег 

режима јужних области. 

Према Krasan-y (23) и Brenner-y (16) храстови се одли
кују од других родова дрвеhа необичном и врло одређеном 

еколошком пластичношi1у и њихов полиморфизам стоји увек 

у вези с неким спољним еколошким факторима, од којих 

неки, као снага инсолације и температура, одређују зајед

нич1<и интензитет транспирације и изазивају промене у ин

дументуму (длакавом покрову) лишhа и грања, а посредно 

утиче и на форму лишhа. (Стефанов, 1931 (26)). 
Исто тако и Сукачев (9) каже да Qu. Robur варира 

врло јако у разним својим деЈiовима у зависности од ареала 

и да у шумарској литератури има података да порекло се

мена храста утиче на развој саднице, тј. то значи да би se 
могли издвој~ти на територији његовог ареала одређени 

климатски екотипови, иако то до сада није урађено. 

Нnјпотпуни;е је проучио полиморфизам код храстова 

руски дендролог Н. Андрејев, који је чак уредио све мно

гобројне форме од три главне врсте робуроидних храстова 

(Robur, sessilis, pubesr.ens) са територије СССР у неколико 

хомогених· редова, који показују скоро потпуни паралелизам 

у оквиру сваке врсте (1). 

III. ЗАКЉУЧЦИ 

1. У јужном делу Југославије, где пролази северна 

граница масовног распросrрањења "маљавих" форми Qu. Ro
bur-a (Qu. Haas, Qu. pedunculiflora, Qu. rhodopaea) налази се 
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читав низ прелазних облика у којима се мешају многе осо

бине ових трију врста као и основне форме Qu. Robur. 
2. Писац је мишљења да је, услед њихове слабе мор

фолош,,е разграничености и зависности од еколошких услова, 

правилније сматрати поменуте облике највише као подврсте 

у оквиру врсте Qu. Robur. 
3. Пола3еhи од. иако још врло малобројних, података 

и сматрајуhи да маљавост Ј1ишhа и грана јесте начин прила

гођавања према ксерофилним приликама нашЕг југа, могло 

би се претпоставити постојање једног еколош1<оr реда ових 
храстова у правцу смањења земљишне и ваздушне влаге 

земљишта. 

На земљишту са сталним подземним водама у већим 

долинама нижег појаса треба да се налази форма са голим 

или једва длакавим ЈIИш!Јем; у виши·м брдским и предп.т1а
нинским, боље дренираним долинама, где се oceha преко 

лета несташица подземне влаге - форме са маљавим на

личје'V1 лиш1'1а типа Qu. pedunculiflora С Koch. и QL1. rhodo
paea Vel.; на најсувљим налазиштима са карстним режимом 

(као шго је код села Цер, близу Киhева) услови би одгuва

рали фор,v1ама типа Qu. Haas Ку., које имају маљаве младе 

гране и маљаво лишhе те су тЈr<о најбоље заштиhене од 

летње жеге и Јаке транспирације. 

Тим претпоставкама горе изложени материјал служи као 

потврда. 

4. Чесi случај налажења неколико разнвх форми у је

дном локалитету и чак у једнr'ј истој шумици ид~ у прилог 

претпоставци да диференцијација и морфолошка модифика

ција ових форми траје и данданас и, вероватно, паралелно са 

уништењем шума и смањењем влажнос rи и ове се промене 

креhу у правцу стварања ксерофилних особина. 

5. Вероватно је да су сви поменути фрагменти храсто
вих шума типа Qu. Robur са маљавим лишhем (а· понекад и 

младим гранама)- остаци некадашњих шума од тог дрвеhа, 

који су преживели ледено доба и који су заузимали у пла

нинама Македоније сувљ~ долине са плоднијим црвеним зем

љиштем, а које су уништене пре свих других шума због плод-
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ног тла ради уво!3ења пољопривреде и због свог цењеног 

дрвета.*) 

Врло је пожељно да се код нас што боље проучи гео

графско распросграњење "маљавих" форми Qu. Robur, на

рочито њихово простирање на север у Србију и Санџак, као 

и законитост запажених еколошких појава. 

Те еколошке законитости објасниле би нам многа за

мршена питања систематике храстова на Балкану, а сигурно 

би допринеле у решавању многих практичних проблема се

лекције и шумског газдинства. 
\ 
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RESUME 

CONTRIВUTION а la CONNAISSANCE de's CHl?.NES 
dн TYPES QU. ROBUR de la MACEDOINE 

par О. Grebenscikov 

Daпs les coпtrees 111eгidio11ales de !а Yoнg·oslavi,e, раг ou 
pa,sse Ја t"ro11tie1·e septe11trio11aJe des foг111es pнbesceпt,eis dt1 
сће111е (~н. RоЬш (Qн. Haas, Qt1. peduпcu!iПoгa, (~u. г!юdораеа), 
оп rелсолtге toute :uпе serie de t'or111es i11ter111ediaires анх carac
tL'res шixtes de1s espece,s sus-111e11tio1111ees- et de Ја t'ог111е t"oпda
meлtale d,u Qн. RоЬш. 

L'auteш erst d'avis qне ces tгoi,s especes, vt1 Јешs caracteгes 
morphologique.s diШciles а deJimiteг et depe11da11t de t'acteuгs 
g·eologi'ques, doiveпt etre co11sideгees tout ан pJt1s сошmе soнs
e~peces de l'e,spece Qu. Robuг. 

Еп parta111t de dоппееs 1110111e11ta11eшe11t peu 110111bгeases et 
еп ad111etta,11t que Ја рнЬеsоелсе des t"euilles et de jeuпes гап1-
еаt1х 11'est q'uп,e adaptatioп au climat sec de 11оtге Midi, 011 рош. 
1·ait ассерtег J'exiiste11ce de toute u11e se1·ie de t'orшes de сЈ1епеs, 
Ya,riaпt paralleJeшeпt avec Ја di11.1i111utioп de J'huшidite du ю! et 
dt J'aii-. 

Daп,s Jes vallees de Ја zo11e Ьш,sе, ой Jes eamx souterгai11es 
пе шанquепt jaшais, 011 doit tюuver Ја forшe du сhепе aux feuil-
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les g·labгes ои а реiпе pubesceпtes. Daпs les vallees des collines 
tt de l'avaпt-111011tagЋe, ou le dгainag·e des ea:ux se fa<it шieux et 
ou l'i11sufЂsa11oe de l'lшшidite du sou,s-sol se f&it toujouгs sentiг 
ан cot1гs de l'ete, on пе dev:rait tгонvег qне les fогшеs анх feuil
les а !а face infeгieuгe pubesceпte. E11fi11, aux statiol1's t,·es 
secl1es, caгacteгisee,s ра,г un геg·iше caг,stique, сошше c'est le c:cus 
ciu villag·e Сег р геs de Юсеvо, les coпditioas согге1sронdгаiе11t 
aux fогшеs dy type du Qu. Haas Ку., doпt les feuilles et les jreu-
11es гашеанх ·soпt pubesceпts, се qui constitue uпе des шeilleuгes 
pгotectioas сопtге le,s chaleшs d'ete et сопtге !а tгaпspiгatioп. 

Le шateгiel decгit daпs се tгavail co11fiг111e ces suppositioпs. 
Le fait que l'on tгouve fгeque111111e11t pl'usieuгs de ces fогшеs 

daпs uпе шеш"е localite et, шеше, daпs ш1 шеше bois, est favo
raЫe а l'hypotl1ese que la diff eгe11tiaH011 et Ја шodifica,tioп шог. 
plюlog;ique de ces fогшеs se coпtiпue епсоге de 110s jouгs et qне, 
рюЬаЫешепt de раiг avec 1,е deboiiseшeпt et la di1ninutioп de 
Ј hш11iсШе qui еп гesulte, ces vaгiatioas evoluent daпs le seпs de 
сгеа,tiоп de pгopгietes xeгopl1ytiques. 

Il e,st ргоЬаЫе que toutes ces foгets de chenes dн type de 
(~u. Robuг анх feuilles pube1sce11tes (paгfois aux jeuпes гашеанх 
pubesceпts auss,i.) soпt les гestes des апсiеппеs foгets de ces 
агЬгеs, qui опt suгvecu а !а peгiode g·laciaiгe et qui alo1·s оссн
раiепt, daпs l,es шопtаg"пеs de !а Macedoiпe, les valees qнelque 
рен secl1es, шais ferШes рат sнite de la ргеs·епсе de la teгra 
гossa. C'est preci1se111eпt а ca'USe de cette feгШite aiпsi que а 
санsе d,e Ја ,,а]еш techпique d:н boiis qне ces teгr:cuias опt ete 
Mfгiches ,р!·еfегаЫепюпt al!X autres . 

. РЕЗЮМЕ 

К ПОЗНАНИЮ ДУБОВ ТИПА QUERCUS ROBUR 
В МАКЕДОНИИ 

Олег Гребенщиков 

1. В южной Юго,славии, где ,п;роходит ,север~ная ,гран11ща 
массового распространения форм Qнeгcus Ro!)l!Г с оп:;шенными 
листьями (Qu. Haa:s, Qu. pedн,пculifloгa, Qu. J"hod·opaea), встре
чаем целый ряд промеокуточных форм, в которых хара,ктерные 
при3iнаки указанных по1род, а также и о:сновной формы Qн. 
RоЬш перемешиваются .между ,собой. 

2. Авrгор считает что, вв•иду недостаточной .морфологи
ческой обос·облеш~нас11и и за,висимост1и от э:кологических усло
вий (в критическ,ой зоне) пра1Вильнее рассмаТ1ривать у1{а.занные 
три "вида" ка1к -под1виды, в !lра:ницах вида Qu. Robur. 
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3. Исходя из имеющихся до сих пор данных, и считая опу
шенность листьев и моЈюдых ветвей приспособлением к ксе

рофитным уоювия1м наших южных обЈrа:стей, можно предпо
Јюж,ить суще:слвование э·к0Јюгич1ё1окого рядiа и,з укаэанных 
форм ду601в в на1п~равлени:и уменьшения почве:нной и возд;
шной в.1шги местообитаiшя. 

В ме·стообита:ниях :с постоя1нны.м близким УiРОвнем грун· 
тО1вых вод, в боЈљших доЈiинах ,н:ижнего пояса можно ожида:гь 

нахождение форм дуба с голыми ИЈIИ почти гоЈrыми листьями; 

в более высоких гюрных, лучше дренированных долинах, где 
ЈЈстом ощущает:ся ,недостатак подземной влшЋ, благодаря пе

,ре;сыха;нию потО1ков - дол1ж1ны быть распростарнены фо:р,мы 
с опуше:н1ной нижней с1юроной листыев, Qu. pedtшcuifloгa, Qu. 
гЈюdораеа \!el. На еrще боЈiее сухих местообитаниях ,с карсто
вым режимом (ка,к наюр. у сеља Цер, вбљизи гор. Кичева) 

условия отЂечаЈrи бы формам типа Qu. Haais, њмеющњм и опу
ше:нные молоды,с:: побе~rи, как оредс1Ђо предотвра~цения чрез· 
ме.рной транспирации в те.ч,ении Јrетней суши. 

Имеющйся ма'rериаЈr ,служит подтверженим вышеую~
занных предпоЈюжений. 

4. Ча,стые СЈrучаи нахожденя разнообразных форм в од
'НОЙ ЈюкаЈљности, иногда даrже в одном ,комплексе, говорят 
в пользу того что дифференциация и морфологическая моди· 
фикация этих форм продошкают1ся и в настойщее время и, ве
роятно, параллельно, с уничтожением Јrесов и уменьше:нием 

ЕЈrа~жr-юсти, эти :измен1с:1ния происходят в напра,вЈrении сазда. 

ния все более сшrы-rо выра1же~нных 1<серофиЈљных признаков. 

5. Можно предЈположить что все опиоанные фра,гменты 
дубовых лесО1в типа Qu. RоЬuг с опушеН1ными Јшстьми (а И:НО'l'
да и с опушенным1и молодыми побе,гами), явЈrяются оста'гками 

древних Јiесов из дубов помянуrого типа, пере1живших Јrед
никовый период. Эти леса занимали, rювидњмому, в горах Ма· 
кедонии б0Јr1ее сухие долины с почвами типа "teI'ra гossa", а 
уничтожены быЈiи ранее всех других Јiесов из-за плодородной 
почвы в цеЈiях введен~ия ,полевых культур. ,и из-за высо1{ого 

rсачества дре:ве1сины черешчатО1rо дуба. 



Даринка Миловановиh 

СЕЗОНСКИ САСТАВ АЛГА У ЈЕДНОМ ОКНУ 
. ОБЕДСКЕ БАРЕ 

5 маја, 26 јуна и 19 септембра 1948 год. вршена су по
сматрања и прикупљен је материјал ради испитивања сезон

ских промена фитопланктона у једном окну Обедске Баре. 

То је део хидробиолошких испитивања Обедске Баре, која 

до сада, колико ми је познато, нису била вршена. Доса

дашња проучавања Обедске Баре односе се на фауну, спе

цијално на орнитофауну, која је и нарочито карактеристична 

за бару, или су то само описи баре. Сва литература је махом 

популарна и прилично старог датума: V. Юаiс, Prirodпi 

zemljopis Hrvatske (1878); Ј. Ettinger: Der Sumpf Obedska 
Bara пachst Kupinovo in Slavonien eiпst und jetzt (Glasпik 

Нrvat. Naravoslov, Drustva 3, 1888); Н.· Hranilovic: Die Oster
reich. Monarchie iш Wort uпd Вild, Croatien uпd Slavonien 
1902). Е. Resler, Obedska Bara (Priroda VI, Zagrebl. Публика-
ција Е. Бениhа (1930) ,,Обедска Бара, и њена r лавна фауна" 
је новијег датума, али се 'односи исто тако на фауну, погла

вито на орнитофауну баре. Испитивањима Обедске Баре, 

како наводи Бениh, бавили су се и неколико беч~их и бер

линских орнитолога и природњака (V. ;z:elebor, N. Steinmetz), 
али до њихових публикација, ако их је уопште било, није 

мoryhe зsсада доhи. 

Ойис баре. Обедск.а Бара је највеhа стајаhа вода сав

скога базена. Налази се у југоисточном делу Срема, на левој 

обели Саве; потковичастог је облика и у ствари је _запуш
тено савско корито између шумских комплекса Чењине и Ку

пинске Греле. Површина баре са ритом, према ранијим ка
тастарским мерењима, износи 1060 кат. јутара, дужина је 

13,5 км., попречна ширина је 750 м., а просечна дубина 12 м, 
одговара просечној дубини Саве (подаци бивше Катастарске 

управе и Управе бивших ловишта у Купинову). Само за 

време врло високог водостаја бара је у вези са Савом код 
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Купинова. Пуњење рита врши се тада приливом воде из 

Саве, иначе, при ниском водостају, на пуњење рита утичу 

највеhим делом подземне и атмосферске воде. Бујна вегета

ција водених биљака убрзава зарашhивање баре и чини 

је тешко пролазном. Дебљи или тањи гипки слојеви густо 

( 

~ barska оkпа 1<'-~?\ Ьага 
Географска карта Обедске Баре 1, 50.000 

испреплетеног корења водених биљака (SaJix, Phragmites и др) 
омогуhавају пролаз кроз рит само на појединим местима, 

иначе каткада по неколико метара дебели слојеви муља фи

тогеног порекла претстављају велику препреку и опасну 

сметњу за пролаз кроз рит. 
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, За Обедску Бару карактеристична су тзв. ,,окна" или 
,,језера". То су сталне, ређе привремене водене површине 

између трске. Према непровереним подацима има их око 13, 
од којих известан број претставља сталне стајаhе воде, које 

не пресушују ни при најнижем водостају Саве. 

Највеhе од тих окана, које је билu предмет ових про

учавања, налази се у ЈЈучном прегибу потковице у непосред

ној близини села Обрежа. Ово окно је релативно лако при

ступачно чамцима, те је због тога и било могуhе вршити 

испитивања на њему. 

Окно нема специјалног имена, веh носи назив целе 
баре или само "језеро". Дугачко је око 200 м., широко 

25-30 м., највеhа дубина не прелази 4 м. и то на појединим 

местима у средњем делу. За време високог водостаја, када 

је рит под водом, ОI<но комуницира . са свима другим во
дама рита. Иначе пр'етставља скоро изоловани водени базен, 
уоквирен густим сплетом трске, која доминира и ретким 

врбацима. 

Да би се омогуi'шо прилаз окну ради врло оскудног 

рибарења, сечења и искоришhавања трске или ради краhе 

везе са обрађеним пољима у унутрашњости потковице, про

сечен је измеlју трске канал око 200 м. дужине. У почетном 
делу канал је врло узан 0-1,5 м.), међутим, у делу према 

окну проширује се до 5-6 м. У след дебе.11их наслага муља 
и биљног детритуса дно канала је јако уздигнуто, тако да 

дубина воде не прелази 0,75-1 м. Канал је исто тако густо 

зарастао воденим биљкама, које се повремено морају чистити 

и косити, да би прилаз окну био могуh. За време ниског во

достаја кана.т~ највеlшм деком пресуши и прилаз окну с те 

стране је тада немоrуh. · 
Хе.мизам воде. Хидрохемиска анали:,а окна извршена 

је 19 септембра 1948 г. у хемиској лабораторији Хигијенског 

института ФНРЈ од стране Д-р Boettcher-a, хемичара. Пробе 

су узете само из површинских слојева воде (0,30 см испод 
површине). Технички раз.11ози онемогуhили су упоредну 

хемиску анальзу дубинских слојева окна и канала i-i у 

свим моментима испитивањ1;1ма, што претставља, на жалост, 

велики недостатак и омета доношење правилних закључака 

у погледу састава и продукције фитопланктона. 

Гласню, Природњачког музеја Б 1-2 
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Резултати хемиске анализе изложени су у следећој таблици: 
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За испитивање кисеоника употребљена је Winkler- ова 
метода; тврдоhа је испитивана титриметриски раствором 

сапуна. Испитивање хлорида вршено је исто тако титримет

риски раствором сребра-нитрата, а оксидативне материје 

п/100 KMn04 раствором: Остала испитивања као рН-вредност, 
нитрата, нитрита, амонијака, гвожђа и силициске киселине, 

вршена су колориметриским методама .. 
Услед велике количине органских супстанца у повр

шинским слојевима воде нађена мала количина кисеоника од 
свега 3,8 mg/1 је разумљива. То управо значи 5,3 mg испод 
нормалне вредности кисеоника на температури од 20° 1. 

Остали хемиски налаз не показује нарочиту карактери

стичност. 

Темиерашура. Приликом испитивања Обедске Баре 5 
маја, 26 јуна и 19 септембра 1948 г. забележени су следеhи 

температурни подаци: 

1 1 

Датум 5-V-1948 26-VI-1948 19-IX-1948 

број пробе 1 2 3 1 2 3 1 2 1 3 

------------------
време 12 h 12 !1 12.30h 12 h 12 h 12.30h 13 h 13 11 13.3011 
мерења 

1~ ----------------
to 16°9 22°9 19°9 18°4 21 °1 20°1 1 1so 21°2 

1 1 

Из из,110жених података види се да није било знатних 

температурних колебања у моментима испитивања. Највишу 

температуру воде у мају месецу условило је топло и суво 

пролеhе. Међутим рано кишовито лето, са релативно ниском 
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температуром, утицало је и на температуру водених слојева 

окна у то доба, која је нешто виша него у мају месецу. Верти

Ј<ално колебање температуре између површинских слојева 

и слојева на 3 м дубине најјаче је изражено у пролеhе и 

износи 5°2. То је сасвим разумљиво с обзиром на темпера
турне прилике пролетњих дана (топли дани, свеже ноhи). За 

време летњих, па и јесених дана та је разлика знатно мања 

(1°5, 2°1). Нешто веhа температура воде у каналу условљена 
је незнатном дубином и јачом инсолацијом воде у каналу. 

Провидност. Провидност воденмх слојева у окну 

Обедске Баре у моментима испитивања је следеhа: 

5 маја 
26 јуна 
19 септ. 

1,10 m 
2,00 m 
1,10_ m 

С обзиром на еутрофни карактер воде, у сва три момента 

испитивања провидност је релативно знатна. То долази ус

лед приличног сиромаштва органског света, нарочито фито

планктона, и мале количине детритуса у слојевима слободне 

воде окна. Провидност воде у каналу је до дна. Струјање 

воде и у окну и у каналу је сасвим незнатно. 

Водостај. Званични подаци о водостају Обедске Баре 

не постоје. Наведени бројеви о висини воденог .нивоа у 

окну дати су на основу мерења дубине_ окна у момен

тима испитивања, поређењем са водостајем Саве у то доба 

и на основу података добијених од рибара-мештана. · 

5 маја 
26 јуна 
19 септем. 

+ 0,60 m 
+ 1,15 m 
+ 0,50 m 

Према горњим подацима колебање воденог н·ивоа окна у 

доба испитивања је незнатно. Висина воде одржава се више или 

мање око нормале. Јаче отступање претставља водостај у 

јуну месецу када је бара била кратко време у вези са Савом. 

Али то није много утицало на састав и распоред фитопланк

тона у окну. 

Макрофлора. Тешко је издвојити типове асоцијације 

бујне водене вег~тације Обедске Баре. То су махом типичне 

фитоценозе водених биљака које се cycpehy на свима слич-

9* 
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ним стаништима Војводине и врло су сличне биљном свету во

дених биљака Јужне и Средње Европе. У каналу и на пли!шм 

местима окна обилно је развијена асоцијација Potametc-Raпuncu

etum (Potamogetoп crispus, Р. !нсепs, Р. acutifolius, Znппichellin 

palustri~, Raпuпculus f1L1ita11s). Затим асоцијација Myrioph) lleto-
NL1rharetum (Myriophyllum verticillatum, Nuphar !L1teum, Nyшp
haea аЈЬа, Limпan1he11111111 пyшpheoides) покрива вел1ше 

поFршине окна и канала. На њих се надовезују асо

цијације трске и рогоза - Scirpeto-phragmitetuш, (Phrag
mites commuпis, Ту1 ha latifolia, Т. aпgustifoJia, Alisшa plaп

tago aquatica, EquisetLm lim6sum, Solanum dulcaшare), кс jt' су 
врло једноличне грађе и нокривају велике површине р1,та. 

Закорењене дубоко и чврсто у муљу, убрзавају замуљавање 

а са тим и зарашiшвање баре. Овде долази и асоцијација: 

Glyceri~to-Sparganietum (Glyceria aquatica, Sparagaпium ramo
sum, Sagittaria sagittifolia) која је јако раширена у каналу; 

затим асоцијација мочварних крупних оштрица - Caricett1ш 

(Carex riparia, О. pseudo-cyperus). У почетном делу ~,;анала, 

на плиhим местима водену површину густо покривају фације 

Lemna mihor, L. major, L. trisuica, Salvinia пatacs. 
Врло карактеристична за ову бару је бујна фација 

Stratio~es aloides, која на другим стаништима у Србији до 

сада није нађена и Utricularia vнlgaris,* која је овде врло 

обилна. Треба нарочито подвуhи оскудну пој,аву Urtica l<iovi
eпsis која је овде првипут забележена и претставља ново на

лазиште у Војводини. Нађена су, нажилост, свега три при

мерка у каналу (Хербар Природњач1<ог музеја српсI<е земље 

у Београду). Вероватно је уништена крчењем и кошењем 

водених биљака, јер и поред брижљивог тражења, више 

није могла бити пронађена. 

Карактеристично је исто тако за ову бару поrпуно от

суство Trapa паtапs, која је у свима другим сличним станиш
тима врло обилно развијена (Биљско, Копачко Језеро, риб

њаци у Ечки, Панчевачки Рит). 

Микрофлора. Ово је први покушај сезонског испити
вања микрофлоре код нас. На жалост, овај први ПОI<ушај 

*) Према подацима И. Хорвата (Biljni svljct Hrvatskc, Zagreb, 19 ,2) 
ва Обедској !:>ари нађена је и Aldrovanda veslculosa. Међутим, приликом 
ових испитивања то није потврђено, 
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није могао бити праhен паралелним испитиЕањем хидрохе

мизма, тако да су многе појаве у квалитативном и кванти

тативном саставу алга остале за сада .необјашњене. Како на

учне установе у Србији располажу великим материјалним 

могуhностима, врло вероватно да he ова испитивања бити 

на:::тавље~·а и многи подаци употпуњени. 
Meilioдe рада. Испитивања микрофлоре вршена су у 

слободној води окна и у I<аналу. За I<валитативна и I<ван

титативна испитивања узете су пробе из површинских сло

јева слобо1не водене површине оI<на (проба 1), из слојева 

на 3 м. дубине (проба 2) и из I<анала са дна (проба 3). Нец
пробе исш1.тиване су истога дана свеже на терену, затим су 

фиI<сиране раствором формалина и касније детаљно обрађене 

у лабораторији. За центрифугирање свежег материјала упо

требљавана је досrа добра ручна центрифуга. Uентрифуги

рање је вршено на терену, обрада материјала у лабораторији. 

Резултати I<валитативних и квантитативних испитивања 

систематсI<их група алга у површинским слојевима слободне 

воде, у слојевима на 3 м, дубине окна и . у I<аналу унети 

су у табелу I. У поглавље табеле I унет је датум када су 

испитивања вршена и број узете пробе. За одређивање 

количинског односа појединих врста и варијетета упо

требљена је нумерична скала са четири ступња по Wolff-y 
(1948 год.). 

3 врло богат (sehr zaЫreich) 
2 богат, чест (Zha!reic\1, hiiufig) 

1 оскудан (sparlich) 
+ редак, појединачан 

(selten, vereinzelt). 

Messikommer-oвa нумернчна скала (19421 разликује-шест ступ
њева. Како је она компликованија употребљена је горња, 
простија.* 

РЕЗУЛТАТИ КВАЛИТАТИВНОГ ИСПИТИВАЊА 

СЕЗОНСКОГ САСТАВА ФИТОПЛАНКТОНА У ПРОБАМА 

1, 2, 3 

Подаци у табели I указују на квалитативно сиромаш

тво фитопланктона у мају месецу, нарочито у слободној 

води окна (проба 1 и 2), Врло је необична појава таI<о 

,;, Види табелу 1. 
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ТАБЕЛА I 

Квалитативни и квантитативни састав алга у једном окну Обедске Баре 

s р ес i е s датум, 5-V ~48 ,26-VI-1948119-ЈХ-1948 
проба 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3~ 1 1 2 1 3 

1 Cyanophiceae 

COCCIIS tнrgid11s 1. Сlноо 

2. Meris 

3. 

шopedia p1111ctata 

,, clegaпs • 
4. Gomp hosphaeria аропiпа 
5. Coelo sphaeri11111 dйbl11111 . 
6. Gloeo trcllia паtапs 
7. Rapl11 "diopsis шediteгraпea . 
8. Су!iп drisperпшш stagпale 

9. Apl1a 11izo111c11011 flos-aq11ae 
10. АпаЬ аепа Scl1eremetievi v. recta С 

dospoгa rot1111 

11. АпаЬ 

12. 

аепа Scl1ere111etievi v. 11craiпica 
, spiroides 
liпa mајог. 13. Spirt1 

14. Oscil 

15. 

latoria liшosa • 

,, ргiпсерs • 
16. ,, cl1alybea . 

Ьуа Hicroпyпшsiij 17. Lyпg 

18. Суап 

19. 

op11iycea sp 1 (Merisшopeclia) 
,, sp 11 (АпаЬаепа) 

20. ,, sp III (Oscillatoria) • 

11 Flagellatae 

21. Мапа 

22 .• ;ма110 
s v11lgaris 

шопаs caшlata . 
23. Cryp tошопаs crosa 
24. Diпo Ьrуоп sert11laria 

Ьгуоп 11tric11l11s • 

па spirogyra • . . 
25. Diпo 

26. Eнgle 
27. ,, var. abr11pte-ac11--

ta шiпа 

28. E11gl 

29. 

епа spirogyra var. laticlavi11s • 

E!1re11bergii 

1 

2 1 

1 + 
1 1 

+ 
2 

3 

+ 1 

1 

1 2 3 2 

3 2 

+ 2 

+ + 1 1 

1 ' 2 

1 2 + 
+ 1 2 11 
+ + 1 + 

2 2 3 2 

2 

2 

1 
5 115 1 7 11 

1 2 

+ 1 2 1 21 + 2 
1 2 + + 1 2 

+ + 1 3 2 2 

+ 
1 1 1 2 2 

1 
2 

1 + 1 1 

+ 
1 
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Species датум, 5-V-1948126-VJ-1948119-ЈХ-1948 
проба 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 

30. Енglепа proxiшa 1 1 2 2 2 3 2 3 
31. ,, v ariabllis . 2 1 2 2 
32. ,, аснs . 1 1 1 2 2 2 
33. ,, spiroides . + 1 + 1 
34. ,, oxyшis + 
35. ,, (!eses ,. + 
36. Lepociпclis spl1agпophila v. poc!olica + + 1 1 2 2 

37. ,, 0Vl\111 v. globt1la + + 2 

38. ,, ,, v. aнstralis + + 
39. ,, ,, v. gracilicat1йa + 

1 40. ,, glabra + 
41. ,, eloпgata + + 1 

42. ,, psct1йotexta 1 1 2 2 1 2 

43. ,, ,, var pachyderшa + 2 1 

44. Pl1actts plcшoпcctes . + 2 2 2 2 2 

45. l1elikoides 

1 

1 

~1 1 

2 ,, 

46. ,, tortнs 2 1 

1 
47. trурапоп 1 + + 1 

1 
1 ,, 

48. ,, sнecict1s . 1 1 2 2 2 

49. cщvicat1da 

1 

1 
11 

2 2 

1 

1 ,, 

50. brevicat1datt1s 2 1 + ,, 

51. ,, loпgicaйda ssp. corйata +i~~ + 1 1 2 

52. ,, orblct1laris 1 
['с"" 

53. ,, lisшoreпsis 1 

54. ,, circнlatнs + 
55. ,, руrшп + 
56. Tгacl1elo111011as volvociпa 1 2 2 2 3 2 3 3 2 

57. ,, ,, v. сош-

pressa + 
58. l1ispida + 1 2 2 2 2 2, 2 2 ,, 

59. ,, ,, v. clнplex +· 
60. ,, ,, V. cre11t1-

latocollis f. + 1 1 

61. ,, ,, recta + 1 1 1 1 

62. ,, аппаtа + + 1 

63. ,, ,, v. Steiпii + + + 
64. ,, ,, v. loпgispiпa 1 
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Species 
датум, 5-V-1948 126-Vl-1948116-Vl-1948 

проба 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 \ 2 1 3 

65. Trac11e!omo11as Daпgeardi +1 1 +1 1 

66. 
" 

Sydпeyeпsis + 1 + 
,1. graпdicollis 

67. 
" 

scabra ,1• loпgicollis + 1 2 + 2 1 

68. 
" 

sнрегЬа 

Ј 
+ 

69. " " 
, 1.S,vire11kia11a + 1 

70. 
" 

оЬ!опgа .. 1 + + 2 1 2 + 
71. 

" 
\Vis!ol!cl1ii + 1 + + 1 

72. 
" 

К!ebsi + 
73. 

" 
р!апсtопiса 1 2 1 1 

п 
" 

lacl\stris + 
75. 

" 
Volzii ,1. pe!lllcic!a . + 

1 
76. 

" 
psel!docaнdata. + 1 + 

77. Stгo111bo111011as шсео!аtа . + +1 + 
78. " 

affiпis 

+1 
+ 

79. Colatillm vesiclllosшn 

1 

2 

80. Elltreptia Laпo,vii . + 
1 

81. Astasia ocellata 1 

1 82. 
" 

Daпgearcli . + 
83. iпflata. 1 

" 
84. 

" 
К!ebsi + 

85. Pteromoпas Meyeriaпa . + 
86. Distigma prote11s + 

1 
87. Cl1larпydobotris qнarterпariйm \', + 

rostratшn . 

88. Flagellata sp. !. (Salpiпgoeca) . + 
89. 

" " II (Cl1ro11шli11a) -1-

90. 
" " 

lll (Ellgleпa) . 1 1 + 2 1 1 2 

91. 
" " 

VI (Lepociпclis) 1 + 2 

92. 
" " 

V (Astasia) + 
93. 

" " 
VI -+: 

94. 
" " 

VII 1 

95. 
" " 

VIII 
1 + 1 

4\ 7 181 36 45\ 55 19! 14 35 

III Dinoflagellatae 

96. Peridiпillm ciпctшn 2 + + 2 1 2 

97. " tabl!latнm 21 2 2 2 1 2 
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датум 1 
Species 

проба 

98. Oleпodiпiшn gymпodiпiнm 

99. Се r а ti 11111 11 i rt\11 (\i п el 1 а 

1 ОО. corrшtl!ln . . . . . 

101. ШпоЉgе11аtа sp. 1 (Peгidiпiшn) 

!V Cl1loropl1)-ceac 

102. Оопi11111 pcctoгale 

103. Paпcloriпa тог11111 

104. Ещlогiпа clcgaпs . 

105. Volyox ашс11s .. 

106. Pcdiastг11111 Вогуапшn 

107. Tctгas . . 

1()8. dнplex \1. gепнiпщn 

109. Tctral'clгoп геgнlаге ..... 

110. 

111. 

trigoпшn У. papillifcrl1111 

l1astatш11 . 

112. Scc11edes1111ts falcatt1s .. 

113. 

114. 

115. 

bljagat11s а scriat11s 

OYaltertJ\!S • . . • 

q1ta(1гicaш1a f. typica 

116. opolieпsis 

117. Acti11astг11ш Haпtzscl1ii . 

118. Cracigcпia recta11g11laгis 

119. Scleпastrнm gracile 

120. Coelastrш11 111icroporш11 

121. Aпkistroclesшas falcatнs 

\1, acicalaris 

У. дарlсх 

122. 

123. 

124. ,, \!. шirabllc 

125. Soгastr11111 spiпt1losш11 

126. Оlоеоtаепiшл Loitlcsbcrgeriaпшn 

127. Oocystis solitaria • . . . ... 

128. Cloropl1ycea sp. 1 (Scc11e(!es11111s) 

V Conjugatae 

129. Closteriшn 111011Шfепш1 

130. Elнeпbergii . 

1 

5-V-1948 \26-Vl-1948.119-IX-1948 

1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 -1 12\З 

1 

1 

1 2 + 2 31 2 

+ 2 + 3 3 3 

4 

l 

+1 
1. 

+ 

1 

4 

1 

+ 
+ 

2 

+ 
3 6 5/ 3 б 

+ 
1 

1 2 

+ 
+ 
+ 

1 
1 
т 

+ 
+ 

+1 
1 

+ 
+ """'"' 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

:1 
4 2'2 

+ 1 

2 

1 + 
2 3 2 

+ 

1 

+ 

7\ 

2 2 

2 

2 

+ 
+ 
·+ 

+_± 
8 13 

3 

2 
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Spccies проба 15-V-1949 ,26-Vl· 1948119-IX-1948 

датум 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 1 1 2 1 3 

131. Closteriшn LeiЬ!eiпii. 

132. ,, acerost1111 

133. ,, rostratшn 

134. ,, praelo11gш11 

135. ,, аснtш11 

136. ,, acict1laгe 

137· Cosшaritш1 st1bprott1шidt1111 

138. ,, Iaeve. 

139. ,, graпatшn v. st1b-

graпatшn . 

140. ,, iшpressнlнm 

141. ,, расl1ус!еrшш11 

142. ,, Meпeg11iпii 

143. Staшastrшn telifeп1111 

144. ,, polymorplшш 

145. ,, orblcнlare v. Ralfsii . 

146. Coпjt1gatae sp. 1 (Соsшаriшп) • 

147. ,, ,, II (Соsшаriшп) 

148. ,, ,, 111 (Staшastrйm) 

VI Heterucontae 

149. Op11iocytiш11 capitatt1111 f. loпgispiпa 

150. ,, coc11Jeare . 

151. (Sciac!iшп) arbascнla . 

Укупно 

1 

+ + 
+ 
+ 

1 1 

1 1 

1 4 

1\ + 
1 

+1 1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
19 

+ 
+ 

+ 
1 

5 

+1 
1 

1 

1 1 

1 

+ 

11 

1 

+. 

1 + 

1 + 
21 11 

+ 

1 1 1 1 1 
2Г 1 1 

1 

41 7\ 181 501 6211191 371 34\ 77 

оскудног и једноличног планктона састављеног искључиво 

од Flagelltae у ово доба и у оваквом типу вода. Потпуно 

отсуство претставника осталих група алга узрок је можда 

врло богата вегетација кончастих алга. Моћни слојеви, често 
неколико сантиметара дебљине покривају сЈЈободну водену 

површину, нарочито у каналу. Оне спречавају аерацију и 

продирање светлости, троше велике количине биогених еле

мената и ометају правилно развиhе микроорганског света. 

Квалитативно и квантитативно развиhе кончастих алга има 
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овде свој оптимум. Веhина облика је у фруктификацији и 

врло су погодни за обраду. Услед недостатака литературе 

то није сада могло бити урађено. 

Квалитативни састав фитопланктона јуна месеца је нај

разно~зрснији. Пошто је настало потпуно повлачење конча

стих алга, највеhим бројем врста и варијетета одликује се 

сада проба 3 ( 119) док је у пробама 1 и 2 тај број знатно 

мањи (50,62). У погледу броја врста и варијетета Flagellatae 
имају водеhу улогу. 1-Ьихов број у површинским слојевима 

слободне површине окна износи 36; у дубљим слојевима 

окна број врсте и варијетета повеhава се на 45, а у ка

налу на 55. По броју, врста и варијетета на прво место до

лази род Tra(helomonas, нароч11то у пробама 2 и 3. Изве

стан број претставника овога рода су убиквисте и као такви 

налазе се у свима другим сличним водама Војводине. Али 

велики број интересантних облика је ограничен само на овај 

биотоп, први пут су овде забележени Ј(.1 претстављају прве 

налазе за Војводину. (Т. Volzii v. pellucida, Т. lacustris, Т. vol
vociпa v. compressa). О вертикалном распросrрањењу прет

ставника Flagellatae, специјално Trachelomonas-вpcтa те

шко је доhи до каквих правилних закључака, јер се веhина 

облика јавља више или мање у свима пробама. 

Род Phacus је исто тако разноврстан, нарочито у поре
ђењу сз другим сличним водама у Војводини (Биљско Језеро, 

Копачко Језеро). Phacus circulatus и Ph. pyrum новина су за 
Војводину. Интересантно је да су Рhасus-врстама најбројнији 

водени слојеви на 3 м. дубине у окну. Ph. lismorensis и Ph, 
pyrum нађени су само у тој проби. 

Врсте рода Euglena заступљене су више-мање подјед

нако у све три пробе. Од интереса је подвуhи присуство 

зt1атног броја Astasia-вpcтa које су нађене само у проби 3. 
Како су то типични претставници еутрофних и прљавих вода, 

њихово присуство само у каналу је сасвим објашњиво. Diпo

bryoп utriculus, Pteromonas Meyeriana и Chlamydobotris quarter
пarium v. rostratum нађени су свега у неколиыо егземплара и 
претстављају прве налазе за Војводину. 

Према броју врста и варијетета Chlorophyceae заузимају 
друго место. Највеhи број врста и варијетета карактерише 

пробу · 3 (22); пробе 1 и 2 имају међутим необично мэли 
број преставника (4). Карактеристично је отсуство космопо-
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литсr,их претставника, Pediastruш-Scenedesш us-Aпkistrodesш нs 0 

врста у пробама 1 и 2, а то су међутим обични типови 

сличних вода (Биљско Језеро, Козачко Језеро, Панчевачки Рит). 

Cyanopl1yceae броје 15 врста и варијетета у проби 3, а 
у пробама 1 и 2 свега 5-6. Најбројније су Oscillatoria-вpcтe. 
Крупне, различитог облика и величине колоније Oloeotrichia 
паtапs налазе се само у каналу. Оне су обична појава и у 

свим другим стајаhим водама у ово доба. 

Conjugatae броје 19 врста и варијетета у преби 3, а 

свега 1 врсту односно 4 у пробама 1 и 2. Врло лепи и 

крупни облици Closteriuш-вpcтa, као и Cosшariuш и Stau
rastruш-вpcтa налазе се поглавито у каналу. У површинским 

слојевима окна врло су оскудни. У низинским водама ове 

врсте Coпjugatae најчешhе дьuуњују остале Cl1lorophyceae. 
Кгква правилност у њиховом развиhу и распрострањењу 

није могла бити нарочито запажена. 

Dinoflagellatae су најразноврсније у проби 3 (6), у про
бама 1 и 2 број врста је знатно мањи (3, 4). Сви су обични 
претставници сличних вода у Војводини. 

Heterocontae су врло малобројне, свега две врсте, од 

којих је једна (Sciaduш arbuscula) нова за Војводину. 
Број врста и варијетЕта фитопланктонских облика 

у септембру месецу је у опадању, нарочито у поређењу са 

бројем врста и варијетета летњих месеца. Највеhим бројем 

врста и варијетета одликује се проба 3 (77), док су пробе 1 
и 2 оскудније (37,34). Својим квалитативним саставом Flage
llatae имају и сада водеhу улогу. Најразноврсније су у пре
би 3 (35 врста и варијетета), у пробама l и 2 број врста и 
варијетета је знатно мањи (19,14). Доминирају Trachelomonas
вpcтe и то нарочито у проби 3 Поједини облипи (Т. aпnata 

v. loпgispiпa, Т. Klebsi) који су само у каналу нађени, прет

сrављају прве налазе за Војводину. Претставници родова 

Euglena, Phзcus, Lepociпclis, имају иста карактеристична обе
лежја у квалитативном погледу као и у јуну месецу, само су 

малобројнији. 

У погледу квалитативног састава Chloropllyceae и овде 
заузимају друго месте. Број 'врста и варијетета је највеl-ш у 
проби 3 ( 13), а у пробама 1 и 2 је знатно мањ и (7,8 ). Како 
права Сh!оrорhусеае-вегетација настаје управо са летњим 

месецима, појава мањег броја врсти у јесењим месецима је 
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сасвим објашњива. Вредно је истаhи појаву нешто вeher 

броја Pediastruш-Scenedesmu:;-и Ankistrodecшus-вpcтa у проби 

3, ма да је тај број увек врло незнатан у поређењу са дру

гим сличним водама (Биљско Језер, Копачко и др.). 

Суапорhусеае·су с обзиром на број врста и варијетета ИСТl) 

тако у опадању у поређењу са летњим аспе1<Том. Узрок томе 

су вероватно и други фактори а не само годишње доба, јер 

на против, јесење доба често условљава веhу разноврсност 

ових алга. Проба 3 је најбогатија врстама (11); међутим у 

пробама 1 и 2 број врста и варијетета је минималан (1,7. 
Један интересантан облик Raphidiopsis mediterranea нађен је 

само у проби 2 и претставља први налаз за Војводину. 
Квалитативни састав Oinoflagellatae задржава летњи ка

рактер. Највеhим броЈем врста одликује се проба 3 (6), у 

пробама 1 и 2 број врста је нешто мањи (5, 3). 
Conjugatae броје 19 врста и варијетета у проби 3, свега 

2 врсте у проби 2, а 5 врста у проби 1. 
Heterocontae имају једног претставника, и то само у 

проби 3. Њ 1хов~ улога у саставу фитобиомасе је минимална. 
Квалитативна анализа фитопланктона у пробама 1, 2 и 

3 у три годишња доба даје следеhу слику: укупан број врста 
и варијетета алга забележених у свима моментима испитиа 

ваља је 151. То је леп број претставника чак и у поређењу 

са другим сличним водама (Биљско, Копачко Језеро). Најве

hим бројем врста и варијетета окарактерисан је· лепьи аспект 

(119'. У јесењем аспекту број врста и варијетета је у знат

ном опадању (77). Поред других фактора томе је узрок го
дишње доба. Међутим карактеристично је квалитативно сиро

маштво фитопланктона пролеhњег аспекта, нарочито у воде

ним слојевима слободне површине окна (проба 1, 2). Ме
ђутим, у каналу (проба 3) кончасrе алге и Oiatomaceae 
пове!1авају разноврсност алга и тако умањују квалитативно 

сиромаш1во фитопланктона пролеhњеr аспекта. Према томе 

квалитат.:вни оптимум алги је летњи период. 

Од систематских група алга Flagellatae имају доминан
тан положзј у сва три годишња доба. Преовлађују врсте 

родова: Trachelomonas, Phacus, Eugieпa, и то претставља једну 
од битних карактеристика окна. Chlorophyceae су у сва три 
годишња доба прилично малобројне у погледу броја врста и 

варијетеrа и у поређењу са другим сличним биотопима v 
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Војводини. И:>то тако Cyanophyceae и Dinoflagellatae су са 

незнатном разликом, заступљене истим врстама у летњем и 

јесењем аспекту, ма да претстављају претежно летњи планк

тон. У пролетњем аспекту Dinoflagellatae се уопште не 

јављају. 

Conjugatae су исто тако у летњем и јесењем аспекту 

заступљене скоро истим врстама и варијететима. Најмного

бројније су врсте рода C!osterium у оба последња годишња 
доба. У пролеhњем аспекту претставници Coпjuga1ae нису 

забележени. 

Heterocontae малим бројем врста утичу незнатно на 

квалитативни састав алга Обедске Баре. 

Упоређујуhи број врста и варијетета у испитаним про

бама 1, 2, и 3 види се да се највеiшм бројем врста у сва 

три годишња доба одликује проба 3, односно канал. При. 

рода канала: плитка, стална бара у близини култивисаног 

земљишта; затим, богата биљна продукција, велиr<а количина 

суспендованог детритуса планктонског порекла; муљ богат 

аутохтоним органским супстанцама и квалитативно богато 

развијени планктон, што се види из напред изнетих пода

така, потврђују претпоставку да канал припада еутрофном 

типу вода у смислу Tl1ieпeшan11-Nauшa11n. Извесну сумњу може, 

ипак, изазвати недостатак паралеЈЈне хемиске анализе воде 

канала нарочито у погледу азотних, фосфорних и кречних 

материја, али то, нажалост, овога пута није могло бити 

учињено. 

Број врста и варијетета у пробама 1 и 2, односно у по· 
вршинским слојевимэ._ и у слојенима на 3 м. дубине окна, 

знатно је мањи у сва три годишња доба и са извесном 

бројном разликом измеlју проба 1 и 2. Ве!ш број врста ка
рактерише водене слојеве на 3 м дубине. (проба 2). али то 
се још не може узети као извесно правило, јер у веlшни 

случајева овде не може бити говора о правим плаш<тонским 

облицима. Највеhи број врста су претставници плитких вода, 

бара, те о планктону у правом смислу речи и не може бити 

говора. Јасна вертикална разлика у распореду фитопланк 

тона није изражена, а томе је узрок, вероватно, природа и 

релативно мала дубина баре. 

Природа окна у неколико се разликује од канала. Иста 

богата макрофитска вегетација заступљена је и у окну, али. 
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количина суспендованог планктонског детритуса је прилично 

незнатна. Дно је чврсто на дубљим местима, на плиhим 

местима и на крајевима где окно прелази у рит, дно је му

љевито. Подаци извршене хемиске анализе воде окна показују 

прилично сиромаштво у фосфорним и азотним ;матееијама. 

Најзад, квалитативно оскуднији планктон указује на извесно 

отступање окна од нормалног типа еутрофних вода. 

РЕЗУ Ј!ТА ТИ ЈШАНТИТ А ТИВНИХ ИСПИТИНАЊА 

СЕЗОНСКОГ САСТАВА ФИТОПЛАНКТОНА У ПРОБАМА 1, 2 И а 

У табелу Il* унет је број врста наведених систематских 

група алга и њихов процентуални удео у саставу фитобиомасе. 

Квантитативни састав фитопланктона у пробама 1 и 2 у 
мају месецу показује извесну изузетност. Како су једини 

претставници фитопланктона Flagellatae, оне чине целокупну 
количину фитобиомасе. Доминирају Trachelomonas-вpcтe(60% ), 
Euglena-вpcтe суделују са 32%, планктонски облик Mallomonas 
caudata је прилично редак (8%). У каналу (проба 3), напротив у 
саставу фитобиомасе Flagellatae имају незнатан удео ОД свега 
0,3%, док главну количину чине кончасте алге (73,2%) и 
Diatomaceae (26,5¼). Слику процентуалног односа системат

ских група алга у мају месецу у пробама 1, 2 и 3 даје ди

јаграм бр. I. 

У јуну месецу Flagellatea имају свој квантитативни 

оптимум у свима пробама. Њихово учешhе у саставу 

фитобиомасе је врло значајно (63,6¼ у проби 1, 71,1¼ 
у проби 2, 42,9¼ у проби 3). Доминирају Trachelomonas
вpcтe (26%, 40,2¼, 16%), Најчешhи је космолитски 

облик Т. volvocina (0,12% у проби 1, 21,2% у проби 
2, 2,9% у проби 3), остали облици су много ређи. Нај

мањи удео извесних облика у саставу фитобиомасе је свега 

0,90°/0 (Т. Volzii v. pellucida, Т. volvociпa v. coшpressa). 

Phacus-вpcтe су делују са 5¼ у проби 1, 12¼ у проби 2, 
3, l°lo у проби 3. Као и у свима сличним водама Војводине 

брnјно преовлађује Ph. curvicauda (1,9¼, 1,5¾, 0,9%), остали 
су облици прилично ретки, готово појединачни. Треба под-

*) Види табелу 11. 
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вуhи веhе бројно учешl1е Mallomonas caudata у проби 2, 
\10,2°/о) док је у проби 3 сасвим појединачан (0,09¼). Маl
Јоmоnаs-типови су у веhини планктонски облици чистијих 

вода и зато је њихов број у проби 3 тако незнатан. Процен
туално учешhе Dinobryon sertularia у саставу летњег планк
тона је .незнатно (0,7-¼, 0,2¼, 0.2¼). Као што се из табеле 
II види, Cyanophyceae суделују са 3,8¼ у проби 1, 5,1¼ у 
проби 2, 21,1¼ у проби 3. На бројност Cyanophyceae у проби 
3 утичу Oscillatoria-вpcтe (15,9¼) и r<рупне колоније Gloeo
trichia natans (0,4¾) у разним стадиумима развиhа. 

Од Diпoflagellatae, чији је квалитативни састав изложен 

у табели II, Peridinium tabulatum (9,8¾, 2,7¼, 0,9¼) и Р. 
ciпctum (3,6¼, 0,4¼, 0,2°/ 0) су најчешћи. Остали облици су 

само појединачни. 

Учешhе Chloropl1yceae у саставу фитобиомасе јуна ме

сеца је прилично незнатно, нарочито у поређењу са другим 

сличним водама (Биљско, Копачко Јез.). Њихов удео од 

свега 6,30/о у проби 1, 2,8''/0 у проби 2, 6,2¼ у проби 3 
тешко је објаснити, поглавито с обзиром на летње месеце 

када њихова вегетација управо нгстаје. Врло незнатно учешl1е 

космополитских облика Paпdoriпa шorum, (1,8¼, 1,3¾, 0,8¼), 
Eudorina elegans (0,9¼, 0,7°/4 , 1,9¼), Volvox aureus (3,2¼, 
0,4¼, 0,9¼) претсrавља _извесно отступање од њиховог често 
масовног учешhа у другим сличним водама. Pediastrшп- и 

Sсепеdеsшнs-врсте, које су тако честе у. сличним вода-ма, овде 

су сасвим појединачне или се никако и не јављају, а исто 

тако и Aпkistrodesшus,-Crucigeпia,-Coelastruш и Aktiпastruш

вpcтe. 

Како се Conjugatae у низинским водама најчешhе јављају 
као допуна Chloropl1yceae, њихов незнатни процентуални удео 
(0,5¾, 0,9¼, 4,4¼) у саставу фитобиомасе није необичан. 
Closteriuш-вpcтe су најбројније у проби 3 (2,9¼), у проби 1 
и 2 су по једначине (0,9°fo, 0,5¼). Незнатан удео Cosшariuш
(1, !¼) и Straurastruш-вpcтe (0,2¼) у проби 3 је од малог 
значаја за квантитативни састав фитопланктона. 

Heterocoпtae су само ретки становници канала и њихово 

учешће у саставу фитобиомасе је минимално (0,2¼). 
Квантитативни састав кончастих алга и Diatoшaceae из

.11ожен је у табели II. Дијаграм бр. 11 даје слику проценту-
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алног односа систематских група алга у саставу фитобио

масе летњег аспекта (проба 1, 2 и 3). 
У септембру месецу квантитативни састав фитопланктона 

у појединим пробама ie врло различит. Док у површинским 
слојевима окна (проба 1) Cyanophyceae чине свега 1,8°/0, у 
слојевима на 3 м. дубине (проба 2) оне доминирају претстав
љајуhи више од половине целокупне фитобиомасе (56,7¾). 
У каналу (проба 3) учешhе Cyanophyceae је незнатно (5,5¼). 
Тако велики проценат Cyanophyceae у проби 2 долази услед 
скоро масовног развиhа Merismopedia sp. (30,20/о). У проби 
1 и 3 овај облик је знатно ређи (1,8°/о, 0,7¼). · Леп и инте
ресантан облик Raphidiopsis mediterra11ea јавља се само у 

проби 2 са знатним у делом од 13, 1 °fo. АnаЬаеnа-врсте, врло 
честе у другим сличним водама (Биљско, Копачко Јез), овде 

су релативно ретке (12,2°1о, у проби 2, 2,7°/о у проби 3) или 
их никако нема (проба 1). 

Удео Flagellatae у саставу фитобиомасе септембра ме

сеца је мањи него у друга два годишња доба. Док оне чине 

највеhи део пролеhнег и летњег фитопланктона, љихов удео 

у саставу јесењег планктона је испод половине (43°/0 у проби 3) 
ИЈIИ чак и четвртина (25,4¼, 20,4°/о) фитобиомасе. Према 

томе, очевидан је утицај раних јесењих дана на њихов кван

титативан састав. Доминирају врсте рода Euglena, нарочито 
у проби 3 (27,90/о), у пробама 1 и 2 има их знатно мање 
(3,9°/о, 2, 1 °/о). Најчешhа је Е. proxima у проби 3 (18, 1 ¾), ме
ђутим, у осталим пробама је ретка (1,2°/0, 0,7°/о). Trachelo
monas-вpcтe су и овде врло честе (12,3°/о, 15,5¼, 7,1¼). До
минира Т. volvocina (6,7°/о, 12,5°/ 0, 4, 1 °/о). Phacus-вpcтe као и 
у претходним месецима су ређе (2.2°/0, .1,3¾, 2,9°fo). Проценат 
осталих претставника F!agellatae је незнатан. Треба подвући 

веhе учешhе Dinobryon sertularia у површинским слојевима 

окна (5,9¼). Као планктонски елеменат чистијих вода Dino
bryon sertularia је појединачан у летњој продукцији. 

Ма да Diпoflageilatae специјално Peridiпae претстављају 

~зише-мање летњи планкт.он, њихов у део у јесењем саставу 

фитобиомасе је знатан. У површинским слојевима окна 

(проба 1) DiпoflageHatae чине више од ¼ фитобиомасе 

(59,0¼), међутим, у дубљим слојевима окна и канала 

(проба 2 и 3) њихово учешhе је знатно мање (8,4¾, 13,8°/о). 
Интересантна је појава масовног развиhа Ceratium hiruпdiпella 

10* 
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(53,7°/0) у проби 1 услед чега и долази до тако великог про
цента Dinoflagellatae. Не може бити говора о појави "воденог 
цвета" Ceratium - карактера, веh само претежно о Ceratium 
hirundine!la-nлaктoнy. У осталим пробама јесењег аспекта 

С. hirundinella игра подређену улогу (6,50/о, 7¾)-
Удео Chlorophyceae у јесењем саставу фиrоплактона је, 

као што је изложено у табели 11, 4.30/о у проби Ј, 6.5°1 0 у 

проби 2, 4,9¼ у проби 3. Доминирају космополитски облици 
Pandorina morum (2,7¼, 4,8¾,. 2, 1 °!о) и Eudorina elegans 
(0,4¼, 0,5¾, 0,4¼). Pediastrum-, Scenedesmus- и Tetraёdron -
врсте су ожде нешто чешhе, али њихов удео у саставу фи

тобиомасе је минималан. 

Conjugatae су чешhе него у јуну месецу само у каналу 
(14,2¼), међутим у осталим пробама су само појединачне 

(1 ,2°/ 0 , О, 1 ¾), Најмногобројније су Closterium - врсте у проби 3 
(13,40/о), од којих лепи, крупни облици С\. moniliferum до
стижу 6,6¼ целокупне фитобиомасе. 

Удео Heterocontae у саставу фитобиомасе канала (проба 3) 
је сасвим незнатан (О, 1 °!о), У оста:шм пробама нису уопште 
заступљини. 

Процентуални удео Diatomaceae изложен је у табели II. 
Диј. бр. III даје слику процантуалног удела систематских 

група алга у саставу фитобиомасе јеtењег аспекта (проба 

1, 2, 3). 
Кванrитативна анализа систематских група алга у про

б~ма 1, 2 и 3 у сва три годишња доба доводи до сле

дt:iшх закључака: пролеhни, планктон водених слојева сло

бодне површине окна (проба 1 и 2) је искључиво Flage
llateae - планктон са доминирајуhим Trache]omo-nas - врстама. 
У каналу (проба 3) планктон је претежно Diatomaceae -
састава. али највеhу количину фитобиомасе чине кончасте 

алге. Летњи планктон у све три пробе је исто тако пре

тежно F!аgеi!аtае-планктон са доминирајуtшм Trachelomoпas 

- врстама. Јесењи планктон, меlјутим, показује вели~<у кван

титативну разноликост у појединим пробама. У површинским 

слојевима окна (проба 1) преовлаl)ује Ceratium hirundiпella 
- планктон, у воденим слојевима на 3 м. дубине (проба 2) 
Cyanophiceae - планктон, у каналу (проба 3) одржава се 

Flagellatae - планктон, који задржава исти летњи карактер. 

Овде треба истаhи јаче изражену разлику у квантитативном 
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сезонском саставу алга у сва три ГО:lЈ.ишња доба: Flagel
latae - ко часте - Diatomaceae (пролеhни аспект); Flagellatae -
(летњи аспект); Ceratium - Cyanophyceae - Flagellatae (јесењи 
аспект), а исто тако разлику у вертикалном распореду 

јесењег аспекта фитопланктона (проба 1, 2, 3): Ceratium
Cyanophyceae - Flagellatae. Ово су само сезонска запажа

ња у току једне године. Даља испитивања у току неко

лико година потврдиhе тачност овога. Важно је подвуhи да 

до појаве образовања "воденог цвета" није дошло ни у 

једном моменту испитивања. Доминирајуhа улога Merismopedia 
sp. и Ceratium hirundinella у јесењем саставу фитопланктона 
је само периодична појава у развиhу ових облика. 

Специјални део.* Изнета запажања о појединим планк

тонским облицима су претежно систематског карактера. 

Запажања еколошког и биолошког карактера тешко је до

tiети с обзиром на кратко време од свега неколико месеци 

испитивања. 

I Cyanophyceae. ·у продукцији фитопланктона Обедске 
Баре ова класа алга игра различиту улогу према годишњем 

добу. Претставници ове групе јављају се у јуну и септем

бру. Квантитативни максимум забележен је у септембру. 

Raphidiopsis rmediterranea Scuja (1937). Овај облик нађен 
је први пут августа 1935 г. у Касторија Језеру у северном 

делу Грчке М.акедоније. Наш облик је забележен у веhем 

броју примерака само у септембру. Од типичног облика је 

знатно дужи. Трихоме су различитог облика: праве, благо 

повијене или изломљене. Хетероцисте цилиндричне, поједи

начне, интеркаларне, 9, 25 µ. lg 4 µ. lt** (сл. 1). 
У нецпробама нађен је известан број претставника Cya

nophyceae чија индентичност није могла бити утврђена. Од 
њих је нарочито карактеристична Merismodedia sp. која he 
накнадно бити обрађена: 

II Flagellatae. Flagellatae претстављају најзtЈачајнији планк
тон у квалитативном и квантит~тиюiом погледу. Велики број 
врста и варијетета карактерише сва три го:~.ишња доба. Мак

симум је у јуну. 

*) Напомена. Изложена запажања односе се само на воје;Ј.11не об

лике карактеристичне за Обедску Бару. 

'* lg = дужина 

lt = ширина. 
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Monas vulgaris (Cienk) Senn. Оскудан у јуну, нешто 

чешhи у септембру. Налази се само у центрифуrираном ма

теријалу. Ћелије јајастог до лоптастог облика и крупније 

од типа. 

Di110bryon sertularia Ehrenb. Само појединачне колоније 

у јуну месецу, много чешhе у септембру, а нарочи;о у по-
.. вршинским слојевима воде, што претставља један мали мак
симум у њиховом развиhу. Овај прави плактонски облик 

јавља се овде у типичној форми и игра прилично подреlјену 

улогу у саставу планктона. 

Dinobryon utriculus Stein. Врло ретки примерци овог 
облика нађени су само у мају месецу (сл. 2). 

Euglena spirogyra Ehrenb var. abrupte-acuminata Lemm. 
Прилично редак у сва три годишња доба. Лепи, крупни 

облици премашују знатно димензије нормалног облика. Мем

брана је тамне боје и са јако израженом структуром ( сл. 3). 
Euglena proxima Dang. Честа појава овог облика забе

лежена је у сва три год;ишња доба са истим максимумом 

у јуну и септембру. Карактеристичне су придично сталне 

димензије посматраних облика. 

Euglena variabllis ЮеЬs. Чешhи у јуну, нешто ређи у 

септембру. Многи облици имају прилично неизражену пру

гасту структуру мембране. 

Euglena sproides Lemm. Јавља се ретко у јуну и сеп

тембру. Крупни, лепи облици прелазе често 200 µ. lg. 'ће

лије су тракасто издужене и спирално завијене (2 спи

рална завоја). Мембрана са истим нежним уздужним пру

гама. Два крупна парамилона, по један испред и иза једра, 

удаљују их од типске форме, и приближују. Е. spirogyra 
Ebr. (сл. 5). 

Euglena oxyuris Schmarda. Оскудна појава овог облика 

забележена је само у јуну. Карактеристично је да су посма

трани облици ситнији од типа, 307 - 336 µ Ig. 
Lepocinclis sphagnophila Lemm, var. podolica. Drez. По

јединачан у јуну, мали максимум у септембру. Осим извесне 

разлике у димензијама наши облици сасвим се приближују 

облицима из Биљскоr Језера (Hortobagyi 1944). 
Lepociпclis ovum (Ehr.) Lemm. var. globula (Perty) L~mm. 

Појединачан у јуну, нешто чешhи у септембру. Карактери

стична је подвојеност ових облика на две групе: једни имају 
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каудални израштај у облику затупасте бодље 3,9 µ. lg; ди

мензије су више мање сталне 30/21 µ..; други имају каудални 
израштај сведен на мамилу; димензије су између 26·29/19-21 µ.. 
Прелази између ових двеју група нису 3апажени. 

Lepocinclis ovum (Ehr) Lemm. var. gracilicauda Defl. По

јединачни у јуну. Сви посматрани облици су крупнији од 

типа и сасвим одговарају облицима из Биљскоr Језера (Hor· 
tobagyi 1944). 

Lepociпclis glabra Drezepolski. Појединачни облици за

бележени у јуну крупнији су од типа. По извесним карак
терима приближују се var. Rociborski. 

Lepociпclis elongata (Swir) Conrad. Ретки у јуну, у оста
лим месецима нису забележени. Осим извесне разлике у ди

мензијама, осгали карактери одговарају потпуно облицима 

из Биљскоr Јез. (HortoЬagyi, 1944). 

Lepociпclis pseudotexta Coпrad. Налазе се у сва три го
дишња доба са малим максимумом у јуну. Облик различит 

од крушколиког до широко овалног. Структура мембране 

јако истакнута нарочито код старијих облика. Мембрана 

јасно жуто-мрке боје. Остали карактери као код L. texta (сл. 6). 

Lepocinclis pseudotexta Conrad. var. pachyderma (Defl.) 
Conrad. Оскудна појава овог обли~<а забележена је само у 

јуну. Карактеристична су извесна одступања од нормалног 

тина: димензије су увек нешто веhе од типске форме, мем

брана није нарочито дебела ни карактеристична, на базалном 

делу на место каудалноr продужетка налази се мала брада

вичаста мамила. ( сл. 7). 
Phacus trypaпon Pochmann. Одржава се појединачно у 

сва три .год. доба. По систематским карактерима одговара 

облицима из Биљскоr Језера (Hortobagyi, 1944)· 
Phacus brevicauda Swirenko. Чест је у мају, појединачан 

и јуну, у септембру н!iје нађен. По систематским каракте

рима највише одговара типу Prescott. Крупнији је о;;: нор

малног типа. 

Phacus longicaud1:1 (Ehr.) Duj, ssp. cordata Росhmапц. 

Појединачан у јуну, нешто чешhи у септембру. Облици вари
јабилни у погледу димензија hелије, положаја и дужине 

каудалноr продужетка. 
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Phacus pyrum (Ehr.) Stein. Јавља се појединачно само у 
јУНУ, Ћелија је симетрична, издуженог крушколиког облика; 

у базалном делу завршава се правим кау далним продужетком, 

димензије 50/19,5 µ. 
Trachelomonas volvocina Ehr. Овај облик је врло чест у 

сва три год. доба са максимума~ у септембру. Дијаметар 
посматраних облика је између 13-21 µ. 

Trachelomonas volvocina Ehr. var compressa Drez. emtnd. 
Defl. Овај облик забелажен је појединачно само у јуну. Ди

мензије 18,5/21 µ. Остали систематски карактери одговарају 

потпуно типу. 

' Trachelomonas hispida (Perty) Srein E'mend Defl. Врло чест 
у јуну и септембру, нешто ређи у мају. Облици су варија

билни по величини hелије, по облику и дужини бодље. 

Мембрана је бледо-жуто-мрке до жуто-мрко-црванкасте боје. 

Trahelomonas hispida (Perty) Stein var. duplex Defl. Овај 

облик нађен је само појединачно у јуну. Крупнији је од нор

малног типа. Бодље, које се налазе само на половима, разли

чите су дужине од малих квржица до за,тупастих бодљи 

3-4 µ lg. 
Trachelomones hispida (Perty) Stein var. creпulatocollis 

(Maskell) Lemm. Оскудна појава овог облика забележена је 

само у јуну. По не'<им систематским карактерима приближује 

се Yar. coroпata Lemm. 
Tracl1elomoпas armata (Ehr.) Steiп. Појединачан у јуну, 

чешhи у септембру. Посматрани облици су више-мање кон

стантних димензија. 

Trachelomonas armata (Ehr.) Steiп v. Steinii Lemm, emend. 
Defl. Појединачни облици забележени у јуну и септембру. 

Димензије : 50-56 µ. lg. 37-39 µ. lt. Бодље око задњег 

пола конвергентне до 13 µ. lg. 
Trachelomonas armata (Ehr.) Stein var. longispina Playf. 

emend. Defl. Појава овог облика забележена је само у сеп

тембру. Од систематских карактера карактеристичне су кратке 

коничне бодље на предњем полу које су густо збијене у не

колико неправилних редова. Врло дугачке 16 µ. конвер

гентне или праве бодље налазе се само на задњем полу. По 
осталом делу љуштарице бодље су кратке и ретке. Порус 

је са врло ниским цилиндричним грлиhем, чији је обод раван. 

(сл. 8). 
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Tracl1elomonas Sydneyensis Playf. v. grandicollis Defl. 
Појединачни облици нађени су у јуну и септембру. У систе

матском погледу наши облици налазе се између типске форме 

и Т. hispida форме (сл. 9;. . 
Trachelomoпas scabra Playf. var. longicollis Playf. При

лично чест у јуну и септембру, само појединачан у мају. Мали 

максимум у септембру. 

Trachelomonas superba Swirenko emend. DefI. Ретка по

јава овог облика забележена је ·само у септембру. Ћелија је 

широко овална са јаки~ коничним бадљама исте дужине по 

целој површини. Мембрана фино-тачкаста. 

Tracheloшoпas superba Swirenko v. Swireпkiana Defl. Оску
дан у јуну. Крупни облици су широко овални, са јаким ко

ничним бадљама по целој површини. На задњем полу бодље 

су знатно дуже. Порус је са кратким, цилиндричним грли

hем, чији је обод ситно назубљен. 

Trachelomonas lacustris Drez. Врло ретка појава овог 

облика забележена је само у јуну. Прилично константне ди

мензије посматраних облика показују увек исти однос између 

дужине и ширине hелије 2:1. Мембрана је светло жуто-мрке 

боје, фино тачкаста. 

Traclieloшonas Volzii Lemm v. pellucida Playf. Нађена је 

само у 3 егземплара у центрифуrираном материјалу од јуна 
месеца. Потпуно одговарају типич.ној форми. 

Tracheloшonas pseudo-caudata Defl. Јавља се појединачно 
у мају и· јуну. ОбЈшци су врло крупни 58/27,5 µ, имају широк, 
кратак каудални продужетак који носи каткада три кратке, 

оштре бадље. 

Strombomonas affinis (Lemm) Defl. Јавља се појединачно 
само у јуну. Код посматраних облика љуштурица је цилин

дрична и благо таласаста на боковим11. Предњи део проду

жава се у прав грлиh, чији је отвор кос; задњи део ЗqВр

шава се у прав каудални продужетак. Мембрана ·танка, 
глатка, бледо-жуто-мрке боје. Флаrелум дужи од тела. Ди-· 

~1ензије: 60.75- 6s,7 µ. lg. 26,5- 33 µ. lt. Општи изглед одго
вара Т. affinis~ var laevis. Од Middelhock-oвиx облика (Hidro
blologia, 1948 r. vol I р. 84, pl II figs 19 - 20) разликују се 

обликом љиштурице, пресеком грлиhа и много мањим ди

мензијама (сл. 10). 
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Eutreptia Lanowii Steuer. Забележен је појединачнu у 

центрифугираном материјалу од јуна месеца; У живом мате

ријалу није примеhен, веh само у фиксираном, те је његова 

идентификација прилично непоуздана. 

Astasia Dangeardii Lemn. Сасвим појединачан у јуну. Код 
свих посматраних облика мембрана је глат што не одговара 

типској форми. Остали карактери као у типа. 

Pteromonas Meyeriana Kabanov. Овај облик нађен је свега 
у три примерка у јуну. 

Distigma proteus. Ehr. Појединачна појава овог облика 

забележена је само у јуну. Облик hелије као код типа. Ди

мензије 47/13 µ. Главни бич дужи од 3/4 тела, споредни 

врло кратак. 
Chlamydobotris quarternari~m Ehr. v. rostratum Playf. На

ђени су појединачни облици само у јуну. У систематском 

погледу одговарају највише Playfair-oвим описаним облицима 

из Аустралије. 

У. талогу центрифугираног материјала налази се веhи 

број малих наноплактонских облика чија индентичност није 

могла бити одређена, тако да ова листа Flagelletae не прет
ставља потпун број Flagelletae Обедске Баре. 

III Dinoflagel\etae. Заступљене су са највише 6 врста и 
то само у летњем и јесењем аспекту. Играју важну улогу у 

квантитативном саставу фитопланктона септембра месеца. · 
Ceratium hirundinella О. F. М. Богат у јуну, максимим 

у септембру, оптимум у површинским слојевима воде до 

0,40 см. дубине. Општи изглед и карактери одговарају форми 
Robustum, али су димензије знатно мање од типске форме. 

Ceratium cornitum Clap. i Lachm. појединачан у јуну, 

нешто чешhи у септембру. Карактеристично је да сви посма

трани облици показују више-мање константну величину. 

IV Chlorophyceae. Ова група алга игра подређену улогу 
у саставу ф'итопланктона овог биотопа. Заступљена је са 27 
врста и варијетета. Веhина облика су само појединачне по

јаве летњег или јесењег аспекте, ма да су сви облици космо

политски и богато заступљени у свима другим! :сличним 

водама. 

Pandoriнa morum (Muller) Bory, оскудан у јуну, макси

мум у септембру. Колоније елипсасте, ређе лоптасте, 16-, 
ређе 32 - hеличне. 
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Eudorina elegans Ehr. Подједнако честе у јуну и сеп

тембру са маЈЈим максимумом у септембру; колоније 16-, 
ређе 32 - hеличне. 

Tetraёdron trigonum Naeg v. papilliferum (Schrбd) Lemm. 
Нађено је свега неколико примерака овог облика у јуну. 

Сви имају благо конвексне стране, што не одговара типу. 

На заобљеним угловима имају по једну брадавичасту папиЈЈу. 
V Conjugatae. Као допуна Chlorophyceae Conjugatae играју 

незнатну улогу у саставу фитобиомасе. Заступљене су укупно 

са 20 врста и варијетета. 
Closterium moniliferum (Bory) Ehr. Оскудан у јуну, мак

симум у септембру. Крупни облици достижу до 270 µ, Jg. 
Closterium acerosum (Schrank) Ehr. Сасвим појединачан 

у јуну, н\што чешhи у септембру. Димензије 575-686,5 µ. 
Веhина облика је много крупнија ОД типа и више се при
ближује var. elongata Breb. Међутим остали карактери одго
варају типској форми. 

Closterium acutum (Lyngb) Breb. Појединачан у јуну, 

оскудан у септембру. Димензије су прилично константне 

221-230 µ lg. Ћелије 25-27 пута дуже но шире. Један ред 
од 3-5 ситних пиреноида. По два гипскристала у ваку

куолама. 

Closterium aciculare. (Tuffen) West. Само појидиначне ин
дивидуе у јуну и септембру. Димензије 406-541 µ lg. Ћелије 
50-60 пута дуже но шире. Један ред од 8 врло ситних пи.
реноида. 

Cosmarium iшpressuluш Elfv. Нађено је свега неколико 

примерака у јуну у талогу фиксиране пробе. У септембру 

је нешто чешћи. Одговара потпуно типској форми. 

Cosmarium Meпeghinii Breb. Појединачне индивидуе на
ђене су у талогу фиксиране пробе у јуну. Димензије су врло 

константне: 18,5 µ. Jg. 25,85 µ,. lt. Istmus 2,65 µ. 
Staurastrum po1ymorphum Breb. Овај •облик јавља се по

јединачно у јуну, нешто чешhе у сецтембру. Димензије по

сматраних облика су прилично константне: 34,3 µ. It, 26,5 µ. lg, 
Ist. 6,5 - 7 µ,. Теме 3 - 5 .угла. 

VI Heterocontae. У лога ове групе алга је минимална. 

Заступљена је са свега три врсте. 

Ophiocytiuш capitatum Wolle форма Iongispina Lешш. 
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Нађено је свега, неколико егземплара у фиксираном 

материјалу семптембра месеца. Ћелије су махом са по јед

ном правом, 15, 85-31, 5 µ. дугачком бодљом на оба пuла. 
Ophiocytium (Sciadium) arbuscula. Нађена су свега два 

егземплара у талогу фиксираног материјала у јуну месецу, 

Закључак. На основу изложених података о испити

вању сезонског састава алга у једном окну Обедске Баре, 

долази се до следеhих закључака: 

1) Хидрохемиска анализа извршена само 19-IX-1948 г. 

у површинским слојевима окна даје прилично непотпуну слику 

хемиског састава воде. То отежава доношење извесних за

кључака о појави и џазвиhу · I;iеких планктонских облика . 
. Недостатак упоредне хемиске анализе и у другим моментима 
испитивања претсrавља велику празнину у испитивању ор

ганског света, нарочито фитопланктона. 

2) Поред типичних фитоценоза водених биљака, макро
флору Обедске Баре карактерише нарочито обилна фација 

Strotiotes aloides и Utricularia vulgaris као и uску дна појава 

Urtica kioviensis, која је овде први пут забележена и према 

томе претставља још једно ново налазиште у Војводини. 

3) Микрофлора Обедске Баре заступљена је са 151 
врстом и варијететом, не убрајају!ш кончасте алге и Diato
macea које овога пута квалитативно нису могле бити обра

lјене. Овај број је прилично велики чак и у поређењу са 

другим сличним водама у Војводини (у Биљско језеру Horto
bagyi Т, 1944 забележио је 171 врсту и варијетета; у Ко

пачком Језеру, према још необјављеним подацима, забеле

жено је око 160 врста и варијетета). Веhина облика су -
ако се тако може реhи - типични за еутрофни тип вода. 

Водеhу улогу у квалитативном погледу у сва три годишња 

доба имају Flagellatae, нарочито Trachelomonas-вpcтe, које су 
доста карактеристичне за Обедску Бару. Како инвентариза

ција алга у стални.м и привременим водама савског и ду

навског базена није до сада извршена, велики број забеле

жених облика претставља прве налазе за Србију са Вој

водином .. 
У квантитативном погледу у пролеlшој продукцији алга 

водеhу улогу имају кончасте алге и Diatomaceae, у летњој 
Flagellataea, у јесењој продукцији FlageJiataea задржавају 

водеhу улогу само у проби 3; у проби 1 и 2 оне се повлаче 
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пред обилним развиhем Cyanophyceae- и Ceratium hirundinella
плaнктoнoм. Појава образовања "воденог цвета" није забеле

жена ни у једном моменту испитивања. 

4) Прет~оставку да ово окно Обедске Баре припада 
еутрофном типу вода потврђује и поред недостатка упоредне 

хидрохемиске анализе, положај баре, богата макрофлора, 

квалитативно богата микрофлора са великим бројем типичних 

претставника еутрофних вода, дебеле наслаге муља органског 

порекла и прилична количина суспендованог летритуса. 
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CJ-IANGEMENTS SAISONIERS ПANS LA COMPOSIТION DU 
PHYTOPLANCTON DE L'OBEDSKA ВАНА (MARAIS 

DE IШPINO\10) 

раг Dагјпkа MПovanovjc 

Obedska· Вага (le Maгais de Kt1pinovo) est Ја pJt1s f?:Гапdе 
иш stagЋaпte du ba1ssi11 fluviatile de !а Save. Еп гealite c'est 
ш1 ancie11 шеапdге, шaintenaпt abandoпne; sitнe sш !а гive 
g·aucl1e du fleнve. Раг Је devoJoppeшent luxuгiaпt de Ја vegeta
tion aquatiqt1e, Је ргосеs d'e11vahisse111ent раг Jes heгbes а ete 
ассеlеге de шаniеге qне се шагаis вst асtне!lешепt tгansfoгшe 
ел uп vaste 111агесаg·е, пе pгesentaлt qне раг eпdгoits de rpetites 
:::нгfасеs d'eat1 ЈiЬге, a,uxqt1elles 011 dоппе ici le 110111 de "pнi.ts" 
Ol! de "lacs". Свs "lacs" пе co111111u11iquent avec Је fleuve et avec 
Jes autгвs pai·ties dн шегесаgе qн'a,u шошеnt d,e gгandes eaux. 
Le гeste du teшps се soпt de petits bassiпs isoJes et difficileшeпt 
эccessiЫes, doпt 1,е niveaн d'eau de;peпd d'infiltгations et de 
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pгecipitatioнs atшospheгiques. Les plus gта,нd с!е се:.; ,,pнits", 
ou "lacs" l'olJjet теше de cette etude, est sitнe а;џ voisiпaR·e iш
шecliat dll \1illag·e d'Ol)гez. Оп Јнi accede assez co111111ode111e11t е11 
сапоt, gтасе c'i ш1 petit сапа!, cгet1se а pa1·tiг dtt Ьогсl dн 111аге
сс1g·е et t'aisaнt paгtie de се ,,Јас". Се ,,!ас" а uне lопg·ненг d' 
епviгоп 800 111, uпе lагg·еш de 25 cl .ЗО et ш1е ргоfопdеш de 4 111. 

C'est рош Ја ргешiеге t·ois qt1e !'011 а essye cl1ez 1юt1s, раг 
le ,ргеsепt travil, d'etudieг les cl1a11ge111e11ts saisoлieгs dt1 pl1yto
plaлcto11. Mall1eшese111e11t, поаs 11'ayio11s poiпt Ј,а possiЬili:te de 
t'aiгe des aпalyses ci1iшiqt1es de !'еан si111t1lta11e111et а cl1aqt1e 
µгise d'ecl1a11tillo11s. · C'est poшqoi Ыеп des faits, гeia,tifs а !а 
co111positio11 qш1litatiYe et quaпtitatiYe c!t1 pl1ytopla111cto11 гesteпt 
шс111е11tапеше11t saпs explicatioп. 

L'ехшnеп dll pla11cto11 а ete fait daпs les cot1cl1es supeгficiel
ks cle l'eau !Љге dt1 "lac" (pгise 1 ), с!апs les coLtcl1es d'еан а .З ш 
cle рюfопdеш (pгise 2), a,iлsi qt1e daпs les coucћes d'eau ан 
f'oпd du сапа! (pгise .З). Les гesнltats des aпalyses qt11aШati\тes et 
c:t1antitati,,es de ce1s pгises опt ete poгtes al!x taЬleaJt1X I et II. 

Les diagтa111111es I, II et III do1111e11t uпе idee 1de la coшposi
tioп чt1a11titaћ,1 e dl! pl1ytoplaпctoл a1t1 шошепt d"ехашеп. 

Le пошЬге total des especes et des vaгietes obseгvees loгs de 
toнs les ехашепs s'eleve а 151. 

т:aspect ргiпtапiег est caгacteгvse раг uпе g·гапdе pauvгete 
Чl!alitaititve dн pl1ytoplaпcto11; sшtout daпs les pгises 1 et 2, da11s 
Je,sqllelles понs п'аvопs tгouve q11e des Flagelles, гepгesentes рат · 
t.!11 tгcs petit 110111Ьге d'especes et des Yaгietes ( 4, 7). Daпs les 
µгises d11 gгонре 3, l,es гepresentaпts pгincipaux юn.t les Algнe,s 
t'ilaшenteuses et les Diatoшees, le-squelles роuг le momeпt, n'ont 
pas ,pu ёtге deteш1i11ees. 

l!aspect d'ete e-st caгactbгise раг le plus gтапd 110111Ьге 
Ll'especes et des ,1aгietes (119). Les Flag·elles dошiпепt dans toutes 
les pгlises ауес les especes des genгes Tгacl1eloшonas, Pl1act1s, 
Lepociпclis, Eugleпa, toutes caгacteгistiqнes рош Је Mara,i,s dt 
K•ttpiпovo. 

L'aspect d'ailltoпшe рге,sепtе u,пе diшiпнtioп assez iшpoгta111-
te dн пошЬге d'espece,s et des yaгietes (77). Les Flag·elles gar
clent !еш· positioп dошiпапtе, avec le plus gтапd пошЬ·ге de шe
me,s гepгeseпtants caгacteгistiques des g·епге Тгас11еlоmопљs, 
Pl1aшs, Lepociпclis, Eug·Ieпa, de шеше qlle daпs l'asp~ct d'ete. 

Раг coi11seqt1eпt, a,u poiпt de vt1e qнalitatif, !а coшpositio11. 
saisoпieгe du pl1ytoplancton est 1рге,sqне tot1joar,s la шеше: il 
e;t coпstittie еп totalite ,он peu s'en faut раг ·des Flag·elles. L'a· 
spect ргiпtапiег du сапа! (prise 3), fai't ш1е exceptioп; Ја !е гбlе 
pгiпcipal опt les Diatomees et les Algues f'ilaшeп-teuses. 
Гласник Природњачког музеја Б 1-2 11 
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Au 1poi:11t de v1ue quaпtitatiif, !е pla11cto11 pгiлtaпier des couc!1E\Q 
cl'eau !iЬге dн ,,!ас" (pгise:s 1 e:t 2) et co:11sШue pair les Flagelles 
exclusiveшeпt (100%), avec !а do111ii11a11ce des especes dt1 g·епге 
Tгacl1elo111011as (60%). Au contгaiгe, dams le сапа! (pгise 3), le 
р la11cto11 for111e11t ,suгtout les Diatoшees (26,5 % ), et les Alg·ues 
Шaшeпteuses (73,2%), taпdis qt1e !а: рагt des Flagelles пе s'ele
'le qu'a 0,37 % , 

Le pla11cto11 d'ete, 1:огs de toute'S !e1s pгises, est сошроsе suг
tot1t de Flag·elles (63,6 % , 75, 1 % , 42,9 % ) avec la dошiпапсе cles 
especes du g·епге Tгacl1elo111011as (26 % , 40,2 % , 16 % ) . 

Le рlапсtоп d'autoшпe pгese11te, da11is toute1s les pгises t111e 
gтапdе diveгsite at1 poiпt""de vt1e qнaпtitaШ. Daпs les cot1ches 
superficieles de l'eau du !ас (pri'se 1) predoшiпeпt le1s iпclividнs 
de l'espece Ceгatiшn 11iгu11di11ella (57,7 % ), daпs les coнcl1es 
d'eau а 3 111 de prot'oпdeш (prise 2) le:s Cyaпopl1ycees (56,7%), 
et daпs !а coucl1e d'ещ1 du foпd du сапа! (pгise 3) les Flag·elles 
гesteпt aussi abo11daпt1s qu'au сош-,s de l'ete (43%). 

11 faut souligЋeг qн'at1 сошs cle recl1eгcl1es 011 п'а pas 
obse,гve l'acc-ш11platio11 de:s Alg·t1es а la suгface de l'eat1 (,,Неш 
d'eat1"). 

Le Maгais de iКt1pinovo appaгtie:пt, saпs coп>tгedit, анх eail!X 
dн type eutгophe ( d'apгes la classificatio11 de. Tl1ie11e111a1111-Naн-
111a1111), рагсе que c'est t1n 111aгais рен рюfолd, а pгoxiшite d,es 
tеггаiпs sous cultшes, avec нпе гicl1e veg·etat{oл aquatique, avec 
une g1ia11de quaпtite de detгitus еп st1spб11sio11 d'oгigiпe plaпcto
пique, 1111е va1se гicl1e еп st1bsta11ces огg·апiqне f огшееs ,sнr place, 
оп plia11cto11 qualita,tive111e11t tгes alю11da111t, pгese11ta11t нп gтапd 
пошЬге cl'espece1s caгacteгi,stiчues рош· les eat1x et1t•гopl1es. 
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ПРИ/lОГ СИСТЕМАТИЦИ РОДА RHAMNUS 
(са 1 сликом у тексту) 

Грчки ботаничар DiapuJis објавио је 1933/34 године свој 
рад "Zur Kentпiss der Gattung Rhamnus". У њему је обрадио 
врсту Rhamnus-a која расте у жупском региону Македоније и 
издвојио је као засебну - Rhamnus macedonica. - Међутим 

у "Beitrage zur Flora Macedoniens I", коју је издао Bornmilller 
1925 и код Hayek'a "Prodromus florae peninsulae balcanicae" 
из 1927 /31 год. у овом региону постоји само Rhamnus rhodo
paea Velen. 

Као битну разлику између ове две врсте Diapulis узима 
да су стоме код врсте Rhamnus macedonica Diap. развијене на 
лицу и на наличју листа и да тучак има троделан стубиh, а 

код Rhamпus rhodopaea Velen. стоме се налазе само ва доњој 
страни листа. а стубиh је дводелан. Он не истиче више ни

какве важније анатомске и морфолошке разлике између њих. 

Приликом обраде хербарског материјала из Македоније, 

који се налази у Ботаничком одељењу Природњачког музеја 

српске земље, поставило се питање систематског места жупске 

врсте Rhamnus-a из ове збирке. 
Рез;ултати прегледаног материјала изнети су у таблици 

(стр. 164). 
Из ове таблице види с,е да сви примерци Rl1amnus-a из 

Македоније, који су раније одреlјени као R11amпus rlюdopaea 

имају развијене стоме на горњој страни листа, али њихов 

број код разних примерака јако варира. Тако код неких на 

површини од 4 mш2 развијено је преко 100 стома, док код 
других на 2,5-5 mm 2 има их свега око 1-2. 

Друга особина (у колико је делова подељен стубиh) 

није се могла одредити за сваки примерак, јер се материјал 

сакупљао у разна годишња доба, те на многим примерцима 

нема ни цветова ни плодова. Међутим, на оно мало приме-

11 * 
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1 Пчиња, манастир 
св. Богородице 

-
2 Прилеп, Гњилиште 

-

3 Штип, Ново Село 

-
4 

Демир Капија, 
Калуђери 

5 Штип 

-

6 Нови Дојран 

-
7 Штип, Брегалница 

-

181 
Пчиња, Ушhе 

Врста станишта Облик стубиhа 

Кречњачке стене; осирома-
троделан 

шена псеудомакија 

оrолиhене гранитне стене 
дводелан, 

ч етвороделан 

" 

кречњачке стене; псеудомакија 

гранитне стене 

оrолиhене андези,ске стене 

гранитне стене; проређен 
шибљак 

1 

кречњачке стене 

1 

Број .стома на одређеној површини 

горње стране листа 

170 стома на 4 мм2 

80 стома на 1,5 мм2 

40 стома на 3 мм~ 

40 стома на 3 мм2 

39 стома на 3 мм2 

35 стома на 2,5 мм2 

33 стома на 2 мм2 

1 
30 стома па 2,5 мм~ 
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91 Велес, Дервен Клисура кречњачке стене 
1 

10 Демир Капија, сев. страна 
кречњак; осиромашена 

дводелан 
псеудомакија 

11 Uрна Река, Врапче 
стрме оголиhене 
кречњачке стене 

На планини Галичица из-
кречњачке стене; осирома-

код веhине дводе-
12 међу Лреспе и Охрид- лан, на мањем бро-

ског Језера 
шена псеудомакија 

ју цветова тродел. 

13 Штип, јужна страна гранитне стене троделан 

-
14 Рајачка Река кречњак; шибљак 

-

15 Демир Капија, Дрен кречњак; осиромашена 

псеудомакија 

16 Петрина, Исток кречњачке стене 

17 Текир, Бугарска кречњачке стене, клисура 

118 
Струмица, Uарева Кула 

1 

1 

силикатне стене 1 

1 

·~,, ..... ~,~~-""---....-................... ,, ............ -. ...... _~ ......... ~ ........ ,____,_,_._; .... :,1 ........ ....,,)~--... , .... -.-

28 стома на 2 мм2 

25 стома на 2,5 мм2 

24 стома на 2 мм' 

16 стама на 1,5 мм" 

15 стама на 3,5 мм2 

11 стама на 2 мм2 

11 стома на 5 мм2 

10 стама на 1,5 мм2 

8 стома на 3 мм2 

7 стама на 3 мм2 
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\О НАЛАЗИШТЕ 
"'1 
Q) 

Р< 

19 Између Велеса и Штипа 
(код мајдана) 

20 Село Радуша код Скопља 

-

21 Преспа, Сир-Хан 

-
22 Катлановска Бања 

-

23 Струмица 

24 Трпезица (Охрид) 

-
25 Штип, Ново Село 

-

1261 Штип, Брегалница 

Врста станишта Облик стубиhа 

\кречњачкестене;осиромашенаl 
псеудомакиЈа 

кречњачке стене; шибљак 

кречњачке стене; осиромашена 

псеудомакија 

кречњачке стене 

андезитске стене; осиромашена 

псеудомакија 
. 

кречњачке стене 

гранитне стене 

гранитне стене 

1 

Број стома на одређеној површини 

горње стране листа 

1 7 стома на 3 мм2 

1 

6 стома на 1,5 мм2 

6 стома на 2 мм2 

6 стома на 2 мм2 

5 стома на 3 мм2 

4 стома на 2,5 мм2 

4 стома на 2,5 мм2 

3 стома нн 2 мм2 

1 
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27 Струмица, Вељуса 
1 

-

28 Тополка, Велес 

29 Дренова, Градско 

30 Пештани, Охридско Језеро 

31 Рајачка Клисура између 
Градског и Прилепа 

32 Струмица, Порај Клисура 

33 Ђевђелија, Грчки Рт 

-

34 Демир Капија 

-

~5 Охрид, св. Петка 

-

1361 
Шар П1rанина, село Радуша 

кречњачке стене троделан 

кречњачке стене 

кречњак,проређен шибљак 

кречњак; осиромашена 

псеудомакија 

кречњачке стене; шибљак 

андезит; осиромашена дводелан и 

псе у домакија троделан 

кречњачке стене; осиромашена 

псеудомакија 

-
кречњак, псеудомакија 

кречњачке стене; 

осиромашена ·псеудомакија 

кречњачке стене; шибљак lдводелан,троделан 
и четвороделан 

3 стоме на 3 мм2 

3 стоме на 3 мм2 

2 стоме на 1,5 мм2 

2 стоме на 1,5 мм2 

2 стоме на 1,5 мм2 

2 стоме на 2 мм2 

1 стоме на 2,5 мм2 

2 стоме на 3 мм2 

1 стоме на 2,5 мм2 

1 стоме на 5 мм2 

1 

::::Ј 
"О 
:,: 
:а 
о ..., 
,., 
:,: ,., 
>-! 
(1) 

з:: 
i,, 
>-! 
:,: 
.t:: 
:,: 

"О 
о 
):, 
i,, 

лЈ 
::r 
i,, 

а 
::, 
s:: 
"' 

о, 

-..:, 



168 Лепосава Всселнчиli 

рака са цветовима или плодовима, утврђено је да и ова осо

бина није константна. Тако неки примерци имају троделан. 

а неки дводелан стубиl1, док су стоме и код једних и код 

других развијене на горњој страни листа. А на. једном при

мерку са Шар-Планине, ИЗ околине села Радуша, у једним 
цветовима су развијени троделни а у другим пвољелни или 

четвороделни стубиhи (сл. 1 ). 

Сл. 1 

Hl1a11111нs rl10clopaea Vel. 
(Шар Планина, околина села· Радуша) 

1. дводслан ) 

2. троделан ft плод и стубнli 
3. четвороделан 

На основу тога што су стоме развијене и на лицу и на 
наличју листа, ови примерци из жупских предела Македоније 

могли би се убројати у врсту Rha111nus шacedonica Diap. 
Али пошто број стама на лицу листа јако варира, као и по
дељеност стубиhа, поставља се питање да ли се на основу 

ове две особине које наводи Диапулис стварно могу поде
лити претставници рода Rhamnus из М!!кедоније у две врсте 
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Rhaшnus шac'.:donica Diap. и Rlшшnus rhodopaea Velen. Тако, 
ако се узме у разматрање прва особина - положај и број 

стома, одмах се намеhе и питање станишта на коме се 
развијала посматрана биљна јединка, као и питање положаја 

анализираног листа, да ли се налазио у сенци или на 

светлости. Познато је да различити утицаји спољашње сре

дине условљавају и различите животне процесе, који са своје 

стране утичу на грађу организма, јер "форма се не може 

одвојити од садржаја" 1
) 

Да бројност стома зависи од спољашњих фактора који 

утичу на интензитет транспирације и асимилације, формули

сано је законом В. Р. Зеленскоr: да лист према свом поло

жају има ксерофилну или мезофилну грађу. 
Према' томе да би се утврдило да ли у жупском региону 

Македоније постоје две врсте Rhaшпus-a (Rhamnus macedo
пica Diap. и Rl1aшnus rhodopaea Velen.), или једна полиморфна 
врста Rhaшnus rhodopaea Velen., потребно је прегледати и 

упоредити што више материјала. При томе треба водити ра

чуна о еколошким приликама под утицајем којих су се раз

вијали испитивани примерци. 

L i t е г а t u г а: 

1. L. l)iapнlis: Zt1г Ксппtпis dсг Gatitщt1,· Rl1a11111t1s (I~epeгt. spec. ПОУ. 1·eg· 
yeg-et., 1934, Н. 33). 

2. Hayek: Рrоdго.пш, floг21e peпiпsu,lae balca11icae (Repe1·t. spcc. ПОУ. 1·cg 
,,eget., 1927, (31, Bod. 33). 

3. ВогпшШlсг: Bri,tгiige zш- Floгa Macedoпieпs I, 1925. 
4. Б. А. Келлер: Основы эволюции растений 1948. 

Rl~SUME 

CQNTRШUTION ;:\ la CONNAISSANCE dy Gепге RHAMNUS 
р а г 

L. Veselicic 

L'espt'ce dll g·епге Rl1am1шs, cгoi,ssaпt daпs la zопе meгidio
гale de !а Macedoiпe, а ete dеtеплiпе раг ВогпшШ!ег соmше 
Rl1a111ш1s гlюdораеа Vel. 

1
) Б. А. Келлер: Осi-ювы эволюции растений, 1946. 
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La botaniste grec Diapulis croit po-uvoiг affirmeг que daпs 
cette meme zone existeпt en н~alite deux especes de Rhaшrшs: 
l'une, Rl1. г11оdораеа, caгa1cteгisee раг Ја pгesence de stoшa,tes 
suг Ја seuJe face infeгieure des feuilles et раг ш1 pi.stil ЫЈосu
Ја.iге, tandis que J'autгe, RJ1. maoedoпica, sp. novщ Diap., pos
sc:de des ,stoшates suг Je,s deux f aces des feuille1s et ш1 pistil 
ti·i!oculai.гe. 

Арге~{ avoiг. examine Jes exeшpJaiпeis du g·епге Rhanшus, 
proveпaпt de Ја zоле еп question et (oaseгves a,u Museum d'Hi
s1.oiгe Natuгelle du Pays SегЬе, J'auteuг co11rstate que Jes сагасtе
геs pгis en consideratioп раг DiapuJis soпt tres _instaЫes. 

La question se pose des avoiг si еп Macedoiпe 11ou,s avons 
rcellement affa:iгe aux deux especes de Rl1a11111us ou а uпе se,иle 
qy_i seгait роlушогрhе. Daпs се dегпiег cas 011 dev1·ait etablil· 
est-ce que ceгtai,111s са1гасtегеs пе soпt pas lies aux co11ditio11s eco
log·iques deteгшiпees. 

РЕЗЮМЕ 

I{ ПОЗНАНИЮ РОДА RHAMNUS 

Лепосава Веселичич 

Вид R11ашпнs-а распростра:ненный в ниж!не,м поясе Маке
до:нии, опрещеляЛЈся Boгшni.illeг-oм как Rh. гЈюdораеа. 

Впосл,едствии Диапули1с (Dic11pulis) у,ста:1-ювиЈr что в этом 
поясе нахо,дятся два вида: RJ1. 1·J10dopaea и RJ1. шасеdопiса. У 
пер,вого вида устьица раэвиты тою,kо на ни:ж1ней стороне ли
ста и •столбик двойной , а у д:ругого ('RJ1. шасеdопiса) устьица 
находятся на верхней и на нижней стqроне листьев и ·СТОЈ16И1< 
тройной. · 

После пров-ерки материала рода Rhашпнs из ,ниишего 
пояса Македо:нии, которым располагает Бота1ническое отде
ление Бстественно-историческ,го музея Се:рбии '13 Белграде, 
выяс:н1ююсь что эти дв,е особењности очень варьи!Руют. 

Возниюrет вопрос имеем ЈIИ мы в Ма1кещони:и дело с дву
:v1я видами или 1с одним - пољиморфным. Во в·ю,ро.м случае 

~нужно будет выяснить не будут ли изве:сrные признаки свя-
заны с определенными экологичео1<ими услов~иями. · 



Борис Петров 

ПРИЛОГ СИСТЕМАТИЦИ И ГЕОГРАФСКОМ 

РАСПРОСТРАЊЕЊУ ВОДЕНИХ ВОЛУХАРИЦА 

(ARVICOLA TERRESTRIS L.) У СРБИЈИ 

Систематика рода Arvicola у Југославији, а исто тако и 
ван ње, нарочито у Западној и Средњој Европи, је још увек 

нејасна. Ова група волухарица се с правом сматра једном 

од најтежих у систематском погледу. Меlјутим, такве групе 

су у исто време и најинтересантније јер пружају богат ма

теријал за разумевање питања постанка и еволуције врста и 

њихових нижих систематских категорија. 

Питање на колико врста се дели род Arvicola није раш
чишhено. О. S, Miller (3) је 1912 године разликовао седам 

врста које живе у Европи (без европског дела Русије). То 

су: l) Arvicola amphiЬius L., 2) А. sapidus Miller, 3) А. ter
restris L., 4) А. italicus Savi, 5) А. illyricus Bar. - Ham., 6) А. 

musignani Sel. - Long. и 7) А. scherшaпn Shaw. М. А. С. 

Hinton (1) 1926 године смањује број врста на четири: А. ampl1i
Ьius, А. sapidus, А. terrestris и А. schermann, док А. italicus, 
А. illyricus и А. musignani прикључује као подврсте основ
ној врсти А. terrestris. С. И. Оrнев (5) 1933 године долази до 
закључка да А. terrestris и А. amphiblus треба спојити у једну 
врсту и да се према правилима номенклатуре има задржати 

назив А. terrestris. На тај начин су остале три врсте рода 

Arvicola, али, као што hемо видети даље, ни самосталност 

ових врста не може да се сматра дефинитивном. 

О воденим волухарицама Југославије имамо врло мало 

података у литератури. 

Barret-Hamilton је 1899 године описао из Босне (без бли
жих података о месту налаза) А. illyricus, која је према ди

јагнози слична А. italicus али се одликује од ове беличасто
сивом бојом длаке на доњој -страни тела. Описивање ове 
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форме је извршено на основу једног примерка чија је ло

бања вероватно повређена јер се његова 1(0Ндилобазална ду

жина и извесне друге димензије лобање не наводе (3). У по
менутим горе радовима G. Miller-a и М. Нiпtоп-а не нала

зимо нових података о систематици водених волухарица са 

Балканског Полуострва. Једини нови моменат је припајање 

А. illyricus као п'одврсте основној врсти А. terrestris које је 
извршио Hinton. 

Касније су водене волухариц~ које су у Србији били 

прикупили В. и Е. Мартино и писац овог рада одре!ји

ване мање-више провизорно као А. t. Шyricus. В. и Е. Мар

тино (2) описујуiш нову планинску подврсту из Македоније 

А. t. korabensis, која се према дијагнози одликује од А. t. illy
ricus мањим димензијама, наводе за А. t. Шyricus кондило
базалну дужину лобање 38-40 мм. Меlјутим ово није кон· 

дилобазална дужина примерка из Босне на основу кога је 

Barret-Haшiltoп описао А. t. Шyгicus*, веh водених волуха

рица које су до тог времена биле сакупљене у околини Бео

града и на Копаонику. Писац је касније та1<0!1е одредио во

дене волухарице са Копаоничких планина као А. t. illyгicus (6). 
Одређивање је било извршено на основу боје длаке (бели

часто-сива боја на доњој страни тела), док значај кранио

лошких карактера услед недостатка упоредног материјала 

није био довољно оцењен. · 
Ово је све што имамо у литератури о воденим волуха

рицама у Југос.r1авији. Дакле, само несигурне податке да у 

централном делу земље живи подврста А. t. illyrict1s Bar. -
Наш. и да у Македонији на планини Кораб живи ситнија 

подврста А. t. korabeпsis V. et Е. Martino. 

У току последњих година писац је прикупио серије во

дених волухарица у околини Београда, на Старој Планини и 

на Власинској Тресави. Материјал из последња два места 

прикупљен је 1947 године у оквиру ращ~ у Институту за 

екологију и биогеографију Српс~е Академије наука. Осим овог 

материјала писац је користио и материјал В. Е. и Е. В. Мар

тино, којима на овом месту изражава захвалност на преду

сретљивости. 

*) Према другим димензијама лобаље овог 11римсрка његова конди
лобазална дужина треба да износи око 38 мм. 

. 
1 

1 

11 
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Нови материјал oмoryhyje да се изврши ревизија доса

дашњих података о систематици А. terrestris у Југославији, 

да се да преглед географског варијабилитета водених волуха

рица у Србији ·и да се додирне питање зависности варија
билитета ових глодара од средине у којој живе и начина 

живота. За разјашњење питања систематике водених волу

харица на целој територији Југославије недостаје материјал 

из других република. Нарочито се oceha недостатак матери
јала из северо-западних крајева земље, где живи А. scl1erшa1111 

Shaw (8. и Е. Мартино, iп litteris). 

Серија водених волухарица из околине Београда, која 

је сакупљена највеhим делом на Макишу*), не може да буде 

одреlјена као А. t. illyricus Ва r.-H аш. Волухарице из око

лине Београда се одликују тамном бојом длаке на доњој 

страни тела која варира од сиве са риђом нијансом до тамно 

сиве (скоро црнкасте) са жуhкасто-мрком нијан.сом, а није 

беличасто-сива као код А. t. illyricus. Само релативно мали 
проценат примерака из околине Београда (до 20°/0) има бели
часто-сиву боју доње стране тела. Осим тога се београдске 

водене волухарице разликују од А. t. illyricus и веhим ди· 
мензи јама. 

По боји доње стране тела београдске водене волуха

рице су сличне опису А. t. italicus из Северне Италије, али 

се јасно разликују од ове поп.врсте крупнијим димензијама. 

Варијационо-статистичко упоређење кондилобазалне дужине 

лобање убедљиво показује разлику између водених волуха
рица из околине Београда и из Северне Италије (према ди

мензијама које наводи О. Miller). 

1 Кондилобазална дужина лобање у милиметрима 

____ ,_136,ol 36,5137,ol 37,513s,ol 38,5139,ol 39,5/ 4о,о/ 4о,5/ 41,о/ 41,5 

1 :~~к~~;:~:.;~ / -11 ! 1 1 О 1 8 1 2 \ 2 11 \ 1 11 1 2 \ 1 

1 :r'ь,;:;,~::: 1 , 1 ' 1 ' 1 ' 1 ' 1-Н --Н -Н -1 
М --М2 

Експонент разлике t ""= V- 1
- - = 4.9 

т1' + пz22 
*) Макиш - водоплавни терен поред десне обале Саве који је у 

воследње време веh скоро потпуно исушен. 
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Разлика се види и у дужини стопала. Док код А. t. italicus 
стопало варира од 27 до 29 мм, код београдских примерака 
оно варира најчешhе од 28,3 до 31,2 мм (међу 20 одраслих 
примерака има три изузетка чије стопало износи 26,О, 27,2 
fl 27,5 мм). Просечна дужина стопала 20 примерака из око-
лине Београда је изнад 29 мм. · 

Боја крзна водених волухарица из околине Београда има 

извесну сличност са описом боје А. t. terrestris из Сканди
навије (према G.. Miller-y). Међутим и од ове подврсте наше 
волухарице се разликују величином као и краниолошким 

карактерима (релативно веhом дужином реда кутњака и фор

мом интерпариеталне кости). Варијационо-статистичко уrюре

ђење кондилобазалне дужине лобање водених волухарица из 

околине Београда са примерцима из Скандинавије које на

води О. МШеr (3) показује да је разлика измеlју њих реална 

- експонент разлиr<е t = 2,83. 

1 Кондилобазална дужина лобање у мшшметрима 

______ l 36,ol 36,5\ 37,0I 37,513s,o\ 38,5\ 39,о\ 39,51 40,0\ 40,5141,о\ 41,5 

1 
Број примерака 1 -11 \ 1 \ о I s 1 2 1 2 \ 1 11 Ј 1 1 2 ј 1 из окол. Беогр. \ 

---'---'---'-----'----•---с------

1 ::~К:l~:::~:в:~: 2 
l 1 1 

2 
1 Q l 1 l 1 1 

2 1-1--1-1-1-1 
Подаци о величини А. t. terrestris које даје С. И. Огнев 

(5) чине још вероватнијом разлику између наших волухарица 
и А. t. terrestris. На основу прегледа 50 примерака А. t. terre
stris Огнев пише да кондилобазална дужина лобање ове 

подврсте варира од 33,2 до 37,3 мм. (М = 35,2 мм). Према 
Огневљевим подацима боја доње стране тела код А. t. terre
sttis је "grau-Ыeigrau шit leichtem okerge!Ьeш Anchauche" док 
је:коп. веhине прим€рака наше серије приметно тамнија. Дакле, 

Р "дене волухарице из околине Београда не могу да бу ду 

идентификоване ни са основном подврстом А. t. terrestris L. 
Наше водене волухарице показују извесну сличност са 

описом двеју подврста које живе у европском делу Совјет

ског Савеза - А. t. tataricus О g n е v ( ок. Казањи, реке С ура, 
Вичегда и Кама) и А. t. tauricus О g пе v (ок. Мелитопоља, 
источно од доњег тока Дњепра) (5). Али и поред те слич
ности није могуlшо идентификовати наше водене волухарице 
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ни са једном од ових подврста јер се оне разликују од њих 

у низу карактера. 

Од А. t. tataricus београдске водене волухарице се раз
ликују веhим димензијама (кондилобазална дужина лобање, 

дужина реда кутњака и др.), релативно ужом лобањом (однос 

зиrоматичне ширине према кондилобазалној дужини је код 

наших примерака просечно мањи) и положајем интермакси

ларних костију у односу на назалне: док код А. t. tataricus 
интермаксиларне кости не залазе за задњи крај назалних 

костију или залазе само врло мало, код примерака из око

лине Београда интермаксиларне кости скоро увек приметно 

залазе за задњи крај назалних, понекад и до 2 мм а просечно 
за 1,2 мм. 

Од А. t. tauricus наше водене волухарице се разликују 

веhом алвеоларцом дужином реда кутњака (апсолутна ду

жина, а нарочито релативна у односу на кондилобазалну 

дужину лобање), мањом дужином шава између ossa parietalia, 
већом ширином ових костију (односно простора оивиченог 

скулптуром) и бојом крзна (код А. t. tauricus боја је с доље 

стране тела, као и код А. t. terrestris, ,,grau-Ыeigrau mit 
leichtem okergeIЬem Anchaщhe"). 

Судећи по цртежима у раду С. И. Огнева (5) водене 

волухарице из околине Београда се разликују оµ. поменутих 

двеју подврста још и кројем носних костију које су код 

наших примерака приметно уже у предњем делу. 

Водене волухарице врло сличне беоrрадским како по 

краниолошким карактерима, тако и по боји крзна живе у 

Војводини (Банат: Панчевачки Рит, Нови Бановци, Опово, 

Ечка). Разлика између њих би могла да буде та, да су међу 

банатским воденим волухарицама чешhи него у околини 

Београда примерци са светлијом бојом крзна на доњој страни 

тела. Међутим, на основу до сада прегЈЈеданог материјала по 

том питању не може да се да дефинитиван одговор. 
Пошто се водене волухарице из околине Београда и 

из Баната не могу одредити као ниједна од до сада позна

тих подврста описујем их у овом раду као нову (детаљнији 

опис на крају рада). 

Водене волухарице са Копаоничких планина (Суво Ру

диште и околина села Лукова) имају тако изразито карак

теристичан крој носних костију да би rio том карактеру 
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могле бити идентификоване са воденим волухарицама из 

Шпаније и Јужне Француске. које се сматрају засебном врстом 

Arvicola sapidus Miller. Ова врста је издвојена на основу 

специфичног кроја носних костију, чији је предњи део јако 

проширен тако да је ширина ових костију приб.•rижно јед

нака половини њихове дужине и скоро једнака ширини 

ро струма. Према подацимп које даје М. Hinton (1) ширина 

Сл. 1. Arvicola terrestris 
martinoi ssp. nov. N2 646 Е. 1. 
тип; око 2 Х повеhано*. 

Сл. 2. Arvicola terrestris stankovici 
ssp. nov. М 340 Р. тип; 
око 2 Х повеhано. 

носних костију код А. s. sapidus Miller износи 45,6 и 45,4°1о 

њихове дужине а код А. s. te:-iebricus Miller 49, 1 и 50,8°/0 • 

~рој носних костију код водених волухарица са Копаоника 

потпуно одговара дијагнози Arvicola sapidus : у предњој по

ловини су ове кости знатно шире него у задњој, однос њи

хове ширине према дужини изражен у процентима износи 

код одраслих примеракя. са Сувог Ру дишта 50¾, 49¼, и 

*) Цртеже лобања и слушних кошчица израдио је акад. сликар 

М. Беренђија, коме изражавам захвалност на врло прецизном и паж
љивом раду. 
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46,9¾ а код примерка из околине Лу((ова 45,2¼, ширина 
носних костију износи просечно око 90¼ (85,2-96,l°!o) ши
рине рострума. Копаоничке водене волухарице се разликују 

потпуно сигурно (без прелазних примерака) по rра9и носних 
костију од А. terrestris из околине Београда, код којих су 

ове приметно уже, тако да ширина износи просечно само 

око 40¾ (34,9-44, 1 ¼) њихове дужине и 75q/o (67,7-79,6°/о) 
ширине ро струма. 

Међутим, издвајање А. sapidus као засебне врсте на 

основу само једног карактера не можемо да сматрамо пра

вилним. Ово потврђује и чињеница да у другим местима на 

територији Србије налазимо водене волухарице које везују 

потпуним низом прелаза крој носних костију I<арактеристи

чан за А. sapidus са нројем карактеристичним за А. terrestris. 
Примерак из околине Прокупља, поред других прелазних 

карактера између копаоничких и београдских водених волу

харица, има и прелазну грађу носних костију, које су уме

рено проширене у предњем делу и чија ширина износи 

44,5°/Q њихове дужине и 82,4¾ ширине рострума. Серија во
дених волухарица са Власине садржи потпуни низ прелаза 

између кроја носних костију примерака са Копаоничких пла

нина и из околине Београда, и то како у погледу опште 

форме носних костију, тако и у погледу односа ширине нос

них костију према њиховој дужини (39, 1-46,9¼) и према 

ширини рострума (80,8-93,0¼), Према томе копаоничке во
дене волухарице не можемо да издвојимо као посебну врсту 

А. sapidus, веh их морамо одредити ка.о А. terrestris. 
Што се тиче припадности географској раси (подврсти), 

копаоничке водене волухарице не можемо да идентифику

јемо ни са једном од до сада познатих. Оне не могу бити 

одређене као А. t. i\lyricus јер се разликују од ове кројем 

носних костију*, бојом крзна горње стране тела и веhим 

димензијама. Од других подврста А. terrestris оне се разли
кују, осим кроја носних ностију, релативно дугачком лобањ

ском чауром, великом интерорбиталном ширином, релативно 

* Према подацима из Hinton-oвor рада (1) однос ширине према ду
жини носних костију изражен у процентима износи код А. t. illyricнs 

42,6¼, а код блиске подврсте А. t. italicнs 40,6¾ и 42,2¼, 

ГЈ/аспик ПрирQДњачкоr хувеја Б 1-2 12 
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слабо испруженим напред горњим секутићима и окомито по

стављеним по.тиљачним костима, димензијама (тела, лобање, 

кутњака), бојом крзна, · која је зеленкасто-сура на леl1 ној 
страни и беличасто сива на трбушној, као и неким другим 

r<арактерима, тако да водене волухарице са Копаоничких 

планина морамо да издвојимо у засебну подврсту, коју опи

сујем у овом раду (детаљнији опис на крају). 

Сл. 3. Arvicola terrestгis cerпjavskii ssp. поv. N 150 Е. !., тип, око 2 Х повеhано, 

Водене волухарице са Старе Планине (Понор изнад 

села Дојкинuи) такође се овде описују као нова подврста 

јер не могу да буду одређене нити као једна од досада по

знатих подврста, нити као једна од нових, из околине 

Београда или са Копаоничких планина. Иако су волухарице 

са Старе Планине сличне у извесним карактерима са копа

оничким (на пример, боја крзна) а у другим се приближа

вају волухарицама из околине Београда (извесни кранио

лошки карактери) оне се не могу сматрати прелазном фор

мом између ових двеју подврста јер се у низу карактера 

јасно разликују и од једне и од друге. Оне се одликују 

кројем носних костију, веhом дужином foramina incisiva, 
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релативно слабије развијеним кутњацима (однос алвеоларне 

дужине реда кутњака према кондилобазалној дужини лоба

ње), слабо израженом фосоријалном rpaljOM лобање и извес
ним другим карактерима. Носне кости код старо-планинских 

водених волухарица су, ~а разлику од београдских, рела

тивно широке, али нису заобљене са стране у својој предњој 

половини као код копаоничких, бочна ивица носних костију 

је код ве!шне примерака претстављена скоро правом линијом, 

горња површина носних костију, нарочито у задњем делу, 

је мање-више пљосната, док је код београдских примерака 

јако засво!јена, а код копаоничких умерено засво!јена. 

Правилност издвајања горњих трију подврста потвр

ђује и упоређење њихових слушних кошчица, чекиhа и нако

вања, чија се грађа добро разликује (види слику 4). 
Водене волухарице са Старе Планине, као и волухарице 

са Копаоника, одликују се зеленкасто-суром бојом длаке на 

леlјној страни тела која се добро разликује од кестењасто

мр1<е боје волухарица из околине Београда и Прокупља, 

као и из околине Подујева (река Лаб) и са Власине (Власин

ска Тресава и река Власиница), о којима he бити речи даље. 
На Сувом Рудишту и на Понору водене волухарице живе 

крај мањих планинских поточиhа чије су обале зарасле гу

стим биљним покривачем, док у другим набројаним местима 

оне живе поред река, канала и бара, где су у њиховој око

лини у веhој мери заступљени мрки и жуhкасти тонови го

лог земљишта. У раду о сисарима Копаоника (6) био сам 
претпоставио могуhност издвајања наших планинских воде

них волухарица са зеленкасто-суром бојом леђне стране тела 

као засебне морфе која је везана за услове живота у суб

алпиској зони. Меlјутим, низ краниолошких карактера код 

водених волухарица са Копаоника · и са Старе Планине 
(као што је грађа слушних кошчица, носних костију и др.) 

показује да су оне претрпеле много дубље промене и зато 

се не могу сматрати само морфама веh географским расама 

код којих се слична боја развила паралелно. 

Серија водених волухарица сакупљена на Власинској 

Тресави и у горњем току реке Власинице одликује се од во

лухарица из околине Београда, са Копаоника и са Старе 
Планине. Многи њихови карактери заузимају прелазан поло. 

12 
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жај између ових тpl'ljy подврста. То се нарочито односи на 

грађу слушних кошчица и носних костију. Релативна дужина 

лобањске чауре је нешто веhа него код београдских приме

рака. Граlја лобање је сла@о фосоријална. Димензије су нешто 

ситније него код волухарица из других крајева Србије. Боја 

крзна је кестењасто-жуhкасто-мрка озго и беличасто-сива, 

често са риђом нијансом, оздо. Са власинским воденим во

луха рицама је сличан примерак са Косова Поља (околина 

Подујева). Није искључено да ове волухарице претстављају 

Л. t. Шyricus и да he даља испитивања, нарочито у Босни, 

потврдити претпоставку В. Е. Мартино (in litteris) да се ареал 
А. t. illyricus пружа широким појасом од Босне преко Ко

сова даље према истоку. 

На тај начин у Србији разликујемо следеће географске 

.Расе водених волухарица: низинску, која живи у северном 

делу и чије прелазне примерке ка другој, планинској подвр

сти из централног дела Србије налазимо у околини Про

купља. Tpeha, такође планин·ска подврста живи у источном 
делу Србије. На југу пак имамо четврту форму, која је, ве

роватно, блиска босанској А. t. illyricus. 
На овом месту немоrуhно је детаљније обрадити питање 

међусобног односа такозване "водене" и "сувоземне" форме 

Arvicola, јер је материјал прикупљен највећим делом само у 

једном типу станишта - на обалама бара, река и потою1. 

Само су два примерка ухваhена релативно далеко од водr, 

један на Калемегдану, а други у Професорској колонији у 

Беоrрнду. Ипак и овај материјал пружа интересантне по

датке. 

Као што је познато, код волухарица из рода Arvicola 
се разликују "водене'' или акватичне форме, које живе поред 
река, потока, бара итд. и које су у веhем степену прилагођене 

на водени начин живота, и "сувоземне" или фосоријалне 
форме, које живе у стаништима удаљеним од воде и прила

го!јене су на сувоземни (или, тачније, подземни) начин жи

вота. Ове форме се разликују морфолошки. Главним карак

терима акватичних форми се сматрају : 1) слабо испружени 

напред горњи секутиhи, 2) мање-више оком.по постављене по
тиљачне кости, 3) релативно издужена лобањска чаура и 
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мање-више косо на уздужну осовину лобање, 3) лобањска 

чаура је релативно кратка и 4) крзно је фино и нежно. 

Изразита акватична форма је А. t. ampЬiblus, која живи на 

Британским Острвима и која је дуже време била сматрана 

засебном врстом. Међутим, пошто се показало да се варија

ције њених карактера једним делом поклапају са варијаци

јама А. terrestris, код које су у веhој мери изражени фосо

ријалнй карактери, А. amphiblus је спојена са А. terrestris у 
једну врсту. У Западној и Средњој Европи живи екстремни 

фосоријални облик А. schermann. Прелазни облици између 

ове форме и А. terrestris нису утврђени, тако да се она сма
тра аасебном врстом. 

С. И. О r нев (4) на основу испитивања водених волу
харица из европског дела Русије сматра да акватична и су

воземна форма водене волухарице могу да живе у разним 

стаништима истог места, дакле, у оквиру једне географске 

расе. Међутим, за дефинитиван закључак у том погледу он 

сматра материјал којим располаже недовољним. У свом ка

снијем раду о воденим волухарицама О r нев (5) по овом 

питању не даје нових података. 

Поменута два примерка из околине Београда, са Кале

мегдана и из Професорске колоније, одликују се релативно 

финим и нежним крзном као и релативно јако испруженим 

напред горњим секутиhима, што зближава ове примерке са 

А. schermann. Али, ако их упоредимо са серијом водених во
лухарица са Макиша, видеhемо да они у погледу наведених 

I{арактера претстављају само крајње варијанте те серије. 

Међу макишким волухарицама постоје примерци са скоро 

исто тако финим и нежним крзном и са исто тако јако 

испруженим напред горњим секутиhима. Дакле, ова два при

мерка, иако су морфолошки блиска А. schermann, не могу да 
буду одређена као А. schermann. Они припадају истој врсти 
као и примерци са Макиша - А. terrestris. 

Иако се на основу два примерка не може са поузда

ношhу утврдити да у околини Београда живе разне форме 

водених волухарица, са слабије односно јаче израженим фо

соријалним карактерима који су у зависности од еколошких 

услова и начина живота, овај налаз је значајан као потврда 

О r нев љ е ве претпоставке. 
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Географске расе нису истоветне у читавом свом ареалу, 

веh претстављају сложену слику различитих форми нижег ранга 

условљених специфичним особеностима услова и начина жи

вота на појединим местима. О томе се мора водити рачуна 

при испитивању систематских односа како унутар појединих 

врста, тако и између блиских врста. Налаз у околини Бео

града примерака А. terrestris са релативно јако израженим 

фосоријалним карактерима указује на то да не можемо са 

Сл. 5. Екстремни акватични тип грађе лобање 
А. t. шartiпoi са Макиша, N 644 Е. !.; око 2 Х повеhано. 

Сл. 6·. Екстремни фосоријални тип грађе лобање 
А. t. шагtiпоi са Макиша, N 639 Е. И.; око 2 Х повећано. 

сuгурношhу да издвајамо крајњи фосоријални облик рода 

Arvicola као засебну врсту А. scherшann. Ако у околини Бео
града међу А. terrestris налазимо примерке, а можда чак и 

популације, које су морфолошки блиске А. scherшann, није 

искључено да hемо међу А. scherшann у стаништима где ове 

волухарице не живе сувоземним начином живота наhи слабо 

изражене фосоријалне карактере или, другим речима, конста

товаhемо повезаност А. scherшann и А. terrestris. 
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Код серије водених волухарица са Макиша јако вари

рају карактери који обично служе за разликовање акватич

них односно фосоријалних облика Arvicola. То се нарочито 

односи на положај горњих секутиhа и положај потиљачних 
костију у односу на уздужну осовину лобање. Интересантно 

је да варирање ова два карактера није у корелативној вези, 

што би иначе требало да буде, јер оба она треба да изра

жавају степен фосоријалности односно акватичности грађе 

лобање. Као што се види из табеле, међу макишI<им воденим 

Секутиhи су Секутиlш су 1 
Секутићи су 

релативно јако 
слабо иснру-

ис11ружеш1 умсрш "'"РУ-1 
напред (1<80 жени напред 

жени напред 

на сл. (ј) 
(као на сл. 5) 

--
По 1·иљачне кости су 

јако ш1гнуте у од-
N 639 !:. 1. N 638 Е. 1. N 637 Е. 1. 

носу на уздужну N 647 Е. 1. N 641 Е. 1. 
осовину лобање 

(као на сл. 6) 

N б:И Е. \. 
Потиљачве кости су N 642 Е. 1. 
благо нагнуте у од- N 640 Е.. I. N 643 Е. 1. N 658 Р. м. 
носу на уздужну N 645 Е. 1. 

осовину Јюбање 
N 64б Е. I. 
N 649 Е. 1. 

Потиљачне кости су 

1 
скоро управно по-

1 стављене на уздужну N 648 Е. I. N 6.:9 Р. м. N 644 Е. I. 
осо ину лобш-ье 

(као на сл. 5) 1 
волухарицама имамо како примерке са релативно јако исту

реним напред горњвм секутиhима и истовремено скоро око

мито отсеченим потиљачним делом лобање, тако и примерке 

са слабо истуреним напред секутиhима и косо положеним 

на уздужну осовину лобање потиљачним костима. Обја
шњење овакве измешаности фосоријалних и акватичних 
карактера могло би да буде ово: на Макишу се наизменично 



Прилог систематици водених волухарица 185 

ређају баре* и узвишена места која -не бивају плављена, 

тако да су овде могле почети да се диференцирају "водена" 

и "сувоземна" форма А. terrestris, чије мешање има као по

следицу несталност акватичних и фосоријалних карактера. 

Сл. 7. Ar\licola tcrгcst,·is staпko\lici ssp. по\1 • N 340 Р., тип; око 2 Х повећано. 

Код наших планинских водених волухарица са Копао

ника и Старе Планине, које живе крај планинских потока и 

речица на теренима са релцтивно танким слојем земљишта, 

фосоријални ка_рактери су приметно слабије изражени него 

код примерака са Макиша или из Баната. За волухарице са 

Сувог Ру ди шта се може чак реhи да имају акватичан хаби

тус. Ово је потпуно у складу са начином живота наших 

планинских волухарица, чија је копачка делатност мања од 

НИЗИНСI<ИХ. 
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МАТЕРИАЛЫ ПО СИСТЕМАТИКЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОДЯНЫХ КРЫС (ARVICOLA 
TERRESTRIS L.) В СЕРБИИ 

Б. М. Петров 

Автор п,роиз,водит ревизию да,нных по ·системат1и1ке водя
ных крыс в Сербии ·и описывает три \I-ювых подвида: 

Arvicola teгrestгis maгtiпoi s s р. поv.* 

Тип. -Взрослый 1самец, N2 646 в коллекции Института эко
Јюгии и биогеографии Сербск,ой Акащемши Наук, пойманный 

24 мая 1942 г. Кроме 1'И1Па двадцать два парасгиюа. 

Место откуда описан тип. - Окреошости БеЈrграда к 
югу от р. Савы и Дуная, Сербия, Ю,гославия. 

Описание. - Раз,ме,ры доволыно крупные. Средняя конди· 

лобазальная длина черепа двадцаги tВзрослых экземшrяров 

38,8 .мм (36,5-41,5 мм). Самцы крупнее самок. Кондююба
залыная длина самцов обыч1но превышает 39,0 мм; M7 ad = 39,5 
w;.м (37,8-41,5 мм). КОIН')I!илобазаЈiьная дЈiина. сам,ок обычно 
превыша,ет 38,0 мм; М1заd = 38,3 мм (36,5-Al,0 мм). Сре;r
няя длина тела самцов около 190 мм (169-213 мм), самок 
около 175 У!М (155-190 мм). Задняя ступня ка:к самцов, так и 
СаМОК, ОбЫЧНО преilЗЫШа~Т 29,0 мм; М7 аг cf' с/ = 29,7 ММ 
(28,5-31,2 мм), М1 заd ~ ~ = 28,7 мм (26,0-30,5 мм). 

Длина ряда коренных зубов, измеренная по альвеолам, 

относительно бо,льшая. Она обычно превышает 9,5 мм, а часто 
н 10,0 мм. Средняя длина в,ерхяих коренных двадцати взро
ес1ых экземпляров 9,8 м.м (9,2-10,3 мм), а нижних 9,8 мм 
(8,9-10,4 мм). Дл,ина ,ряда ,коренных зубов ча1сто ,превышает 
25 % кон:дилобазальной дли1ны; М20 "d = 25,3 % (24,0-27,0 % ) 

Нос0:вые 1юсти узкие. От:нюшение их наиболышей ширины 
I< наибольшей длине, выраженное в процентах, обычно менее 
41 % ; М23 = 39,8% (34,9-44,1 %). Наибольшая ширина но
совых костей значительно меньше ширины рострума (67,7-
79,6 % ; М15 ad =75 % ) . Носовые КОIСТИ постепенно расширяют:ся 
I;перед. Их поверхность оильно выпуклая. 

Скуловая ширина умере:нная. Бе отношение Н{ ,ко1ндилоба
зальной дли.не в процентах колеблется от 55,6-62,9%; 
М20 ad =59,9%. 

Че,репная коробка от1носитеЈrьно короткая. Ее дЈIИна (из
меренная от наиболее задней точки затьшочного г;ребня до 

*) Названа в честь профессора В. Э. Март ин о. 
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верши:ны pгocessus postorЬitalis) у нзрО1слых экземпяров обыч
но менее 40% I<онди.лобазаЈљной длины черепа или незначи
теЈљно превышает эту цифру; М," пп = 39,0% (36,1-40,8%). 
Межглазничный промежуто:I< довоЈIЬ'НО узкий.У взрослых экзем
шщров он обычно менее 4,7 мм; М20 ad = 4,6 мм (4,0-5,1 мм). 
lЈЈирина темењных костей (поверхrнюсти ОIГiранич:еной боко:выми 
гребнями на черепной ·к·оробке) колеблется от 10,2 до 12,5 мм; 
М20 ad= 11,3 мм. Длина 1ореднего шва между теменным1и ко
стям,и колебЈrется от 4,8 д:о 6, 9 мм; М20 ad = 5, 7 мм. ЗадН1ий 
Ерай межчелюст1ных костей заходит за задн~ий к1рай носовых 

костей в среднем 1на 1,2 .м.м. 
Форма межтеменњой кости изме1Нчива. Ве общие очерта

ния об,разуют па~раллело1грам, длина котО1рото п:риблизительно 
в два раза превышает высоту. Спереди пос1Ред:ине она имеет 
выступ с более или менее nоло.rими боками. Задн1ий край меж
теме:нной кости обычно выпуклый и имеет Нtез1начителыный вы
ступ ·посередиНlе. Он та~<же ,может быть ровrным или, И'НОiГда, 
вогнутым. В последНlем случае форма inteлpжietalia ланцето
образ~ная. 

За~дняя лопасть шереднеrо верх1него кореююrо зуба измен
чива, но у всех экземпляров ясно выра1жена тенЩtенция ;к раз

делению лопасти на две ча1сти rЈrубо1књм вторым вну'Гренни·м 

входящим углом. I{ор~ни первог-о и второго нижнего коренно· 

го зуба не об:р,азуют выступов на нижней поверхности нижней 
чслюсти. 

Форма черепа умеренно "фоссориальная". Вtерхние ре:щы 
слеrка, умеренно ИЛ\И значи,геЈiыно выступают 1в1nерещ. ЗаrгыЈюч
ная область черепа более или менее поЈюrо пони1жается назад. 
Эти два признака не находятся в коррелятивной связи. 

СЈrуховые косточыи ЯСIНО отЈrичаются от слуховых косточе~< 
других под,видо:в, описываемых в этой работе. Головка моло
точка и наковальня менее массивные, чем ,у этих подвидов. 

Длина рукоятки моЈюточка прибизительно ,рав!На ~длине осталь
ной его части. На конце .рукоятки значитеЈљное утюлщение. Pгo
cessнs ante1·i,oг шaille.i довольно тонкий и удлиненный. 

Мех варьирует от довоЈrьно грубога 'до относительно не,ж. 
ного и шеm<овнсто,го. Цвет вејр'хней чае11и теЈrа в общем схоњ: 
с А. t. teггestris, он довоЈљн:о инте1н~сив1Ный, бога(['ЫЙ кор1и~ч:невато 
бурыми тонами. Около 10% э1<земляров темные, почти черные. 
Нижняя часть теља бољшинства ЭI<земпяров ( около 80 % ) све'I'ло 
аспидно-серая со значительњой примесыо ржа,во-бу,рых и охри

стых тонов. У некото:рых экземпляров ( около 20%) она свет
.1ая, СЈrегка белесая с охристым наЈrетом. Хвои общего uвета 
со спи1ной. Различия в ра1сцве11ке вго верхней и ни:жней частн 
незначительны. Лапы буtро1Вато-с:.е~рые. 
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Измерения да,ны в табл-ицах со след1ующ,ю1и дан1ны~1,и: 1) !јазвание, 
2) Место поимки, 3) Но;:1,1ер в коллекции, 4) Дата поимки, 5) Пол, 

6) Длина тела и головы, 7) Длина хвоста, 8) Дли,на ступни, 9) Длина 
уха, 10) КондилобазаЈIЈ,ная ДЈIИНЗ черепа, 11) Скуловая ширина, Ј 2) От· 

ношение скуловой ширины к конднлобазальной длине в % 0/о, 13) Ширинп 
ыежглазничного промежутка, 14) Длина носовб1х костей, 15) lUирина 

носовых костей, 16) Отношение ширины носовых Ј(остей к их Ј\Јшне в %0/о, 
1n Ширина рострума, 18) Отношение ширины носовых костей к ширњне 
1·,острума в %0/о, 19) Дли,на череrшой коробки, 20) Отношение ДЈIИНЫ че· 
репной 1,оробки к кондилобазальной длине в О/о0/о, 21) Расстояние 

между задпим крае~1 носовых костей и линией, соединяющей задние 

концы мељ:челюстных ,костей, 22) Дљина сред!него шва :~rежду ossa pњгie
talia, 23) Ш,и,рина поверхности огра.ниченной бокивьћш гребнями на 

ч1::репной корсбк,"с, 24) Длина !'оташеп iнfl-aoг!Jitale, 25) Длина !'огашi1ы 
шcisi,va, 26) Ширина затылка, 27) Длина диастемы, 28) Дли;·Iа нижней 
челюсти, 29) Дли.ња ряда верхних •коренных по ат,веола,м, 30) Длина 
ряда ншк-них ,кор_ен:ных по аЈљвеолю~, ЗЈ) Дли,на IJlillae osseae, 32) 
Ширина !Jullae •osseae, 33) Степень ра,зв,ития греб:ней на лобной 1{Ости: 

I. сильно развиты, срослись, II. хорошо развиты, почти срослись, III. 
01:160 развиты, расстояние меж;1у нюш 11ревышает 1 ы11, 1\1. гребни 

(', гсуствуют. 

Систематические заметни. - Описываеу1ый по;ш,ид хо
рошо отЈrичается от описания А. t. i!lyгicus В а г. - Н а 111. из 
БuсЕии (точные да1нные о честонахождёнии нсизвестны) более 
крут-1ы.1ш раqмерами и темшой ок;раской брюuша. От А. t. ita
liclls S а ,1 i он от,пичается значитеЈљно более 1<рупными раз
~1ералш, а от А. t. teггest1·is крупньтми размерами, относитеЈљ
но .мелкюш корен1ныии зубаии и фармой иежтеменной ~кости. 
f-Iовый полвид, пови1димому, бЈшзок к дву1v1, подвидам описаlН
ным С. Ј.,1 О г н е в ы м из европейокой частrи СССР: А. 
t. tataгicus и А. t. taнгicus, но от личаются от них рядом призна, 
ков. От. А. t. tata1·ict1s он отличается более крупным1и размерами, 
относительно малой скуловой шириной и поЈюжением межче
,;1юстных костей, которые з1начителыно захо,дят за задний край 

носо.вых костей. От. А. t. tauгicus наш подвид отЈ1ичае11ся мень. 
шей дљиной шва м,ежду теменнщ,ш костями, большей шир1и1ной 
этих 'Кост•ей или, точне, повархности ограниченrной бm{о1Выми 
1 ребнями 1на череП1ной коробке, большей д,пиной ряда коренных 
зубов, 11змеренвой по аЈљнеола1.1,~, и цвето,м брюшка. Кроме 
того, сvдя по рисункам в работе С. И. О r нев а (5), водяны<' 
чњrсы из о,кресгностсй Белграда и северной части Сербии от
личаются от упомянутых подвидов строением носоnых костей 

Этот признак ою~заЈrся ве:сьма постоянным у г:одвищов в Сер
бии и, ,возмо'ЖЈНО, является хорошим систематическим призна
ксм для водяных крыс вообще. 

Географичесное распрост ра нен ие. - Оп1исываемый 1юд. 
нид обитает в оеверной, нию1ен1ной части Сербии. Он !Найден в 
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uкрестностях Белграда, а такi)!{е 1и к северу от Дуная, в Ба:нате. 
Возможно, что в Бана те экземпЈiяры с бељесым брюшком в1ст1ре
чаюто1 чаще, чем в окреелностях БеЈiграда. Пер,еходные экзем

шrяры между этим подвидом и гор;ным, описываемым даЈrее, 

найдены около гороща П!рокупле. 

Aгvicola teпes,tйs staпkovici s s р. 11 о \'. * 
тип. - ВзрОСЈIЫЙ самец, N2 340 в КОЈiлекции Б. м. Петро

ва, тrойманный 3 июЈrя 1940 г. Кроме типа три па1ратипа. 

Место откуда описан тип. - Су,во Рудиште (высота 1700 
,м,ет.), Копаони:к, Сербия, ЮгосЈiавия. 

Описание. - Раз,меры довоЈљно крупные, ка:к у А. t 
maгti11oi. КОIНЩИЈiiОбаэаЈIЬНаЯ ДЈIИНа черепа вз1рОСЈIЫХ экземПЈIЯ· 

ров. 38,0-41,0 мм. ДЈiина ряда коренных зубов, изме,ренrная 
по аЈљвео:rам, также от1носитеЈiьно боЈiьшая. Эта дЈ11ина обыч
но лревышает 25% iЈ{О!НIДИЈIО6аGаЈ!l>1НОЙ ДЈUИНЫ (25,2-25,4%). 

Форма носовых костей схожа с А. sapidus М i 11 ,ег. Их 

пере;Ј)няя часть расши~рена и заок~ругЈiена Qрис. 2). Отноше
ние ,наибоЈiьшей ширины нос·овых костей к их наибоЈiьшей 

ДЈIИНе, вь~рюкеннюе в процен~гах, обычно превышает 45 % lИ до
стига~ет 50%. ШИЈрина носовых 1к0<е:тей ПОЧ'Ј\И р,авна шИ1р1ине 
рост;рума (и:::мереН1ного у перши:ны) - окоЈiо 90% и боЈљше. 
Поверхность носовых костей умеренно выпуюrая. 

Черепная коробка относительно длинная. Ее дљина (иэме. 
рсннан от :наиболее заднсй точки затщючно.го гребня до вер· 
шины pгocessнs postoгbltalis) у взрооrых экземшrяров обычно 
превышает 40,5% КОIНДИЈЮбазаЈIЬНОЙ ДЈ!И'НЫ (40, 7--44,Оо/о). 
Скуљовая ши1рина умеренная. Ее отношение к кондилобазаЈљ
ной дЈrине в процентах обычню около 60%. 

Межгласшичный проме')!{уТОIК абычњо более 4,7 мм (4,5-
5,3 ,мм). Межчетостные 1кости заходят за задний край :носовых 
костей менее, чем 'На 1,0 мм (0,8 мм). Fогашi11а iлcisiva довољ
но короткие (5,7-6,8 мм). 

Межтемен1Ная кость, имеет форму параллелогра.ма, высо
та которого неоколько превышает поЈювину ДЈIИIНЫ. 

Задняя ЈЮпасть посЈrе,щнего ве,рхнего коренного зуба не 
отличается сущеrстве1н1но от А. t. 111a,гti11oi. ~орни п~рвого и 
пто:рого 1нижнего 'корен~ного не образуют выступов на нrижн1ей 
поверхности ни;жней челюсти. 

Форма чершrа скирее "а,юват!ичн:ая", чем "фос:соральная". 
Бејрхние резцы незначительно выступают В1перед. Затылочная 
обЈiжть Чејрtепа за1ка~нчивает:ся бошее или менее отв,е,сно. 

ГоЈIОВI{а молоточка и 1:ш1<0,в,а,лыня относительно массивные. 
Рукоятха молоточка значительно :дљиннее остальной его части. 

*) Названа в честь ,профессора С. Г. Ст а rн ков ич а. 
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~7тоЈiщение на его конце нез1НачитеЈiьнюе. Pгocessus at11teгio1· 
шallei шире и короче, чем у А. t. maгtlr11oi. 

Мех доВ'ОЈIЬНо грубый. Цвет ве~рхней части тела более. 
тускЈiый, чем у А. t. maгtinoi; преобладают желтов,ато-серые 
тона. Нижняя часть тела белесо-!серая ,с охристым ,налетом. 

Хвост общего цвета. со спиной. Его нижняя часть нескоЈљко 

светЈiее, чем верхняя. Цвет ног белесо-1серый. 

Измерения даны в табшщах. 

Систематические заметни. - Водяные крысы с го:р,1-Ю['О 
массива Копаоника ясно отличаются от остальных во,дяных 
крыс из Югослави1и особой формой носовых костей и о•гно
шеш,ием их ши,рины к ширине рострума; по э·гњ,,~ призшжам 

они 1Н1lсотличимы от испанских и южно-французских водяных 

!<рыс, выделямых в особый вид А. sapidus М i 11 с г. 0днако, 
в некоторых местах Сербии (Прокупле, Власина) найд!WЫ 
водяные крысы, 1которые связывают пOЈп-љ1м рядом переходов 

строение r-юсовых костей типа sapidus и типа aгvicola. Ав•гор, 
считая это Од!НIИМ из 1косвеrнных подтве1рж1д!(:ЈЊИЙ 'ЮГО, что А. 
~apidus нельзя считать видом, опре;џшет водяных ,крыс с Ко
паоника, как А. teггesti·is. 

От А. (t.) sapidus Milleг и А. (t.) teюebгicus Mlille1· 
описываемый подвид ясно отЈ!'ичается более мелкими разме

рами. От ,щру,гих подвидов А. teпesti·is OIH отличается не только 
строением носовой части черепа, но и рядом друпих призна
ков - размерами, цветом меха, строением сЈrуховых ко,сточек 

и некоторы,1и другими признаками. 

Географическое рж:простронение. - А. t. sta11lюvici до 
снх пор найдена только на Копаа:нИЈке-Суво Рущиште (на выс. 
1700 мет.) и в окрестнюстях ceJra Луково (выс. 700 мет.). Пере
ходной экземшшр к А. t. ma,гtiпoi найден <ЖОЈIО rорюда Про
купле, в восточной части пре:дгорий Копаоника. 

Aгvicola teпestгis ceгпjavskiti s рр. пю v.* 
Тип. - Взрослый самец, NQ 150 в Ј<оЈrле:кции Института 

экологии и 6иогеографи1и Се,р.бской А1кадемии Наук, пойманныi\ 
18 июня 1947 ·r. Кроме ТИIПа шесУГна,zщать парати~пов (6 взр,о" 
·CJ!I,IX И 10 .МОЈIОДЫХ). 

Место от[{у да описан тип. - Понор (выс 1350 мет.) на.д 
селом Дойкинцы, Стара ПЈrа:нина,. Серб~ия, ЮгосЈ1авия . 

. описание. - Размеры нескоЈiuко мелче, че~м у А. t. maг
ti11oi и А. t. stankovici'--Cpeiдняя 1кО1нtдилюбазаЈљная длина черепа 
шести взросЈrых экземпляро1В 38,2 м,м (37,2-40,4 мм). ДЈшна 

*) Названа в честь профессора П, И, Ч е р н я в с к о г о. 
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ряда коренных зубов, измеренная по альвеоЈЈам, относи

телыно меньше, чем у двух :вышеолисанных подвидсЈв; у взро

слых экземпЈЈяров она обычно м1е:нее, чем 25% кондиЈюбазаЈљ
нсй ДЈIИ!-IЬI; М0 ad = 24,5 о/о (23,8-25,2 о/о). 

Носовые кости довоЈЈьно широкие. У взросЈiых экземпЈЈя
ров опюшение их наибольшей ширины к наибоЈЈьшей дЈiине, 
выражењное в процентах, коЈ1ебЈiется от 43, 7 % до 45,3 % ; 
Ј\17 a<l = 44,8 % . (У ,МОЈ1одых экземпляров это отношение боЈљ
ше). Отноше:ние ши,ри1ны носовых костей к ширине рострума 
(1,шмеренного у верши:ны) коЈiебЈiется от 80,4 % до 88,2 % ; 
M 7ad = 83,9%. Носовые кости почти р31вњомер1НО расширя
ются вiПеред. Поверхность ,носовых коатей относительно 

ПЈюская, особе;нњо в их задней части. 

Fora111i111a iпcisi,,a ДЈiинњые; М 7 т1 = 7,0 мм (6,3-7,5 мм). 
Черепная коробка относит1ельно [!{ОрО'!жая, но несколько 

дЈЈиннее, чем у А. t. шartiпoi. Отношение ее дЈЈiины (из.ме
ре:нной от наибОЈrее задней точки затыЈiочного nребня до вер
шины pгocessus postoгЬitalis) к кондилобазаЈiьной ДЈIИIНе че
репа, выражењное в 1процентах, колебЈiеТ1ся от 39,6% до 41,3%; 
MG,11• = 40,4%. Скуловая ширина умеренњая. Ме:жгЈЈазничный 
промежуто~{ обычно .менее 4,7 мм. 

Форма межтеменной ко-ст1и, поЈюжение заднего края меж- , 
чеюостных костей по отношению 1к заднему 1<,раю носовых ко

стей и форма защней Јюпасти посЈr1е.днего верхнего ко
ренного зуба не отличаются сушест1ве1Нно от А. t. шаг
tiпоi. Корни первого и вто,рО1го ни,жнего 1юреншого также не 
образуют выступов на нижней ловерхности нЈИ,жней челюсти. 

Форма черепа скорее "фосс6риаЈшная", чем "а1кватичная". 
ГоЈЈовка молоточка боЈiее мабсивная, чем у А. t. ma,гtinoi 

и А. t. stanlюvici. Рукоятка молоточка относительно корот
кая, короче, чем у обоих упомянутых пад1видов. Утолшени1е на 
ее I{оtњце зњачительное. Pгocessus anteгioг mallei и наковальня 
крупные, как у А. t. stankovici, од;на:ко их форма отличает'СЯ 
от А. t. staпkovici (рис. 4). 

Мех и цвет схожи с А. t. staпlюvici, 1но хвост почти в1сег
да двуцв1е'1Ђый, - его нижняя ,сторона значителыю ,светлее 

верхней. 
Измерения даны в таблицах. 

Систематичесние замеТI<И. - Во.дяные I{Јрысы с Старой 
Планины не могут быть определены ни как А. t. maгtiпoi, ни 
1;а:к А. t. staпkovici. По некоторым признакам они ближе к пе1р. 
вой форме, по дру~гlИм к второй. Однако, их нельзя считать 
пере:хоодной формой. Рядом, признаков, как на~прим1ер: строе
ние сЈiуховых ко сто чек, боЈiьшая дшгна f 01-ашi111а incisiva, 
более мелкње корен1ные зубы и не1<:0то1рыми ,другњми, они ясно 
отличаются от обоих упомянутих подвидов. 
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Геогра(јЈИческое распространение. - Этот подвид найде 1.1 
пока только на ма:сси1Ве Старой Планины (Понор над с. Дой
ки11-щы). 

Серия водяных крыс с на;горья ВлаюИ1ња,, живущих в тор

фяном бољоте и :В,цо,1љ небшљшой речl<!и ВЈrа<:И!ницы, выт~е
кающей ,из боЈюта, а таюже один экземпляр с Косово Полн 
(река Лаб, около г. Подуево) не подходят под опрещелеrние њи 
одното из вышеописанных подвидов. Эти водяные 1крысы от
Јшчаются рядом переходных признаков: с1,роение носовых 

костей и 01уховых косточек, слабо вьдражељная "фоосо:риаЈљ
ность" черепа и др. Их размеры неоколько меЈiьче, цвет верх

ней части тела боЈiее интенсивный и богатый коричне,выми то

нами, б:рюшко беле·со-серое с охристым наЈiетол'1. Возможно, 
что они блиэки к А. t. illyгicus В а г. - Н а 111., описанrной из 
Боснии. 

У В'Сех ,просмо11рен1Ных водяных крыс можно установить 

связь между хара1кте:ром :\1естообита1ния и цветом меха. ТаiК, 
желтовато-серые и даже ,можно 1сказать зеЈI,еноватые тона 

водяных крыс с гор Копаоника и Старой-ПЈiа!Нины отвечают 
цвету ·б~регов горных ручь,ев, густо зарооших раститеЈiьностью. 

1-Iаоборот, цвет бОЈrее богатый коричневыми тонами мы на
блюдаеу1 у водяных крыс, обитающих на берегах рек, каналов 

и болот, Isдe раст1ительность отличается .меньшей сомюнутостью 

(окрестнос'Јiи БеЈiгра:да, Прокупле, Косово Поле, ВЈiаоина). 
БоЈiее ИЈIИ менее выражен1ная "фоссориальность" иш~ 

,,а.кватичность" в строении чеiрепа (гЈiа1вным образом пoJioжe

rme верХ!них реэцов) и нежность или г,рубость меха таюке за
висят от хар актера местообитания и образа жизни: водяные 
крысы, обитающие OI{OJIO rорных ручьев, имеют более "а1кв1а
тичное" строение черепа и боЈiее грубый мех, в то в1ремя как 
у крыс, обитающих у берегов рек, строеН1ие че~репа бОЈrее "фос
сориалы-1ое", а м~ех :нежЈНее. 

МА TERIACS FOR ТНЕ CLASSIFICA TION AND GEOGRAPHI
CAL DISTRIВUTION OF WATERVOLES (ARVICOLA 

TERRESTRIS L.) IN SERBIA 

В. М. Petrov 

ТЈ1е анtlюг гevises the classiJication ot· Seгblan wateп10Jes 
апd descгЉes the followiлg· Љгее ne,v sнbspecies: 

Aгvico1a te'rгestгis шartinoi s s р. n ю v.* 
Туре. - Adult шаlе, N2 646 in Collection of tlle Jnstitнte for 

tће Ecolog·y and Biog·eog·,гa1phy of Ље Serbl:aп Асаdешу of Sci-

*) Named in honoш of profes,sor V. Е. Ма r,,td n ю,. 
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e11se, colkcted 24 Мау 1942. Besides the type twe11ty two paгa
types fгom Ље type l·ocality. 

Туре ЈосаШу. - Viciпity of Belgrade to the south of the 
гiyer-s Sa\la апd Daпube, Serbla, Yug·oslaYia. 

Characters. - Size гаthег !а1гgе. Ауегаgе coпdylobasa] 
leпg·th of skull ot· tweпty ad,ult speci111e11s is 38,8 111111. (36,5---:-
41,5 111111.). Males are larg·eг tha11 fe111ales. Coпdylobasal le,ngth 
of ша!еs as,ually exceeds 39,0 111111.; М7 = 39.5 111111. (37,8-
41,5 111111.). Coпdylobasal le11gth of females usually exceed,s 38,0 
111111.; М13 ad = 38,3 111111. (36,5-41,0 111111.). Averag·e le11gth of 
head a111d body ot· adнlt ша!еs i>s about 190 111111. (169-213 111111.), 
апd of fe111ales abott1: 175 111111. (155-190111111.). Hi11dfoot i11 both 
sexes is usually 111оге tl1a11 29,О 111111.; М7 ad.mat- =29,7 m111. (28,5 
-31,2 111111.), М,.з ad . .t,m. = 28,7 111111. (26,0-:-30,5 1ш11.). 

Alyeolrur leпgtl1 of 111olars-row is ,rel:atively large. Th'is leпgth 
is ttsually more tha11 9,5 111111. апd -ofteп 111ore thaп 10,0 111111. The 
аУегаgе alYeolar le11gth of upper molars-row of twenty adult spe
ci111e11s is 9,8 1ш11. (9,2-10,3 111111.); that of lowe1· шolars is also 
9,8111111. (8,9-10,4 111111.). Leпgthof molars-row often exceeds 25%' 
of coлdyloba:sal leпgtl1; М20 ad=25,3% (24,0-27,0%). 

Nasals аге паrюw. The relat:ion of thei1· gгeatest combl11ed 
breadЉ to Љеiг gтeatest leпg·th expressed iп рег cent is ·usually 
less thaп 41 % ; М2з = 39,8% ( 34,9-44,1 %). The g·reatest breadth 
ot· пasals гергеsепts only 67,7-79,6% (М1~ cid = 75,Оо/о) of the 
bгeadth of tlle rostrнm (111eas-ured at the епd). Nasals gтadually 
,,

1ide11 towaгds the f гопt. Тће uррег sшf асе of tће пasals is 
stгoпgly сопуех. 

Zygoma-tic breadth is шoderate. Its ,гelatioп to the co11dylo
l.1asal leпg·th !iп per сепt vai-ies f rom 55,6 to 62,9%; 
М,о ad = 59,9%. 

ТЈ1е Ьгаiп-саsе is гelatively shor.t. Its lепg·Љ (111ea•surec1 
fl'Om Ље posteгior poiпt of the occipital ridr;e to Ље tip of pгo
cessнs postoгЬitaНs) iп adнlt speciшens is usually less Љап 40°;{, 
of co11dylobasal leпg·th 01·, ra,rely, ,soшewhat more; М1~ ad= 39,0% 
(36,1-40,8%). 

IпterorbИal constrictioп is rather 11ruгrow. Iп adult specime11s 
it is usuaHy less tha11 4,7 111111.; М20 аа - 4,6 ш111. (4,0-5,1 mm.). 
Tl1e b·гeadrl1 ot" flatteпed агеа betweeп Iateral ridges оп Ьгаiп
са,sе yaries t"ro111 10,2 to 12,5 111111.; М2о ad = 11,3 111111. The leпgtli 
of sutнгe betwee11 parietal Ьопеs va1·ies fюm 4,8 to 6,9 m111.; 
М.110 ad = 5,7 111111. I11teтma,xillary Ьопеs oonsiderably exceed the 
posteгioг 111aгgi11 of 11asa1's, iп av,eгag·e Ьу 1,2 111111. Iпcisive fo
ramina a-re slюrt; М15 ad = 6,0 шm. (5,1-7,1 шni.). 

The f orm of the interparietal vaflie,s. Generally it is shaiped as а 
parallelog·ram about twice as wide as high. Anteriorly it has а 

rласнин Природњачног музеја Б 1-2 ЈЗ 
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шеdiап ргојесtiоп шоге ог less developed апd with шоге ог less 
slopi,пg sicles. Т!1е posterioг Ьогdег ot' iпtei;paгietal i,s usually 
сопvе:х: witћ а sшall ргојесtiол iп Ље шidle. It шау Ье also 
stгaigl1t ог, гагеlу, сопса,vе: Iп last caJse iпter1°paгieta:l is lig1ulate 
iп o'Utliпe. · 

Т!1е posteгioг !оор ot' Ље tl1iгd аррег molaг coпsideraЬ!y 
varies iп t'огш, l)ut alшost all speciшeпs slю\v stюпg·ly expres
sed tепdепсу to devide tl1i.s loop iпto two paгt1s Ьу шеапs 01" 
я deep secoпd ге-епt~гапt aпg·Ie. Roots of fiгst апd secoпd 1110-

lars пеvег f огш рюtuЬегапсеs оп loweг surt'ace ot' maпdiЬ!e. 
Skulls of eпtire seгies аге шodeгately fossoгial iп t'oгm. 

lЈррег iпcisu11s аге slightly to coпs'ideraЬ!y pюjectiпg· foпvard. 
Occiput is шoderately squaлely to oЬ!iquely t,гuпcaite. Tl1ese two 
peculiarities, projectioп of iпciisoгs a111d truпcatioп of occipнt, 
аге поt corelate. 

The f огш of auditory ossicles distiпctly diHeгs f1m111 tliat of 
оЉег sнbspecies \Vhicl1 аге beiпg· descгiЬed iп tbls aгticle. Ca
pitulшn шallei i1s гаt11ег \\1eak. Maiшbriuш mallei is пеа,r!у of Ље 
sаше leпg·tl1 as Ље оЉеr рагt of шalleus. At [;f:,s епd theгe is а 
coпsideraЬ!e swelliпg·. Pгocessus aюterio1· mallei is гelatirvely weak 
апd eloпgated. Iпcus is гelatively weaik. 

The fuг varie<s froш шoderately 1юug:h to гelati,re!y fiнe апd 
soft. Golour of upperpart iп geпeral is like А. t. terrestris. lt is 
а rather iпteпsive апd rich browп. АЬонt 10% of speci1111e11s ai·e 
dark, alшo~t Ыасk. Uпdeгparts of majority o(speciшeп,s (about 
80%) аге li:ght slaty g11·ey coпsideraЫy tiпg·ect ,vit11 ЬнП 
ог rursty ochraceous buff. Iп some specimeil1S (about 20%) tћеу 
аге slig11tly whitisl1 wa1shed with ochraceous. Tail is approxiшa
tively 01· the sаше colour as Ље back. Т!1е diffeгeпce bet,veeп 
its uррег- апd 1u11derpaгt1s i1s usually scaгcely vi1sЊle. 

Measurements are giveп iп Ље taЬ!es ,vith f,ollo,viпg· rul)гics: 1) Nаше, 

2) Locality, 3) Nuшћer, 4) Date, 5) Sex, 6) Leп,gtl1 ot· l1ead апd l)ody, 7) Leпg·tl1 
ој tail, 8) Leпgth of hiпd f,oot, 9) Leпgt,h of ear, 10) Coпd,ylobasa,l leпgth 

11) Zygoшatic breadth, 12) Relatioп zygoшatic ћrеаdЉ: coпdy!ol)asa'l le11g·tl1 
iп %%, 13) Iпterorbltal constricti'oп, 14) Leпgtl1 of пasa,!s, 15) BreadЉ 
uf 11,asals, 16) Rela1tio11 11,asal l)readth : паsа1! leпgth iп %0/о, 17) Breadtl1 cf 
rostruш. 18) Relatioп па&а! l)readtl1 : ЬгеаdЉ of юstruш iп %0/о, 19) 
l.eпgth of ћraiп·case, 20) Re!.atioп leпgtl1 of ћraiп·oase : codyloћasal 

lc:ngth iп % 0/о, 21) Distaпce betweeп Ље posterior шargiп of 11asa1ls to 
t11e straight liпe _соппесtiпg· tl1e posterior poiпts of iпterшaxillaria, 22) 
l,eнgth of sнture l)et\veeн ossa pa,rieta!,i,a, 23) Breadth of Пatteпed агеа 
betweeп lateral ridges оп braiп·case, 24) Leпgth юf fоrашеп iпfna'Orћitale, 

25) Leпgth ,o,f foramiпa iпcis,irva, 26) Occip:ital breadt11, 27) LепgЉ of 
diasteшa, 28) ,Leпgtl1 of maпdiЫe, 29) Alveol1air leпgth of шaxill,ary toюth
ro,v, 30) Alveolar leпgth of 111aпdЉul,a1· toюth-ro,v., 31) Leпgtl1 of ћн!Ј.ае 
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o~seae, 32) Bтeadtl1 of bullae osseae, 33) Coпditioп of i;idg·es 011 os froп
tale: !. stroпg·!y developed, јојпеd,' II. ,vel.! devel1oped, 11ea,i'ly јојпеd, III. 
"'eakly develo.ped; distaпce bet,veeп theш .i1s ove.r 1 щш., IV. rid1g·es a1iseп,t 

SystemaUc Remarks. -- This subspecies dustiпctly differs 
fro111 tl1e descгiptioп of А. t. illyricus В а r. - На 111. fro111 Bosпia 
(no exact locality) Ьу la:гg·er size a'!1d dark соlош of tшderparts. 
f.-гош А. t. italicнs S а v i it d•iffers Ьу coпsideraЫy larg·er size 
апd fго111 А. t. teпestris С Ьу lа:гg·ег size, relatively !1eavieг 1110-

lars апd Ьу fогш of i11teгpari1eta1. Tl1e пеw subspecies арргоасћеs 
peгhaps the t\vo sнbspecies desaгЉed Ьу S. I. О g· 11 е v fго111 Ље 
Еuгореап рагt of U.S.S.R.: А. t. tataгict1s апd А. t. taшicas, b11t 
differs froш the111 iп sоше pecнliaгities. Froш А. t. tataricнs it 
diffNs Ьу larg;eг size, гelatively папоwеr zyg··oшatk breadtl1 апd 
Ьу iпtermaxШa,ry Ьопеs 111ore consideгa:Ыy exceedi,пg the po,ste~ 
r:,ог 111a1rg·i11 of пasals. From А. t. tauгicщ; ош s.ubspecies diffeгs 
Ьу: s111аНег leпgth of the sutl.l!re between pa:rietal Ьопе;s, lагgег 
!)readth of the flattened агеа betweeп lateral ·г.idges--o·n bгairi-case, 
largeг leпg·th of the шola11s-row апd Ьу coli0ш of t111derpa11·ts. Mo
reoveг, jttdgiлg Ьу the drawiпg·s i111 О g 11 е v's work (5), Ље water 
\iOles fro111 the vicinity ot· Belgгade апd the пotherп paflt of Seгbla 
diffeг f,ro111 the two 111e11N1011ed ,subspecies Ьу the foгm of naisals: 
Thi's pec11liaгity prowed vегу 11seful f-or the d1stiпctioл of the Ser
Ьiaп sabspecies of wateгvoles апd possibly шау ,seгve as а good 
systeшaitic cl1aracter fог ArvicЬla iп g·eneral. 

Range. -- Tl1e descгiЬed sнbspecies dwells iп the 11otl1ern 
Jowlaвci part ot' Serbla. lt i,s fo11nd iл Ље viciпity of Belgrade, 
and also to the 11агt11 of Ље Dа11шЬе, iп the Bana:t. It could Ье 
tћat iп the Banat tће ~pecime:11s with wbltisl1 aaderparts аге тоге. 
t'гequeпt tlшп in Ље Yicinity of Belgтade. Interшediate speci.111eпs 
Ьећvееп tl1is subspecies a•nd Ље mountaiп опе descгЉed belo\\-·, 
are fotшd пеаr Рго!шрlје, 

Aгvicola terгestгis staюkovici s rs р. поv.* 
Туре. - Adult male, N2 340 iл Petг-ov's collectioл, collected 

;1 July 1940. Besides the type thгee paгatypes fгош the type 
locaJity. 

Туре Jocality. :-- Sйvo R11diste (alt. 1700 111.), Kopaoпik 
M0iu111taiпs, Serbla, Yugoslavia. 

C/Jaracters. - Size гather !агg·е, ars ih А. t.' inжtinoi -
coпdyloba:sal leпg·th of adнlt specimeas 38,О'--------41,0 mm. Mo
la-11s als·o гelatively heavy. Alveolaг Ieпgth of mo1a,rs-гow 11sually 
exoeeds 25% of co:пdyloba,sa,l !епg·Љ (25,2-25,4%). 

The f01гm of пa,sals is simblaг to that of А. sa1pidus М i 11 е r. 
The fг-oпtpart of пasal.s is Ьгоа:d and гouпded. The гelatioп of 

*) Naшed iп !1011онr of professor S 1 п i s а S t ап k о v i с. 
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the greatest comblпed breadth of пшsals to their greates,t le11gtl1 
expressed m1 pe:r сепt ,i1s usually пюrе thaп 45% ап~ atrtai>пs 
50%. The Ь,геаdt11 ot· tl1e пasals is пearly equal to that ot юзtпш1 
(mea1Sured at tl1e ei1d). Tl1e ге!аtiоп of these two b_гeadtl1s i11 р~г 
cent is about 90% ar nюre. The uррег suгface of tl1e пasals 1s 
_modeгately сопvех. _ 

The Ьгаiп-саsе is гelatively loпg·. Its !епg·Љ (шеаsшеd tгош 
the posterioг poiпt ot· tl1e occipital гidg-e to tl1e tip of proce,ssш 
postorbltalis) iп adlllt speciшeпs is пsually тоге t11ап 40,5% of 
condylobasal le11_2;tl1 (40,7-44,0%). Zy,e;oшatic Ьгсаdt\1 пюdе
гаtе. Its r-elatioп to Ље coпdylobasal leпgt11 iл р:,г сспt. i_c; 

about 60%. 
Iнterorbltal coпstгictioп is usually !агg·ег t!шп 4.7 шш 

(4,5--5,3 mm.). Intermaxi\la,ry Ьапеs exceed the poste,rioг шагg·iп 
of na1sals Ьу less thaп 1,0 mш. (about 0,8 111111.). lпcis'ive fo1·a111iпa 
are гаthег s!югt (5,7-6,8 111111.). 

Geпeral fогш of i11teгpaгietal is а paгallelogтa111. Its. aпteгo
posteгior diameteг is so111ewha1t lопg·ег thaп Ље half of traпs
vcгse diamete1· 

The fiorm of poste,rioг loop of thiгd uррег 1110\аг does поt 
dift'e,г esseпtiall_v t"го111 tl1зt of А. t. 111aгti11oi. Roots ot' t'iгst and 
second lower molars пever form protuberaпces Ьп loweг suгf'ace 
of maпdible. 

The skull is гather aquatic tl1a111 fossoгial i,11 Уоrш. Tl1e гo
strнm a11d occiput teпdiпg· to Ье squarely tпщсаtе. 

Capitulшп mallei is гаЉег massive. Maiшbrium шallei is vi
siЫy !о,пg,ег Љап Ње оt11ег рагt of шаllеш. Т11е swelli1щ оп it:
eпd is insigiпificaпt, almost аЬsепt. Processus aпterior шallei is 
broader апd shoгteг thaп iп А. t. 111arH1юi. Iпcu,s is гelatively 
massive. 

Fuг гаthег гoug·I1. Coloнr ot· ttppe:rpaгts is dн!lег апd less 
browпi<sh thaп iп А. t. шartiпoi; pгevaiil dull yellowisl1-g-reysh 
tiпts. Underparts аге wl1itisl1 gтеу with ochraceoL1s sнffusioп. Tl1e 
colouг of tail is apгoximatively the ,sаше as Љаt ot· Ьасk. Uпdeг
part of the tail аге some,vhat lighteг thaп нрреrратt. 

Measurements аге given in the tablcs. 

Systematic Remarks. - Tl1e wa1tervoles fго111 the Kopaoпik 
Mounita,ins distinct!y diНer fгош Ље ,other Yнgoslaviaп Aгv:icola 
Ьу а s,pecial bttildiп,l'.· ut· Ље пasaJ,s апd Ьу Ље гelatioп ot· tl1eiг 
bгeadtl1 to tfle bгeadtl1 ot' tlle юstгнш, Ьу v,1\1icl1 pecн!iaгities, 
tћеу саппоt Ье distiпg·uished fгom Spa,11isl1 апd. Soutl1-Fгe11cћ. 
\\latervoles deiscгiЬed. Ьу G~ М i I I е r as А. sapiк:!<tis. Внt iп sоше 
place>s of Serbla (P,гokttplje, Vlasi11a) have Ьееп f,ouпd wateгvo
les which co1111ect Ьу а c~-mplete series of tгaпsi,tioп,s the sagidus-
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like пasals witl1 the aгvicola-Hke ones. The authoг takes this as 
an indiгect ргооf Њаt А. sapidus сашюt Ье coнsideгed as а dif
f eгent species апd deteiпniiпes the Kopaoпik wateгvoles as А. 
teпestгis. 

,Fгom А. (t.) sapidus М i 11 ег апd А. (t.) te11ebгict1s М i 1-
1 е г Ље пеw subspecies (iistiпctly diff eгs Ьу sшalleг size. Fгоп1 
the otheг subspecies of А. teп1e1stгis it diffeгs поt онlу Ьу tће 
f огm of пa,sa,ls but also Ьу а пumЬег of 0Ље1· peculiaгities - size, 
соlош, Ьuildiпg of audri1tщy ossicles апd some otheг cl1a,гacteгs. 

Rang·e. - Tl1is subspecies lшs Ьееп fouпd until поw iп the 
Kopaonik Mouпtai:11s-Sнvo Rudiste (alt. 1700 m.) апd пеаг Ље 
,:i!lage Lukovo (alt. 700 m.), the i11teг111ediaiгy 1speci111e11 bet\veeп 
tl1is subspecies а,пd А. t. шагtiлоi - пеаг Pгokuplje, in Ље еаstегп 
pa1·t of Kopao11ik Mouпtaiлs. · 

A1·vicola teпestгis ceг11javskii s s р. 11 о У.* . 
Туре. - Adult шаlе, N2 150 iп Collectio11 of the Iлstitute 

f ог the Ecolog·y a111d Biogeogтaphy of the SегЬlап Асаdешу of 
Scieп:e;c, collected 1;.; Ј LIПY 194 7. Besides the type sixteeп рњгаtу-
реs (six adult ad tеп youпg· опеs) froш the type locality. 

Туре Jocality. - Ропог (alt. 1350111) аЬоУе the Yillage Do} 
kiпci, Staгa Р!,111iш1 Mot111tai11s, Seгbla, Yoнg-osla,,ia. 

Chaгacters. - Size so111e\\1hat sшаНег Љап ,iп А. t. шагtiпоi 
and А. t. sta11kюYici, ю1егаg·е coпdy\,obasal ЈепgЉ ot· six adнlt spe
ci111c11s is .38,2 111111. (37,2-40,4 1ш11.). М,Ј\аг_.; аге гelati,1e\y ,џеа
kег Љап iп above d,escribed t\\io sнbspccies; iл a,d'Lllt sрес'шепs 
alveolaг leng·th of шоlжs-гоw is usually leэs tl1a,11 25% of co11dy
l0Ьasal length; М,, = 24,5% (23,8-25,2%) ). 

Nasals are rаЉег Ьгоаd. Iп adнlt speciшeпs tl1e геlаt'оп of 
tl1eiг gгeatest со111Ьiлеd bгeadth to Ље gгeatest lепg·Љ i11 рег 
сепt vaгies fгош 43,7% to 45,9%, М, = 44,8%. (Iп уоuп~ 
specimeпs tl1is гelatioп is lа,гgЕя). Tl1e гelatiioп ot· пasals bгeadtl1 
to tlыt of tl1e i-ostгum (111easL1гe:d ~it t\1,-: епd) \1aгies t·гош 8i),4 % 
to 83,2%, М, с1 = 83,з<у(ј, J\!asa1s \Yicle11 f1·0111 Ље posteгioг епс!, 
\Vheгe tl1ey аге пarю\vest, to tl1eiг t'roпt alпюst 1-џaclL1a!ly. Т11е 
uррег suгface ot· Ље пasals i·s гelati\•ely flatteпed, especially iп 
its poste1·ioг рагt. 

Iпcisiye fqгашiпа њге loпg·; М, = 7,0 111111. (6,3-7,5 111111.). 
Bгa,in-ca1se is гela-tively shoгt, Ьнt soшewhat lопg·е,г thaп iп 

А. t. шa1·tiлoi. Tl1e геlаЬlю,п of its leпg·l1t (measшed fгош p01ste
гio,1· poiпt ot· Ље occipital гid~·e to t11e tip of pгocessus postoг-

*) Naшeci iп lюпоuг of mot'esso1· Р. Ј. се r 111 а v ;_ k i. 
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bltali's) to coпdylobas:1! !ещ?;t11 iп рег сепt ,,1aгies fго111 39,6% 
to 41,3 % ; М,; а,1 = 40,4 % . Zyg,-oшatic bгeadtl1 is шосlегаtе. Iп
tегснЫtаl coпstгictioп is нst1ally шоrе t11ап 4,7 mш. 

The foпn of iпteгpaгietal, tl1e porsitioп ot· tl1e posteгioг шаг
g;iп of iпteг111axillaгy lюпеs \Yitl1 гeg·яi-cl to tl1at 01' пasals апс. 
tJ1e t·огш of posteгio1· loop ot tl1e tl1iгc\ шоlаг of tl1i,; ~нl1·specie
cio поt cblfeг esseпtially fго111 tlюse ot· А. t. 111aгti11oi. 1'11е рго
!lЉегапсеs 011 tl1e lо\\1 сг Sl!Г!'acc of шaпciible аге also аћ~спt. 

Slшll гаt!1ег fossoгial tl1a11 aqL1atic iп i'опп. · 
Capitt1!L1111 шaJlei i•s шоге шassive Љап iп А. t. шагtiпоi апd 

А. t. staпkoYici. МапнЬгiuш шa!lei is гelatiye\y ·slюгt, slюгtег Љап 
i11 both шепt.iопеd Sl!bspecies. Tl1e s,Yelliпg· оп its епс! is st,гoщ.{ly 
devel.oped. Pгocessus апtегiог шallei апd iiпcнs аге as stгoпg'l:y 
developed a,s iп А. t. staпkovici but diffeг iп fогш (see c!гawiпg 4). 

I:;-ш апd coloLtl" аге si1111ilaг to those of А. t. staпk·oYici, Ьнt 
Ље tail is alшost al,vays blcolo'гed, its нпс!егр::нt is пoticaebly 
lig·11teг t11ап Ље Ltppeгpaгt. 

Measllremenls аге g·iveп iп Ље ta!Jles. 

SystemaUc Ncmaгks. - Tl1e \\lateп,oks 1'гош tl1c St,m1 Рlа
пiпа са!! Ье icleпti1'iecl 11eit11eг \Yitl1 А. t. 111aгtiпoi пог \\1itl1 А. t. 
staлlю,·ici. l!J sоше pecLJ!icнities t11ey арргоасl1 t11c i'огшс~г, iп 

oЊers tl1e latteг. Но,УеУег tl1ese \\1 ateгvoles саплоt Ьс co11sicleгe~J 
а, ап iпtегшеdiагу fогт !)et,veeп tl1ese t\\10 sLJbspecies. lп а m1111-
l)e1· оГ pecl11ia1·ities clS Гог iпstaпce iп tl1e lщilcli11,g· 01· пasals ащ! 
of aнdito,гy ossicles, iп tl1e lагg·ег le11gtl1 ot· iпcisiYe fогашi11а 
iп \\1еаkег шо!агs апd sоше оЉегs Њеу di1stiпctly diГt'eг !'гош 
1ће t \\1 0 ab<)\ll' шeпtio11ec_i sнћspccies. 

I<.ang;e. - Tbls sнbspecies !1as Ьееп 1'0L111ci so Гаг опlу iл Ље 
Staгa Рlапiпа Motшtaiпs (Ропог, аЬо\lе Dojl,iпci). 

1Ће seгies ot' ,:vatcпrr)\es f'гош tl1e нрlапсi \llasi·пa, collectecJ 
iп Ље peat-bog· апd пеаг Ље sшall ,1-i\le1· Vlasi111ica, \Yl1ic!1 гш1s онt 
of the Ьоg·, апd О111е sресiшеп fгош Ко:ю,10 Polje (гi\lег Lаћ, пеан· 
Podt1je\lo) сапiюt Ье deterшiпed as опе ot' Ље аЈюуе сlеsсгЉес! 
subspecies. They posses а пншЬег of iпtегшеdiагу pacнliaгИies: 
lщi\c_iiпg· of пasaJ,s апd ot· allditoгy ossicles, а slig·J1tly t'ossoгia1 
s)ш\1 аш! sоше otJ1eгs. Tl1eiг size i1s so111e,Yl1at sшalleг ап,:Ј соlош 
of uppeгpaгts is гelatiYely inteпsiYe апс! гiс\1 i,11 Ьгоwп, tшdeгpaгts 
аге ,v11itisl1-gгey \Yit11 ас11гасеонs. Pe1·J1aps Љеу арргоасl1 А. t. 
1\lyгicнs Ва г.-Н аш. ' 

Iп а!! а!ю,rе шепtiопеd \\rateпroles а coшi.ectio,11 шау Ье o1)
seгved bet\veeп theiг !1abltat1s апd t11ei1· соlош, so Ље yello,yisl1-
gгeyisl1 апd опе ша.у say sюшe,vlшt gгeeпisl1 tinge 'or ,vatN
\'Oies fтш tl1e Kopaoпik апd Staгa Рlапiпа Монпtаiлs co,пes-

· ponds to Ље соlош of Ље baпks of Ьrooks cleпsely соуегеd 
\\1ith Yeg·etatioп. Оп Ље сопtгагу, а colouг шоге гicl1 iп 1Јгоwн 
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is obseгved iп wateгvюles w11icl1 d,vell оп Ље baпk,s of гivы, ca
пals алd шarгcl1es ,v!1еге Ље vegetatioп is le:ss deпse (vicirnity of 
Belgтade, Ргоkнрlје, Kosovo Polje, Vlasiпa). 

А тоге ог less f'.ossoгial ог aquatic buildirпg· of Ље slшll 
(cl1iefly Ље ргојесtiоп of tl1e iпcisoг,s) апd Ље softпes·s 01· юug·l1-
пess of Ље fuг also clepeпd арон Ље l1aЬitat Ље ,vateгvo:les 
d,Yel! iп: \Yateгvoles d,veШпg пеаг шou11tai11 l)гooks s110,v тоге 
sнопg·Ју cxpгessed aqllatic t'огш of slшll апd l1ave гougl1eг fш, 
,,_·11егеаs Ље IJL1ildi11g· оГ slшll of tl10se ct,,•clliпg 011 гivcгl)aпks i; 
шоге fossoгi.a'1 апd Љеiг t·uг softeг. 





1. Iiазив 

2. Налазиште 

3. Број 

4. Датум 

5. Пол 

6. Дужина тела и r лаве 

7. Дужина репа 

8. Дужина стопала 

9. Дужина ува 

10. Кондилобазална .дужина 

11. Зиrоматична ширина 
---

12.ЈОднос зиrом. шир. према 
конд. дуж. у О/о 

13. Интерорбитална ширина 

14. Дужина носних костију 

15. Ширина нос~их~'ётиЈу 
16. Однос. шир. носн. кост. према 

дуж. НОСН. кост. у 0/ 0 

17. Ширина рострума 

18. Однос шир. носн. кост. према · 
шир. ростр. у ¾ 

19. Дужина лобањске чауре 

20. Однос дуж.-· лоб:ч:i'уре пре~;& 
конд. дуж.·,у °!о 

21. Отстојање између задњег кра-
ја носних коетију до линије 
која спаја задње крајеве ин-
термаксиларних костију 

22. Дужина u1ава и'змеi)у ossa 
parietalia 

23. Ширина прострра између 
бочних rребенова на лоб. 
чаури 

24. Дужина foraшen infraor-
Ыtа\е 

25. Дужина foraшiпa iпcisiva 

26. Окципитална ширина 

27. Дужина диастеме 

~28. Дужина доње~_·вилице 

29. Алвеоларна дужина реда 
горњих кутњака 

30. Алвеоларна дужина; реда 
доњих кутњака 

31. Дужина bullae osseae 

32. Ширина bu\lae osseae 

33. Степен развијености гребе-
нова на чеоној костн1) 

1 а аэnи ени асл11. !. 'О· ) I. Ј ко р ј и ср I Д 
бро раввијен11, скоро срасли. III. Слабе 
раэв11јени, отстојање кэмеlју ,ы,х је иа
над 1 мм. 1 V. Гребенова и ема. 

636 Е. 1. 637 Е. \, 638 Е. 1,: 
paratype paratype paratype 

10.5.42 10.5.42 10.5.42! 

~ 1 ~ 1 ~ 
169,0 167,0 155,О 

109,0 107,0 105,0 

29,2 29,2 28,3 

14,6 15,О 14,5 
--·- -- ----

37,9 38,1 37,1 

23,2 23,0 22,6 
--

61,2 60,4 60,9 

4,4 4,6 5,0 

9,9 __ 9,~ 9,3 

3,9 3,9 4,1 
---~------

39,4 40,6 44, 1 

5,3 5,5 5,2 

73,6 70,9 78,8 

15,2 15,6 15,О 

40,1 40,9"Ј' 40,4 

0,7 1,3 1,5 

6,2 5,7 5,9 

11,3 

1 

11,0 11,9 

4,7 4,4 4,7 

5,2 5,7 5,8 

16,6 16,5 16,6 

12,4 12,5 12,4 

24,6 25,0 24,6 

9,7 9,7 9,4 --
9,6 9,7 9,3 

10,2 ~ 10,0 

7,3 6,9 7,2 

11 1 11 

А R V I С О L А Т Е R R Е S TJR I S М А R Т I N О I s s р N о v 
1 

М А К I S,1 fB Е О G R А D 
639 Е. 1. 640 Е. \. 641 Е. \. 642 Е. 1. 643 Е. \, 658 Р. М. 659Р. М. 644 Е. 1_; 645'Е.1: 646 Е. 1. 647 Е. Ц 648 Е. 1. 

paratype paratype paratype paratype paratype paratype paratype paratype paratype type paratype paratype 

10.5.42 17.5.42 17.5.42 17.5.42] 17.5.42 21.5.42 21.5.42 24.5.42 24.5.42 24.5.42 7.6.42 7.6.42 - ,_ .. _ 
1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 

cf' 
1 О' 1 

О' 1 ~ 1 О' 1 ~ 1 О' 
1 ~ 1 ~ 

170,0 174,0 188,О 190,0 192;'о' 193,О 186,0 
1 

183,0 ! 174,0 213,0 190,0 1 180,0 

97,0 86,5 93,О 105,0 103,0 104,0 102,0 1 93,0 1 85,О 108,5 119,0 1 97 def. 1 

29,3 28,7 29,5 29,0 30,0 29,2 27,2 29,2 26,О 31,2 30,5 1 29,5 

14,5 14,6 15,7 15.8 13,8 14,8 14,8 14,3 15,7 16,6 14,7 

1 

15,О 

38,8 38,3 39,1 37,8 39,3 38,1 38,6 38,1 36,5 41, 1 39,9 38,1 ---- -- -- --------
23,3 22,3 23,3 23,4 23,3 23,4 23,0 22,5 21,5 25,5 24,5 23,1 

-

60,1 58,2 59,6 61,9 59,3 61,4 59,6 59,1 
&.i~ 

58,9 62,0 61,4 60,6 
-------

5,0 4,3 5, 1 4,7 4,6 5,0 4,2 4,2 4,6 4,8 4,7 4,9 
----

10,4 10,2 10,5 10,0 10,5 10,4 10,8 9,9 9,4 11,0 10,4 10,2 
---- -

4,2 4,2 3,8 3,9 4,2 4,2 4,3 4,0 4,0 4, 1 4,4 3,8 

40,4 41,2 36,2 39,0 40,0 40,4 39,8 40,4 42,5 37,3 42,3 37,2 

5,3 5,6 5,6 5,5 5,5 5,5 5,4 5,1 5,2 5,6 5,6 5,5 

1 78,6 69,1 79,2 ' 75,0 67,7 70,9 76,4 76,4 79,6 78,4 76,9 73,2 

1 

14,0 

1 

--- 15,6 14,6 14,3 15,8 15,2 14.5 15,5 14,7 15,4 14,2 .15,2 

36,1 37,3 40,4 40,2 36,9 40,7 38,1 40,4 " 38,9 36,5 39,1 38,3 

'c~·i /С\ 8 ,:;1 d ,_ 
- ,_,-.,. 

~ _·:,;;•(t¼ 
=·от·~ 

;. 

1,3 , 0,8 1,5 1,0 1,4 1,3 1,7 1,6 2,1 1,5 0,2 

5,2 5,8 5,3 6,0 4,8 
.--~-Р-.е~~ 

f6,3 5,2 5,8 4,8 5,2 6, 1 5,6 

. .-::е~ 
~ m:r -~ ,'fj 

11,8 10,7 ~ 10,7 12,0 10,5 12,3 11,0 10,7 11, 1 11,9 12,5 11,7 
-

4,0 4,9 5,0 
--- 5,0 5,2 4,8 4,1 4,3 4,2 4,3 5,0 4,0 

5,7 6,0 6,5 5,8 i7, 1 6,2 5,7 5,1 6,1 6,6 6,0 5,5 
---

17,3 17,2 16,7 17,2 17,4 17,4 16,4 16,7 15,5 18,7 18,6 16,5 
-----

12,6 12,8 12,7 13,0 12,6 12,8 12,2 12,1 12,2 13,3 13,1 11,7 
---

25,2 24,9 25,8 25,5 25,1 25,3 25,7 25,0 24,2 26,5 26,3 24,6 
--- ----

_.,...'-·-:....-; 
9,6 9,7 9,5 9,7 ~- 10,0 9,7 10,2 9,7 9,2 10,1 10,3 10,3 

~ ~ 
10,1 9,3 9,7 9,7 9,6 10,0 

.. 
9,8 10,2 9,6 8,9 9,9 10,4 

9,2 10,4 10,6 10,0 
--

10,6 10,2 9,1 11,0 11,0 10,0 
- - - 10,7 10,5 

7,1 7,5 7,4 7,2 7,6 7,1 7,1 7,1 6,3 7,3 7,0 7,4 

11 11 11 I 1 1 I I 11 I II 11 



, 1. Н А 3 И В ARVICOLA TERRESTRIS MARTINOI SSP. NOV. А. t. · martinoi ~ 
А. t. stankovici .----------------------------·---------,.---------------------...,,-_;.;.;.;._ 

2, Налазиште Opovo, Banat Prolшplje м а k i s, ~ е O g r а d I Kalemeg. lP,of. kolo~., Рапе, Rit 1 
Beograd I Beograd Banat 

========~·=·=·-~=====а=====!===== 

549 Е.1.1 5О3·М. \ 1346 м.11454 м.168/42 м. \' 69/42 м. \ 578.м. 1 849 м. \ 597 м. \ 838 м. 1 839 м. / 840 м. \ 3. Број 266 Р. 
par.type paratype paratyp_e pa.rafype paratype _ paratype paraty~e paratype 

1-------------1 ---
4. Датум · 7.6.42 ј 19.6.42 \ 10.6.42 ј 26.6.42 \ 13.6.42 1 14.6.42 \ · 19.5.34 1 7.4.30 ј 7.10.29 1 20.5.34 1 20.5.34 1 27.7.34 1 4.8.39 

1-~------------·1--

5· Пол • d' 1 9 1 d' 1 ' Q I d' \ Q I Q I Q · 1 Q \ d'. 1 Q I d' 1 d' 
__ 6. Дужина тела и главе 155,0 _ 172,0 _ 200,0 _1 163,0 

1 
__ 16_9_,0_

1 
__ 180,0 150,0 ,_137,q_ 166,0 1 ___ 17_5_,0_

1 
__ 16_5_,0_

1 
__ 1_75_,0_1_1_5_8_,0--1 

7, Дужина репа 81,0 i 99,0 125,0 1 92,0 101,0 104,0 94,0 95,0 93,0 220,0 105,0 99,5"" 1 115,0 
l--'--~--..c--.-------1--.....:.....:- ---'--!'---'---:---- ---------11----1-------'---I 

8. Дужина сто_п_а_л_а _____ 
1 
___ 27-'-,_6_1 27,5 30,8 1 __ 2_9,_О_, ___ 28,~

1 
__ 3_0_,0_

1 
__ 28,0 __ 29_;0_ 28,3 30,0 30,0 · 28,0 \ __ 3_0,_8_ 

9. Дужина ува 13,5 1 15,5 16,2 1 16,0 16,2 14,0 11,0 14,5 · 14,5 14,5 14,5 ј 15,5 1 Щ2 
---"-----''---------1---'-- -'----1---- ---l---'---"-l-----1----1-- - - - ------,--11 

10. Кондилобазалиа дужина 30,3 1 37,5 41,5' 1 37:8 40,5 4·1,0 36,5 36,6 1 36,6 38,7 38,9 37,7 1 38,6 
11. Зигоматична--ш~и...,ри'-н-а----I--1-9.:..,5_1 __ 2_3,-6- __ 24_,3_ -_-2-3-,0-i--23-,.,..l-1·--2-3-,8-1 22,0 22, 1 21,6 --2-3-,5-,_ 22,8_,, __ 2_3-,4-1===2=2=,9=: 

}2. Однос зиrом. шир. према 1 1 1 
конд. дуж. у % . 58,5 62,9 58,6 60,8 57,0 55,6 60,3 1 60,4 59,0. > 60,7 58,6 61,8 59,3 

-----,--1 :--'---'---Ј·---''---1----'--1--'---1----,--~-,--"'---1--..:.....-,---- ----11 
·1·3, Интерорбитална ширина ~ 1 5,4 \ 4,8 4,1 4,4 4,0 4,4 4,7 4,8 5,1 5,0 4,6 4,6 1 '4,9 

т--. ·-· ----1----'--'-~-- --1----1--..:....-1-~---1----1----1----1----1---'-- ----• 
14. Дужина носних костију 8,9 \ 10,6 10,6 9,8 10,6 10,8 9,5 9,8 10,3 10,6 10,5_

1 
___ 1_0,_5_\ __ 1_0,_О_ 

15. Ширина носних костију З,6 ,--3-,7 - -4,1 l--3-,7-·l---'3,:...8_
1
--4,4 4,1 4·,2 4,35 4,3 4,0 4,1 1 4,45 

----1-----1--.....:.....:- ---'----1 

'16. Однос шир. носи. кост. према 1 
38

,
7 40

,
6 

1~-
дуж. поен. кост. у ¾ 40,4 · 34,9 37,7 · 35,8 40,7 \ 43,2 42,9 42,2 38,1 39,0 44;5 

-- --1----l----'---I--·--- ----1----·1----,--1--_-·1---'--:----,----8 
_17. Ширина ро_с ___ тр"--'у'-м_а _____ 

1 
___ 5_,_1_ ,------,----__ 

1 
_____ 

1 
__ -__ 

1 
____ 

1 
_____ 

1 
____ 

11 
____ 

1 
__ ,--___ -__ 1.;. _____ 5,_4--11 

18. O,дн<>с шир. носи: кост. према 
шир. ростр. у ¼ _____ 

1 
___ 7~0,_,6_

1 
___ - ___ --_

11 
__ 1

_-__ 
1 
___ - __ 

1 
__ ~----- __ -__ , ___ -__ , ___ -__ , ___ -_, _____ 

11 
____ , ___ 82_,_4__,, 

19. Дужина лобањске чауре__ 13,1 - - - - - - 1 - - - - - 16,8 

20. Однос дуж. лоб. чауре према ,----1 1 
конд. дуж; у¾ 39,3 - - - - - , - - - - - - 43,5 

~~-----•--------1----1----l-----l----:----1----1------1----01----11-------'--II 
21. Отетој ање између задњег кра- 1 \ 

ја _носних костију до линије . . 
која спаја Задње крајеве ИН• 
термаксиларних костију 0,7 ј_ 1,0 0,7 1,4 1,4 ·- 1,4 1,1 1,1 1,2 1,4 1 1,0 l,__1_,l-11 

22. Дужина шава између ossa · ' 1 1 1 
1
1 '1 

, · parietalia 4,6 6,9 6,4 4,9. 6,4 . 5,5 4,7 6,5 6,2 5,6 4,2 5,2 6-,6 t--'--'-----.,--------1-----1-_.:___..c._.1----1---'---''-I----;--·-- -----1----1---'---:----:----1 

23. Щирина простора између 1 1 
бочних rребенова на лоб. 

~rри · - 11,2 1--1-'О,_2_; __ 1_0_,7_
1 
__ 12_,1_

1 
__ 1_0_,7_ 12,4 11,9 __ l_l.:....,2_: __ 1_1_,4_1 __ 11..:..·,8_1 __ 10_,8 __ 1 __ 12 __ ,_2_ 

24. Дужш ,,,,mofi '"'"°'" i 1 1 1 5,0 

25. ~;::на foramina incisiva ::~ = = = = = = \ = J __ = __ l:=======:~===-----:~l-----l---6--=-,2-
1 

26. Окципитална·ширина - 17,0 17,5 17,5 18,1 18,2 ,--lЏ\ 16,4 \ 16,2 _ 17,1 16,9 17,2 1 17,3 

27. Дужина диастеме 10,6 12,6 13,1 12,3 12,8 13,4 11,9 11,6 1 11,8 12,2 12,4 11,6 12,6 

2&. Дужина доње вилице 22,2 - - - - - - - \ - - - " 24,8 -----1-----1----
29. Алвеоларна дужина реда 1 

1_..;....г_о..:._р_њ_и_х_ку'-т_њ_а_к_а ___ ..__
1 
__ __,8,~'-4_

1 
___ 9.:...,6~.

1 
__ 10_,0 __ 

1 
___ 9,_8_

1 
__ 1_0.:..,1_

1 
__ 10 ___ ,_О_1 ___ 9_,3 ___ 9.:..,4_·_!----'9,_2_: ___ 9.:....,8_! __ 9...:.,8 __ 1 __ 1_0,'-1_1 __ 9..:..,6_

1 
30. Алвеоларна дужина реда 

доњих кутњ_а_ка ______ 
1 
__ ---'8,:...7_

1 
__ 9_,

0
~_

1 
___ 10_,О ___ 

1
_~_9_,7_

1 
__ 10_,2 __ 

1 
__ 9 __ ,9_ --~•_1_, ___ 9.:....,4-Ј.--_9...:.,3 __ 1 ___ 9,_5_1 __ 9..:..,8_1 __ 9_,_7_~ __ 9_,7-1 

~yжи~bullae_o_s_s_ea_e ___ 
1 
__ 8..,.:'~9-~ __ -__ 

1 
_____ 

1 
____ 

1 
____ 

1 
_____ 

1 
____ 

1 
___ -__ 

1 
__ -____ ;

1

. __ -__ 
1 
__ -__ 

1 
___ -~_, __ l_l_,2_,, 

32. Ширина bullae osseae 6,2 - - - - - - - - - - - 7,2 
1----'----~-----1--1----1----·1----·--,,----~----1----1-----1--------1-------"--·:1·----1----1 

33. Степен развијености гребе• \ 
нова на чеоној кости 1} Ш 11 1 1 __ 1 _____ 1_· ___ 1_11 _____ 11_1_, ___ 11 ____ 11 ____ 1_1 ____ 11 ____ 1_ 

1) I. Јако раввијени н срасЈ1и. II. Добро 
развијени, скоро срасли. 111. СЈ1або раз• 
вијени, отстојање нзмеlју њих је изна,1 
1 мм. JV. Гребенова нема. 

I 



1. Назив 1 ARVICOLA TERRESTR!S ST ANKOVICI ~ ~ ~- AR\IICOl,A TERRESTRIS CERNJAVSIOI s s р. 11 о v. 

2. Налазиште I Suvo Rudistc Kopao11ik 1 !,ukov? 1 Р о 11 о r, S t а r а Р 1 а п i п а-------------: -------------!-'----~----,--' _______ _..!..,...:;K:.::.o!:..:pa;__n.::.:ш:.::.k--,!----------------
3 Број 

parstype рагаtуре type paratype type paratype paratype paratype pa,atype paratype paratype paratype paratype 

151 Е. 1. 
paratype 1

274 Р.1275 Р. 1 340 Р. 1 341 Р. , 891 М.115ОЕ.1.1158Е.1., 159Е. 1.1160Е 1.1176Е. 1., 177Е. 1., 184Е. 1., 14ОЕ.1., 149Е. 1.1 

--"-------:---
_4 _. _д_ат_у_м _______ -;1_22_.8_.3_9-+1 _2_2_.8_.3_9-:/_3_.7_.4_0 1 7.7.40 1 1.7.35 1 18.6.47 1 19.6.47 1 19.6.47 1 19.6.47 1 21.6.47 1 21.6.47 1 23.6.47 1 17.6.47 1 18.6.47 1 18.6.47 

5. По.1 _ _,_/ Q I Q I d' 1 Q I d' 1 Q I d' \ с? 1 Q I d' 1 Q I Q I Q I d' / d' 
_ _(i._Дуж,н~а_:~:е11а и главе 162,0 128,0 1 193,О 172,0 175,0 184,0 ј_195~ -~70,0 173,0 1 177,0 1 174,0 1 175,0 124,0 141,0 121,О_ 

7. Дужина реп_а______ 122,0 75,5 ~о 102,0 --122,()- 116,0 1 108,0 102,0 105,О _1_1~1_1Q3_,Q_/ 103,0 __ 6~_,5 ___ 8_0,_О ___ 6_0_,о_, 
8. Дужина сто_па_.1_а_____ 28,1 26,8 1 ::о,о 27,0 32,0 28.1 Ј 30,5 ,29,6 _28,2 1~,О 28,1 27,4 24,8 27,9 25,5 

__:_9_ . .:..д.:_:::}_')Ј_{и_1_1а~ув_а ______ --,--1--1 __ 6-:-!] - 12,~_ ~_,4 . - 16,0 _16,6 _1 16,0 15,6 -~ __ 15~ __ 1_5&_ __ 1_4_,6_, __ 1_4.:._,4_1 __ 14_:.,_о ___ 1_2_,8_, 

10. Ко1щилобазалн~у_)Ј_ш_н_а ___ _:з_8_,1 ___ 31_,_4 ___ 4_1,()_ - _ 40,О ___ 38_:.,_4_ 40,4 37,2 - 38,0 _38,1 37,3 28,7 33,7 29,5 

11. Зиго"1атична ширина -~2_,8 ___ 1 _8;7_ _ __ 2_5,_~_ 22,5 23,0 23,4 - 21,6 22,5 22,8 23,2 22,0 - - 17,2 

12. Однос зигоы. шир. према 
кон;\. дуж. у 0/_.,_о _____ _ ~,~ ~~ ~,f_, ___ -_, __ 5_7_,5_

1 
__ 6_0,_9 _ ..с. __ -__ , __ 5_8,_1 _____ , __ 6_о_,о ___ 6_0,_9 ___ 5_8_,9_1 ____ , ___ -__ 1 __ 5_8_,3_

1 

13. Интерорбитална ш!1р_и_н_а __ -~_,9 ____ 4_,9_
1 
__ 5,_3_

1 
___ 4,_8 ____ 4_,5_, 4,9 , - 4,9 4,9 4,7 4,8 

1 

__ 4_,8_1 __ 4_:.,_6 ___ 5,о ___ 4_,7_, 

]4_: __ ДуЈl{ина носних !{остију 9,8 __ 8,~ 11,0 ___ 1_0,_о ___ l_0,_4 ___ !О,()_\_10,1 ___ 9,_? ___ 9,_6_ --~'-6 ____ 9_,8 ___ 9_,8_, __ 7,4 __ 1 ___ 8..с..,7 ___ 7_,5_
1 

15:_!1111рина носних !{0СТИЈУ 4,6 3,8 __ 5,~ 4,9 4,7 4,5 1 4,6 __ 4,_2 - __ 4,_4 ____ 4_,2_1 __ 4_,_5 ____ 4_,3 ___ 3_,6 __ ___с3,'-8-1 ___ 3_,6_1 

16. Однос шир. ноев. !{ОСТ. према 
ду;1f. ноев. !{ОСТ. У,___.0/_-:_о___ 46,9 43,2 50,0 49,0 45,2 4'),0 45,5 43,7 45,8 43,7 45,9 43,9 48,6 43,7 48,О_ 

17. Ширина рострума _____ 5,_4 ____ 4_,4_1 ___ 6 __ ,_1 ____ 5,_1 ____ -__ , ___ 5=,1==::===5=,5==----4'-,9_
1 
__ 5..:..,1_, __ 5_,2_, __ 5_,_6 ____ 5..:..,2_1 __ ....:4,_3_/ __ 4_,4_1 __ 4.:_,1_1 

18. Однос шир. носн. !{ОСТ. према 1
-· 

__ шир._р_остр. у__0.:_;О::.,_ ______ 85Ј ___ 8~~l ____ 90_,~ ___ 9_6,_1_ ----=--- __ 88_,~ __ 8_3,_6 ___ 8_:5,_7_, ___ 86_,_3_1·--8_0_,8_, __ 8_0,_4 ___ 8_2,_7 ___ 8_3_:_,7 __ 1--8-'6,_4 ___ 8?,8_1 
19. Дужнна .~обањске чауре 15,8 - 16,7 - 17,6 15,2 16,О 15,4 - 15,5 15,2 15,3 14,0 14,9 13,3 

20. Однос дуж. лоб. чауре пре11а 
l(ОНЈ\. дуж. У._,0/с.с:.о _______ 4....:.1,_5 ______ , ___ 40_,7 ___ -___ 4_4:....,0 _____ 3_9 __ ,6 ___ 3_9,_6 ___ 4_1,_3 ____ -__ 

1 
__ 4_0_,8 ___ 3....:9,_9 ___ 4_1,_О ___ 4_8,_7_ 1 ___ 44_,2 ___ 4_5_.1_

1 

1

21. Отстојање између задњег кр~
ја носних КОСТИЈУ до ЛИНИЈе 

која спаја задње крајеве ИН· 
0,7 0,9 0,9 0,6 0,9 1,0 

1
---- терыаксиЈiарних костију 

22. Дужина шава из:.1еђу ossa 1 

-~l~~i-ictalio 6,5 - 5,3 - __ 7L __ 5,_6 _ 

1,2 1,0 

6,6 \ 5,R 

1,3 1,5 1,2 
----1----

1,2 1,2 1,7 1,3 

5,0 5,9 5,6 5,6 5,3 5,4 5,0 
------

23. IlЈирнна простора између 1 
бочних гребенова на лоб. 
чаурн 12,1 1 - 12,1 ' - 1-1,7 11,9 10,8 12,8 . - _1_2_,0_1 __ 12_,3_ 12,3 __ 1_2,_2 ____ -___ 11,9-_ __ , __ -__ , 

24. Ду)IПIН3 fora111e11 infraOfм • 
bltale 4,6 3,5 5,6 4, 1 - 4,7 • - 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 3,4 3,7 3,4 

1------------- ---- ---- --- , ____ , _____ ----1---'--- ----,- -- ··- --'--1----'--1---=~-• 
25. Дуж11ва fогашiпа iпcisiva 6,2 5,7 6,8 _БL __ ..= ___ 6_,_8 ___ 7_,5 ____ 7,_О_· __ 7.:..,0_

1 
__ 7_,_2 ____ 7_,1_ 6,3 5,7 6,6 5,8 

26. Окщшита1ша ширина __ _Ј_~_,_4__ -- __ 18,~ - 17,0 16,9 17,8 1--15_,7 ____ -_ 17,6 17,3 lб,3 13,2 15,3 13,1 

27. Дужнна диастеt1_е _____ 
1
___12,!_ =-~ЈЈ,_7_ __ 13,3 __ 1~ __ 1~ 12,5 12,9 11,R 12,2 12,Q 12,3 _)2,~_[ __ 9,_2_

1 
___ 11-'-,1 ___ 9_,0_

1 

~_,[!уж1ша доње вилице _2_4_,4_ 20,8 26,2 _2_3_,6 ___ -__ , __ 2.....:4,_3 ___ 2_5_,о_, __ 23_,6_ 24,7 24,8 25,2 ___ 3'!,6 -1 19,4 22,2 19,4 

29. Алвеоларна дужина реда 
, ___ го_,.р_н_,,_п_к.:с,у_тњ_а_!{_а _____ ,, ___ 9_,6 __ __:8,_3_1 ___ 10_,_4 _____ 9_,4 ___ 1_0_,6_' _, ___ 9,_6 ____ 9,_6_1 ___ 9_:.,_о ____ 9_,о_, 9,2 9,6 9,2 __ 8,_0_1 ___ 8...:..,5 ___ 8_,2---1 

30. АлвеОЈ1арна дужина реда 1 

доњих !{утња_l{_а ________ 9.:.c,G_ 1 ___ 8_,,_2_ 10,4 1 9,4 10,1 9,4 9,7 9,1 

31. Дужина bнllae osseae 10,8 9,2 --11~-1 - - !:Ј,4 10,4 10,2 

~:_IЈ:!1-1р1ша lшllae osseae __ 2,:3_ =-_6_,5_ 7,9 - - · 7,4 7,0 7,2 

9, 1 9,4 9,8 
---

9,6 9,6 

7,2 6,9 

11 111 11 11 11 11 11 

9,0 

9,0 

7,1 

11 

7,6 

7,5 

6,4 

IV 

8,6 8,2 

8,7 7,4 

6,6 6,2 

111 IV 
33. Степен развијености гребе

нова на чеоној кости'; 1 ::========------------~------...;. ___________ _:, __________ ..:., ___ ..., ___ ...;. __ ...;. ____________ _ 
1) I. JaI<o развијени и срасли.11. Добро 

развијош, с1<оро срасли. IJI. Слабо раз
вијени, отстојање иэ1~1:еiју њих је ианад 
Ј ю,. JV. Гребенова не.11а. 



1. Назив ARVICOLA TERRESTRIS CERNJAVSКII SSP. NOV. ARVICOLA TERRESTRIS ILLYRICUS BAR. - НАМ 

2. Налазиште 1 PONOR, ST ARA PLANINA IPODUJEvoj VLASINA 

3. Број 
161 Е. I. 162 Е. I. 163 Е. I. 164 Е. I. 178 Е. 1. 181 Е. 1. 185 Е. I. 858 М. 254 Е. 1. 255 Е. I. 256 Е. I. 260 Е.1. 261 Е. 1. 262 t.. 1. 275 Е. 1. 
paratype paratype paratype paratype paratype paratype paratype 

4. Датум 19.6.47 19.6.47 19.6.47 19.6.47 21.6.47 22.6.47 23.6.47 11.6.34 7.8.47 7.8.47 7.8.47 8.8.47 8.8.47 8.8.47 10.8.47 

5. Пол СЈ' 1 СЈ' 1 ~---'с-1 -~-1-~-1-~-1-~-1-~ 1 d'" 1 d'" 1 d'" \ d'" СЈ' т-СЈ"-~-~-

6. Дужина тела и rпаве 140,0 134,0 , __ 12_2_,о_, __ 13_7_,О_ 126,0 1_12_9,_О __ _2_48,q_ 171,0 150,0 150,0 1 154,0 1_1_4_3_,0_1 __ 13_6,_О_ 106,0 173,О. 

_7_ . .:...Д.::с.у_ж_и_н_а....:.р_е_п_а _______ 
1 
__ 7_9,_0_

1 
__ 7_1,_5 ___ 66,_О_, __ 1_05_,_о_ - 1 72,0 __ 7_7,_О ___ 8_9_,5_1 __ 9_3_,0_

1 
___ 9_1,_О ___ 94,0 87,0 80,5 58,0 98,О 

8. Дужина стопала 27,8 26,6 25,0 27,4 27,4 1 27,0 27_,_6_, ___ 2....:9,_О ___ ._. 27,_8_
1 
___ 2_7,_3 ___ 22,_1__,,_1 __ 2_7_,4_1 __ 27_,7 __ 1 __ 25_,_3_1 ___ 2....:7,_6_, 

1 
__ 9._д:....:.::..уж_ин_а-"-у_ва _______ 

1 
__ -:--14_,_1 _

1
·_·_·,_13_,6 ___ 13,5 15,0 14,7 14,2 14,6 1 14,0 14,0 14,1 14,2 13,8 13,3 12,5 13,0 

10. Кондилобазална ду,_ж_и_н_а __ 
1
_3?,!__ _3~~ __ 2_9_,4_

1 
__ 3_4.:_,5_1 _ 30,6 30,7 32,2 _3_3,_5 ___ 3_4,_2 ___ 33,5_

11 
__ 3_3_,9_

1 
__ 3_3_,0_

1 
__ 3_2_,4_: __ 2_6_,7_11 __ -__ 

1 

11. Зиrоматична ширина 19,4_ 19,2 __ ---_-_____ 
1 
___ 1....:8,_3_ 18,2 20,6 20,3 20,6 19,7 19,7 19,5 18,9 15,8 

12. Однос зигом. шир. према 
конд. дуж. у¼ 60,4 __ 62_,3_, __ -_

1 
__ -_-_, __ ~9,_8 ___ 5_9,3 ___ 63_,9_, 59,7 __ 6_0_,2_

1 
__ 5_8_,8_

1 
58,1 59,1_ 5R,3 58,8 __ 

1 
___ -__ 

1 

13. Интерорбитална шир_и_н_а _____ 5_,2 ____ 5,_2 ___ 4_,7_, _ __:5,_2 ___ 5_:_,о_Ј __ 5с_,о_, __ 4.:_,9_, ~I_----'5,_0_1 ___ 4_,8_ 4,8 1 5,0 __ 5,Q_ _4,6 - __ 4.:_,3_, 

14. Дужина носни_х_ко_с_т__,иј'-"'-у __ , __ 7_,8 __ 
1 
__ 8,1 __ 7,_3_ 1 ___ 8...:..,7_1 __ 8,2 _ 7,8 ___ 8,7 9,0 9,3 8,6 __ 9,~ __ 9,0 8,9 8,7 10,6 

15. Ширина носних костију , __ 3_,7_., __ 3,_9_
1

_ 3,6 ___ 3,_9_, ___ 3_,_7 ____ 3'-,6_, __ 3'-,7_, __ 4_,О _ 4,2 3,8 3,9 3,7 4,0 3,4 4,4 

16. Однос шир. носи. кост. према 
дуж. носн. кост. у ¾ 47,4 48,1 49,3 44,8 45,1 46,2 42,6 --=-------~'-'-----,-- -- ----1----'---1-----'-1---'- __ с___, __ __.:__, 

17. Ширина рострума 4,4 4,2 4,1 - 4,2 4,4 4,1 

44,4 45,2 
----

5,О 

44,2 

4,5 

42,4 

4,8 
41, 1_, __ 4_4_;_,9_, __ 39_, 1_, __ 41,5 

4,5 4,6 3,8 5,2 
--'----1--_;_-1 

18. Однос шир. н0сн. кост. према 
~Р· ростр. у ¼ __ 8_4_, 1_, __ 92_,_9 _, __ 87,_8_, ___ - ___ 88_, 1_ __ 8_1'-,8_, __ 90--=--,2_1 __ -___ 8ј'-,о_, __ 8_4,_4 ___ 8_1_,3_

1 
__ 8_2,_2_, __ 8_7_,о_, __ 8_9_,_5~-·~--84=,6_ 

19. Дужина лоб~њске чау_р_е ____ 1_4_,о_, __ 1_3,_9_, __ 1_3:__,6_,_~1_4.:_,2 ___ 14_,8_, __ l....:4,_4 ___ 14_,4_,_____ 15,0 14,7 - - , __ 14_,7_1 __ 13_,5_ 

20. Однос дуж. лоб. чауре према 
КОНД. дуж. у_-'О/...:..о ____ -1 __ 4_3:__,6_1 __ 4_5,_1 _

1 
__ 4_6_,2_, __ 4_1,_2 ___ 48_,4_, ____ 4_6_,_9_,, __ 4....:4,_7 ____ -___ 4_3,_8 _

1 
__ 4~_,9 ____ -___ -_ 45,4 50,6 

21. Отстојање између задњег кра-

1 

ја _носни_х костију д~ линије 
ко1а спаЈа задње крајеве ин-

__ те~р_м_а_кс_и_л~ар~н_и_х_к_ос_т_и~ју __ 1 __ 1_,О_1 __ 1_,2_, __ 1'-,5-, __ 1'-,5_1 __ 1,4 __ -'1,_4 ____ 1:__,2_, ___ О .,_8 ____ 1,_2 _, ___ 1_, 1_, __ 1_, 1_, __ 1,_О_, ___ О_,5_, __ О,_5_, ___ О_,4_. 

22. Дужина шава између ossa 
. parietalia _______ 

1 
___ 4'-,7~1 __ 4_,9_, __ 5,'--2_1 __ 5:__,6_1 __ 5....:,2 ___ 5....:.,_3 ____ 5,_7_

1 
___ 5...:.'-'8- ___ 6,_О ____ 6_,_3 ____ 6,_7 _ ----:---5_,6_1 __ 5-'--,3_1 ___ _. 

23. Ширина простора између 
бочних rребенова на лоб. 
чаури _ 11,9 - - - - - 12,6 11,8 _ 12,0 11,7 -- - 12,0 - 1 

24. Дужина forameп iпfraor-
bltale _______ 

1 
___ 3_,4_

1 
___ 3~,_4 ____ 3,:__2_1 __ -__ 1 ___ 3_,4_1 ___ 3.:_,6 ___ 3,_5 ___ -___ 3,7 ____ 3_,7_

1 
__ 3_,_8 ___ 3,7_ 3,8_1 __ 3,_2_1 ___ 4.:_,7__. 

25. Дужина foramiпa iпcisiva 6,7 5,9 5,6 6,6 5,7 5,8 6,2 _ 5,8 5,4 6,2 6,2 _5,8 ___ 4,6_ 6,2 _...:..;.::_ _________ ,1----1-~-----1-- ----.------'---1----1--'----1----,-----1---- , __ __.:__. 
26. Окципитална ширина 14,5 13,7 13,5 - 13,6 13,8 14,6 15,4 15,2 14,4 - --- 1 14,1 12,0 

_2_7_. _Д~у_ж_и_н_а _д_и_а_ст __ е_м_е· ____ , __ 1_0_,2_
1 
__ 9_,4_1 __ 9.:_,3_1_ 11,0 __ 10--'-,0_1 _ __:9,_6_ ~-__ 1....:0,_R _ 11,3 10, 7 11,0 10,4 10,3 8,3 

28. Дужина доње вилице 20,8 20,5 20,0 23,1 20,4 19,8 22,3 _ 22,8 21,7 21,8 

29. Алвеоларна дужина реда 
__ r-'ор'-њ_и_х_ка..ут_њ_а_к_а ____ -1---8,6 __ 

1 
__ 8_,_3_1 ___ 8--',_2_1 ___ 8.:_, 7_1 _---'8,_4 ___ ....:8,_4_ 

30. Алвеоларна дужина реда 1 
доњих кутњ_-=а=к=-а _____ 

1 
___ 8_,_6 _

1 
___ 8_,4_

1 
__ 8...:.,3 __ 1 __ 9....:.,_1 _

1 
___ 8_:,_4_ 8,3 

_3_1_ . .:...Д0~у_ж_и_н_а _b_u_lla_e_os-=s-=-e=-ae:..._ __ .J---8,_6_
1 
___ 8,_4 ____ 8,_2 ____ -__ , ___ 8_,7_

11 
__ 8,3 

32. Ширина bt1::...lla __ e __ o~ss:..:e=-ae=----~--6-',_6 ____ 6,_6_ ---'6,'-5- ___ -__ 1 __ 6;_4 ___ ....:6,_7_ 

33. Степен развијености гребе
нова на чеоној кости 1) 

1) Ја1<0 раав11јенн и срас.11и. II. Добро 
раавијени, скоро срасл11. III. Слабо раз
вијени, ,отстојање наме!;у њих-'Јi изнад 
I мм. 1V. Гребенова нема. 

IV IV IV 111 IV IV 

8,3 8,7 ':.,7 8,5 8,6 

8,6 8,7 . 8,8 8,3 8,7 

8,8 8,6 9,6 9,4 9,6 
6,7 --8-;-6- --({Г 6,7 6,8 ---

111 111 111 111 

21,6 21;6 19,0 

8,6 8,7 8,0 

8,7 8,5 7,9 

9,2 8,8 7,3 

6,5 6,5 5,7 

111 IV IV 

12,2 

24,7 

9,7 

9,5 



1. Назив 

2. Налазиште 1 
3. Број 

4. Датум 

5. Пол 

6. Дужина те1~а и главе 

7. Дужина репа 

8. Дужина стопала 

9. Дужина ува 

10. Кондилобазална дужина 

11. Зигоматична ширина 

12. Однос зигом. шир. према 
конд. дуж. у ¼ 

"'13. Интерорбитална ширина 

14. Дужина носних костију 

15. Ширина носних костијуl 

16. Однос шир. носи. кост. према 
дуж. носи. кост. у ¼ 

17. Ширина рострума 

18. Однос шир. носн. кост. према 
шир. ростр. у °!о 

19. Дужина лобањске чауре 

20: Однос дуж. лоб. чауре пperv;a 
конд. дуж. у ¼ 

21. Отстојање између задњег кра-
1 је нос,е, шшју д<> ,н"Јо 

која с.паја задње крајеве ин-
термаксиларних костију 

22. Дужина шава између ossa 
parietalia 

23. Ширина простора између 
бочних гребенова на лоб. 
чаури 

24. Дужина f01·a111en iпfraor-
Ьitale 

25. Дужина foraшiпa incisiva 

26. Окципитална ширина 

27. Дужина диастеме 

28. Дужина доње вилице 

29. Алвеоларна дужина реда 
горњих кутњака 

30. Алвеоларна дужина реда 
доњих кутњака 

31. Дужина bullae osseae 

32. -Ширина ЬнЈlае osseae 

33. Степен развијености гребе-
нова на чеоној кости1} 

1) !. Јщо развијени и срасли. II. Добро 
аавн·ени ско о с асли. III. Слабо раа-

276 Е. 1. 293 Е. 1. 294 Е. 1. 

10.8.47 13.8.47 13.8.47 

d' 1 ~ 1 
d' 1 

183,0 144,0 146,0 

109,0 83,0 84,0 

28,2 28,7 28,4 

16,6 14,8 15,2 

37,9 33,4 33,8 

1 
22,9 20,1 18,6 

60,4 60,2 55,0 

4,5 4,5 4,9 

9,8 8,8 8,7 

4,6 3,9 4,0 
---

46,9 44,3 45,9 

5,5 4,4 4,3 

83,6 88,6 93,0 

15,7 15, 1 14,8 

41,2 45,2 43,8 

1,4 1,2 1,5 

5,4 6,2 5,2 

11,8 

1 

12, 1 12,3 

4,7 4,0 3,9 

5,7 5,6 5,8 

17,0 14,7 14, 1 

12,7 10,8 10,5 

23,8 22,3 21,8 

9,3 8,8 8,7 

9,4 9,0 8,6 1 

9,5 8,8 9,1 

7,0 6,7 6,8 

11 ' ш ш 

. 

ARVICOLA TERRESTRIS ILLYRICUS BAR -НАМ (?) 
V I, А s 1 N А 

295· Е. 1. 331 Е. 1. 336 Е. 1. 339 Е. 1. 340 Е. 1. 391 Е. 1. 392 Е. 1. 395 Е. 1. 416 Е.Ј. 417 Е. 1. 422 !:'.. 1. 872 Е. !. 

:13.8.47 18.8.47 19.8.47 20.8.47 20.8.47 28.8.47 28.8.47 28.8.47 31.8.47 31.8.47 1.9.47 19.5.48 

d' 1 d' \ ~ \ ~ 1 
d' 

1 ~ 1 
~ 1 

d' \ d' 
1 

d' 1 ~ 1 d' 

145,0 148,0 176,0 149,0 140,0 124,0 119,0 115,О 169,0 122,0 169,0 1 180,0 

87,0 80,0 90,0 85,0 83,О 73,О 70,0 68,0 95,0 64,0 101,0 

1 

112,0 

'28,2 28,7 27,2 25,О 27,5 26,4 26,4 25,1 28,0 25,8 28,3 29,7 

14,3 14,8 14,U 14,0 
1 14,7 14,5 12,5 12,5 14,6 13,4 15,U 15,0 

33,1 33,7 - 32,8 33,3 29,4 29,8 - 36,1 29,7 36,О 38,2 
---

22,8 18,9 20,1 21,4 19,2 19,5 17,3 17,8 16,8 21,4 17,7 21, 1 

58,5 58,6 57,1 -~ 
- 58,2 58,8 59,7 - 59,2 59,6 59,7 

4,4 4,8 4,2 . 4,9 4,6 4,6 4,7 4,8 

1 

5, 1 5,0 5,0 4,8 

9,2 9,3 9,4 9,0 8,7 8,0 8,3 7,7 9,9 7,9 9,6 9,7 
-·--~ -- -

3,9 3,7 4,1 4,0 3,9 3,6 3,6 3,6 4,4 3,6 4,2 4,4 
----

42,4 39,8 43,6 44,5 44,8 45,0 43,4 46,7 44,5 44,6 44,8 45,4 

4,2 4,5 5,0 4,8 4,4 4,4 3,9 4,0 5,0 4,1 5,2 5,7 

92,9 82,2 82,0 83,3 88,6 ЩО 88,0 85,3 80,8 

~ 
-

81,8 92,3 

14,6 15,3 - 14,6 14,6 14, 1 14,4 13,3 14,8 13,6 15,4 

44,1 45,4 44,5 43,8 40,9 42,8 4 - 47,9 48,3 - 45,8 ----

0,9 1, 1 1,2 0,8 1,2 0,7 1,2 1, 1 0,2 0,9 0,1 0,8 

6,0 6,2 4,8 5,0 5,6 5,4 5,0 4,8 5,5 4,8 5,9 7,0 
---- ---

11,4 12,0 12,2 11, 1 12,2 13,4 - - - - 11,7 -

1 
- -

3,7 3,8 4,0 3,7 3,8 3,3 3,4 3,3 4,2 3,5 4,2 4,8 
---

5,2 5,8 5,3 5,1 __ 5,?_ 5,3 5,1 5,2 5,8 4,8 6,4 6,1 
------ ------ ----

14,4 14,9 - 14,5 12,8 13,0 - 15,8 13,4 15,7 -
--· 

, ____ 
10,6 11, 1 11,2 10,7 10,8 9,2 9,3 8,8 11,8 9,2 11,8 12,8 
--- ---

21,4 21,8 22,5 21,2 21,8 19,4 19,7 19,5 23,6 20,0 23,6 24,9 
-- ----

8,6 9,0 8,8 8,7 8,7 8,5 8,3 8,5 9,4 8,7 8,8 9,6 

8,8 8,9 8,8 8,4 8,5 8,1 8,2 8,2 9,2 8,4 9,2 9,3 

8,8 9,2 9,0 9,6 
----- 9,6 9,9 8,8 - 7,8 8,2 - 8,0 

--- ---
6,7 6,6 - 6,6 6,7 6,2 6,2 - 7,2 6,5 6,9 7,3 

---

1Ј1 III IIl IIl ш IV IV IV II IV II 1 



Борис Петров 

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ СИСАРА ДЕЛИБЛАТСКОГ ПЕСКА 

О сисарима Делиблатскоr Песка у нашој литератури 
немамо никаквих података. Колико ми је познато ни у стра

ној литератури нема посебних радова о сисарима Песка. 

Није искључено да у страној литератури, нарочито у лите

ратури бивше Аустро-Угарске, постоје појединачни подаци о 

извесним врстама сисара. Али, нажалост, ова литература није 

нам приступачна. С друге стране пак, у колико у њој и има 

података о сисарима, они се, највероватније, односе на круп

није, п,окретљивије и лакше уочљиве врсте, а не на ситне, 

које се ређе виђају, али које су често нарочито значајне за 

разумевање прошлости једног краја и његових данашњих 

еколошких прилика. Пошто у после Ј ње време расте инте

ресовање према Делиблатском Песку и приступа се њего

вом свестраном испитивању, сматрам корисним да објавим 

материјал о сисарима Песка који сам до сада прикупио. 

Овај материјал је прикупљен у пролеhе 1938 и 1939 године 
за време три краhе екскурзије у околину железничке ста

нице Долова и у мају 1945 године за време петнаестодневне 
екскурзије на подручје Чардак - Честа Шума - Врела -
Ероња. 194 7 године посеhени су Шуша ра, Долина, Девојачки 
Бу,нар, Фламунда, Краван, Велика и Мала Чока. Тежиште 

рада је било у испитивању ситних сисара. 

Прикупљање материјала и посматрања су вршени углав

ном на следеhим стаништима: 1) утрине са Роа bu!Ьosa, Andro
pogon Ischaemum, Cynodon Dactylon, Festuca sp. sp. и др. 
дуж ивице пошумљених периферних делова Песка код же

лезничке станице Долова, Чардака и Честе Шуме, као и 

утрине у северо-западном делу (Краван, Велика ·и Мала 

Чока, Девојачки Бунар), 2) пошумљени периферни делови 

Песка - састојине багрема, тополе и др. - код Чардака и 

Честе Шуме, 3) пошумљена места у унутрашњим деловима 
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Песка са багремом, црним бором, Junipeп1s coшшunis и др. 

- углавном између Честе Шуме и Ероње, 4) непошумљена, 
отворена места у унутрашњим деловима са мање или више 

обраслим песком - заједнице Festuca vaginata или Stipa реп
паtа, односно Chrysopogon gryllus-Festuca sulcata - северно 

и северо-источно од Честе Шуме и Чардака:. 1 

Прикупљене су следеhе врсте сисара: 

1) Talpa europae:1 europaea L. Кртица. Два мужјака су 

уловљена близу Честе Шуме на граници измеlју утрина и 

њива. Оба се одликују релативно круrшим димензијама. Кон

дилобазална ду жина лобање старијег примерка (зуби уме

рено истрошени) износи 36,0 мм. а код млаlјег, али такође 

одраслог (зуби слабо истрошени), она је 35,О мм. ; стопало 
је код старијег дуго 20,0 мм., код млађег 18,8 мм. Треhи 

одрасли мужјак (зуби релативно јако истрошени) уловљен 

је на утрини близv железничке станице Долова. Његова кон

дилобазална дужина је нешто изнад 34,О мм. а стопало 

18,1 мм. Овај материјал показује да у области Делиблатског 
· Песка живе кртице крупРије него у планинама јужно од 
Саве и Дунава и да се оне могу одредити као средњеевропска 

подврста Та!ра europaea ешораеа l. Даља испитивања у долини 
Дунава показаhе да ли кртице из околине Делиблата треба 

дефинитивно сматрати подврстом Т. е. ешораеа или ·их је 

правилније спојити са још крупнијом подврстом Т. е. braн

neri S а t нп i п, која живи у доњем току Дунава и у Украјини: 
Присуство кртице у дубљим дс>ловима Песка није утвр

ђено - сви прегледани "кртиqљаци" су били од слепог ку

чета. У периферним деловима крт1ща је приметно ређа него 

слепо куче. 

2) Eriпaceus europaeus roumanicus Ва r. - Наш. (na'tio 
nova ?;. Јеж. За сада, док још није прикупљен веhи матери

јал не може t е реhи да ли јежеви са Делиблатског Песка 

претстявљају засебну форму или се могу идентификовати са 

подврстом Erinaceus europaeus rouшaпicнs Ва r. - На 111., која 

је описана из Румуније, а живи и код нас у северном делу 

Србије и у Војводини. 

Остаци једног одраслог примерка су нађени на утрини 

близу Честе Шуме. Кондилобазална дужииа њ.еrове лобање 

1 Податке u биљним заједницама у поједнним стаништима дно ми је 

О. С. Гребен ш чик он, коме на овом месту изражавам захвалност. 
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приближно одговара дужини код типичних Е. е. roumanicus 
или је, можда, нешто веhа (60,8 мм.; зуби су умерено истро

шени). Боја длаке на њушци и игала код овог примерка 

је веома светла. Други прегледани примерак, који је ухва

hен близу села Делиблато, одликовао се ситним димензи

јама (вероватно је био млад) и још светлијом бојом. По свет

лијој боји се ови јежеви разликују од Е. е. rouшaпicus из 

околине Београда, Зрењанина и из Мајданпечких ш:,1 ма, а 

сличнији су јежевима из Македоније (Кочане, Пепелиште), 

који живе на изразито степском и полупустињском терену. 

Јежеви из Македоније се одликују, осим светле боје, још и 

веома крупним димензијама и издвајају се као посебна под

врста Е. е. drozdovskyi Ма r t i по. 
Al{o се потврди да су на Делиблатском Песку чешhи 

јеж1::ви светле боје - за разлику од других крајева Војво

дине, где на тамнијој подлози (црници) живе тамно обојени 

јежеви - мораhемо јежеве са подручја Песка да издвојимо 

као посебну форму, вероватно као племе (па t i о). 
3) Vнlpes vнlpes L. Лисица. Одрасли мужјак уловљен 

код Чардака. Кондилобазална дужина лобање износи 139,2 
мм., зигоматична ширина 75,0 мм. Димензије овог примерка 
одговарају диаrнози V. v. crucigera Ве с 11 s t. 

Лисице су у Песку веома честе. 

4) Microtus arvalis Jevis М i 11 е r. Оби_чна пољска волу

харица. Ова волухарица је наlјена како на утринама код 

руба шуме и у живицама на граници између утрина и њива, 

тако и у унутрашњим деловима Песка на отвореним местима. 

Према димензијама и rpaljи · лобање и зуба примерци са 
Песка су слични волухарицама из околине Београда и из 

Панчевачког Рита, које В. Е. Март ин о (in litteris) одређује 
као М. а. levis М i 11 е r. Што се тиче длаке, волухарице са 

Песка се одликују, мада врло слабо, светлијом бојом и фи
нијим и rушhим крзном. Ме!јутим, за сада недовољан мате

ријал, нарочито упоредан материјал из истог годишњег 

доба, не допушта да се донесу дефинитивне одлуке у по

гледу систематског положаја Microtus arvalis са Песка. По

знато је да извесне врсте сисара које живе на песковитом 

терену имају фино и густо крзно. Зато ове одлике пољских 

волухарица са Песка изгледају врло вероватне. 
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5) Apodemus sylvaticus sylvaticus L. Мали шумски миш. 

Примерци малог шумског миша су хватани како у дубљим 
деловима Песка на отвореним местима или око џбуња, тако 

и у периферним деловима на рубу шуме, на утринама поред 

шуме и у живицама између утрина и њива. Као што се види 

по димензијама, они припадају ситнијој подврсти А. s. sylva
ticus L. 

1 

Кондилобазална 
дужина у мм 

1 Број примера11а 

~-51 22.0 1 22.5 

1 --- 1 
3 

24.0 1 

3 1 

24.51 

1 

25.0 1 

1 

1 Дуж»;• ::"'"l_i3j ~':5 1 _19 ој_19 s 1 20 о 1 205 1 210 1 21 5 1 22 о 1 22.51 

1 Број ЩШМСР"' 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 

1 Дуж,н, У" у мм 

1 Број примерака 

13.5 14."l 4.51 15.О 1 15.51 Јб.О 1 16.5, 17 О 1 17.51 

зј ј2\зi ј2:з\ j1I 

1 Однос дужине 82.5 85.0 87.5 - 90.0 - 92.5 -195.0 -197,5- 1 ОО.О
р епа према дужини 

тела у °lu "/о 85 О -87.5 -90.0 -92.5 -95.0l -97.5
1
--100.0-102.5 

Број примерака 4 2 4 1 1 

6) Apodemus tauricus flavicollis ~ brau11eri Ма r;t i по. 
Жутогрли Ш\ меки миш. На ··аз ове врсте шумског миш:~ на 

Делиблатском Песку, и то у великој бројности, претставља 

изненађење, Јер је ова врста у нашим крајеве1ма позната 

као становник шума. Међутим, Песак је пошумљен релативно 

недавно, а и данас предео Песка има пре карактер парка 

него ли праве шуме. Жутогрли шумски миш је нађен како 

у дубљим деловима Песка, обично на пошумљеним местима 

или поред њих, тако и у периферним деловима на рубу шуме 

и у живицама поред њива и винограда. 
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Врло је интересантно да примерци жутоrрлоr шумског 

миша са Делиблатскоr Песка по својим морфолошким ка

рактерима показујv сличност са изразитом шумском формом 
А. t. flavicollis Ме I с h i о r а нису истоветни са А. t. brauneri 
Ма r t i n о, чије типичне претставнике налазимо јужно од 

Саве и Дунава у крајевима са јако уништеним некадашњим 

шумама. Типични А. t. flavicollis живе у Средњој Европи, 

нарочито у њенQм северном делу, 11 одликују се интензивном 

риlјом бојом горње стране тела и крупним димензијама. 
А. t.,. brauneri имају заrаситију боју и ситнији су. У централ

ном и јужном делу Југославије (у планинама Босне, Србије 

и Македоније) на теренима са очуваним шумама налазимо 

крупније и интензивније обојене шумске мишеве, који нису 

више прави А. t. brauneri, веh се приближавају А. t. flavicollis. 
Природно је било очекивати да жутоrрли шумски миш, кад 

веh живи на Песку, буде сличан форми карактеристичној за 

терене сирома,шне шумама. Мtђутим, веhина прнкупљених при

мерака~ од.Ч:икује ОД типичййх А. t. brauneri из ~колине Београ
да интензивнијом риlјом бојом и нешто веhим димензијама, тако 

да се они морају одредити као прелазна форма измеlју А. t. 
f!.avicollis и А. t. brauneri. 

1 Кондилобазална дужина у мм \ 

1
----11 
Број примерака 

2,.0 1 љ51 26.0 1 26.51 2,.0 1 "' 1 

зјзјз\411 \2 1 

Дужина стопала у мм 

Број примерака 

1 Дужина ува у мм 

1 
Број примерака 

16.5117.0 Ј 11., Ј 18.О 1 "·' 119.О 1 
1 1 . 3 1 5 1 2 ј 4 1 1 1 
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~:~~\;~~ 82.5- 85.0- 87.5- 90.0-- 92.5- 95,О- 9;,5-IJ00.0-1102.51 

дl~io ~/ола -85.О -87.5 -90 О --92.5 -95.0 -97.5 -100.Ог102.5г105. · 

1 Б~~tап:аи- - 1 
1 · 1 ~ 1~ 2 1 4 1 1 1 2 1 

3 
1 

1 · 1 

На крају треба још додати да известан број примерака 
жутогрлог шумског миша са Песка (нарочито из његових 
дубљих делова) има нешто светлију, блеђу боју крзна на 
леђној страни тела него шт9 је то обично код ове врсте. 

7) Apoaemus agrarius agrarius Ра 11. Пољски миш је 
нађен у боровој шуми у ун'утрашњим деловима Песка и у 
честарима у периферним деловима код чуварнице Честа Шума. 

Кондилобазална дужина уловљених примерака се креhе око 

24,0 мм., тако да се они могу одредити као основна под

врста А~ а. agrarius. 
8) Mus musculus hortulanus N о r d m а n n. Домаhи мишеви 

су хватани у баштама поред куhа на рубу шуме и на ме
ђама између утрина и њива. Од уловљених примерака при

ближно половина (5 од 11) има јаче изражену беличасту 

боју доње стране: тела него што је то случај код домаhих 

мишева из шумско-плани-нског ·дела, Југославије јужно од 
Саве и Дунава. Осим тога се примерци с.а Песh!а одликују 

релативно кратким репом - дужина репа износи просечно 

око 80¼ дужине тела и главе. Ови карактери их зближавају 
са .домаhим" мишевима који >Киве »а .пољима Македоније 

у изразито степским или чак и полупустињским пределима 

(Пепелиште, Ђевђелија). Меlјутим, како изгледа, светло обо

јени одоздо и релативно краткорепи примерци домаhег миша 
у северном делу Југославије нису везани само за подручје 

Делиблатског Песка, веh су чести на пољима Баната 1 у

опште или, можда, и читаве Војводине. Али није искључено 
да су ови карактери јаче изражени на Песку неrо у осталим 

деловима Баната. 

9) Spalax leucodon petrovi Ма r t i n о. Слепо куче је 

на подручју Делиблатског Пе.ска врло често. Налазимо га 

' 1 1948 године. пр,еr11е_дао сам _115 примерака домаhих мишева у.хва-· 
лених на пољим11 Панчевачког Рита. 42 примерка су била светло обојена 
одоздо. Сличан однос је и код примерака из околине Зрењанина. 

---
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како на утринама поред руба шуме (на п·ример, код желез~ 

ничке станице Долово или код Чардака и Честе Шуме) тако 
и у унутрашњим деловима Песка. 

На основу два примерка уловљена 'крајем маја 1939 r. 
код железничке станице Долово В. Е. М арт ин о је описао 
нову подврсту1 • Средином маја i945 r. код Честе Шуме са
купљена је серија слепих кучиhа. Пошто је станиште на коме 
они овде живе слично оном код железничке станице Долово, 

а удаљено је од њега само око 12 км., примерке из околине 

Честе Шуме можемо да сматрамо као topotypus-e - и, према 

томе, њихови карактери могу да послуже за допуну прво

битног описа као и за исправке извесних нетачности у њему. 

Лобања слепог кучета са Делиблатскоr Песка је рела

тивно ниска. Висина лобање (измерена од предњег краја 

унутрашње ивице алвеоле М3 до crista sagitalis изнад тог 

места) износи просечно 38,8 °!о (36, 7 .......:40, 1 ¾) кондилобазалне 
дужине лобање и просечно је :2,18 (2,12-2,29) пута мања 
ОД ОТСТОјања између ламбдОИДЗЛНОГ . шава И врха НОСНИХ 
костију. Os supraoccipitale је релативно косо положена на 

уздужну осовину лобање. Foramiпa supracondiloidea увек 

постоје. Пречник meatus auditorius externus је око 3 мм. 
Ширина fossa glenoidea је релативно мала - испод 4 мм. 
Грађа доње вилице углавном одговара грађи карактеристичној 

за Microspalax (према О r н е в у), с том разликом да се 

processus angularis код наших слепих кучиhа мање аружа уназад 
него processus :ilveolaris. Величина, односно дужина processus 
alveolaris показује јака индивидуална варирања. Димензије 

су за Microspalax (као и за Mesospalax) доста крупне. Општа 
дужина лобање код старих мужјака достиже 55,0 мм. 

Дужина носних костију је увек краhа него дужина 

frontale и parietale заједно. Задњи крај носних костију лежи 

увек мање или више испред линије која спаја задње крајеве 

интермаксиларних костију и знатно испред задњег краја 

foramina infraorbltalia. Форма носних костију доста јако ва-

1 Опис ове подврсте, као и опис ·нове подврсте текунице (в. даље),' 
требало је још пре рата да изиђе у Лондону. Рукоп·исе диагноза ·професор 

Мартино ми је љубазно ставио на расположење, на чему· му, се овде· 

зах ваљ ујем. 
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рира. Типови варирања носних костију су дати на слици 2 
(а, Ь, с, d, е). Најкаракrеристичнији су типови а и е, од 

којих је први заступљен са 3 примерка, а други са 4, док 
су Ь, с и d заступљени са по једним примерком. Задњи 

крај щ1латинских костију, који у средини има добро изражен 

зубац, често не достиже линију која спаја задње крајеве 

алвеола М3; ову линију достиже или, понекад, чак и залази за 
њу само зубац. Foramen infraorbltale је издужен. Његова ширина 

Сл. 1 - Spalax Iенсоdоп petrovi Ма r t i по, стари cf', .;)~ 70/45; 
повеhано око 1:;2 Х 

износи приближно половину дужине. Спољна ивица foramen 
infraorbltale, ако се посматра спреда, изгледа заобљена али 

са тенденцијом да образује угао на месту где се спајају 

горња и доња грана зиrоматичне кости. Код неких приме

рака је тај угао доста добро изражен, али је код веhине 

примерака ивица мање-више заобљена. Горња грана зиrо

матичне 'ности на мес1'у 'где се спаја са processus anteorbltale 
скоро је увек нешто ужа него у свом средњем делу, и то 

како код старих,тако и код младих примерака: 



Прилог познавању сисара Делиблатског Песка 209 

Ростум је релативно широк, код мужјака .приметно 

шири него код женки. Његов најшири део је обично одмах 

испред foramiпa infraorbltalia. Даље напред се рострум нешто 
сужава, а око своје средине поново проширује тако да 

често достиже, а понекад li прелази, ширину у његовом 

задњем делу. Карактеристично је да се ово проширење 

Сл. 2. Типови носних· костију Spalax let1coc!o11 petrovi М. а r t i 11 о 

са Делиблатског Песка. 

рострума налази око његове средине, што чини општи из

глед рострума масивнијим. 
Горњи кутњаци имају по четири корена. Унутрашњи 

коренови М1 И М2 су јаче развијени ОД СПОЉНИХ И КОД 

стари?( примерака показују. тенденцију да срашhују. Код мз 
срашhују предњи и задњи пар коренова или чак и сви. 

Предњи коренови М3 су мањи од .задњих. Код доњих кут-

Гласник Природњачког музеја Б 1-2 14 
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203 206 1 193 1 _ 184 151 225 1 .2131 202 1 210 - 224 2. Дужина тела и главе 

: 22,0 123,3123,2121,8 22,8 25,41 24,8 1 23,О 1 24,2 / 25,2 

---
3. Дужина стопала 

-
4. Општа дужина лобање (1)1 49,2 47,7 47,3 45,2 38,6 54,9 50,5 4,74 51 2 

- ' 54,6 

--------------------------! l---1---1---1----!---I---I---I---I---J 

5. Кондилобазална дужина лобање 46,0 1 44,3 1 44,1 1 42,0 1 35,9 1 51,1 1 47,3 1 44,3 1 47,7 1 51,0 

6. Висина лобање (2) 
, __ 

7 . Дужина ossa nasalia (3) 

18,2 1 16,3117,2 1 16,81 13,8 1 20,5 \ 18,О 1 17,21 18,5 ! 19,7 

-------,-1--1--1-1--1-.--, 
18,4 1 17,9 \ 17,7 \ 17,1 \ 14,4 \ 21,О \ 18,7, 18,О 1 18,7 1 19,3 

. Ј 1) Димензије обележене бројевима у загради су мерене начином који наводи С. И О r н е в под истим бројем на 

стр. 565 његове књиге: ,,Звери СССР·и прилежащчих стран", т. V, М.-Л., 1947. 
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8. Ширина ossa пasalia (4) 

9. Дужина froпtale + parietale (5) 

1,0 1 6,7 1,2 I 6,6 5,3 Ј 1,1 1 6,9 ј 6,8 1,1 1 1,1 

20,, 1 20, 4 20, 1 1 19,6 19 ,51 25;21_,,,6_1__,..о ~ 22,41 24,4 

10. Дужина parietale (6) 7,5 7,4 8,5 8,0 9,6 9,8 8,2 7,7 9,0 9;6 

11. Отстојање од ламбдоидалног шава 
до нрха ossa пasalia (7) 

38,6 1 37,2 1 37,4 1 35,8 1-3-3,-1 ,-4-4,-8 ,-3-9,-4 -37-,3 -40-,3 -43-,1 ' 

12. Дужина supraoccipitale (8) -----------,~1---;;-Г4,71,з,1 1,~.з 1 '~·' [ 14,9 14,1 14,0 16,4 
1?. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Ширина рострума испред foramiпa 
iпfraorbltalia (!:!) 

Ме!)уочна ширина (10) 

Зигоматична ш»рина (11) 

Основна дужина лобање (12) 

Предња дужина непца (13) 

10,8 1 10,3 1 11,0 1 10,1 8,5 1 12,1 1 10,7 1 10,О 1 11,3 1 11,1 

6,7 1 7,3 1 7,4 1 7,2 1 8,8 1 7,1 1 7,3 7,2 6,7 6,8 

36,9 1 33,7 1 34,9 1 32,8 1 26,3 1 40,91~~ --;3~ ~ 38,9 

40, 1 / 39,О 38,3 36,7 30,4 44,81 41,5 1 40,8 1 42,О 1 45,2 

1 9,0 ј 8,3 , 8,0 7,5 , 6,2 9,6 f 8,71 8,0 1 8,5 1 8,3 
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14~0 1 12,8 1 12,6 11,6 10,4 14,71 13,Ј \ 12,8 \ 14,4113,9 

18. Дужина foramiria incisiva 

19. Задњ11 дужина не1ща (14) 

20. Отстојање 011 13рха condy1us-a до 
краја алвеоле М3 задње~· 1 16,8 17,3 16,6 15,7 14,1 18,7 г~~;г~~,~1 19,6 

----------------1------------------
21. Дужин11 диасrеме (15) 18,3 16;1 16,3 15,6 11,5 20,2 17,7 16,21 18,5 , 19,6 

22. Дужина реда горњих кутњака (16) 7;4 7;8 7, 7 7,4 7,2 8,2 7,8 7,81 7,8 1 7,8 

'23. Кондиларна дужина доне ви.~иuе (17) 29,7 - 28,6 28,4 27,4 23,8 33,О 30.71 28,7, 31,0 1 33,0 

1 
24. Шиµина meatus auditorius externus (18) ,-3,-2-3,-0 -2,-7 -;~ -3,-0 -3-,2-- -3-,2-i-2-,6-1-3,-0 ,-_-

25. Степен развијености гребенuва 
на .1обањи1! , II I Ш _ III I IV V 1 1 1 II \ Ш I I 1 1 

2) I - врло јако, II - јако, III -- средње, IV - слабо, V - нема. 
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њака обично налазимо два корена, који код М3 срашhују. 
Код младунца (бр. 63/45) се види да М1 има три а М2 
четири корена. Није искључено да и доњи кутњаци, као и 

горњи, имају по четири корена', само они срашhују много 

раније него код горњих. 

Коренови кутњака се обично (сем код једног примерка) 

не виде изнад алвеола ако се зуби посматрају са стране. 

Облик набора гле!ји на кутњацима прилично јако ва

рира, али се ипак могу учинити следеhа уопштавања. М1 

има два набора који улазе са спољне стране и један са 

унутрашње. Код старијих примерака предњи од два спољна 

набора нестаје а уместо њега остаје изоловано поље односно 

I<ружиh глеlји. На својој предњој ивици М1 нема никаквог 

набора или пукотине. М2 са спољне стране има два набора 

који улазе, или пак (што је, вероваrно, реlји случај) један 

набор I<Оји се унутар зуба грана. Код старих примерака 

М2 има са сваке стране по један набор и у, предњем делу 

зуба изоловано поље гле!ји, које постаје из предњег набора 

ако их је два, или из предње гране јединог набора. М3 има 
обично само један набор са спољне стране (што је чешhи 

случај) или пак са унутрашње стране (што је реlји случај). 

Извесни примерци имају наборе са обе стране М3 • Доњи 

кутњаци, по правилу, имају по један набор са унутрашње и 

спољне СТ(>ане, који су постављени тако да горња површина 

зуба има изглед слова Z. Од ових набора се код старијих 

пример'ака одвајају једно или два изолована поља глеlји. 
На М3 бочни набори нестају раније него на осталим доњим 

кутљацима. 

Боја крзна на леlјима је пепељасто-сива са јасно изра

женом жуhкасто-риlјом (окер) нијансом. Варирања су само 

у јачини те нијансе. Њушка ј'е беличаста. Боја трбуха је 
тамно сива са слабом жуhкастом нијансом. Код 25 ¼ при
мерака (прегледано је 20) на трбуху су развијене мање или 

ве11е мрље беличасто-жуhкасте боје. Код једног примерка је 

скоро цео трбух те боје. 

Димензије једног дела прегледаних примерака су дате 

у табелама. 

Слепо куче са Делиблатског Песка се добро разликује 

од других подврста S. leucodon које живе у планинском 
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делу Југославије јужно од Саве и Дунава. Али његов си

стематски однос према S. 1. syrmiensis Ме h е I у (који је опи
сан из Срема) као и према S. Ј. dolbrogeae М i 11 е r (који је 

описан из Добруџе) је за сада нејасан. 

10. Citellus citellus laskarevi Ма r t i n о. Текунице у обла
сти Делиблатског Песка живе у великом броју на утринама 

у периферним деловима Песка. У унутрашњим деловима 

Песка где нема утрина нема ни текуница. 

Серија која је била сакупљена у мају 1938 године на 

утринама код железничке станице Долово послужила је 

В. Е. М арт ин о за опис нове подврсте С. с. laskarevi, која 

се одликује ситним димензијама. Нови материјал прикупљен 

1945 године између Честе Шуме и Чардака може да по

служи као допуна опису који је дао В. Е. М а рт и н о. 

Дужина тела у мм. .195 200 205 210 215 

Број примерака o'd' 4 

Број примерака :ј2 ~ 3 4 2 

Дужина стопала у мм .. ) 32,0
1 
32,5, 33,0

1 
33,5 34,о 1 

34,5 35,ој 35;5 36,0 l зс,51 
Број примерака c?d' 2 1 2 ________ , ____ -----~··--

Број примерака ~ Q 

КондиЈЈобазална ду

жина у мм 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1., 39.0\ 39.5\ 40.0\ 40.5
1

41.0l 4l"5\ 42.0I 42.5
1

43.0\ 43.5\ 1!.О 
1

-Б-,ро-ј п-ри-ме-ра-ка -о'о'-
1 -1- 1-1 -! -1 -1 3 1 2 1- г--1-2 

1 Број примерака Q ~ ~-1 --1 - \ 4 1 4 ! -1- \ 1 · · 1 ····· 1- 1 
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1 Зиrоматичuа ширина 26,0 126,5 / 27,о / 27.5 / 2s,o / 2s,s / 29,О 1 
у мм 

Број примерака d' с]' 
-,-

1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 ---

1 

··-

1 1 1 1 1 

Број примерака с;?~ 
1 

1 1 2 1 2 i 2 1 ··- 1 - 1 ---·-

1 1 1 1 1 1 

Мужјаци су крупнији од женки. Код старих примерака 

кондилобазална дужина лобање достиже чак и 44,0 мм. Ду
жина репа код мужјака варира од 50 до 60 мм. Код женки 
је реп нешто краhи. Дужина ува варира од 8 до 10 мм. 

Свега је скупљено 10 врста. У горњем списку није спо

менут хрчак (Cricetus cricetus L.), који је уловљен код Чар

дака на љиви ван Песка1. Није искључено да he се на дру

гим местима на!ш хрчак на територији самог Песка на обра

ђеним местима -- у виноградима, рi:!садницима, баштама. 

Осим прикупљених 10 врста у списак сиrара Песка 

можемо да ставимо још осам врста које су биле посматране 
за време екскурзија. То су: курјак (Canis lupus L.), обичан 
твор (Putorius putorius L,), ласица (Mustela пivalis L.), јаза

вац (Meles шeles L,.) дивља мачка (Fe\is silvestris L.), зец (Le
pus europaeus Р а 11.), дивља свиња (Sus scrofa L.) и срндаh 

(Capreolus capreolus L.). 
Као што видимо, на Песку није констатована ниједна 

врста сисара које би била специјално везана за подручје 

Песка. Све врсте које овде живе налазимо и ван Песка у 

другим крајевима Војводине. Териофауна Делиблатског Песка, 

у ствари, претставља осиромашену териофауну Панонске 

Низије. Карактеристично је сиромаштво у погледу претстав

ника реда бубоједа (Insectivora). Ровчиuе на Песку нису на

ђене. Иако се по томе још не може закључити да их овде 

нема уопште, ипак се може сматрати да су оне знатно ређе 

него у другим крајевима Војводине. Кртице су на подручју 

Песка такође ретке. Сиромаштво териофауне Песка у по-

1 Као граница Песка се овде узима руб необрађеног земљишта 

утрине која се протеже дуж ивице шуме. 
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гледу бубоједа се може објаснити сиромаштвом подлоге у 

њиховој храни. 

На Песку нема карактеристичног претставника наших 

шума - веверице, као ни риђе волухарице (Clethrionoшys). 

Куна, судеhи према досадањим подацима, такође нема. Пу

хови нi-icy нађени1. Уколико их овде има они су свакако 
ретки. Слепи мишеви се на Песку виђају релативно ретко. 

Териофауна периферних делова Песка је богатија од 

унутрашњих. На утринама које се пружају дуж ивице шуме 

живе: текуниuа, слепо куче, обична пољска волухарица, мали 

шумски миш, I<ртица, а у живицама и баштама, осим неких 

од ових врста, још и домаhи, пољски и жутогрли шумски 

миш. Овде је нађен јеж, посматрани су твор и ласица. У 
дубљим деловима Песка по правилу нема текунице и кртице. 

Текуница је на подручју Песка уско везана за утрине. Нема 

је на местима која су слабије обрасла травним покривачем 

(заједнице Festuca vaginata· или Stipa peпnata, односно Chryso
pogon gryllus-Festuca sulcata). У унутрашњим деловима Песка 
текуницу налазимо једино на местима где има утрина (на 

пример, код Кравана). Од ситних сисара у дубљим деловима 

Песка до сада су нађени: на пошумљеним местима - пољс!{и 

и жутогрли шумски миш, а на отвореним - обична пољска 

волухарица, мали шумски миш и слепо куче. Бројност ових 

врста је овде приметно мања него у периферним деловима. 

Крупне врсте, као што су: зец, курјак, срндаh, лисица, дивта 

мачка, јазавац и дивља свиња, због њихове велике по!{ретљи· 

вости не могу да се сматрају карактеристичним ни за пери

ферне, ни за унутрашње делове Песка, њих можемо да срет
немо свуда. 

Ако одвојимо врсте које у нашим крајевима нису ве

зане зе одређени тип станишта (шумски или степски) као 

што су: кртица, јеж, ласица, обичан твор, лисица, курјак, 

јазавац и зец, видеhемо да веhину становника Песка сачиња
вају степске врсте сисара или, у сваком случају, врсте ка-

1 У Природњачком музеју српске земље у Београду постоји Један 

примерак Olis glis L. са етикетом -- Делиблато? На овај податак се нс 

можемо ослонити, тим пре што је тај примерак могао да буде ухва!,ен и 

у селу, тј. ван Песка. 
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рактеристичне за отворена места, необрађена или обрађена. 

То су: текуница, слепо куче, обична пољска волухарица, 

домаћи миш и мали шумски миш, који би се у нашим кра

јевима с правом могао н2завати пољским мишом. Правог 

пољског миша (Apodemus ag·rarius), ко~и је врло чест на по

љима Војводине, не стављамо међу набројане врсте, јЕр он 

живи и у врбацима и честарима поред река и потока. 

Шумски елеменат у териофауни Песка је сиромашан. 

Дивљу свињу не можемо да сматрамо правим шумским ста

новником, јер је она исто тако карактеристична и за барске 

пределе. Дивља мачка је у веhој мери везана за шуму, али 

је и она честа по ритовима, нарочито у Војводини. Од пра

вих шумских становника на Песку имамо само срндаћа и 

жутогрлог шумског миша. Али ни срндаhа не можемо сма

трати карактеристачним елементом у фауни Песка, јер је он 

овде вештачки одржаван. Напротив, присуство жутогрлоr 

шумског миша, и то његове изразитије шумске форме, је 

врло значајно. Претпоставка да се ова врста у скорије време 

доселила однекуд са стране је мало вероватна, јер жуто

грлог шумског миша нема нигде у близини Песка. Много је 

вероватније сматрати његово присуство на Песку као по

тврду гледишта да су извесни делови шуме на Песку при

родни и да је у прошлости постојала веза између шума на 

Песку и шума на обронцима Карпата. 

У вези са специфичним еколошким прилинама на под

ручју Делиблатског Песка, које се разликују од прилика у 

осталим деловима Баната, природно је очекивати присуство 

посебних локалних раса или форми животиња које би биле 

везане за Песак. До сада прикупљени материјал још не даје 

могу!шост да се по овом питању да дефинитиван одговор, 

али се веh и сада може реhи да се код извесних врста си

сара са Песка та1,ве форме наслуhују. То би биле: обична 

пољска волухарица, која на Песку, како изгледа, има фи

није, нежније и светлије крзно него у другим деловима Ба

ната, светло обојен јеж и, можда, вели1,и шумски миш. 
Особине којима се одликују ове врсте на Песку одговарају 

приликама у којима живе. Финије крзно је обично каракте

ристично за форме које живе на песковитим теренима. 

Светлија боја је у складу са бојом подлоге. 
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Са Делиблатског Песка су описане две нове подврсте: 

текуница (Citellus citellus laskarevi Ма r t i 11 о) и слепо куче 

(Spalax leucodoп petrovi Ма r t Ј 11 о). За сада је тешко реhи да 

ли су ове форме везане специјално за територију Песка и 

његову ближу околину или имају шире распрострањење. 

Вероватно је да оне живе и у другим местима Баната, али 

није искључено да су на Песку карактери по којима се оне 

разликују од форми из других крајева најизразитији. 

Из Института за е!(О.Јiогију и 

G110географију Српс!(е а!(адеыије ш~~·к;~ 

Пре;\ато 15 ;,еце~1Gра 1948 годи1не 

РЕЗЮМЕ 

К ПОЗНАНИЮ МЛЕКО ПИТ АЮЩИХ ДЕЛИБЛА ТСКИХ 
ПЕСКОВ 

Б. М. Петров 

. Автор сообщает :результаты сбо,ров ,млеко11итающих на 

ДеЈIИ6Јiа'ГСК1ИХ Песках в 1938, 1939 и 1945 г. 

Дељиблатокие Пески находятся в оеверо-восточной части 
!Огославии, на юго-востоке Паннонской низмеа-шости, между 
городами Па1нчево-Вршац-Белан Церковь. В i-rастоящее вр,емн 
значительная часть Пеоков засаже:на љесом и закреплена. 

Сборы Пј)ОИЗВОДИЈIИСЬ, ГЈШВIНЫ образом, в следующих ста
циях: 

1) Выгоны с Роа Ьн!Ьоsа, Апdгороg·оп !sсl1аспшш, Супос\011 
Dactyloп, 1:;-estнca. sp. sp. и др., 2) пссчаные бугры, ха,р-актери
зу,емые Festнca yag·iпata или Stipa реппаtа, а таюке СЈ-н;уsоро
gоп gтyllнs - Fest:uca S•l!lcata и 3) насажденин акации, толоЈщ 
сосны, иожжевельника и др. 

Собраны сле.дующие млекопитающие: 1) Talpa ешораеа, 
2) Егiласенs ешораенs гошлапiсl!s, :3) Vнlpes \IL1lpes, 4) Micro
tнs ап1аНs le\lis, 5) Ароdепшs sylYaticL1s syl,1aticнs, 6) Аросlешш 
,ta1uгicus flaYicolИs < Ь,l'(ашюгi, 7) Apode111t11s1 1agтat'iнg, 8) Мнs пшs
Cl!\l!s l10гtL1laпt1s, 9) Spalax ieL1coc!o11 petгo\li, 10) Citellнs citel
lt1s la1skaгe,1 i. Кроме того устаноВЈюно присутст!З'ие сЈщ.u;ующих 
видов: 11) Caпis lнрнs, 12) Ml!:stela пiYalis, 13) Pl!toгiнs pнto
гius, 14) Meles шeles, 15) F'elis siJyestгi,s, 16) Lepнs et1гopaeL1s, 
17) Sl!s scгopl1a, 18) Саргеоlнs саргео!нs и двух видов летучих 
лrышей. 
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Териофауна ДеЈiибЈiа'I'сюих Песков представЈiяет обе,дн,ен

ную териофауну ПаНtноњской 1н1измењнонсти. Хара1ктерна бед
ность фауны насеко,моядных tИ љесных обитатеЈiей. Намечаются 
фору!Ы, связан:ные с особенностями у;словий жизни на Пеоках: 
светло окраШt~нный еж, обыкновенная поЈiевка, отличающаяся 
боЈiее светю,1м и 1шеЈ1,ковистым мехом, желтогорЈiая мышь с 
неоколько rrюзмытой о:кра1ской спины. 

В. Э. ГVl а ,рт ин о опи•сал по двум экзе.мш1ярам, ·собран
НЫу! а1втором близ ж. - д. ст. ДоЈiово (в 15 км. югу от 

i-\Јшбунара), новую форму слепыша Spalax lенсоdоп petгo\1 i. 
Автор на основании новых сборов дополняет описание: 

Череп относитеЈљно низкий. Высота черепа, измеренная 

от передн,его края аЈiьвеою,1 М" отвесно до верхней повер,хно

сти cгista sagiHalis, в среД1нем равняется 38,8% (36,7-40,1 % ) 
КОIНЈД1ИЈ10базаю.шой длишы черепа 1и в 2,18 (2,12-2,29) раза пре
вышает расстояние от Јiамбдаидального шва до конца пasalia. 
Os sнpгaoccipitale довольно поЈrого спу1скается назад. Fогашi,па 
supгacoпdiloidea всегда развиты. Диа.метр шеаtнs aнditoгius 
ехtепшs 01коЈ10 3 мм. l1lи1р,ина t'ossa g;leпoidea отно-ситеЈљно 
маЈiа - ме:нее 4 мм. 

Нижняя чеЈiюсть в основ1ном ,схожа с Micгospalax (по С 
И. О ·гнев у) с той Ј1ишь разницей, что p1·ocessus aпgulaгis не 
заходит за задний край pгocessнs al\leolai·is, е.сЈ1и их расо1ат
~1ивать ,сбоку. Индивидуальная изменчивость длины ргосеss·ш 

al\leolaгis ве.лика. 

Размеры довоЈљно крул:ные для Micгospalax. Общая дли
на черепа старых саыцов дuстиr·ает 55 YIM. 

ДЈI;ина носовых костей всегда меньше ,длины t'юпtale и pa
гietale. Задняя граница НО'Совых костей .находится всегда не
скоЈiько впереди Јrинии, со~диняющей защние концы межче
ЈIЮсгных костей, 'и значитеЈљно впереди зад1Него ]{рая fогашi·па 
iпt'гaoгbltalia. 

Форма носовых ]{ОСтей изменчива. Типы вариаций да1Ны 

на рис. 2 - а, l,. с, d, е, На1и60Ј1ее характе1р1ны типы а и е -
пе,рвый П1редегавЈiен тремя, а второй четырьмя экземпЈiярау1и; 

остальные типы представ.11ены каждый одним экзе,м,пЈiяром. 

3адний КЈрай нёбных хостей, имеющий хорошо развитый зубец, 
часто нtе достигает лю~ии, соединяющей задние края аЈiьвео,1 

М3; д,остиrает или иногда и заходит за эту ЈIИНIИЮ тоЈљко зу
бец. Fогашiпа iпt'гaoгbltalia удлинены, их шир1ина прибЈiизи
':'ельно равна полови~не ДЈ!IИiНЫ. Бнешний край t'огашел iпfгa
oгbltale, есЈ11и на него смотреть спе1реди, зао:]{ру,гЈiен или же с 
тснденцией образовывать угол 1у места соединения верхней и 
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нижней ветви скуЈiо:вой кости. Верхняя вет,вь окуловой кости 

как у 1старых, так и у моЈюдых экземпЈiяров, у места соединения 

с pгocessнs апtеогЬitа\е почти всегд,а неюколько уже, чем в 
сноей средней части. 

РоС't'рум отниситеЈiьно широкий, у самцов ~Нlачителыю 
шире, чем у са1мок. Его на1ибољее 1широкая часть обычно непо
средственно перед fо,га111iпа iпГгaoгbitalia; затем рострум 
нескОЈrько ,суживаtется, а около своей середиrны онова расши

ряется так, что 1.шсто до:стигает, а инОI~да и превышает, ши

рину в задней части. Хар,актерно, что. это расширение нахо
дится око.ло его сер.едины, что деЈrает росгрум более массив

ным, че.м у других подвидов S. lе,нсоdоп. 

Ве1рхние кор,ењные ,имеют по четыре корня. Внутреrнняя па
ра корн,ей М1 и М2 развiИта сильнее, чемнаружная, и у старых 

экземшrяров имеет тенденцию .аростаться. У мз ,сростаются 

передняя и за•дняя пара ·кор:ней 111Јrи даже все корни. Пере.даше 
корни М" меньше задних. У нижних корен:ных обычшо два ,кор
пн, которые у Мз срос:гаются. У ,;vюлодого экзе.мшщр,а (N9 63/45) 
М1 имеет три, а М, 4 корня. Возможно, что и r-шmвше ко
ренные первоначаюлrо њмеют 110 четыре корrњя, но они сроста. 
ются раrньше, чем у верхних. 

Корни коренных зубов обычно (кро,ме одного экзе:vшляра) 
не видны над кр,аем а~Јiьвеол, если на них смо·греть сбоку. 

)Кевательная поверхность .коренных зубов доволыю силь
но варьирует, но мо1жню сдеЈю1ъ сЈiедующие обобщения. М1 

нмеет две входящие петли на наружной сто,роне зуба и од:ну 
на внутре:нн,ей. У старых э:Кземшrяров гюредняя нару~жная петЈ1я 

исчезает и ,вместо нее остается изолировашный островок На 
пер,еднем крае М1 нет никакой бор,оздки. М2 имеет две вне· 
шних входящих петЈiи иљи (что, вероятно, бывает реже) одну 
петлю, которая разветвляет·ся. У 1ст~~1љrх экземпляров М'1 имеет 

по ощной петле с внешней и ,внутре~нней 1стороны зуба и в пе
редней части изолиро.ванный островок, который происходrит 

от передн,ей наружной петЈш, еош их две, иљи из передrнего 

ответвЈrения. петли, если она одна. М3 њмеет обычно тоЈIЬЮ) 
од:Нlу входящую петлю с внешней СТiQроны зуба (что бывает 
чаще) или же с внутренней сгороны (что бывает реже). I-IeI{O
тopыe экземшrяры имеют по петле с каждой стор,оны зуба. 

Нижњие КО1реН1ные имеют по о:дной входящей петЈiе с каждой 
стороны зуба, котоrрые rрасполоя~е,ны т,ак, что женательная по

верх:ность зуба њмеет форму буывы z. 
Окраска опины rпалево-серая ,с ясно вь~ра,женным О'Хlри

стым оттенко:-,-1. Морща белесая. Брюшко темшо-1серое с Јrег,1<им 

желтоватым оттенком. У 25% экземшrяров ~просмотрено 20) 



Прилог познавању сисара Делиблатског Песка 221 

на брюшке желтонато-'белые пя1.на. У Од!НОiГо экземпляра 
почти все брюшко этого цвета. 

Измерения даны в табљицее, в ;кото,рой отмечены соответ
ствующими номерами в скобках 1измеrрения, взятыее ,способом 
принятым С. И. О г н е в ы м (ЗверlИ СССР и прилежащих 
ст1ран, т. V, 1947 г.). 

Слепыши с Делиблатсыих Песков хорошо отличаются от 
друлих подвид:ов S. leucodon, ЖИ!вущих в горной части Юго
славии к югу от .. р,. Cail3Ы и Ду1ная. Их систематичеокое отноше

ние к S. 1. syrшie111sis Ме h е 1 у (опИ1саному из Сре.м,а) и S. 1. 
do!Ьrog·eae М i 11 ег (описанному из Добруджи) пока не ясно. 





Д-р П. Вукасовиh 

УСЛОВНОСТ НОШЕЊА ЈАЈА КОД ПАСУ ЉЕВОГ ЖИШКА 
(ACANTHOSCEL1DES OBTECTUS SAY.) 

(са 2 слике) 

Један од првих и најважнијих услова да инсекти почну 

да носе ЈаЈа свакако је нормално функционисање, тј. изгра

ђивање зрелих јајних ћелија или овула. Оплођавање бар у 

nојединих врста игра исто тако важну улогу при евакуа

цији јаја из полног прибора и на пр. код кукурузног мољца 

Pyrausta nubllalis) при истим условима оплођене женке .цале 
су просечно по 684 јаја свака, а неоплоlјене само по 96 
свака. (Вукасовић, 1947).1 

Поред ових унутрашњих. постоје и спољни услови за 

ношење јаја, вишемање испољени у разних врста. Док једне 

полажу своја јаја непосредно у хранљиву средину у којој 

he се потомство развијати, као на пр. разни жишци који на
падају плодове (житни жижак, жишци који се развијају у 

кајсијама, шљивама итд.), у других је ова условност далеко 

мање изражена. Јабучни лептирак (Garpocapsa pomonella) по
лаже своја јаја и на саме плодове у којима he се гусеница 
развијати али и на околно лишhе и гране, а познати лептир 

губар (Lymantria dispar) не само на стабла и гране дрвета 

чијим се лишћем хране гусенице, веh често и на околне пред

мете, на ограде, куhе, камење итд, 

У појединих врста условност ношења јаја је такве спе

цијалне природе да на пр. Pikard (1922)11 говори о детерми

низму ношења јаја, тј. да је избацивање јаја из јајовода 

чисто рефлексна радња изазвана специфичним надражајима 

и да се у недостатку ових и не обавља. 

1 АрХИI\ Минист. пољ., год. 1947, св. 2, стр. 40-71. 
2 Bнll. Ьiol. Fr. et Belg., 1922, рр. 54-120. 
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Не улазеhи засада у детаљнија расматрања овог про

блема, изложиhу укратко нека мала опажања о условности 

ношења јаја код пасуљевогжишка. Beh одавно је примећено 
да женке, издвојене било појединачно или у групи у празне 

епрувете или друге судове, дају врло мали број јаја. Ако се 

напротив у судоаима налази и само једно зрно пасуља, број 

снесених јаја јако се повеhава. Да би се ова појава ближе 

проучила, извршена су два мала опита. Издвојени су парови 

од свеже добивених одраслих жижака и сваки стављен у 

засебан суд, у обичну Петријеву носуду нормалне величине. 
У извесан број судова додато је по неколико зрна пасуља, 

у друге по неколико зрна грашка, а треhи су остављени без 

ичег. Грашак је узет јер се у литератури наводи да и он 

може послужити као хранљива средина, што је донекле 

тачно. У лабораторији сам успео да у зрнима једне сорте 

грашка одгајим штеточину и о овоме he бити говора на дру
гом месту. У првом опиту издвојено је тако 10 парова са 
зрнима пасуља и 10 парова без пасуља, а у другом 10 парова 
са и 10 парова без пасуља као и 10 парова са зрнима грашка, 
свега 50 парова. Свакога дана сви ~ парови су прегледани 
и забележен је број снесених јаја ако их је било, као и 

начин како су положена: на сама зрна, испод или крај њих. 

Угинули инсекти су дисекцирани да би се видело стање јај

ника, а нарочито одредио број изграђених а неевакуисаних јаја 

у јајоводима. Сав технички посао опита, издвајање и над~ 

гледање парова, бележење резултата и· дисекције извршио 

је асистент лабораторије, Милева Палиh. · 
Опити су извршени у размаку од године дана; први на 

температури од 23° - 25° С., а други на 28° - 29° С.; влаж
ност је била увек скоро максимална, 90- 100 степена. 

Резултати првог огледа изложени су у таблици I и на 
сл. 1. У првом вертикалном стубу таблице означени су рим·
ским бројевима дани, почињуhи од моме·нта спаривања, у 

другом број укупно снесених јаја од свих 10 парова у при~ 
суству пасуља, а у треhем од 10 парова остављених у пра
зним судовима. Поред броја јаја означен је, ради веhе пле

гледности, и проценат од свега снесених јаја који иу одговара. 

У таблици II и на сл. 2 на исти начин изложени су ре
зултати другог опита, само су додати и подаци добивени са 
паровима остављеним са зрн·има грашка. 
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РезуЛ1ати I опита: ток ношења ЈаЈа двеју група женки А. oblectus 
остављених са зрневљем пасуља (а) и без пасуља (Ь). 

Број и проценат снесених јаја од женки 

1 

Број и проценат снесених јаја од женки 
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Дан 

1 у присуству пасуља (а) i у прнуству пасуља (а) 1 без пасуља (Ь) без пасуља (Ь) 

¾ ¼ % ¾ 
30 4,8 XII 7 1,1 8 3,2 

104 16,8 хш 18 2,9 

87 14 1 XIV 8 1,3 6 2,4 

125 20 XV 41 16,3 . 
23 3,7 2 О,8 XVI 15 5,9 

67 10,8 5 2 XVII 2 0,8 

53 8,5 5 2 XVIII 2 0,8 

31 5 5 2 XIX 1 0,4 

39 6.3 
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8 3,2 хх 9 3,6 

22 3,5 25 9,9 XXI 46 18,2 

5 0,8 71 28 XXV 620 252 
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Таблица ll. 

Резу,пати II опита: ток ношења јаја трију група женки А. oblectus остављених са зрнима пасуља (а), 

без пасуља (Ь) и са зрнима гоашка (с). 

Број и проценат снесених јаја од женки Број и проценат снесених јаја од женки 

Дан 
у присуству : остављених 

Дан 
у присуству: остављених 

пасуља (а) 
1 

грашка (с) без ичег (Ь) пасуља (а) 
1 

грашка (с) без ичег (Ь) 

~ 

¾ °!о °1о 0,10 ¾ °1о 
1 50 6,8 IX 12 1,6 7 4,1 12 18,7 

ll 1 110 15 1 х 
1 73 9,9 1 47 ,7,3 10 15,6 1 
! 
1 

ш 89 12,1 2 3,1 XI i 19 2,6 7 4,1 4 6,3 

IV 89 12,1 12 7 4 6,3 XII 3 0,3 10 5,8 4 6,3 

V 142 19,4 15 8,7 хш 20 31,2 

VI 43 5,9 17 9,9 XIV 25 14,5 

VII 66 9 5 2,9 
1 

4 6,3 
1 

XV 2 1.1 
1 

VIII 37 5,4 25 14,5 4 6,3 733 172 Ei4 
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Сл. I. -- Резултати I опита. Кривуља тока Н:Јшења јаја женки А. oblectas: а) г упа женки. остављених 
с,1 зрнима пасуља; 6) група женки без пасуља. (Римски бројеви означавају дане, а обични, број снесе1:1_их:- јаја 
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Као што се из таблица и диаrрама види, оба опита иако 

су вршена у разна времена, са инсектима разних култура и 

на разним температурама, дала су врло сличн,е резултате. 

Од истог броја парова, у судовима са пасуљем добивен је 

11\0 

но 

1ZO 

'\10 

.;\00 

~о 

80 

tO 

60 

;о р._ 

l10 

2,0 

10 -~ 
\ 
\ 

\ 

10 \ 
\ 

\ 
\ 

!\ ............. • ........ . ' 
11 Щ IV V У! VII ~11\ \} 'Ј, XI ).'\\ J(ll\ )(IY ХУ 

Сл. 2 - Резултати II опита. Кривуље тока ношења јаја женки А. 
oьtectus: а) група женки остављених са зрнима пасу ља; Ь) група б.ез 
пасуља и с) група са зрнима грашка (римски бројеви означавају дане, 

а обични, број снесених јаја у току дана). 

далеко. веhи број јаја но у су довима без ичег: у првом опиту 

620 јаја на ?52, а у другом чак 733 на свега 64, те су према 
томе у присуству пасуља женке снеле 71¼ и 92°/о од укуп
ног броја добивених јаја. Према томе утицај пасуља на по

већање броја снесеннх јаја је потпуно јасан и може се само 

поставити питање да ли је и специфичан, или се слично може 

посматрати и са другим зрневљ~м. Засада је у другом опиту 
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испробан само грашак, за кога је веh речено да може по

служити донекле као биљка домаћин. Са њим су, као што 

се види из II таблице, исто тако добивени извесни резултати 
али слабија но са пасуљем. Проценат снесених јаја у поређењу 

са процентом добивеним само са женкам.а без ичег је висок 

и износи око 73° / 0, али ако додамо и женке са пасуљем, од 

свега снесених 969 јаја, 75¼ долази на женке у присуству 
пасуља, 17,7¼ на женке са грашком а само 6,6¼ на женке 
без ичега. Акција пасуља била је дакле далеко значајнија 

од акције грашка, а да ли и уколико постоји слична акција 

и код осталог зрневља, требало би испитати. 

Резултати оба опита слажу се још у нечем: у при

суству пасуља женке су у оба случаја почеле носити јаја веh 

током првог дана после спаривања, док у су довима без њега 

тек треhег или петог дана, а у судовима са грашком 
четвртог дана. Ношење јаја у првом случају, иако се ради о 

далеко веhем броју, било је завршено за скоро исто или 
чак и краhе време но код женки остављених без ичега или 

у присуству грашка. Према свему може се дакле закључити 

да је· својим присуством зрневље пасуља и у малом броју 
врло јако активирало рад јајника: убрзало ношење јаја, јако 

повећало број снесених а скратило дужину периоде ношења. 

Остаје нам још да видимо како би могли ову појаву, 

утицај пасуља на број снесених јаја, дакле на носивост женки 

пасуљевог жишка објаснити. Према садашњим схватањима 

биологије, у питању је хемиотактизам и поступци жишка 

били би спонЈана реакција изазвани хемиским надражајем, 

у овом случају сигурно путем чула мириса. У хемиотактиз

мима ове врсте имамо обично две фазе: фазу оријентације и 

привлачности и фазу саме екцитације. · !Iрема томе пасуљ би 
најпре својим мирисним еманацијама привлачио женке жишка, 

а затим изазивао надражај чија би 11оследица била рефлек

сно избацивање зрелих јаја из полног прибора. Као што је 

поменуто, веh је F. Picard (1922) поставио тако хипотезу 

детерминизма ношења јаја код извесних Hymenoptera, а њену 
могуhност и сам могао установити код неких чланова истога 

реда. 1 И код пасуљевог жишка она се може применити, на-

1 С. r. Soc. Biol., 1930, i1'' 8, р. р. 695-697. 
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рочито ако се посматра инсекат у својој постојбини. Acan
thoscelides oblectus је стран инсекат, унесен у нашу земљу 

од пре две-три деценије и почео се ширити поглавито као 

штеточина складишта, на веh обраном, сакупљеном зрневљу. 
У својој постојбин1:1 он одлази и у поља и полаже јаја и на 

зреле махуне пасуља. Опити извршени у лабораторији још 

_пре рата показују да инсекат и при вештачком одгајању по

лаже јаја на махуне, да ларви це продиру у зрна у њима, 

само множење инсекта је у том случају јако успорено, да

леко спорије ио са голим зрневљем. После рата утврђено је, 

према усменим саопштењима Г. Нонвеијеа, директора Сав. 

института за заштиту биља, да и код нас пасуљ може бити 

веh у пољу заражен од стране жижака, који сигурно доле

тају из заражених складишта. Уосталом ова привлачност 

пасуља види се и у лабораторији ако посматрамо где су 

јаја положена. Док су у судовима без ичег расута свуда, у 

су довима са зрнима пасу ља налазе се једино или на самом 

зрневљу или у њиховој непосредној близини, врло често 

испод самих зрна. Тако је на пр. од 425 снесених јаја преко 
81 ¼ било положено око или испод зрна пасуља, а остатак 

од око 18¼ на само зрневље. Мали постотак јаја положених 
на сама зрна може се објаснити тешкоhама на које наилазе 

женке да се за време самог акта одрже на глаткој повр

шини зрна. 

Теже је објаснити јако повеhану носивост женки у при

суству пасуља. Постоји ли специфични надражај полног при

бора да изграђује веhи број јајних елемената или је у питању 

само активирање евакуације јаја из јајовода. У том случају 

треба претпоставити да не постоји никакав директан надражај 

самих ЈаЈника, дакле њихових гермаријума и овариола. Про

цес стварања и сазревања јајних елемената обавља се нор

мално, али изграђена јаја, нагомилавајући се у парним и не

парном јајоводу, успоравају и сигурно делом прекидају и 

сваку даљу изградњу нових елемената. Надражај који врши 

пасуљ својим присуством сводио би се с11мо на рекфлексно 

испражњавање веh зрелих јаја из јајовода, и тиме би се омо

гућавао непрекидан, активан рад јајника, а крајњи резултат 

је јако повеhан број снесених јаја. 

Да је ова претпоставка бар делом тачна, показују ди
секције женки пошто су угинуле. Код шест женки из првог 
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опита чуваних са пасуљем нађено је свега два јајета у јајо

водима, а код шест женки без пасуља 104 јајета. У другом 

опиту, проценат јаја нађених у јајоводима угинулих женки 

износило је 4,5° /0 од свега снесе них код женки чуваних са зр

нима пасуља, 23, 1°/о код женки са зрнима грашка и 34,8¾ код 
женки остављених без зрневља. 

Поставља се питаље каква је материјална база овог 

хемиотактизма, другим речима шта привлачи и надражује 

одрасле жишке? Према раду R. Chauvin-a (1945),*) у питању 
су тачно одређена, обично јако сложена хемиска тела. У ла

бораторији смо са асистентом Палиhевом покушавали грубе 

експерименте, да заменимо сама зрна пасуља са куглицама 

вате, хартије итд., натопљене воденим екстрактима пасуља. 

У једном случају имали смо врло интересантне позитивне 

резултате, у другим пак били су сасвим негативни. Не рас

полажуhи потребним инсталацијама и без хемичара морали 

смо престати са сличним опитима, али према свему ради се 

о неком сложеном и врло лабилном хемиском споју. Требало 

би видети да .ли је локализован у самом зрну и у ком делу 

или га има у целој биљци и сва ова питања чекају нове 

раднике. 

Могли би се још запитати како је дошло до ових од

ређених односа између биљке домаhина и њеног паразита, 

штетног пасуљевог жишка, али тиме веh улазимо сасвим у 

подручје чистих хипотеза. Када би се одрасли пасуљеви 

жишци хранили пасуљем, лако би се могла схватити нека 

директна веза између домаiшна и паразита, и заиста сасвим 

је природно да паразит оставља своја јаја у средини где 

налази и своју храну и стално пребива. Али овде живи само 

ларва у зрнима пасуља, а одрасли инсекат га уопште не на

пада, и одговарајуhи хемиотактизам морао се преко ларве 

изграђивати. Уосталом постоје и још сложенији случајеви 

где је на пр. домаhин преко своје чауре повезан са пара

зитом, а без ње не значи ништа за њега итд. И овде се от

вара огромно поље рада и један обичан пасуљев жижак по

ставља нас пред врло сложене, врло фине биолошке проблеме, 

који поред чисто научне имају и јако велику практичну вред

ност. Сасвим је на свом месту када поменути аутор R. Chauviп 

~) Аппаlеs des Epipl1yties, 1---2, str. II-17, 1945. 
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инсистира на детаљном проучавању хемиотактизма инсеката, 

од кога зависи правилно решавања сузбијања наших штето

чина, досада базирано обично само на сЈiучајним, емпиричким 

среhним проналасцима. 

(Паразитолошка лабораторија Савезног хигијенског института. 

Новембар, 1948) . 

. РЕЗЮМЕ 

УСЛОВНЫЕ ФАКТОРЫ КЛАДКИ ЯИЦ У 
ACANTHOSCELIDES OBTECTUS 

П. Вукасович 

В питомниках Јrаборатории са.мки Acaпtlюsceli(!cs oblect1s 
отюrадывают в присуствии зерен фа1соли значитет,1ю боЈљ · 
шее чисЈю яичеr< чем пр'И отсуствии та.ковых. 

Это доказывается двумя опытами. В нервом опыте, щю
ьеден.ном при температуре 23-25°, ,цва.дцат па)Р, отобранных 
из тоЈљко что вышедших из зер~ен фасоЈIИ iшa-go, были разме
щены в днух отдельных коробка:х Петри. Десяти пара,м в одну 
коробку было положено несколько зерен фасоЈIИ, осгаЈљны,:: 
десять пар, помещенные в другой а<о~робке были оставЈrеrrы 

без зерен. 

Во втором опыте, прове:денном при температуре 27-28°, 
тридцать пар были таюке раздеЈrены на гщртии - десять пар 
были осташrены с зернами фс11соли, десять пар QЫЈIИ лишены 
зер,е:н, а последней нартии из десяти пар 1юдЈюжено бы,110 не
сколь зерен гороха, также :vюгущих слrужить питатеЈљной 

средою ДЈIЯ ЈЈИЧШЮК. 

Полученные результаrгы, т. е: число яиц отЈюжењных в те
чении дня кажщой пар'11н,ей ,са.мок приведены в табЈшце I и на 
диаnраме I, для первого опыта, и в табЈrице II и диа,граме II 
д,пя второго опыта. (Дни обозначены римсжими цифрами; а -
партия самок с зернами фасоли, в - партия самок без фа,со
ли и с - партия самок ·С зернами го~роха). 

· Из полученных результатотв вид:но, что в присуствии 
&ерен фаЈСОЈIИ сам,ки ОТЈIОЖИЈIИ ЗНаЈЧИТеЈЉНО болыпее ЧIИСЈ!О 
ниц, чем пар,11ия самок оставлеrнu-rых без зерен, в пер:вом опыте 

71 % , во втором - 92 % от общего числа О'Ј'ЈюжеЈ11њых нич ек, 
причем яйца бьџш :раоположеl!-Iы либо на самих зернах, либво 
их непооредственной бЈ11изоеги. 

Возбуждающее действие зерен ГQроха на са,мок таr@<е 
было полож1ительњо, но значительно олабе~е, че,м при наличии 
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зерен фасоЈrи. От общего числа яичек (969), 110Јiуче~н1ных во 
вто~ром опыте, 75,6 % было отЈiожено сам,1<ами в присутствии 
зе рен фасоли, 17 ,7 % в присутствии зерен горо ха и Јrишь 6,6 % 
са1vп<а:vш оста1вленными без зерен. Надо от,метит~ та·!{l)ке, что 
са~ши первой па,ртии начаЈ1и КЈI~адку уже в тече1нии первых 

·суток посЈrе совокупдения, в то время как самки двух других 

партий начаЈ!'и юrад,ку лишь на 3-й иЈrи да1же на 5-й день. 

Из этого можно :~а){ЈIЈIIочить, что зерна фасоли во-первых, 

привле){ают самок, а затем сиЈљно пrЈвышают число отЈюжен-

1љrх яичек. Здесь имеет ,место явление хемиотактизма, сосго
ящего ,сначала в привЈiечении самок, а затем вызывающего . 
ю1адку яиц посредством возбужд,::ния. Повыше:нное чисЈIО от
Ј1оже,нных яичек может быть объяснено эвакуацией зрею,rх 

яичек по мере их образования, до,пускающей активное и не
нрерывное действие 5Шчников, которое было бы задержано на
копЈiением зрею,rх яиц. Фail{T на,хо,ждения в м,::ртвых самках, по

,мещенных в опыте с зе1р•н,ами фаrсоли, оче.нъ мало.го чисЈrа зре

ю,1х яичсж, потверждает приведеннюе пrред,положение (в од-· 

ном случае у 6-·пи ,самок, 1помещоо1-љrх с зернњми фасољи, об1на
ррюено при в.скрытити всего 2 яичка, в то в,реме, как у 6-ти 
самок из чисЈrа оставленных без зерен их было 104). 

F ACTEURS CONDIТIONNELS DE LA PONTE CHEZ 
ACANTHOSCELIDES OBTECTUS 

Р. Vm1kasso11 itch 

Dans les elevag·es a,u !аЬогаtоiге, les feшelles d' А с а 11 t 11 o
s с е 1 i d е s о Ь t ес t u s poпdent un nошЬге d'oeufs beaucoup 
plus eleve еп pгesence des g-гaias de haгicot, que si elles sont 
aba11do1111ees а elles-шeшes. 

Les deux expeгience;s suivaпtes le dешюпtгепt: daпs Ја рге
шiеге, faHe а !а tешрегаtше de 23° а 25°, viпg·t couple;s pгis ршг
шi Jes iшag·os fгaicl1eшe11t soгtis des gтain.s de 11aгicot опt ete шis 
sерагешелt d,aпs des boites с!е Petгi et а dix coнples 011 а ajoute 
q11elque.s gтaiпs de I1aгicot, tai11dis que les dix autгes couples ont 
ete laisses saпs gтains. Dащ !а dенхiеше _ехрег,i~псе, faite а !а 
tешрегаtше de 27° а 28°, treпte collp!es опt ete sepaгes, doпt 
dix lai,ssec avec les 11aгicots, dix sai11S J1aгicots et dix ютес quelqlles 
g·,1'ai11s de poissees, qui ренvепt seгviг cle шеше сошше шilieu 
пutгitif рош- les !щгvеs. 

Les гesultats oЬteпus, c'est-a-diгe !е пошЬге total d'oeufs 
pondlls р:а,г још et раг chaque lot de feшelles, soпt i11diqL1es 
dans le taЬ!eau I et suг le diаgгашше I роuг Ја ргешiеге ехре-
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гiе11се, et da11s le taЫeau II et suг le diagтa111111e II, po,ua· la deu
x1e111e. (Les joLtг,s ,soпt 111aгques е11 cl1iffгes гошаi,111s; а desigЋe le 
iot de t'emelles aux g·гai,п,s de l1a11icot, Ь les t'eшelles saпs haгi
coit et с cell~s a1L1x gтai11s de ,pois secs). 

D'apгes Jies гesultats expoises, leis f'eшelles g·ardees е,11 рге
~е11се des haгicots 011t poлd,u un пошЬге d'oeuf's beaucoup plus 
eJeve que les t'eшelle,s des lotis la,isses sa'11s liarioots: daпs la1 рге
шiеге ехрегiе11се 71 % et da111s la deJLtxieшe 92% du 110111Ьге total 
d'oeнt's po11dL1s, et les oeut',s etaieпt toLtjouгs localises soit suг les 
grai1111S шemes, soit da111s leuг pгoxiшite. L'act:Jioл excirtatгice des 
gгaiпs de pois ,seos s1uг les t'eшelles а ete de шеше positive, mais 
se11siЬlemeн,t plus faiЫe que celle des l1aгicots: эUЈг uп tota,l de 
969 oeL1f1s oble1юs daнs la II ехрегiе11се, 75,6 % 011t ete poпdus 
раг le:s femelles е11 ргеsепсе des g·гaiнs de liaгicot, 17,7 % раг les 
feшell,es еп ргеsе11се des gгaiпs de pois secs et seiLtleшeпt 6,60/о 
раг lвs i'eшelles lai1s,see,s saпs gтaiпs. De шеше, les t·eшelles dll 
ргешiег lot опt со111111епсе а ро11dге deja daпs les ргешiе~геs 24 11 
ар,,геs l'acco:Ltplemeлt, ta11dils que celles des del!x autгes lots se11-
le111eпt dll tгoisieшe au c111qlliei11e још. 

Оп рошгаit dопс co11clL11гe que les gтaiпs de liaгicot attiг
eпt d'aboгd les t'emeHes et p,ui,s, раrг !еш· ргеsе11се, a,ug·111e11teпt 

t'огtешепt le пошЬге d'oeufs p:011dus. Not1s пous t,гouvoпs еп рге
sепсе d'uп chi1111iotacti1s111e dete1·111iпe, coлsi,staюt d'a,boгd daпs l'at
tiгa:пce des feшelles, pнis ргоvоq,шюt !а po11te раг l'excitatioп. 
I.'aнg·111e11tatio:11 du 110111Ьге d'oe,нt·s cleposes рошгаН ett·e expli
quee раг l'evacLtatioп des oeнfs 111й1·s ан ft1г et а шеsнге de !еш 
f'огшаtiоп регшеttапt 1,е t'oпot1io1111e111e11t actit· et i11i11tеггошрн 
cles ovai,г,es, qLte l'accшш1latioill des eleшeпts шйгs doiit i11!1Љег. 
Le t'a:it qне les femel!es g·aгdees avec les l1a1·icots oat ргеsепtе 
аргеs !а шогt ш1 tгes petit пошЬге d'oeнt's fonпes daпs les ovai
гe:s гепdгаit cette sнрро1sШ011 tгes pla1llsible ( da1111s t111 cas sш 6 
femelles avec ~тс:1iпs sellleшe11t 2 oel!t'IS, taпdi>s qне cl1ez les 6 fe
шelles saпs gтa,iпs il у еп avait 101. 

(Labaratoire de ParasUo!og·ie de I'lnstitut 
d'Hyg·iene de Youg·oslavie - Belg-гade) 
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ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ПРОЛЕТЊЕ ФАУНЕ ПТИЦА 

ДЕЛИБЛАТСКЕ ПЕШЧАРЕ 

Јужнобанатски пешчани терени познати су под именом 

Делиблатске Пешчаре. Њихову орнитофауну од 1920 године 
нино није проучавао.* Ненада је ту било до 400 кв. км. 

живог или лабилно везаног песка. Данас је живи песак сноро 

сасвим савладан. Тај је посао започет још 1818 године. Ство
рени су упорном борбом велики номплекси шума и испаша 

То су, делом, нов~ биоценозе у којима· су поједине птице 

добиле ново (или прошириле старо) распрострањење. Данас 

је предео веома шаролин и с1:1ојом разноврсношhу, како 

флоре тако и фауне, јако потсеhа на какав пар~<. 

Циљ је мога рада у пролеhе 1945 године на тим тере

нима био проучавање и издвајање својствених биотопа за 

оне птице које се овде у довољном броју могу посматрати. 

Танође је одређивана и релативна аспективна бројност између 

врста у појединим стаништима. Рад је обављен у времену 

од 3 до 18 маја, те се приложени списак прикупљених и 

посматраних врста може сматрати као карактеристичан за 

доба rнежђења. Радило се на !1одручју скоро целе Пешчаре. 

Методе рада 

Примењивала се метода минималних екскурзија** која је 

врло сличиа методи Кашкарова (1927). Одређивана је фрек
венција налажења и аспективна бројност за сваку врсту у 

сваком станишту. Према тим подацима, за сваку врсту извр-

. шено је одређивање главног (својственог) биотопа који је у 

приложеном списку - таблици обележен веhим кружиhем. За 

ретне врсте прикупљан је и доказни материјал (у списку су 

такве врсте обележене звездицом). 

* Такође ми није познато да ли је и пре неко проучавао птице 
Пешчаре. 

** Метода Ма rвејева (1950). 
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Издвојени биошоаи 
Ознака: 

,, А". Вејаhи жив.ога песка на динама. Оголиhене песко
вите и ,шљунковите површине. Травни покривач скоро отсу

ствује. Ради везивања живога песка понегде су посаlјене 

културе клековине (Juniperus sp.). Површина таквих оголи
hених терена је незнатна у односу на површину целе Пешчаре. 

,,В". Површине са оскудном травном вегетацијом "степ

ског" карактера. Ретко шибље клеке и ситно (делом суво) 

багрење. Око 1/5 површине целе Пешчаре. 
,, В1 ". Површине са густим покривачем од трава. По

н ег де су то бујни пашњаци чак "ливадског" изгледа. Око 

1 /4 површине. 
,,С". Са~јене борове шуме. Можда 1/10 површине Пе-

шчаре. 

"D". Шуме од тополе, јасике, липе и храста, (понегде 

су цретворене у шибљаке). Те су шуме аутохтоног порекла. 

Вероватно око 1 /10 површине. 
"Е". Сађене шуме и шибљаци од багрема. Површина 

износи око 1/4 Пешчаре. 
,, F". Баровита и подводна земљишта. По вршина не

знатна. 

,,G". Насеља, воhњаци, виногради. Површина незнатна. 
,, V". Са овом ознаком обележене су врсте које су на

длетале предео или су тако ретко належене да се не може 

одредити коме биотопу припадају. 

Размтирање арu1tуаљених aoдai1la1ta 

Тек у холоцену банатски пескови су се последњи пут 

ослободили мора. Према Б. Миловановиhу (1939) од тог доба 
у Војводини влада е1епски режим : ,,Уколико је било про

мена оне су се састојале само у осцилацији између сасвим 

сувих и влажних степа". Мислим да се то може односити и 

на Делиблатску Пешчару, с том разликом, што се у њој, 

с једне стране, час смањивала, час повеhавала површина 

живог песка, док се с друге стране, повремено појављивали, 

или сводили на најмању меру шумске формације са доста 

храста {храстова стабла се данас нарочито често ископавају 

из песка!). Према томе, биотопе типа живи песак - бујни 
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пашњак и остаци шума са храстом, сматрам да су најста

ријег порекла. Из приложене таблице се види да је највеhи 

број птица привржен овим биотопима. 

Кад се упореди птичији свет Банатских пескова са пе

шчарама дуж десне обале Дунава, опажамо велику .слич

ност. Ово сам утврдио 1046 и 1948; испитујуhи птице Рам 

ских и Градиштанских Пескова, јер сам нашао заједничке 

елементе "степског" или "полупустињског" карактера (Anthus 
campestris, Calaпdre!Ia cinerea, Oalerida cristata, Merops apiaster, 
Pernis apivorlls, Burl1i11L1S oedicneшus). Та се појава објашњава 

чињеницом да су ти пескови и Делиблатски, историјски, 

истог порекла и старости. 

Кад упоредимо орнитофауну пешчара са фауном птица 

планинских карсних висоравни Источне Србије, опажамо ве

лику сличност на линији присуства ксерофилних елемената. 

На пример, на карсним, го.1шм висоравнима Видличких Пла

нина, на надморској висини око 1000 метара, нашао сам такође 
1947 г. Caiandre]Ja ciпerea, Anthus саш pestris, Oalerida cri
stata, Oenaпthe оеnапЉе. Ово нам с једне стране доказује, 

да те врсте насељавају биотопе различите "старе~сти" и ра

зличитог геогр'fiфског аспекта,* а с друге стране, да у оквиру 

тих биотопа постоји извесан заједнички комплекс еколош

ких услова, кога треба теr< подробније проучити. 

Орнитофауна шума Пешчаре је веома слична околним 

низинским шумама у Србији и Банату, али у очи пада мало

бројност или отсуство детлиhа (Dryobates sp.), жуња (Picus sp.), 
сеница (Paridae), голубова (ColL1111Ьidae), смрдиврана (Coracias 
garrulнs) и пузавца (Sitta europaea). У Пешчари може се 

реlш да скоро нема јар~бица (Perdix perdix), јер су године 

кад се оне појаве у малом броју веома ретке (то ми је тврдио 

лугар, који је дуго година провео у Пешчари). Све то пока

зује, да у Пешчари постоји юузетни склоп еколошких 

услова који у погледу птица још недовољно познајемо. 

* Псскови су ес последњи пут ослободшщ мора тек у холоцену, 

док је макрорељеф кречњачких планина најмање терциерне старости. 
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К ПОЗНАНИЮ ВЕСЕНЕй ФАУНЫ ПТИЦ ДЕЛИБЛАТСКИХ 
ПЕСКОВ 

С. Д. Матвеев 

Делиблатск:и.е пески в Ю. Банате Ћыне бОЈљшей частыо 
закреш1ены. Лесные культуtры (союна, акащия, тополь с дубом 

и липой) занимают около половины шющади. Учжтки полупу

стын1ного, ,степного, или даже ЈЈугового хар-актера, в переме,ж

ку с лесами дают своеобразный, неск0Јљ1ко "парlКовый" аспект. 
Гlлощадь неза1<1репелн1ного песка 1-1езначителъна. 

Авто,р в .мае 1945 года изсЈЈедоваЈI эту область, собра,1 
доказатеЈљный матери-аЈI, выд1еЈ1ил характерные биотопы и, 

пр~именяя метод минимаЈЈьных экскурсий, установил приуроче

ность некоторых видов к отдельнь1м био1'опам, (см. табл1ицу). 

На осно1нании полученых результатов и их оравнеrния с своими 
результатами сходп-юй работы в других частях С~ербий можно 

сделат СЈiедующи,е закЈючения: 

1. ОрнитофаЈуну биотопов на линии открытый песоа< -
луговая ,степь и Ј1еrных а·ссоциац:ий с присуствием дуба, следует 
очитать самой характерной. 

2. Правобережные придунайс1<'ие пески ( ок. Гр<fдшuта и 
Рама) њмеют 01р1Ниторфауну оче:нь бЈЈискую к напротив Ј1ежа
щим, ЈЈ.евобережным, ДелибЈЈатским ,пе,окам. 

3. Орнифауна придунайских песков, имеет ряд общих ви
дов с биотопамЈ;I ксерофилыњого 11ипа 1щрстовых нагорий в 
Се;рбии, что выявЈ1яет наличие общего ко,мпЈЈекса экоЈюгиче
ских у1словии. 

4. От1су1ствие 1иЈш малачшсленость гЈ1а,вным образом лесных 
видов, показывает, что ныне богатый ЈЈесом "пара<овый" ланд

шафт ю. Ба1натских песков, имеет своеобразные э1<оло1Ћчеспше 
услооия не тождественые с таа<0тВыми в отв~ечающих Jiecax со
предельных обла~стей. 
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RESUME 

CONTRIВ(JТION А LA CONNAISSANCE DE L ORNIТHOFAUNE 
DES SABLES DE DELIВLA ТО 

ра~г S. D. Matvejev 

Les SaЫes de DeliЫato, daпs le Вапаt dll Sщ!, soпt t'ix:es 
pгesqL1e d,шs !а totallte. Les снltнгеs foгestiteгes (le sapiп, le го
Ьiпег, Је ренр!iег, avec Је сЈ1епе et Је tillel.11) сонvгепt ргеsqне la 
шoitie de la геg·iоп. Les paгties р.геsепtапt uп сагасtеге de deseгt, 
clt steppe он de paiгie, а!tегпепt ю1ес des t'oгet:s et dоппепt ан 
pay,sag·e 11:11 aspect oтig·iпa1, ,\ pel.1 ргеs ш1 aspect de раге. La sш
t'ace· des saЫes 11011-fixes п'est pas gтапdе. 

Ан шюis de шаi 1945, l'autelltг а ехрlоге cette геg·iоп, гашаs
sс dll шateгiel ргоЬа111t, гесошю les Ьiotopes caгacteгistiqнes et 
etaЫi les гаррогts existaпt епtге les especes dоппееs et Jes Ьio
topes defiпis (voiт Је taЫeau). D'ap,гes ces гesнlta.ts et d'apгes !енг 
сошрагаisоп ауес les гesaltats de гecheгches pa,гeilles daп.s les 
autгes paгties de la Seгble, l'aнteuiг fait Ies coпclнsioпs suivaнtes: 

1. L'оп1iЉоfаш1е des sables 111oнya11ts, des pгaiгies bosises et 
des foгets а с11епеs, doit еtге coпsideгee сошше toнt а t'ait ca
гacteгistiqнe. 

2. L'oгпithofauпe des saЫes sш la гiуе dгoite dн Da11L1!)e 
(aL!x епуiгопs de Gгadiste et de Rаш) оПге de tгes gтaпdes геs
sсшЫапсеs ан:с l'огпitlюt'а,нпе des Sable:s des DeliЫato. 

3. L'omitl10f'au11e des sabales le loпg· dt1 Da1шl)e preseпte des 
especes сош111ш1еs а,уес Jes Ьiюtopes xeгoplтytes des 111011tagЋes 
co.гsti(]L!es cle Serb;e, се чui dешопtге l'existeпce d'uп сошрlехе 
со11111ш11 de coпditioлs ecolog·iqнes. 

4. L'abseпce ou !а гагеtе d'especes foгestгieгes с! oiseat1x 
ггонуе qlle les SaЫes de De!Љlato, qночuе 111aiпteпa11t boises, 
опt des coпditioпs ecolog·iqнes speciales. qнi пе soпt pas ideпti
чнes а\1ес cel!бs des t'o·гets coггespo11da11tes des гeg·ioпs \ioisiпes. 
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О. Гребеншчиков 

ПРАВОКРИЛЦИ (ORTHOPTERA) ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА 

Овај рад јавља се као резултат истраживања, скупљања 

и посматрања правокрилаца београдске околине у току 7 
година (од 1938 до 1945). У њему су исто тако прикупљени 
.сви подаци из иначе врло сиромашне литературе о ортоп

терама Србије и искоришhена такође и многа усмена са

{)Пштења о распрострањењу ових инсеката у ужој околини 

Београда,*) као и материјал у збирци Природњачког музеја 

у Београду';'*) 

Класичан рад Ј. Панчиhа "Ортоптере у Србији" [Ј 933 (2)] 
веi1 одавно захтева једну савремену ревизију. Он се иначе 

односи на Србију уопште и само је за неке врсте споменуто 

да су ухваhене или виђене у београдској околини. Наиме, 

Панчиh наводи у свом раду за околину Београда 55 врста. 

Писац је пронашао '78. Али осим тих 78 врста уведене су у 
списак и оне врсте које наводи Панчиh, а које у последње 

време нису пронађене у околини. То су 10 врста означених 
у систематском списку са звездицама испред њиховог латин

ског имена. 

Очигледно је да у току 60 година неке су врсте не

,етале, а појавиле се и неке нове тако, . да се цела фауна 

ортоптера у многом променила. 

Године 1924 објављен је један рад. Н. Баранова само о 
потфамилији Locustidae [,,Acridodea у Топчидеру" (1)] у коме 
аутор износи систематски преглед потфамилије са кратким 

<>писом врста (24 врсте) и даје податке о распореду и о 

биологији .Acridodea у Топчидеру". У систематском списку 

*) Овом приликом захваљујем В. Мартино, Б. Петрову, А. Сиrунову 

на многобројним усменим саопштењима. 

**) У музејској збирци искоришhен је материјал прикупљен од 

стране Д. Стојиhевиhа и Ж. Ацамовиhа. 
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недостају 8 врста, које сам ја пронашао до 1945 год. у Топ
чидеру, а пронаhена је једна нова врста за околину Београда 

(сумњив податак). Биолошки део намењен је популаризацији, 

а распоред врста није, нажа~ост, заснован на стварним еко

лошким чињеницама. 

Најзад 1938 год. П. Ус. је објавио у Љубљани "Допри

нос познавању ортоптерске фауне у Југославији" (7) у коме 
за 16 врста наводи као локалитЕт Београд или Топчидер 

Нажалост, није јасно да ли је аутор ставио у списак само 

материјал, који је имао у рукама (или сам пронашао) или пак 

се базирао на подацима старијих аутора. На пример, он на

води (вероватно према Брунеру или Панчиi'1у) за Bradyporus 
dasypus локалитете Београд и Ниш; међутим тс:1 ретка врста 

веh за време Брунера (1880) скоро је ишчезла из Београдске 

околине а последњих деценија уопште није нађена. Сумњив 

је податак и за Arcyptera fusca, која никад ни до тада ни у 

садашње време није била забележена на нашем подручју. 

То су три рада (Панчиh 1883, Баранов 1924, П:Ус 1938) 
у којима сам могао пронаћи податке о ортоптерама околине 

Београда. Цео материјал (изузев 10 Панчиhевих ишчезлих 
врста, 1 пронаlјене само једанпут од Баранова и 2 сумњиве 
наведене од П. У са) прошао је кроз моје руке и од мене је 

одређен. Тај материјал налази се у збирци Природњачког 

музеја у Београду, у саставу које се сада налази и део 

лично моје збирке. 

Први део овог рада је систематски списак. За сваку 

врсту је наведено њено налазиште у београдској околини, 

затим у Србији, у целој Југославији и најзад укратко и цео 

· њен ареал на земљиној кугли. Затим су наведени, у колико 

се њима располаже, и еколошки под:щи за сваку поједину 

врсту, као и време годишњег доба у коме су пронађени 

одрасли примерци (означено римским бројевима по редном 

броју месеца). Еколошки и фенолошки подаци важе наравно 

само за околину Београда. 

Други део. је посвеhен питању распореда врста орто

птера по разним еколошким стаништима и јавља се као први 

покушај да се наши правокрилци поделе на групе према 

њиховим еколошким захтевима. 

Научно познавање ортоптера, специјално скакаваца, од 

велике је важности и за привреду. Без инвентаризације, ра-
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<:познавања врста и познавања њихове екологије није могуhа 

ни борба против штеточина. Зато сматрам да he и овај р !! д, 
као прилог савременом, свестраном проучавању ортоптера 

наше земље и њихове екологије бити од интереса и значај а 

у нашој, иначе врло сиромашној ентомолошкој литератури. 

Moryhe, да систематски списак за наше подручје ни у 

овом раду није потпун, а поједине врсте нису довољно си

стематски разра!јене; али нека ово буде основ и потстрек за 
даља истраживања. 

СИСТЕМАТСКИ СПИСАК ОРТОПТЕРА 

ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА 

Liste systeшatiqae des Orthopteres des eп\liroпs de Belgгade 

Рат. Forficulidae 

Subfam. Labldurinae 

DERMAPTERA 

1. Labldura riparia (Pall.) - Ресник (Мартино), Виш

њица (Д. Стојиhевиh), [Вел. Градиште (Панчиh), Алек

синац, Прокупље, Скопље (П. У с.)· - Сред. и Јуж, 

Европа, Азија, Афр11ка, Америка] - Под камењем, 

по влажним местима., - Забележена од VI-IX.1 · 

SиЫат. Lablinae 

* 2. Labla minor (L.)2 
- Код манастира Раковице (Пан

чиh) - (Цела Европа, Азија, Сев. Америка) - Под 

камењем, шумском простирком, по ђубриштима. V]-X. 

Subjam. Forficulinae 
3. Anechura Ьipunctata lF, - Авала (Босна и Херцего

вина, Далмација - Сред. Европа, Балканско полу

острво, Кавказ, Алтај) - По планинским пределима 

под камењем, по ђубриштима. VI-X. 

4. Forficula auricularia L. - По целој околини - (Цела 

Југославија - космополит) - На цветовима, у пло

довима, под кором, камењем. - Понекад прелеhе. 

1 Оригинални еколошки и фенолошки подаци пуноважни су само 

за околину Београда. 
2 Звездицом испред латинског имена означене су врсте наведене 

код Панчиhа з~ окслину Београда, а које нису до сада пронађене 
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Ноhни инсе1<т. Јаја полаже обично у новембру (Ја-

1<обсон). 1-XII. 

ORTHOPTERA GENUINA 
F ат. Вlattidae 

Sub јат. EctoЬiinae 
5. EctoЬius lividus (F.) - По целој 01<олини. - (Цел а 

Југославија? Сред. и Јуж. Европа, Сев. и Јуж. Афри 1<а, 

Мала Азија, Иран, Малајс1<а Острва). Шумарци, шум

ски пропланци, у ВИСОl<Ој трави. - При парењу (VI) 
пењу се на веhе биљ1<е, 1<ао Verbascum, Опороrdоп 
!1 др. Од 1<раја V до VIII. 

* 6. Е. lapponicus (L.) - О1<олина Београда (Панчиh) (Босна 

Херцеговина, Далмација, Македонија. - Сев. и Сред. 

Европа, Зап. Сибир, Сред. Азија) - По шумама и у 

пuљу, у лишhу, по влажним местима. 

7. Hololampra brevipennis (Fiscl1.) - Кошутња1<, - (Ср-

• бија, Словенија, Хрватска, Далмација, Босна и Хер
цеговина. - Мала Азија, Сирија) -- На земљи, у ма

ховинама, на планинским ливадама. 

SufJfam. Pseudomopinae 

8. Blattella germanica (L.) - Цели област. - (Космо

полит) - По куhама и ван куi1а. - Ноhна живо

тиња. Наноси штету. 1-Xll. 

SиЫат. Blattinae 

9. Blatta orientalis (L.) - Цела Југославија. - (Космо

полит) - По куhама. Поре1<лом из Азије. Ноhна жи

вотиња. Наноси штету. 1-XII. 

Рат. Mantidae 

Subf ат. Mantinae 
10. Mantis religiosa (L.) - Кошутња1<, Раковица, Жар

ково, Врачар, Топчидер, Авала. [Србија, Ма1<едонија, 
Хрватс1<а, Босна и Херцеговина, Далмација, Црна 

Гора, Словенија. - Јуж. Европа, цела Азија (сем се

вера), Африка] - По сунчаним странама, по шибљу 

и трави. Грабљивица, храни се инсектима. Vill-XI. 
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Fam. Tettigonidae 
Subfam. Pkaneroptcrinae 

11. Phaneroptera f alcata (Poda). - Авала, Кошутњак, 

шума код Калуlјерице. Борча - [Србија: Ртањ, Суха 

Планина (Панчиh); Хрватска, Далмација, Босна и Хер

цеговина. - Сред. и Јуж. Европа. Јужни Сибир, Сред. 

Азија, Јапан] - На сувим ливадама и по ниском жбуњу. 
Полаже јаја у стабљике биљака. VIII-X. 

12. Ph. quadripunctata Br. - Топчидер, Кошутњак, Авала, 

Јајинци, шума код Калуlјерице, у самом Београду. -
(Србија, Босна, Херцеговина, Црна Гора, Далмација, 

Хрватска, Словенија, Истра, Македонија. - Јужна 

Европа, Мала Азија, Сирија, Кина, Јапан). - На сувим 

ливадама и по ниском жбуњу. У леhе у куhе на све

тлост. Ову врсту Панчиh уопште не наводи за Србију. 

М~lјутим она је много чешhа у околини Београда 

н~го претходна врста. VII-X. 
13. 'Leptophyes a[bovittata Ко!!. - Кошутњак, Раковица, 

Авала, Ресник, Железник, Умка, - [Србија (Ртањ, 

Мокра Гора), Босна, Херцеговина, Црна Гора, Далма

ција, Хрватска. - Шведска, Бугарска, Румунија, Јуж. 

СССР, Кавказ]. - На сувљим, ретким и густим ли

вадама; по рубовима шума. Vl-VIII. 
14. L. discoidalis Fieb. - Кошутњак, Раковица, Авала, 

шумице код Железника. - [Србија (Ртањ, Озрен), 

Војводина (?) - Јужна Маlјарска, Трансилванија)]. -
На високим биљкама (Pteridium, Urtica, Sambucus Ebu
lus, Rubus и др.) под засеном жбуња и дрвеhа, по 

рубовима шума. Доста редак и локализован. Енде
мична врста Сев. Србије, Маlјарске и Румуније. Пење 

се до 1000 мет. у планине. VI- Vlll. 
15. Isoplzya modestior Br. - Кошутњак, Миљаковац, Ра

ковица, Авала, Железник. - [Србија (између Ниша 

и Беле Паланке - Панчиh; на Ртњу до 1200 м. вис. 
- О. Г.) Румунија] - У високом биљу (Urtica, Sa
mubucus, Ebulus и др.) по ивицама шума, на шум

ским пропланцима. Ендемична врста Србије и Руму

није. VI-VIII. 
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16. 1. speciosa Fieb. - Кошутњак, Раковица, Авала. -
[Србија: Ртањ (Панчиh), Стара Планина (0. Г.), Југо

, ,;нщад1;1.а Р,умуниј?], ё""1 Н_а ,веhим биљкама и корову, 
,Ј:{~О SaцфufUS, ЕЬџlщ,, Ur.t,ica, Verbascum и Carduus, 
~а ,роЈЬ~нам,а ,,и шумсЈ:{~tvЈ пропланцима, на жбуњу 

,rщ и. н~ дрвеi1у. Пе,њ.е: се до 2.5 мет. изнад земље. 
Једе лщџhе. Прнещщ ,се намножи толико да штети 

младу ШУЈ'fУ· Изм\'{,т~е · µз јаја крајем марта, ретко и 
почетком марц. ()драсли V-VI (почет. VII). Обично 

се. одрасли му)I{Јаци појављују једно десет дана пре 
женки и нест:;~ју raкolje пре њих. Ендемична, слабо 

проучена врста. 

*17. 1. fusconotata Вrип.· - Кошутњак (1881 год. Панчиi1), 
-: [Србија:: Ртањ, Суха Планина (Брунер)]. - За 

. Србију ендемична врста, живи, према Панчиl1у, на 
щумским пропланцима (Кошутњак), а према Брунеру 

у високој трави планинских ливада. 

)8. Roecilimon affinis Br. - Авала, [Биљаница (Код Ђ.у

. прије), Бабин Зуб (код Пирота) (Панчиh); Босна, Алба
нија~ ·- ~угоист. Мађарска, Трансилванија]. - На Sam
tщcus Ebulus, по ивици борове шуме (Авала). VII. 

19. Р., ornatџs Schшidt (Р. fieberi Fieb.) - Авала. - [Ср

бија: Чемерно код Чачка и Бабин Зуб код Пирота 

(ГЈанчиl1), Словенија, Хрватска, Далмација, Босна, Хер

цеговина, Црна Гора, Македонија. - Мађарска, Алпи]. 

7 На високом корову, по ивицама шуме (Авала). 

Ретка врста и, не појављује се сваке године. Ме!1у· 
тим 1947 год. средином маја се на Авали толико на

мt1ожила да је наносила озбиљну штету. Центар њеног 

распрострањења био је у шибљу и корову око са

ђене борове шуме, одакле је прешла у лишitарску 

шуму. На младом дрвеhу до 2 мет. висине, највише 
на храсту (Quercus sessilis), јасену, грабу, дрену и др. 
лишhе је било изгризено као од гусеница, понекад 

све до средњег нерва. Поред шума страдале су и 

сељачке баште испод Авале (село Бели Поток). V - VII. 
20. Р. sclzmidtii Fieb. - Кошутњак, Авала, Умка. - [Ср

бија: Ртањ (Панчиh, О. Г.), Словенија; Трансилванија, 

Мађарска, Мала Азија, Јужни Кавказ]. - На шумским 
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пропланцима, на високом биљу (Urtica, Sambucus Ebu
lus). VII-IX. 

21. Р. fussi Fieb. - Авала, шумице код Железника. -
(Србија: Ртањ, долина Дрине, Врање; Босна, Јужна 

Маl1арска, Бугарска, Румунија, Трансилванија). - На 

ливадама са бујном травом и ситним жбуњем, на гу

стој купини и папрати. Од друге половине VI-VIII .. 
22. Orphania denticauda (C11arp). - У долини Топчидер

ске Реке (расадник у Кошутњаку, Раковица, Ресник), . 
)Келезник, Бела Поток, Земунско Поље. - [Србија: 

Ниш, Големи Камен (П. Ус), Ртањ (О. Г.); Босна, Хер

цеговина, Хрватска, Далмација, Словенија, Македо

нија. - Средња Европа и део Јужне Европе]. - На 

бујним и густим ливадама са лептирњачама, по ни

ском жбуњу. - Врло опрезан. Женка полаже до 

100 јаја (Јакобсон). - Крај V-VI. 
Su/Jf ат. Meconeminae 

23. Месопета thalassina (de Oeer) (М. variнm). - Кошут

њак. - [Србија: Ваљево (Панчи1'1), Алексинац (П. Ус); 

Bof водина, Македонија, Босна, Словенија .. - Сев. и 
Сред. Европа]. На жбуњу и дрвеhу (храст, дрен). 
Полаже јаја у пукотине коре. Од средине VII-IX. 

Sub f ат. Conocephalinae 

24. Conocep/zalus fuscus (F). - Макиш, Вел. Блато (Овча), 

Панчевачки Рит, долина Топчидерске Реке. - (Цела 

Европа, Мала Азија, Сирија, Триполис, Иран, Средња 

Азија, Ист. Сибир). - На влажним ливадама са ви

соком бујном травом и шашевима. VШ-Х. 

25. С. /zastatus Cl1arp. - Кошутњак, Топчидер, Рако

вица, Јајинци, Овча. [Србија: Зајечар, Брђани (Пан

чиh)! Војводина; Бугарска, Румунија, Мала Азија, Си

рија, Кашмир]. На сувим ливадама, шумским про-. 

планцима, а тако!је на бујним влажним ливадама. 

Пењу се и на жбуње до 2 мет. ~исине. Од краја 

vп-х. 

26. С. dorsalis (Latr.). -- Макиш, Борча, Овча, - [Ср

бија: Ртањ (Панчиh); Војводина, Хрватска, Далмација; 

Сев. и Сред. Европа, Шпанија]. - На влажним ли

вадама, по мочварама. Од краја VII-JX. 
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Subfam. Copiphorinae 
27. Homorocoryphus niiidulus (Scop.) (Conocephalus man

dibularis Сhаrр.)-Топчидер, Кошутњак, Авала, Макиш. 
- (Србија; Војводина, Македонија, Далмација, Босна, 

Херцеговина, Хрватска (?). - Јужна Европа и јужни 

део Средње Европе, Африка, Сирија, Кина). - Углав
ном на влажним ливадама, као и на влажнијим шум

ским пропланцима. Ноhна животиња. VII--IX. 

Sub f ат. Tettigoniinae 
28. Tettigonia viridissima (L.). - Зелени зрикавац, - Ко

шутњак, Пашина Чесма, Мокролушка долина, Авала, 

Железник, Умка, Раковица, Овча, Борча. - (Цела 

Европа, Сев. и Сред. Азија, Кавказ и Мала Азија). 

- Ларве живе у трави. Одрасле и на жбуњу и др

веhу, такође и по њивама и баштама. Но1'1на живо

тиња. Грабљивица, јаја меhе у земљу (Chopard). -
Од краја VI до почетка IX. 

29. 'Г. caudata (Charp.). - Борча. - (Цела Југосл авија 

Средња Европа, Кавказ, Туркестан, Мала Азија, Си

рија, Шпанија (?). На бујним ливадама (Панчић каже 
да се држи и по жбуњу и дрвећу). У околини Бео

града вр.10 ретка. VII. 

30. Т. cantans (fuessly). - Кошутњак (В. Мартино, 1940). 
- [Србија: Мајданпек (Панчиh), Војводина·, Босна, 
Херцеговина, Хрватска, Далмација, - Сев. и Сред. 

Европа, Сибир). На жбуњу и по баштама. У околини 

Београда врло ретка. VIII-IX? 

Sub f ат. Decticinae 
31. Rhacocleis geгmanica (Н. - S.). - Топчидер, Кошут

њак, Раковица (Стражевица), шума код Калуђерице, 

Ресник, Авала. - (Цела Југославија, Јужна Европа, 

Мала Азија). - На ситном шибљу, папрати и трави, 

увек на сувим и сунчаним местима. VIII-IX. 

* 32. Gampsoc!eis glabra (Herbst.\ - Околина Београда 

(Панчић). Мэкиш - 1909 Д. Стојиhевиh. -·- [Србија: 

Ртањ, Јастребац, Ниш (П. Ус). Средња Европа, Шпа

нија]. У трави и жбуњу (Панчиh) VII-VIII? Ову врсту 
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нисам пронашао у околини Београда; најближе са

дашње налазиште - Делиблато у Банату. 

33. Pachytrachefus gracilis Br. - Кошутњак, Топчидер, 

Раковица, Авала, Умка, Железник. - (Србија: Ртањ, 

Бела Паланка; Војводина, Словенија, Хрватска, Босна, 

Херцеговина; Тирол, Румунија). - У трави и жбуњу, 

под засеном дрвеhа. Веома обичан у околини Бео
града. Грабљивица. Једу и биљну храну али прет

постављају животињску (инсекте и др.) VII-IX (Х)· 
34. Pholidoptera fallax (Fisch.) - Кощрњак,· Раковица, 

Железник, Авала. - (Србија: Војводина, Босна, Хр

ватска, Словенија, Сев. Далмација. - Алпи (од југа 

Француске до Беча), Мађарска, Румунија, Бугарска, 

Украјина). - По брежуљцима и планинама, на шум

ским пропланцима, у трави и по њивама. Изгледа да 

је везан ипак за шумску вегетацију. VI-IX. 
35. Pholidoptera griseaptera (De Geer) - Кошутњак, Авала. 

- (Србија: Чемерно код ЧачI<а (Панчиh), Ртањ, Вој

водина, Словенија, Хрватска, Босна и ХерцегоЕ1ина. 

- Румунија, цела Северна и Средња Европа]. -
На шумским пропланцима, у густој трави и жбуњу 

(Urtica, Cleшatis vita!Ьa, Pteridiuш, Saшbucus Ebulus). 
Тражи засену . VII-IX. 

36. Platycleis grisea grisea Fabr. (Metrioptera a!Ьopunctata 
Goeze). - Топчидер, Кошутњак, Авала, Стражевица 

код Раковице. - (Цела Југославија. - Цела Европа, 

Кавказ, Мала Азија, Сирија, Тунис, Канарска острва). 
- На сувим ливадама, пашњацима, угарима, у трави 

и ниском жбуњу (купина, Coronilla varia и др.) VII-X. 

*37. Р. intermedia intetmedia (Serv) - Околина Београда 

(Панчиh), Макиш (збирка Музеја Српске земље). -
(Цела Југославија? - Јужна Европа, Средња Азија, 
Мала Азија, Ирак, Сирија). - У жбуњу и по бујним 

ливадама (Панчиh). VII-XI. (Нисам пронашао ову 

врсту у околини Београда). 

38. Р. affinis Fieb. - Село Овча (Цела Југославија. - Ју

жна Европа, Кавказ, Мала Азија, Сирија, Казахстан). 

- По бујним ливадама. VII-IX. 
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39. Roeselianr:1 roeselii (Hagenb.) ~ (Metrioptera roeselii, 
Platycleis r.). Код села Борча. - (Цела Југославија; 

Сев., Сред. и југоисточна Европа, Кавказ, Мала 

Азија). - На влажним ливадама ,са густом травом. 

Ухватио сам само 1 примерак код села Борча. VII-IX. 

40. Tesselana vittata (Charp.) (Metrioptera v., Platycleis v.) 
- Топчидер (ливаде изнад станице), Стражевица код 

Раковице, Овча, Авала. -- [Србија: Ртањ; Војводина, 
Македонија (Куманово, П. Ус.). - Аустрија, Мађар

ска, Румунија, Украјина; Италија и Далмација(?) 

(Chopard).) - На сувим мршавим ливадама са ске

летним или пешчаним тлом. VII-IX. 

*41. Montana montana (Koll.) (Metrioptera m., Platycleis m.) 
Околина Београда (Панчиh). - (Србија; Војводина. 

- Немачка, Аустрија, Казахстан). - Живи по хумо

витим странама (Панчиh). У ближој околини Бео

града ова врста изгледа да је нестала. Налазио сам 

је најбЈшже од Београда код Делиблатске Пешчаре, 

у бујној степској вегетацији. VI? 

42. Bicolorana domogledi (Brun.) (Metrioptera d., Platycleis 
d.) - Кошутњак, Раковица, Железник, Авала. -
[Србија: Ртањ, С у ва Планина, Бела Паланка (Пан

чиh, П. Ус); Босна: Пале. - Западна Румунија, Бу
гарска] - На ливадама, ниском жбуњу {купина и др.), 

по сувим падинама. VII-VIII. 

*43. Sphagniana amplipennis (Bruп.) (Metrioptera а., Platy
cleis а.) - Макиш (1 ~·, Панчиh). - [Србија, Војво

дина; Јужна Мађарска). На шибљу по нижим ме

стима (Панчиh). - Ову врсту нисам пронашао у око

лини Београда. 

44. Decticus veпucivorus (L.). - Кошутњак, Авала, Рако

вица. - (Цела Југославија. - Цела Европа, Мала 

Азија, Средња Азија, Сибир до Амура). - У густој 

трави, на шумским пропланцима. VI-IX. 

Subf am. Bradyporinae 
*45. Bradyporus dasypus IШg. (Diпarchus d.) - По врачар

ском Пољу, на Лаудановим Шанчевима (Панчиh). -
(Јужни део Србије: Ниш, Прокупље, Врање; Маке-. 
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донија. - Бугарска, Румунија?, Крим). Живи у 

шибљу и под коровом (Панчиh). Описана 1800 год. 
од Илt1rера (Illiger) ова интересантиа реликтна врста 
у тоi<у последњих 100 година нагло скраhује сво 

ар~ал, потпуно нестајуtш у његово!'{ северном дел 

док је у јужном делу још многобројна. Тако је не

стала веh за време Фривалдског (Frivalds ky) средином 
IX века из околине Пеште, где јој је била северна 

граница. У околини Беча пронађена је од Ј. Панчиhа 

у 50-тим годинама прошлог века. Брунер (Brunner 
von Wattenwyll) скупљао их је у више махова код 

Београда, на Лаудановим Шанчевима, у току друге 

половине века, али наводи да су постали сасвим 

ретки и виђали се само поједини примерци. Није 

пропраhено кад је ова ретка животиња нестала из 

околине Београда. Ја сам је (30-40 година после Бру
нера) тражио без успеха на свим падинама према Ду

наву, од Карабурме до Милиhевог Брда (у току 1935 
-1945 год.). Петар Ус у свом раду (1938) наводи за 
ову врсту налазишта Београд и Ниш, вероватно, 

просто цитирајуhи стару литературу - као и за 

многе друге врсте. Сада су веh нестали и услови 

за њен опстанак - на месту налазишта дижу се 

нова градилишта. Можемо сматрати да је она из 

околине Београда дефинитивно нестала (VIII?). 

Subjam. Ephippigeгinae 

46. Eph.ippigeг ephippiger Fieblg. - Кошутњак, Авала, 

Бели Поток, Раковица, Калуђерица. - (Цела Југо

славија. - Зап. и Средља Европа са Алпима, Бугар

ска, Румунија, Украјина, Крим). - На жбуњу, полу

rрмиhима и дрвеhу, врло често и на четинарима, на

рочито на бору (Кошутњак, Авала). На дрвеhе се 

пење високо до 4-6 мет. Храни се лишhем. Покат
над наноси штету виноградима. Полаже јаја у ста

бљике биљака. VIII-X. 

Fam. Locustidae 

Sub јат. Асг id iпае 
47. Acгida tuпita (L.) (Truxalis nasuta L.) - Кошутњак, 

Раковица, Жарково, Ресник, Вел. Врачар, Вишњица, 
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Овча. - (Цела Југославија. - Јужна Европа; Кавказ, 

Сред, Азија; Сирија, Азија, Аустралија, Африка). -
По присојним странама, као и на све)Ј{им ливадама 

доста честа. - Одрасле од краја VIII-X. 

48. Parapleurus alliaceus (Germ.) -? Топчидер (Баранов); 
Макиш, Остружница, Овча, Борча, Панчевач1ш Рит. 

- [Србија, Војводина, Босна (?). - Шпанија, јужни 

део Средње Европе; Крим, Кавказ, Сибир]. - По 

влажним ливадама и мочварама (по треци); често 

прелази и на њиве ритских земљишта. (Ь' Француској 
и СССР наноси штету ливадама). - Одрасле од сре

дине VII\-X. 

49. Mecostet!шs g1-ossus (L.) - Макиш (између Стругаре 
и Остружнице) (Србија, Војводина, Босна и Херце

говина, Хрватс1<0 Приморје, Словенија. - Сев. и Сред. 

Европа и сев. део Јужне Еnропе, Сибир). На влаж

ним ливадама, око ритова, врло редак. На Макишу 

је наl1ен увек на истом месту, на жбуњу Glyzzirl1iza 
echi11ata. VIII. 

?50. C/uysochгaon bгachyptaus Ocsk, - Баново Брдо (Ба

ранов). - [Сев. део Југославије (у Србији Панчиi'1 

наводи само Рам). - У планинама Шпаније, Јужне 

Француске; Сред. и Југоисточна Европа, Сибир]. -
На упарложеној љиви (Баранов). Нисам могао да 

утврдим тачност навода Баранова; нисам ту врсту 

никада нашао у околини Београда, 

51. Stenolюthrus пigmmacUlatus (Н. S. ). - Авала; Кошут

њак? (Баранов). - (Цела Југос,павија. - Шпанија, 

јужни део Средље Европе, Сибир, Мала Азија). -
По сувим мршавим пашњацима и утринама, у окоЈЈини 

врло редак. VIII. 
52. S. stigmatictis (RашЬ.) - Авала, Кошутњак. - [Ср

бија; Сува Планина (Панчиl1); Ртањ; Хрватска са При

морјем, Босна?, Словенија. - Сред. Европа, сев. део 

јужне Европе, Украјина, Мала Азија]. - На мрша

вим брдским пашњацима VII-VШ. 

53. S. lineatus (Panz.). - Кошутњак, Раковица, Авала. 

- [Цела Југославија. - Сред. и Јужна Европа (у 

планинама); СССР - јужно од Москве, Крим, Сев. 
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Кавказ, Сибир, Казахстан). - На сувим ливадама са 

густом травом, на шумским пропланцима. VII-IX. 

54. Stenobothrus crassipes Ocskay. - Топчидер (пропланци 

изнад железничке станице), Раковица, Торлак. -
[Србија: Горица код Пожаревца (Панчић), Ртањ (на 

1 ООО м. висине); Босна, Херцеговина, Хрватска. -
Кавказ, Палестина (?) (Јакобсон)). - На сувим лива

дама са густом травом, на пропланцима. Врло лока

лизован. VII-VШ. 

*55. Omocestus vi1'idulus (L.) - Околина Београда (Пан

чић). - [Цела Југославија. - сем Приморја (?). -
Цела Европа сем западне, Шпанија, СССР]. - ,,Живи 

у равници и на брдима по странама рехаво травом 

обраслим" (Панчић). Ја ову врсту нисам пронашао у 

околини. Изгледа да је свуда врло ретка. 

56. О. venff'alis (Zett.).*) - Кошутњак. Раковица, Кне

жевац, Авала, Овча, Борча. - (Цела Југославија. -
Цела Европа сем крајњег севера. Средња Азија, 

Мала Азија, Алжир}. - На сувим, понекад и на 

влажнијим ливадама и сечинама VI-IX. 

57. О. petmeus (Bris.) - Брдо Стражевица код Раковице. 

Кошутњак(?), Авала. - (Цела Југославија. - Јужна 

Француска, Јуж. Аустрија, Ју ж. Мађарска, Бал,кан

ско Полуострво, Крим, Средња Азија, Мала Азија, 

Сирија) - На мршавим пашњацима, по топлим каме

нитим странама. Крајем VII-IX. 
58. Clzortlzippas Ьiguttulas (L.) - Раковица, Жарково, 

Авала. - (Цела Југославија. - Цела Палеарктика). -
На ливадама и по ивицама шума. У околини Београда 

од VI-X, 

59. C/z. blcolor (Charp.). - По целој околини. - (Цела 

Југославија. - Цела Палеарктика (сем крајњег севера) 

и источна Азија). - На сувим, мршавим ливадама, 

по њивама. VI-X. 
60. Ch. mollis (Charp.). - По целој околини. - (Изгледа 

да је распрострањена по целој Југославији. - Европа, 

*) Мислим да се подаци Баранова за Oшocestнs !1ae111orrl10ida!is Cl1arp. 
у Топчидеру односе на О. ,1entraiis. 

1 

1 
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Палеарктика); - Тешко се разликује од претходне 

врсте; вероватно да се ради о више форми у оквиру 

ове и претходне врсте. Иста станишта као и прет

ходна врста. VI-IX. 
61. С/1. parallelus (Zett.). - Топчидер, Кошутњак, Рако

вица, Авала, Борча, Макиш. - (Цела Југославија. -
Цела Европа, Северни део Азије, Сев. Америка). -
На влажним ливадама и по шумским прош1анцима, 

врло обична. Ређе се налази и на сувим ливадама. 

Крајем VI-IX(X). 
62. Ch. a!Ьomarginatus (De Geer). - Кошутњак, Раковица, 

Авала, Макиш, Борча, Овча. - (Цела Југославија. -
Цела Европа, СССР, Мала Азија). - По влажним и 

полувлажним ливадама, по· шумским пропланцима. 

Од средине VII-IX(X) . 
. 63. Ch. dorsatus (Zett.). - Кошутњак, Авала, Калуђерица, 

Борча, Овча, Макиш. - Цела Југославија. - Цела 

Европа, цео СССР, Мала Азија, Бирма). - По влажним 

и полувлажним ливада~а по шумским пропланцима. 

Крајем VII_:_·IX(X). Ова се врста тешко разликује од 
претходне, нарочито на Балкану, где вероватно по

стоји читав низ форми, а можда и nоцврста у оквиру 

ових двеју врста. 

64. Euc/1ortliippus pulvinatus (F.-W.). - Цела околина. -
(Цела Југославија. - Јужна и Средња Европа, Кавказ, 

северни део Азије, Сев. Иран, Сев. Африка). - На 

сувим ливадама степског типа, врло обична; мало 

pelje на средње влажним ливадама и на шумским про
планцима. Од средине V\I-X. 

65. Gomphocerripus rufus (L.). - Кошутњак, Раковица, 
Авала. - [Србија: Куршумлија, Равна Гора (П. Ус.), 

Маљен, Зајечар (ПанчиhЈ, Ртањ; Војводина, Босна и 

Херцеговина, Хрватска са Приморјем, Словенија. -
Северна, Средња и део Јужне Европе, Сибир]. На 
сувим ливадама и шумским пропланцима; доста редак. 

VIII-X. 
66. Doc-i.ostaurus maroccanus (Thunb.). - Марокански ска~ 

кавац. - Брдо Стражевица код Раковице, Кошутњак, 

Авала, Овча. - [Цела Југославија (локализован по 
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нижим сувим стаништима). - Јужна Европа, Сев. 

Америка, Оријент, Средња Азија]. - На сувим пади

нама обраслим ретком мршавом травом. Доста редак, 

У многим областима земље чини огромну штету кад 

се намножи. У околини Београда нема веhих повр

шина, повољних за његов масован развој. VII-IX. 
SиЫат. Oedipodinae. 

67. Aiolopus strepens (Latr.). - Кошутњак, Авала. - (Цела 

Југославија. - Јужна Европа, Сев. Африка, Мала 

Азија, Сирија). - На сувим шумским пропланцима. 

Крај VII-X. Није ретко да благу зиму презиме и онда 
се виђају одрасли рано у пролеhе. 

68. А. thalassinus (F.). - Макиш. - (Цела Југославија. 
- Јужна и јужни део Средње Европе, Сред. Азија, 

Иран, Мала Азија, Сирија). - На влажним ритским 

ливадама и по влажнијим њивама и баштама. Ухваhен 

у VIII. Редак. 

69. Locusta migratoria (L.) plz. solitaria. - Велики путу

јуhи скакавац. - У Риту, на левој обали Дунава 

(Мартино). - [Цела Југославија (врло локализован). 

- Скоро цео Стари Свет (Јуж. Европа, Азија, Африка, 

Аустралија)]. - Локализован углавном на речне до

лине са трском. У околини је врло редак (у Риту) 

VII-X. (Претварањем под повољним приликама у 

масовну форму, наноси у многим земљама огромну 

штету). 

70. 0edaleus decorus (Germ.). - Кошутњак, брдо Страже

вица код Раковице, Авала, Бубањ-поток, Макиш, 

Овча. - (Цела Југославија. - Јужна Европа и јужни 
део Средње Европе; Сев. Африка, Јужна Америка, 

Средња Азија, Кина, Аустралија). - По пољима, су

вим ливадама. Крај VII-IX. 

71. 0edipoda coerulescens (L.). - Цела околина. - (Цела 

Југославија. - Јужна и Средња Европа, Кавказ, 

Средња Азија, Мала Азија, Сирија, тропска Африка). 

- По сувим каменитим местима и уопште на повр

шинама са ретким биљним покривачем; врло обичан. 

Проводи веhи део времена на земљи и има заштитну 

Г.1асню, ПриродњачRог ><увеја Б Ј-2 17 
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боју одrоварајуhу боји земљишта или камена. Крајем 

VII до краја Х. 

72. Ое. miniata (Pall.). - Авала (В. Мартино). - Цела 
Југославија, локализовано. - Јужна Европа и јужни 

део Средње Европе, Средња Азија, Мала Азија, Си

рија, Југоисточна Азија). -. Иста станишта као и 

претходна врста; врло ретка у околини Београда. 

VIII-(?) 
73. Acrotylus insubricus (Scop.). - Сланци (Панчиh), Ко

шутњак, Авала, Раковица. - [Србија: Војводина; 

Хрватска (без Приморја), Македонија. - Јужна Европа 

(са Мађарском), Канарска Острв~, Северна Африка, 

Средња Азија, Мала Азија, Сирија]. - Заузима врло 

разнолика станишта са разређеним биљним покривачем, 

па и сасвим оrолиhена каменита места; код обала, 

река, потока, на песку. У околини, углавном, на сувим 

присојним странама са ретком травом. Презими у 

одраслом стању. Није се налазио само у јуну, јулу и 

скоро целог августа. Иначе, зими из.~1ази у топле . 
сунчане дане из својих скровишта (под камењем, у 

рупама), па се може видети у јануару и фебруару. 

Одрасли - крајем VIII па до V идуhе године. 
74. Sphingonotus coerulans (L.). - Ада Хуја (Ж. Адамовиh, 

О. Г.), испод Авале, код топионе (Сиrунов). - [Цела 

Југославија (локализован). - Јужна и Средња;Европа, 

јужни део СССР, Средња Азија, Северна Африка, 

1V1ала Азија, Сирија, Хималаји, острво I{уба]. - На 

Ади Хуји, на песку (код насипа и у врбљаку); испод 

Авале на шљунковитом терену. VII-IX. 
SuЫam. Catantopinae (CyrtacaпЉacrinae). 

75. Odontopodisma fieberi (Scudd.) (Podisшa f.) - У шуми

цама између Железника и Остружнице, у забрану 

Дубоко код Умке. - [Србија: Златибор, Суха Пла

нина (Панчиh); Прокупље, Јастребац, Лесковац, Врани 

Камен, Равна Гора (П. Ус); Босна, Хрватска (без При

морја); Словенија. - Мађарска, Румунија,. Бугарска]. 

- На жбуњу (лишhари) и високом биљу, на шумским 
пропланцима са бујном травом. Ретка. VI-VII. 
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76. О. schmidtii (Fieb.) (Podisma sch.). - Цела околина. 
· - (Србија: Ртањ; Босна, Херцеговина, Хрватска, Сло. 

венија, Далмација, Црна Гора. - Северна Италија, 

Аустрија, Мађарска, Бугарска, Румунија). На жбуњу, 

високом биљу као и на сувим линадама у близини 

шума; врло обична. Средина VI-X. 

77. Calliptamus italicus (L.). - Италијански скакавац. -
Цела околина. - (Цела Југославија. - Средња и 

Јужна· Европа, Северна Африка, цео СССР сем крај

њег севера, Мала Азија, Сирија, Иран). - На врло 

разноврсним стаништима: на сувим и влажнијим ли

вадама, по њивама, разним културама (меhе јаја увек 

у необрађено земљиште). Врло обичан и многобројан. 

У многим крајевима наноси велику штету поврhу, 

житу, лану, дувану, грожђу, сунцокрету и чак и 

младом дрвеhу (Јакобсон). У околини штета није за

бележена. Средином VII-X. 

· 78. Paracaloptenas caloptenoides (Br.). - Кошутњак, Авала, 

Раковица, Ресник, Пиносава, Рипањ. - [Србија: Ниш, 

Јастребац (П. У с); Босна, Хрватска с Приморјем, Сло

венија. - Шпанија, Јужна Француска, Румунија, Бу

гарска, Турска, Крф, Мала Азија, Сирија] . ..:_ По сувим 
каменитим страыама са ретком травом_. Средином 

VII-IX. 
79. fezotcttix giornai Rossi. - Цела околина. - (Цела 

Југославија. - Јужна Европа, Мала Азија). - На 

најразноврснијим стаништима (ливаде, шумарци, кул

туре); врло обичан. VII-X. 
Fam. Tetrigidae 

80. Tetrix subulata (L.). - Кошутњак, Авала, Макиш, Ада 

Циганлија, Овча, Борча . .:.... (Цела Југославија. - Цела 

Европа сем Арктике, Кавказ, Мала Азија, Сирија, 
Сибир). - По шумама и влажнијим ливадама; код 

потока, мочвара, на шумским пропланцима. Ларве 

презиме обично у шумама у сувом лишhу; крајем 

пролеhа, изгледа, да одрасле прелазе из шума на ли

ваде и на влажнија места. да би опет пред крај лета 

дошли у шуме. Одрасле III-IX. 
17* 
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81. Т. blpunctata (L.). - Кошутњак, Раковица, Миљако

вац, Авала, Железник, Умка, Остружница, Овча. -
(Цела Југославија, Северна, Средња и Источна Европа 

без Арктике; на југу ре!ја; Сибир, Мала Азија, Се

верна Африка). - По пољима, ливадама, шумама (у 

сувом лишhу). Начин живота сличан претходној врсти. 

Обичан. Презими у облику ларве. Одрасле IV-VIII. 
* 82. Т. depressa (Bris.). - Испод Ритопека (IIанчиh). -

(Цела Југославија. - Јужна Европа, Северна Африка, 

Кавказ, Мала Азија, Сирија, Занзибар). - Живи по 

обалама река и потока (Панчиh). Последњих деценија 

није пронађена у околини. 

83. Т. bolivari (Saulcy). - Кошутњак 1938 год. на!јен је 

од мене, а одређен од Б. Уварова, у Брит. музеју). -:
(Македонија? - Јужна Европа, Мала Азија, острво 

Кипар, Палестина, Кавказ, Иран, Средња Азија). У 

храстовим проређеним шумама. VI. 

Рат. Gry/lidae 

SиЫат. Oecanthinae 

84. Oecanthus pellucens Scop. - По целој околини. -
(Цела Југославија. - . Средња и Јужна Европа, Се
верна Африка, Сенеrамбија, Средња Азија, Кавказ, 

Мала Азија, Сирија). - На цвеhу и у густој трави 

по сувим ливадама; врло обичан. Храни се биљним 

вашкама. Јаја меhе у стабљике жбуња и трава. Но!1на 

жи.еоrиња. VIII-IX. 
SuЫam. Gryllinae 

85. Gryllus campestris (L.) -· Попац - Цела о коли на. -
[Цела Југославија. - Цела Европа (сем скандинав
ских земаља и крајњег северз СССР), Северна Аф

рика, Западна Азија.] - По сувљим ливадама, врло 

обичан. Презими у облику ларве. Одрасле V-VJI. 

86. О. desertus Pall. - Цела околина. - (Цела Југосла

вија. - Јужна Европа, Северна Африка, Западна 

Азија, Малајска Острва). - Углавном на обрнђеном 

земљишту; врло обичан. Презими у облику ларве. 
Одрасли V-VIII. 
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87. О. domesticus (L.). - Цврчак. - Цела околина. -
(Цела Југославија. - Космополит). -- )Киви по ку

hама, нарочито сеоским, храни се кујн<:ким отпацима. 

У Северној Африци нађен ван куhа. Одрасли се нађу 

преко целе године. 

88. О. frontalis Fieb. - Царева Ћуприја (Б. Петров). -
[Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска (без При

морја). -- Сред. и Југоист. Европа, Јужни део СССР, 

М. Азија, Сев. Африка.] - На мршавом каменитом 

земљишту са ниским жбуњем, редак у околини. 

89. Gryllotatpa gryllotalpa (L.). - Коњштак. - Цела око

лина. - (Цела Југославија. - Цела Европа сем крај

њег севера, Сев. Африка, Западна Азија). По влаж

нијим баштама, пољима, ђубреним њивама, обичан. 

Храни се корењем, инсектима, црвима. Понекад штетна. 

Презими у облику ларве под земљом. Одрасли V-X. 
' *90. Tridactylus variegatus Latr. - По обалама Дунава и 

Саве (Панчиh). - (Цела Југославија сем Приморја. 

- Јужна Европа, Северна Африr<а, цела Азија). -
У песку речних обала. Редак и неприметаи. Изгледа 
да се храни животињском храном. Презими у облику 

ларве у песку. V - VII. 

11 

РАСПОРЕД ОРТОПТЕРА ОКОЛИНЕ БЕОГРАДА 

ПО СТ А НИШТИМА 

Према Б. Уварову (3) главни еколошки фактори, који 

условљавају припадност једне врсте ортоптера одређеном 

типу станишта су ови: 

1) УсЈ1ови исхране, - присуство и бројност биљака 

или животиња којима се храни дотична врста. 

2) Склоп биљног покривача (густина) игра велику улогу 
и као фактор је значајнији него и флористички састав ста

ништа. ,,Често један пашњак са густим склопом зељастог 

покривача има сасвим другу фауну ортоптера него стани

ште са скоро истим флористичким саставом, али са разређе

ним, непотпуним склопом биљног покривача" (Уваров). 
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3) Микрок11иматски фактори - услови температуре, 

влажности и режим ветрова играју отсудну улогу у расе

љавању ортоптера. Ови услови стоје увек у вези са густи

ном биљног покривача, експозицијом, близином воде, ре

љефом површине, као и карактером земљишта. 

4) Земљиште има значај и самосталног еколошког фак
тора, пошто су многе врсте у свом распрострањењу везане 

за одређене типове. У веhини случајева важнији је физички 

склоп земљишта него његов хемиски састав, нарочито код 

врста које полажу јаја у земљиште. 

Захтеви многобројних врста ортоптера према средини 

нису једнаки. Једне врсте уско су ограничене на нека специ

фична станишта, друге се cpehy у некопико сроднијих ста
ништа, треhе подносе врло разнолике животне услове. 

У природ1-1 се могу издвојити станишта са истим или 

сличним саставом врста ортоптера, које би биле везане на 

ово станиште сличним захтевима према средини. На основу 

тога покушао сам да спроведем претходну еколошку класи

фикац~ју ортоптера ОI<олине' Београда и да издвојим типове 

станишта према саставу врста ортоптера и њиховој живот

ној средини. 

За сваки тип станишта дајем једну кратку карактери

стику и наводим списак ортоптера које га насељавају. У ову 

расподелу су ушли углавном скакавци, зрикавци, попuи и 

богомољци (фамилије Locustidae, Tettig(lnidae, Gryllidae u 
Mantidae), сем малог броја врста за које не располажем до
вољним подацима. Dermaptera и део фамилије Blattidae нису 
ушле због недовољио проучене екологије или због тога што 

су ве~ане у свом распрострањењу на човека и његову 

културу. 

Све врсте подељене су у неколико категорија према 
њиховој везаности за дотични тип станишта: 

1) Врсте карактеристичне за дотични тип станишта, cpehy 
се само на њему или јасно претпостављају ово станиште. 

2) Врсте које се налазе поред овог још у мањој или 

веhој мери и на другим стаништима - врсте пратилице. 

3) Врсте случајне, забележене на дотичном станишту, 
али које припадају уствари другом станишту. 
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Оцену обиља - релативне бројности сваке врсте на 

станишту, (наравно за време њене највеhе бројности у сезони) 

дајем бројевима од 1 до 5, иза латинског имена врсте: 
1 - Врло ретко, појединачно, на cpehe се на сваком 

фрагменту станишта. 

2 - Ретко, али се ипак увек може наhи на одrовара-

јуhем станишту. 

3 Обичан (али не долази у мрежу са сваким потезом) 

4 - Обилан (долази у мрежу са сваким потезом). 

5 - Врло обичан (долази у мрежу са сваким потезом 

у великом броју). 

Приликом тог превентивног, оријентационог испитивања 

служио сам се овом субјекти9ном методом, услед још недо

вољно разрађене технике квантитативне анализе ортоптера. 

У оценама 3, 4, 5 долазак у мрежу, као одлучујуhи фактор 
не може да се употреби за врсте које тешко долазе у мрежу, 

· као попци, врсте Tetrix и др., тако да оцени њихове рела

тивне бројности треба посветити више пажње и времена. У 

будуhе је пожељно да, полазеhи од ових основних података 

испитивање пође путем усавршавања технике квантитативне 

анализе, како би се постигла ш о веhа објективност оцене. 
Описи станишта претстављају синтезу многобројних 

бележака на конкретним фрагментима станишта. 

!. ВЛАЖНЕ ЛИВАДЕ 

Prairies \шшides 

Овај тип станишта обухвата терене различитих ливад

ских биоценоза поред река, потока и мочвара, од мочварних 

ливада са преовлађењем "киселих'' трава до умерено влаж

них бујних ливада са граминејама и лептирњачама. Крајем 

лета карактеристично је попуцано у полигоналне блокове 

алувијална земљиште (са пукотинама од 2 см. ширине). Гу
сти биљни покривач са следеhим доминирајуhим биљкама: 

Alopecurus pratensis, Carex sp. sp., BolЬoschoenus maritimus, 
Mentha aquatica, М. longifolia, Thalictrum lucidum, Veronica 
maritima, Althaea officinalis, Роа palustris, Oalega officinalis, 
Oratiola officinalis, Inula britaпnica, Trifolium resupinatum, Т. 

hybridum и др. 
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Карактеристичне врсте (Especes caracteristiques): 

Parapleurus alliaceus . . . . . 4 
ClюrЉippus a!Ьomarginatus . . . 4 
Conocephalus fuscus . . 3 

" 
dorsalis . 2 

Mecostl1etus grossus . 
Aiolopus Љalassiпus . . l 

У близини реке долази у Панчевачком Риту врло ретко 

и Locusta migratoria ph. solitaria. 

ПратиЈiице (Especes compagпes) 

ChorЉippus parallelнs .• 
:, blcolor 

Tetrix subulata • 
Pezotettix giorпai . 
Platycleis grisea . • 
Homorocoryphus пitidulus 
Euchorthippus pulvinatus . 
Calliptamus italicus 
Aiolopus strepens . . 
Tetrix blpuпctata 
C11orЉippus dorsatus 
Orphaпia deпticauda . 
Decticus verrucivorus 
Roeseliaпa roeselii . . 
Co110cephalus !1astatus . 

Случајни елементи (Especes accideпtelles) 

Omocestus veпtralis 
Oedipoda coerulesceпs 

Phaпeroptera falcata 
Gryllus desertus 

.4 

. 4 

. а 

. 3 

. 2 

.2 

. 2 

.2 

.2 

.2 

.2 
1 

. 1 
• 1 
. 1 

Врсте карактеристичне за овај тип станишта обојене су 

отворено-зелено, жућкасто или смеђе, са уздужним пругама, 

као да имитирају сочну, зелену и cмeljacry боју вегетације 

плавних ливада. Највећа бројност већине врста долази сре

дином и крајем лета, када су те ливаде још зелене и со11не. 

Све врсте везане за ово станиште су фитофили тј. проводе 

највећи део свог живота на биљкама. 
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II. ФРАГМЕНТИ СУВИХ ЛИВАДА СТЕПСКОГ ТИПА 

Fi-agшents de prairies sec!1es dн !уре des steppes 
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Овај тип станишта сачуван је углавном само у забра

нима и на шумским пропланцима, где нема испаше. Заузима 

обично топле експозиције на присојним странама. Бујно раз

вијен биљни покривач. Склоп вегетације је обично густ, 

ретко-нешто разређен. \;(арактеристичне биљке (plantes carac
teristiques): Chrysopogon Oryllus, Festuca ovina, Роа pratensis, 
Koeleria cristata, Stipa capillata, Carex praecox, Salvia pratensis, 
Achillea sp. sp. Filipeпdula l1exapetala, Eryпgium campestre, 
Thymus sp. sp., Veronica austriaca, V. spicata, Medicago fal
cata и др. 

Карактеристичне врсте ( especes caracteris"tiq ues): 

Euchorthippus pulvinatus . . 5 
Steпobothrus lineatus • 4 
Pholidoptera fallax . 3 
Ectoblus lividus • . . . 3 
Oecanthus pellucens . . 3 
Bicolorana domogledi • • 2 
Conocephalus hastatus . . 2. 
Tesselana vittata . 2 
Stenobothrus crassipes • 
Mantis religiosa . . . • 
Rhacocleis germaпica 

Пратилице (especes compagnes): 

.2 
1 

. 1 

Pezotettix giornai . . . . 4 
Calliptamus italicus • . . 3 
Leptopl1yes albovittata . . 3 
Platycleis grisea . . . . . · . 3 
Decticus verrucivorus . . . . . . . . . . 3-2 

· Acrida turrita . . . . . . . . 2 
Paracaloptenus caloptenoides 
Omocestus ventralis 
Chorthippus Ьicolor . 
Tetrix Ьipuпctata 
Chorthippus parallelus 
Gryllus campestris • . 
Homorocoryphus nitidulus 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

. 2 
• • 1 
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Случајни елементи (especes accidentel\es): 

Pachytrachelus graci\is 
Oedipoda coerulescens 
Odontopodisma Schmidtii 

Већина карактеристичних врста одликују се сивкастом, 

смеђастом бојом или жућкастом бој9м сламе, што одговара 

нијансама боја вегетације, која се у доба њихове највеће 

бројности почиње да суши. 

Подшиа - суве сечине (Sous-type-tailles seches): 

Као једна фација исrог типа станишта могле би се из

двојити површине са ниским жбуњем и са разноврсним зе

љастим покривачем, на сувом тлу, на сунчаним странама. 

Ова фација долази обично на месту посечене шуме и налази 

се увек у близини шуме, као шумски дериват. Карактерис

тични су: разноврсно ниско жбуње, купина, папрат и зељасте 

биљке од ксерофилних и мезофилних врста. 

Карактеристичне врсте (especes caracteristiques): 

Poecilimon fussi • . . . . 
Odontopodisma Schmidtii . . . 
О. fieberi •...•.•••. 

Пратилице (especes compagпes): 

Pholidoptera fallax . . • . 
Eucl1orthippus pulviпatus • 
Decticus verrucivorus . 
Leptopl1yes a!Ьovittata 

Ectoblus lividus ... 
CalJiptamus italicus . 
Chorthippus aff. dorsatus . 
Platycleis grisea . 
Isophya speciosa 
1. modestior • • . 
Phaneroptera falcata 

,, quadripunctata . 
Stauroderus Ьicolor . 
Tettigoпia viridissima 

.3 

.3 

. 1 

. 3 
3 

.3 

.3 

.3 

.2 

.2 

. 2. 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 

.2 
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Chorthippus parallelus • . 2 
Bicolorana domogledi • 2 
Tesselana vittata . . 2 
Mantis religiosa . • • • 1 

Ово станиште има само три врсте, које би се могле 

узети као карактеристичне, али се одликује у исто време 

необичним богатством фауне ортоптера, пошто у ствари прет

ставља комбинацију станишта сувих ливада степског типа, 

којем припада овде веhина врста, и станишта шумских ру

бова и засењеног жбуња и корова (види даље тип V), којем 

припада такоlје известан део врста као Isophya sp. sp., Pl1a
neroptera sp. sp. и др. 

Ш. СУВИ ПАШЊАUИ, УТРИНЕ СА ЈАКО РАЗРЕЂЕНИМ И НИСКИМ 

БИЉНИМ ПОКРИВАЧЕМ 

Patшages secs, terraiпs iпcaltes avec апе coavertшe vcgetale tres 
clairsemee et basse. 

Развијени су на врло мршавом, скелетном земљишту са 

претераном испашом. То су обично неплодне површине, упо

требљиве само за пашњаке због каменитог тла или веома 

стрмих нагиба. Зељасти покривач је низак и редак, са не

потпуним об растом површине. Карактеристичне биљке су: 

Andropogon Ischaemum, Роа bulbosa, Festuca oviпa, Hieracium 
PiloseJla, Thymus sp. sp. и др 

l{арактеристичне врсте (especes caracteristiques): 

Stenobothrus stig111aticus . . 3 
Dociostaurus 111arocca11us . . . 2 
Omocestus petraeus . . • . . 2 
Stenobothrus пigromaculatus . 1 

- (На Авали, врло редак) 
Omocestus veпtralis . . . . . . . . . . . . 1 

Пратилице (especes compagпes): 

Paracaloptenus caloptenoides 
Oedipoda coerulescens • 
Chorthippus Ьicolor 
Oryllus desertus • 
Oedaleus decorus . 

.2 

.2 

.2 

. 1 
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То су све веhином или ситне врсте или, ако су круп

није, прилагођене боји земљишта (rеофили, као Oedipoda, 
Paracaloptenus). Карактерис:тично је отсуство претставника 

фамилије Tettigonidae. 

IV. ВИСОКИ КОРОВ И ГУСТО ЖБУЊЕ ПО РУБОВИМА ШУМЕ. 
ЧЕСТО ПОД ЗАСЕНОМ НАДСТОЈЕЋЕГ ДРВЕЋА 

Нанtе coнvertшe с!е шaavaises !1erbes et cle baissoпs й Ја lisiere cles .bois, 
soaveпt а !' ошЬге des arbres 

Ово је мезофилно станиште, везано за шуму и њене 

деривате. Карактеристичне биљке: дивља зова (Sambucus 
Ebulus), папрат (Pteridium aquiliпum), високи бодљикавци 

(Cirsium, Carduus), коприва (Urtica), такође врсте дивизме 

(Verbascum) као и разне врсте шибља, које је често испре

плетено са повијушама Clematis, Taшus, Vitis). 

Карактеристичне · врсте ( especes caracteristiqнes): 

Pachytrachelнs gracilis . . . . . . . . . 4-5 
Pholidoptera griseaptera . 4 
Isophya spec,osa . 3 

" шodestior . . 3 
Poeciliшon Schшidtii . 3 
Leptophyes discoidalis . . 2 
Poecilimon ornatus • • 2 (5)* 

" 
affinis . . . . 1 

Пратилице (especes coшpag·nes): 

Odontoпodisma Schmidtii 
Tettip;onia viridissima 
Ephippiger ephippiger • . 
Tttrix Ьipunctata ..•. 
Phaпeroptera quadripunctata 

" 
falcata . . 

Odontopodisma fieberi . • 

Случајни елементи (especes accideпtelles): 

Orphania denticauda 
Leptophyes albovittata 

*_ У године каламитета. 

.3 
• 2 
.2 
.2 
• 2 

• 1 
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Ово је врло лепо изражен тип станишта. Он има неко

лико врло карактеристичних врста, ендемичних за област 

северног дела Балканског Полуострва и Трансилваније. Упад

љиво је потпуно отсуство крилатих претставника потфами

лије Locustidae (од бескрилих - само Odontopodisma). На
против, карактеристични су бескрилни, троми, дебели и сочни 

инсекти из потфамилије Tettigonidae. Њихсв начин >кивота 
у густом жбуњу у вези је са рудиментацијом крила која им 

нису потребна, пошто цео живот проводе у густом високом 

корову и жбуњу, спасавајуhи се од непријатеља скоком или 

падом унутар жбуња, одакле их је немогуhе изву!ш. Храну 

налазе у изобиљу, фитофаге - у сочној зелени биља, а оне 

које се хране животињском храном (као Pachytrachelus, Te
ttigonia) у богатој фауни других инсеката. Веhина каракте

ристичних врста обојене су јарком зеленом и зеленкасто

жутом бојом, прилагођеном боји зеленог жбуња и корова. 

V. високо ШИБЉЕ и ДРВЕЋЕ НА СУНЧАНИМ ШУ меким 
ПРОПЛАНUИМА И ИВИЦАМА ШУМА 

Hat1ts bt1isso11s et arbres sш les clairieres eпsoleillees des foгcts 
et 3llX Jisieгes 

Ово је ве1'1 чисто шумско станиште, у ређим шумама. 
Густи приземни спрат жбуња и зељастих биљака обично из

остају (у чему је главна одлика овог типа станишта од прет
ходног). Зељасти покривач састављен је често само од 

ретких трава. 

Карактеристичне врсте (especes caracteristiques): 

Meconema thalassiпa 

Лратилице (especes compagnes): 

Ephippiger ephippiger .. 
Odontopodisшa Schmidtii 
Isophya speciosa 
Coпocephalus hastatus . . 
Phaneroptera falcata ... 

" q uadripш1ctata 
Tetrix subwlata . 

" Ьipunctata 

. 2 

.2 

.2 

.2 

.2 
• 2 
. 1 
. l 
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Ово станиште се састоји у ствари од два раздвојена спрата. 

Један, горњи спрат - гране и стабла шибља и дрвеhа, а 
други, доњи (приземни) - шумска простирка. 

У горњем - у гранама храста, бора, јасена, клена, 

дрена, држе се Ephippiger, Odontopodi~ma, Isophya, Cono
cephalus и Phaпeroptera. У истом спрату на стаблима дрвеhа 
живи и Месопеmа, I<oja је доста ретка код нас. 

У доњем спрату - шумској простирци живе врсте рода 

Tetrix. Месопеmа је у ствари једина карактеристична врста за 
ово станиште, пошто остале врсте налазе се и у другим 

стаништима. 

Од свих врста само Isophya speciosa се јавља крајем 

априла и у мају, док све друге крајем лета и у јесен. 

VI. КАМЕЊАРИ, ШЉУНКОВИТ ИЛИ ПЕШЧАЈ-1 ТЕРЕН 
СА МРШАВОМ И РЕТКОМ ВЕГЕТ АUИЈОМ 

Teгrains pierreнx, cail\oнte11x он sаЬ\оппенх, avcc нпе vegetatioп 
maigre et rarefiec 

Ту долазе 11ешчане и шљунковите обале рrка и потока, 

неплодни камењари, скоро без вегетације, необрађене повр

шине скелетних земљишта, а често и од човека створене 

површине са насутим шљунком или песком. Ипак свуда на

лазимо јако разређену и мршаву вегетацију, која служи за 

храну скакавцима. 

Карактеристичне врсте (especes caracteristiques) 

Sphiпgonotus coerulans (јако локализован) 
Oedipoda coerulescens 
Acroty\11s insubricus 

Пратилице (especes caracteristiques) 

Calliptam us italicus 
Paracalopteпus calopteпoides 

Omocestus petraeus 
(Chorthippus Ьicolor) 

Врсте карактеристичне за ово станишие су изразити 

геофили и проводе веhи део времена на земљишту и никад 

или врло - ретко се пењу на биљке. Зато је и њихова за- · 
штитна боја савршено прилаrођена ,боји земљишта и једна 
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те иста врста на сивом кречњаку је сиве боје, док у ста

ништу са црвенкастом подлогом - црвенкасте. Међутим су њи

хова ~<рила обично јарко обојена (плаво, црвено). Приликом 

бекства они збуњују непријатеља, падајуhи на земљу и за

тварајуhи одједанпут шарена крила, јер благодареhи споља

шњој заштитној боји, сличној боји земљишта, нестану им из 

вида. Хране се приземним биљкама. 

Интересантно је да исте врсте настањују како неплодна 

станишта у близини воде (као шљунковите и песковите 

обале), тако и сува каменита места далеко од воде, у брдима, 

али увек траже јаку инсолацију и загрејано земљиште. 

На влажном песку речних обала живи још и Tridactylus 
variegatus, који се храни органским материјама. 

VII. ЊИВЕ, ОБР А ЂЕНО ЗЕМЉИШТЕ, СТРЊИШТ А 

Cl1aшps, terrains cнltives 

Ово је антропогено станиште на коме се сваке године 

нарушава природни процес формирања ценозе. Састав орто

птера на њему је мање-више случајан и несталан. Једино би 

можда попац Gryllus desertus могао сматрати као каракте

ристична врста. 

Gryllus desertus . . 
Chorthippus blcolor 
Gryllus campestris .. 
Oedaelus decorus 
Aiolopus strepens . 
Pezotettix giornai . • 
Parapleurus alliaceus . • • 

Aio!opus thalassinus . 

Gry llus frontalis • . . 
., Tettigonia viridissima 

.4 

. 3 

. 1 

.2 

.2 

. 1 

.2 
(само на влажним њивама). 

• • • • . • 1 
(само на влажним њивама). 

• 1 
. . . . • . . . • 1 
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PE3IOME 

ПРЯМОКРЫЛЫЕ ОКРЕСТНОСТЕй БЕЛГР АДА 

Олег ГребенщИI<ов 

Перная часть работы ю:ред:ставляет систе,матический список 
нрямокрьЈЈiых окрестностей Б1еЈ1града, составле1н,ный на осно

вании доЈrrоЈiетнrих 1-rаблюден,ий. В этот список вошЈ1и также 
и виды привощимые для ОК!рест:ностей Белграда Панчичем 

(] 883,2), а не найденные в течении посЈнс;дних :~ссятилетий. Эти 
виды обозначе:ны звезщочкой. 

Для каждого ви;~а приводятся ЈюкаЈљ1юсти на обследо
uанной территории, а вкратце таюке и его общий ареаЈ1. Для 
многих видов дается таюке и краткая экоЈюгическая и фен о- -
Јюгичес[{ая характерис1:И[{а_ 

Вторая часть представю1ет ,rrопыт[{у рс11спрсдеЈIС11ИЯ прямо. 
1-.:рьшых О[{рестностей Белграда на экоЈюгические группы, по 

типа.м их стаций. Для каж'дого типа ста,ций дается краткое си

некологическая хара,ктеристика, описывается хара1ктер распи

теЈљного покрова и ,почвы, а видовой састав прямокрьшых 

разделен Ђа груп:пы по их верностrи да-њному типу стации: ви

ды характерные для дањного типа,, виды сопу1.'ствующие и виды 
с,,1учайные (чу:ждые данному типу стации). Цифра за Ј1атин
ским названием iВИ:дов - баллы ,су~бъеп{Тивной оцењки числен

пости вида в стации, в сезон максимаЈљњой численности дан
ного вида (1 - очень редок; 2 - редак; 3 - обычен; 4 -
обилен; 5 -- весьма обиЈiен). · 



Правокрилци (Oгtl10ptera) околине Београда 273 

Описание типов стаций составЈrены на основанин доЈrго

љ::тних ш16Јrюдениii на кош<ретн1,1х _участках данного типа 
стаций. 

R_ESUME 

LES OIПI-IOPTJЩES DES ENVIRONS de BEOGI~AD 

· раг О. Gгebenscikov 

Daпs Ia ргешiеге paгtie с!е sоп tгa,1 ail, l'autet1г с!оппе uпе 
Iiste sisteш'atique cks Ortlюpt~гes des e11yiгo11s de Reogтac!, · 
сошроsее с!'аргеs les obseп1atio11s i'aites ан cot1гs cle lo11g;t1es а11-
нееs. Cettc liste сошргепd !es espcces qне Рапсiс шенtiо1111е сош
ше ,1iva11t анх епviгопs de Beogтacl, шai<s с!опt Ics гepгesE:11t:1nts 
п',онt pas ete гetгou,1es au со11гs des с!егпiегеs c!izai:1es с!'аппееs. 
!,es iюшs с!е ces especes soпt pгecedes cl'tш asteгisque. 

Daпs .][i secoпde paгtie, l'auteuг essaie с!е gтонрег les Ог
!!юрtсгеs cles e11,.:i1·oas сЈе Beogтad all poiпt de vне eco!og·iqнe, 
с1'аргсs Јеuг ћaЬitat. Les t:itгes· et les soнs-titгes, tгacluits еп fгэ.11-
<;ais, sегопt sums311ts, еsрегот-понs, рощ Ја сошргс!1епsiоп de 
cctte paгtie. Les с11Шгеs quJ stliveпt les 110111s des espcces ехргi- • 
шепt ннс cstiшatioл sнbjective dн пош!Јге des iшlividt1s se tгot1-
,:a11t Л l'l1abltat еп questioп au шошепt de !еш fгеqнепсе шахi
щt1111 (I - tгcs гаге, 2 - гате, 3 -- со111111ш1, 4 - а!юпdапt, 5-
tгes аћопdапt) . 

• 
Гласник /]риродњ4ч~,:01' музеја Б 1-2 
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СПИСАК ВИЛИНС\{ИХ КОЊИЦА (ODONA ТА F ABR.) 
У ПРИРОДЊАЧКОМ М~ЗЕЈУ СРПСКЕ ЗЕМЉЕ 

У свом делу· о вилинс1<им коњицима Маl3арске Kohaut 
( Ј 896 r) је дао податке о овим инсектима и у Војводини. 
20 врста r<o.'lш,o их он спомиње за Војводину претстављају 

вероватно и прве научне податке о овим инсеКТfiМН у Србији.' 
То су по номенклатури коју је употребљавао Kol1aut с.11едеhе 
врсте: LiЬella cancellata L; L. соеПЈ!е.sсепs Fabr.; Diplax rneridi
onali, ··cte S·eJys, D. strioiata C!Jarp., D. sa11guinea Mull, Cordu
Iegastes Ьidentatнs de Selys., Goшplн1s vн!gatissiшus L., Ony
chogoшphнs. forcioatнs L., Aeschoa mixta Latr., Calopteryx virgo 
L, Lestes barbara Fabr., L. vireпs Cl1arp., L. sponsп Haosern., L. 
11ушр!н1 D'e Stlys., Sympecma fusca Vaпder., Platycпeшis peпnipes 
Ра!! , Erythroшшa Yiгidнluш Он1rр., /~сlшша elegaпs Vaпder., I.1 
puшilie Cl1arp., Agrion cyaЉigerum Charp. 

Or. Pongracz (19i4 г.) наводи за Копачко .Језеро и пла

вне терене Дунава код Апатина (Војводина) 17 врста Odo
пata од којих 8 врста које није навео Kohaut за ВЪјводину, 
и то: Cordнlia аепеа I~., Calopteryx spleпdes Нап., LiЬellula 
depressa С., L. a1Ьistyla De Sely, CrocoЉeшis eryt!Jгaea )3rt1lle. 
Sympetп1ш vнigatuш L., Brahytroп l1af11ie11se MuJJ., Апах iшpe
rator Leacl1. 

·~/ списку збирке Odonata Биолошког института у Сара
јеву _навео сам (1948 r) и материјал нађен у Србији највише 

из Пожаревца и Ниша. Од 34 врсте колико сам их свега 
навео 14 су биле нове за Србију и то: Ag{ion pulchellum pul
chelluш v d. Liпd., А. pнella L., А. Jiпdeпi SeJys., Erytlнoшrna 
пајаs Напsеш., Aeschna affi11is v. d. Liпd., Аеsс!Јпа isosceles 
Mull., Оошрlшs fiaYipes Charp., Opblogoшplшs se.rpeпtitius 
Ch~rp., Cordttlegaster anпulatus Catr., Somatochlora шetalica v. d. · 

18~ 
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Lind., Epitheca Ьiшaculata Charp., LiЬellula Iнlva Mull., OrЉetruш 
Ьrunпенш Foпsc., Syшpetrum flaveolum-L. 

Полаз~hи од оних податак списак који износим сад у 

овом раду садржи још 11 врста .Odoпata нових за Србију. 
То су следеl1е врсте: Lestes macostigma Eversm., L. viridis v. 
d. Liпd., Pyrrhosoma nymphula Sнlz., Agrion orпatuш Selys., 
Aeschпa јuпсеа L., Нешiалах ephippiger Вшm., Somatoch\ora 
flavomacнlata v. d. Liпd., Libel\ula qнadrimacнlata L., Sушреtrшп 
fonscoloшbei Selys., S. pedemoпtaпum, Allioni., Leucorrl1iпia 

pectoralis С!1а1-р. 

Из свега изложеног се види да је до сада за Србију 
i<онстатовано свега 53 врсте и подврсте Odoпata. 

Овај списа~< садржи највише материјала из Србије и 

само нешто мало материјала из Херпеговине и Далмације. 
Ипак у њему има и неких новина за Југославију. 

Према податци ма које су у својим радовима даЈIИ: Steiп 

(1863), Spagпoliпi (1877), Novak (1890), Kohaut (1896), К!ара!еk 
(1898), Rossler (1900), Galvagпi (1902), Barteпev (1912), Fudako\V· 
ski (1932), Pongracz (1944) и према поданима које сам дао у 
списку Сарајевске збирке (1948) до сада је за Југослав11ју 

констатовано 60 врста и подврста Odonata. Ме11у врстама 

које навод.им као нове. :1а Србију налазе се и 3 врсте нове 
за Југославију и то: Lester mocrostig111a Eversш., Somatochlora 
flavoшacнlata v. d. Lind., i Syшpetruш pede111ont_aпu111 Allioпi. 

Требало би напоменути да цит11рани аутори нису једини 

обрађива1и вилинске коњице и~ наше земље.· Нисам имао 

рад Мс Lacl11an-a1 и не знам шта је нашао IZis у збирци 
Odoпata из Македоније коју је скупио Doflein и коју по
миње у, свом делу 2 • Вероватно i1e се наhи још не1ш рад за 
К{)ји ја не знам. Због оскудице у литератури тешко he бити 
сређени сви податци о ономе што наука зна о нашој фауни 

али се на томе мора радити. )Ке.11ео бих да овај 1,ратки 

увод буде један прилог решењу овога задат~<а. 

Најстарију збирку Odoпata у нашем Музеју средио је 

Коста Mapufi, rимназиски професор (тако се потписао у 
1 

1 Мс Lac'1!aпd - Оп Neнroptera · collected Ьу М. Malco\111 Burr iп 
· Walaci1ia, Bosпia, Herzegoviпa etc. iп Ја\у · апd Aнgust, 1898. - Entoш. 
М. Mag. (2) IX (XXXIV), 1898. 

~ Dofleiп Franz' - Mazedoпieп, Ј епа 19 21. 

-----
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збирци и ја о њему више ништа 11е знам). То је по броју 

егземплара била мала збирка, која је обухватале свега 2 
ентомолошке кутије, али према његовим детерминацијама 

имала је 39 !3рста. Није ми познато да је о овој збирци ишта 

објављено 3 • Овај материјал сам затекао готово сасвим уни

штен. и само према остатцима могао. сам извршити поновну 

детерминацију врсте.· Примерке који су могли бити ·одређени 

прикључио сам овом списку стављајуhи увек .поред Мари

hевог егземплара ознаку ,~(К. М.)". Примедбе о његовој 

~бирци дао сам међу осталим примеiбама. 
Егземпларе из Рогата скупио је музејски сарадниик 

В. Брзаковиfi а други старији материјал је прикупио и пре

парирао Добривоје Сшојадиновиfi препаратор нашег Музеја. 
. У годишњем извештају о. раду Музеја за 19З2 год. по

стоји реченица: "Потписани (Душан Cmojufieвufi)' је средио 

збирку Neuroptera и Pseudoneuroptera "4 • Ово су две ентомо

лошке кутије које и сада постоје у Музеју са 15 врста 
Odonata које је имао и /(. Mapufi. 

По савету Проф. Владимира Мартино почео сам 1945 
год. са скупљањем Odonata и до сад. скупио збирку од 56 
врста са преко 2000 -егземплара. У овај списак су у'шле све 
врсте али не и сви прикупљени примерци. Нарочито не сав 

материјал скупљен у току 1948 год., пошто сматрам да могу 

преhн 'на обраду тога материјала по локалностима и он he 
бити објављен тада. 

Из_ родата1<а о времену налазн појединих егземплара 

могу се уочити многа отступања ·од таквих података_ за исте 

врсте у другим подручјима. Испитивање ових отступања као 

и морфолошких разлика претставља најинтересантнији део 

посла. Ипа_к ми изгледа да давање олижих података (на пр. 

морфолошких) и један овакае општи преглед не могу заједно, 

Материјал је' мали да би се могли извести значајнији за
кључци. Ствар будуhих испитива!!>а he бити анализа сваког 
егземплара и то из је дне одређене локалн_ости. Тако he ма
теријал ове збирке са новоскупљеним материјалом бити још 

једном и више пута обрађен. 

s Р. S. Pavlovic - JestastYeпicka struka_u Srblji, Lјt1Ыјапа 1920. 
4 Музеј српске земље у 1932 год., Годишњак С. К. Академије 

књига XLI. 
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Детерминације сам вршио углавном према ,целу Dr. Erich 
Schmidt-a (1929) и проверио их разме ом са страним струч

њ11цима. 

Еrземп;ЈЈари врсте Calopteryx _splendens Harr. показују 

знатне разлике од типичне средњоевропске форме. Они се 

често приближују подврсти С. spl. xantlюstoma, како је при
менио Fudako\vski (1932) за наше и за ову врсту из Алба

није (1930). Дефинитисrан суд о њима моhи he се дати на 

основу вeher материјала и веhе литературе. 

У 1\!Iaputieвoj збирци врста Platycnemis penпipes Pall. 
одвојена је у две варијације: var. Ьiliпiata Sel. 1 r:/ и l Q из 

Слатинске Реке и var. lactea d. · Sei. Ј d' и 1 Q из Бар ја, овде 
се ради о јувенилним и адултним формама. . 

· Врсту Pyrrlюsoma nymphula Sulz. нисам нашао. У Ма
риhевој збирци постоје два примерка вео.ма оштеhена. Ми. 

слим да ови е1 земплари припадају поменутој врсти и по боји 
метастернума су 1<ао с/ Linares С:е Riofrio, Salamanca, ?Ра· 
nien кога даје ,ScЬmidt й948). Ипа1< је врл9 вероватно да he 
се у нашој з~мљи наhи и врста Pyr. ElisaheЉae Sclш1idt, опи
сана из Грчке или можда пре'лазне форме како је Sclнnidt 

претпоставио. . 
У кутији Мар;:hеве збирке посrоји и' етикета са детер

минацијом Agrioп !1astulatum Charp. 1 d'. са Крупачкоr Језера 
а самог егземплар.а нема. Пошто је материјал ове збирке 

врло оштеhен можда је. тај егземплар сасвим уништен. Ја 

ову, иначе бореалписку вр<:ту, нисам на.шао и. колико ми је 

познато не наводи се за нашу земљу. 

Постоје такође и две. етиЈ<ете са Gomphus serpentiпtis 

Charp. 1 Q са Крупачкоr Језера и·_ 1 Q са Слатинске Реке. 

Међутим две Q Q које су стајале изнад ових етикета не при
падају тqј врсти веh врсти· Ony,clюgoшphus forcipatus L.; све
тли трнови на слепоочницама су јасни. Иначе врсту Ophio
gomp!шs serpeпtinus Charp. ко}iстатовао сам за Србију у са

рајевској збирци. 

Еr:земпларе врсте OrЉetruш anceps Ris (Scbneider) детер
мисао је енглески стручњак Ј. Е. Н. Roberts. Ове године сам 
нашао код В~леса врло· интересантне примерке ове врсте али 

то нисам увео у списак пошто ова врста захтева подробније 
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испитивање, што he вероватно бити предмет једног иду

hег рада. 

На приложеној ·карти су словима означена места која 
· се наводе у списыу и то: 

Апатин - А 

Београд -- БГ' 

Беочин (Фрушка Гора) -- ФГ 

Буково - Б , 
Бранешко Поље (Златибор) '---- 3 
Брђани (Горњи Милановац) - ГМ 

Брза Палаш<а' - БП 

В'аљево - В 

Власина - ВЛ 

Војилово (Голубац) - ГЛ 

Голија - Г 

Дебели ,Луг (Универзитетска Домена) УД 

Дели Јован - ДЈ 

Деранско Језеро (Габела) - ГБ 

Дивчибаре - ДВ 

Дубровник (Омбла) :_ Д 
Згуње (Пореч) _:_ ПР 

' 

1' 
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, 
Зрењанин - З 

Крупачко Језеро (Пирот) - П 
Лок (Тител) - Т · 
Љута (Конавље) - К 

Мали Пожаревац - МП 
Неготински Рит - Н 

Обедска Бара - ОБ · 
Обреновац - О 

Охрид - ОХР 

Попово Поље - ПП 
Роrот - Р 

Света Петка - СПТ 

Свитавско Јеееро (Габела) - ГБ 
Скопље - С 

Слатинска Река (Брза Паланка) ·- БП 
Ста ра Планина - СП 
Тетово - ТТ 
Тител - Т 

Топли До (Стара Планина) - СП 
Умка - У 

Феризовић (Косово Поље) - КП , 
Штувац (Рудник) - Р 

У списку су наnеден.е и ближе, локалности које имају 
значаја за екологију, јер претстављају различита станишта 
али које на једној оваквој карти нису могле бити означене. 
Ово се односи на следеhе ~окалности: 

Београд - Б - Калемегдан, Баново Брдо, Топчидер, 
Кошутњак, Макиш, Раковица, Авала, Миријево, 
Вишњица, Ада-Циганлија, Ада-Хуја, Панчевачки 

Рит, - Борча, - Себеш, - Рева, -'- Бело Блато. 

Обреновац - О - Забран, Бело Поље, Тамнава, Гра
бовачка Бара. 

Пирот - П ~ Широке Луке, Барје, Крупачко Језеро, 
Станичење, Темска. 

Кружиhима· су означене вароши, троуrлима лланине. 
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ORDO: ODONATA FABR. 

Fafn.: Calopterygidae 

1. -Calopteryx virgo L. 

281 

БеQrрад (Кошутњак) 1 Q V~l914'; ld' 28-VI-1946; 
Ваљево 1 Q (К. М. ); Дебели Луг ~универзитетска 

Домена) ld' 15-VIII-1946; Св. Петка (СиЬ:евалка Кли
сура) 8cfd', 7 С.: Q 26-YII-1945; Темска '2cfo 2-VII-1946; 
Топли До (Стара Планина 700 111. s. m.) 2с! с!, 1 Q 
3-7-VII-1946; Власина 190,d, 129 Q 21-28-VI-1947; 
Охрид (Извор Црног :дрима) 8о" cl1 8-VП-1939.' 

2, Calopteryx virgo festiva Brulle. 
Љута (Конавље, Далмација) 1 Q l 2-VIII-1946; 

3900, 36Q_Q 30-VI-1948. 

3 .. Calopteryx spleпdens Нап. 
· Београд (Кошутњак) 1 с!, 1 Q 24-V-1942; 1 с!, 

2~~ 26-V-1946; llc!cl, 2~~ 4-VI-1942; lc!, 1~· 
9-VI-1945; lo" 20-VII-1937; (Ада-Циганлија) lo", 1 ~ 
14-Vl 942; (Раl{овица) 1 ~, l-VI-1941; Умка 1 о, 6-VII-1941; 
Обреновац (Забран) 1~ 8-VI-1947; lc! 9-VI-1946; 
1~ 9-VI-1947; Рогот llo"cl, 7~ ~ VII-VIII-1906; Де
бели Луг (Унив. Домеца) lc!115-VШ-l!Нб; Крупачко 

,Језеро 19, (К. М.); Власина 1 (5' (К. М,); 44с! с!,_ 

37 ~ ~ 21-VI-l~VII-1947; Св. Петка (Сиhевачка Клисура) 
8с!с!, 6~~ 26-VII-1945; Темска lc! 1~, 2-VII-1946; 
Топли До (Стара Планина 700 m. s: т.) 21 с! а\ 6 ~ ~ 
3-7-VII-1946; Скопље, lc! 1~ 15-Vl-1905; Тетово 

2с! с!· 1905. 

4. Calopteryx splendens апсi/а Hag. 

Љута (Конавље, Далмација) Бдд, 1~' 30-VI-1948. 

Fam.: Lestidae 

5. Sympecrna fusca v. d. Lind. 

Београд (Кошутњак) 1 ~ 21-III-1947; 5dc, 2~-~ 
6-IV-1947; lc! 7-IV-1910; 1 ~ 4-Vl-1947; lo" 25-VI-1946; 
400, 2-$?-$? 26-VI-1910; 1-$? 26-Vl-1946; lo 1-VIl-1911; 
ld' l-VII-1930; 2-$?-$? 24-Vll-1930; 1-$?. 6-VIII-1941; lo, 
1-$? 16-Vlll-1940; Зоо, 1-$? 29°VIII 1946; 1-$? 31-VIIl-1941; 
Панч~вачки Рит (Рева) lд, 1-$? 2-IV-1947; 600, 
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2Sj: f 8-IV-1947; 3с3с3 8-V-1947; (Борча) l f 26-VI-1946; 
600, Зff 6-V-1948; Авала 1о, lf 15-IX-1946; 

· Обреновац (Тамнаnа) .1 f 5-IV-1945; 1 f 6-IV-1946; 
2Qf 8-IV-1946; lo, lf !0-IV-1946;(3aбpaн)lcf 10-IV 
1946; 1 о" 10-V!-1947; 1 f 1:3 VI; 1947; Тител lcf, 1 f 27-IV 
1948; Дебе.r.,_и Луг (Унив. Домена)! о\1 f 15-VIII-1946; 
Рогот 2f f Vll-1906; Св. Петка (С. Кл.) 1 о, Ј f 22-VII 
1945; Брза Паланка !о, (К. М.); Буково 1 Si: (К. М.); 

Широке Луке (Пирот) 1 f 24-Vl!I-1911; Скодље (Ј. Бла
то) 1 f 29-IV-1914. 

б. Lestes barbams Нн. 
Београ:i (Кош.) lcf, 6 f f 4-VI-1947; 1 Q 16-VI 

1941; ld 19-VI 1941; 1:3, 1 f 25-VI-1946;' 2Q Q 26-Vl 
1910; 1 ~ 24-VII 1930; Панчевач1<и Рит {Рева) 19 17-IX 
1946; (Бело Блато) 2d'o 1 3 Q Q 2- VI-1947; Раковица 1 о 
1-VI-1941; Обреновац(Забран)6ос5, 1 Q 2-VI-1946; 3с3о, 
4QQ 9-Vl-1947; ld,8QC:: 10-VI-1947; !д 12-VI-1947, 
lQ 22-lX-1946.; (Грабовачка Бзра) lд, Јс,? (К. М.); 
06,щска Бнра 17d'o,-10QQ 9-11-\711947; Рогот2с3о 
2,-:5 с3 VI!- i 906. 

7. Lestes .viгens C!1arp. 

Београд (Калимегдан) 1ck3, 2f f' 26-Vl-1910; 
(.Коп:утњак) 7f f 4-V!-1947; lo 5-V!-1906; lf 12-VI 
1909; lf 23-Vl-1946; lf 12-VII-1941; lf 6-Vll-1941; 

. 16с3 о", 22 f Si; 29-VIII-1946; 1 f 4-IX-1945; Панчевачки 
Рит (.Рева) lo, 2f f 30-VI-1946; (Б,ело Блато) 200, · 
3~ f 2-VI-1947; (Макиш) 1 f (К. М.); Авала Зf !ј2 
15-IX-1946; Обреновац 900, 6f !i} 9-13-V!-1947; lf 
6-Х· 1946 ; Неготищки Рит 1 о '(К. М.); Обете ка Бара 
16od,219Q 9-ll-Vl-1947; 200, lf 22-IX-1946; Рогот 
1,3, ЗQ Q VII-1906; Скопље 1 Q 15-VИ905. 

8. Lestes dryas Kirby 

Београд 1 Q, 6-Vl-1906; Обреновац (Забран) 1 о · 
9-VI-1946; 500, 4Q9 10-15-VI-1947; Обетска Бара 

Јо 30-VI-1946; Власина Ic5, 2QV (К. М.); 4400 
6199 21-28-VJ-1947. 

/ 
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9. Lestes sponsa Hansem. 
Београд (Калимегдан) 2d' а", 4 ~ ~ 26-VI~l910; 

(Макиш) 2о" а" (К. fv}..); П. _Рит (Рева) 2d' а" 30-VI-1946; 
3а"а", 2~ ~ 12-VII-1947.; (Бело Блато) 10а"а", 9~ ~ 
2-VI-1947; Обреновац (Забран) 3а"а", 4~ ~ 2-Vl-194(5, 
146"а", 2~ ~ 9-13-VI-1947; Обетс1<а Бара29оd', 16~ ~ 
9-l l-VI-1947; Рогот 1 о, 1 ~ VII-1906i Власина 2 ~ ~ 
(К. М.); 200, 6~ ~ 2!-26-VI-1047. 

10. Lestes macrosti'gma Eversm. 
Панчевачки Рит (Рева)·2оо 12-VII-1947. 

11. Lesfes vi!i,-iis v. d. Lind. 

Београд(Калимегдан) 1 ~ 1910; Рогот lo-VII-1906; 
Обет.ска Бара lo 22-IX-1946; Власина l_o, 1-~ (К. М.); 

Дубровник (Омбла) 2со, 1 ~ 8-VIII-1946; Љута (Ко
навље, Далмација) 1 ~ 22-VJI-1916. 

Fam.: Agrionidae 

12. Platycnemis pennlpes Pall. 

Београд (Баново Брдо) 1 ~ lG-V-1926; (Кошут

њак) 9с5о, 7~ ~ 2i.\-V-1946; 400, 2~ ~ 4-VI-1947; 
ld, 2~ ~ 9-VI-1946; 2c5cS, 3~ ~ 28-VI-1.946; 2<:\о, 

3~ ~ 2cJ-VIIl-1946; 1 f 4-IX-1941; Панчевачки Рит 

(Борча) 2о d 26-VI-1946 ; Обреновац (Бело Поље)' 

io, 1$ 10-VI-1946; 19 !9-VJI-1946; (Забрав} 400, 
1$ 9-VI-j947; Зрtњанин 2$$ јув. 8-V-i948; Апатин 
1 $ јув. 19-V-1947; Дебели Љ г (Унив. Домена) 200, 
1 f 15-VIII-1946; Брђани (Горњи Милановац) 1 о, 1 fi} 
H-VIl946; Света Летка (Свh. Клисура) lo, 2f f 
26-VI!-1945; Сrаничење бсј'о, 2$ f 8-VIl-194e; Рогот 
7 с5 о, 7 Q ,f VII-1906; Слатинска Река 1 с5, 1 $ (К. М.); 

Барје 1 о, 1 f · (К. М.); Феризовиh (Косово) 1 ~ 
З-V-1914. 

13. Pyn!tosoma nymphula Sulz. 

Ваљево 1 о, 1 $ (К. М.). 

1 !. lsclmura elegans v. d. Lind. , 
Београд (Кошутњак) Зое, 299, V-1904; lc5, 

19, 28-VI-1946; Панчевачки Рит (Рева) 18с56, 1299, 
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24-V-1946; 600, 599 30-VI- 1.946; Зоо 12-VII-1947; 
19 17-IX-1946; (Борча) lo, 399 26-VI-19,46; lo 
4-IX~l946; 2с3о, 499 6-V-1948; Обреновац (Забран) 
200, 299 5-V~l946; ЗQQ &-V-1946; lc3, 19 9-VI-
1947; (Илијин Виноград) 2с3о, 19' 27-Vl-1946; (Бело 
Поље) 299 19-VIl-1946; Лок (Тител) 2d'd', 299 
8-IV-1948; Зрењанин 29 9 8-V-1948; Апатин 120 о, 
2199 14-20-V-1947; Неготински Рит ld',.19 (К. М.) 

Свитавско Језеро (Габела) 2с3с3, 3Q9 17-VШ-1946; 

Дубровник (Омбла) 2d'd' 8-Vlll-1946; 599 2-VII 1948; 
Љута (Конавље, Далмација) 4d'ol Q 12-VIII-1946. 

15. /sc!mura pumilio Charp. 
Београд (Топчидер) 299 V-1914: 19 1-VI-1941; 

(Калемегдан) 299 26-VI-1-910; Лок (Тител) 2d'd', 
59Q 8-IV-1948; Брза Паланка 19 (К. М.); Власина 

36 6, 69 9 23-30-VI-1947 . 

. 16. Enallagna cyathigerum Charp. , 
Београд (Кошуньак) 1d' 13-Vl-1941; 19 1-Vlll 

1941; Панчевачки Рит (Рена) ld' 12-VIl-1947; Власин.а 
16 (К. М.); 14с3с3, 699 20-VI-1-VII-1947. 

17. Ag1ion .ornatum $elys 
Београд (Топчидер) 2od' 28-VI-1946; Zo о јув. 

10-V-1948; Зоо, 39с;;, 19-V-1948; Обреновац (Грабо
вачка Бара) 19 (К. М.); Ваљево Јс!' (К. М.). 

18. Agt;ion pulchellam pulche//um v. d. Liпd. 

Бtоrрад (Кошутњак) 299 V; lQ I-VI-1941; 2QQ 
16 Vl-1941; (Раковица) 16 J.-VI-1941; Панчеџачки Рит . 
(Рева) Зd'd' 24-v'-1946; (Бело Блато) lo 2-Vl-1947; 
·Обреновац (Забран) 3d'd' 2-Vl-1946; 15od', 19 8-15 
Vl-1947; (Грабовачка Бара) lo, 19 (К. М.); Обетска 

Бара· 23d'd', 1399 9-ll-VI-1947; Влнсина 33d'd'; 
2899 21-27-VI-1947; Скопље (Гор. Блато) id', 19 
29-IV-1914. . 

19. Agrioi:z vµella L. 

Београд (Топчидер) ld', 299 V-lЭl
1

4; ld' 19-V 
1948; Обреновац (Забран) 16d'd', 29 9 2-VI-1946, 
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266 15-VI-1947; (Грабовачка Бара) Id' (К. М.); Обет
ска Бара 236, 1 Q 9-ll~VI-1947; Ваљево 1~ (К. М.); 

Рогот 16, IQ VII-1906; .Власина Ed'd', 19 21-23-VI 
1947; Феризовиh (Косово) IQ 13-V-1914. 

20. Agrion lindeni Selis. 

Свитавско Језеро (Габела) 16, 1 Q 17-Vlll-1946. 

21. E1yth1-omma najas Напsеш. 

Београд (Макиш) 1 Q (К. М.); llанчевачки Рит 

(Рева) 1 о, 1 Q јув. 8~V-1947; Јо" 24-V-1-946; (Борча) 

5d'd', 1Q све Јув. 6-V-1948; Апатин 18о"о, 2о"о"јув. 
5QQ, IOQQ јув. lб~V-1947. 

~ 22. Erythromпa vil'iqulum Charp. 

Београд (Ада-Хуја) 2d'd', 2QQ 16-VI-1946; Пан
чевачки Рит (Борча) 4d'd', 4Q Q 26-VI-1946; Јо", 1 Q 

4-IX-1946; (Рева) 1 о, 1 ~: 30-VI-1946; 1 с:3, :ZQ Q 12-VII 
1947; '2d'd'. lo јув; 2QQ, 19 јув. 14-VI-1948; Оqрено
вац (Забран) 5d'd', 59!?. 8-15-VI~1947; Обетска Бара 
ld' 9-VJ-1947. 

23· Ce,-iagrion J_enellum de VШ. 

Љута (К9навље, Д;ммација) 1 Q 12-VIII-1946. 

Рат.: Aesc/znidae 

24. Brachytron hofniense МШI. 

' Београд, (Кошутња_к) 1 Q 26-V-1946; (Раковица) 
2d'd' 1-Vl-1941; (Вишњица) 1 Q l-Vl-19f!.1 ;' Обрено
вац -(Забран) lo 2-VI-1946; 16 9-VI-1947; Обетска 
Бара Јо" 10-VI-1947. 

25" Aeschna јрпсеа L. 
· Голија 4o"c3,.3QQ 15-VIII-1.948. 

26. Aeschna mixta Latr. 

Београд lo VII-1906; lf 24-VII-1941, lQ .12-IX 
1946; Jg 5-Х-1920; ПанчевачкиРит(Борча) 366 
10-Х-1945: (Рева) 366, 1 Q 17-IX-1946; Авала 23 8, 
2QQ 8-IX-1946; 16 19-Х-1946; Обетска Бара 18, 
IQ 22-IX-1946; Св. Петка (Сићевачка Клисура) 1&, 
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1~ 19-VII-1945; Стара .Планина (1900 m. s. m.) 16 
6-VII-1946; 13 · 13-IX-1946; Топли До (Стара Планина 
700 m. s. m.) 2Q ~ 7-VП-1946. 

27. Aesclma a{finis v. d. Lind. 
Београд 1~ 7-VII-j9З5; lQ. 29-Vlll-1940; (Кошут

њак) 262:; јув. 4-Vl-19.47; (Миријево) 1 Q 1-VI-1947; 
Панчевачки Рит (Борча) БМ 26, VI-1946 ; (Рева) 

ЗМ 30-VI-1946; (Бело Блато) 16 јув. 2°VI-l947; 
Обреновац (Забран) lt, 29 9 јув. 2-Vl-1946; бМ, 

}2_; јув., 59 ~ 10-15-V!-19·!7; (Грабовачка Бара)· lc1; . 
(К. М.); Обетска Бара 13, 1 Q 9-10-Vl-1947; Барје 

lc1; (К. М.); Рогот 483, 19 ·VII-1906; Штувац (Руд
ник) 13, 1 ~ lЗ-V!-1946; Власина, 16 јув. 27-VI-1947; 

28. Aesclzna isosceles МШЈ. 
Београд (Кошутњак) 2\:; 10-V-1926; Панчевачки 

Рит (Рева) lc1; 24-V-1946; ЈЈаковица · 16 l-VII-1941; 
Апатин 16 17-V-1947. 

· 29. Апах imperator Leach. 

Београд (Кошутњак) 1~ V-1926; lc~ 4-Vl-1941. 
16 5-VII-1942; (Раковица) 1i"J~ 22-V"I-1941; Љута 
(Кон 0 вље, Далмација) 1,) :30-Vl-1948. 

30. · Hemianax ephippig·er Вшш. 
Војилово (Голубац) 1~, 7-VII-1905. 

Рат" 0Jmp!zidae. 

31. Gomphus flavipes Charp. 
Ада-Хуја 2QQ. јув. 29-V-1948; Панчевачки Рит 

(Борча) 1 Q 26-VI-_1946; Умка 1 ~ 6-VII-1941 . 

. 32. Gomphus vulgatissimus L. 
БеQград (Кошутњак) 2.\3 16-V-1926; 1;) 26-V 

1946; 16 Vll-1926; lc1; јув. I0-V-1948; (Ра~<9вица) 18 
22-VII-1941; Обреновац (Забран) lQ 1-V-1946 (јув.); 

1~ 9-Yl-1947; Апатин 18 20-V-1947; Рогот ЗМ, 1 Q 

1906; Темс!{а 2Ы; 2-Vll-1946; · Топли До (Стара nла

нина 700 m. s. 111.) 2М З-VП-1846; Стара Планина 
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(Дојкинци) 1~ јув. 26-V-1947; Крупачко Језеро 1~ 
(К. М.). 

33. Onychogomphus forcipatus L. 

Београд (Кошутњак) 1 ~ 20-V-1946; Обреновац 
(Забран) 16 12-VI-1947; Рогат 46с1; VII-1906; Штувац 
(Рудник) 12; 13-VI-1946; Темска 266 1 ~ 2-VII-1946; 
Топли До (Стара Планина. 700 111.s. 111.) 268 3-VII- 1946; 
2gg 5-VII-1946; З66 Д-VII-1946; f(рупач~о Језеро 
12;, 1 g (К. М.); · Слатинска Река t g (К. М.); Љута 
(Конавље, Далмација) 4М, 2~ ~ 3-VII-1948. 

Рат.: Coгdulegasteridae 

34. Cordq.legaster annulatus IJatr. 

Рудник (600 m. S; m.) 262; lS-VI-1946; .Крваве 
Бэре (Стара_ Планина 1700 ш. s. m.) 1~ 4-Vll~l946. 

35. Cordulegщter bMentatus Stlys. 
lf, 

Дели Јован 16, 1 ~ (1{. М.); Груде (Конавље, 

Далмација) ЗМ, 1 ~ 3-Yll-194,8. 

Рат.: Libellolidae 

36. Coгda!ia аепеа L. 

· Пянчевачки Рит (Борча) 12;, 1 ~ 6-V-1948; Обетска · 
Бара lg 10-Vl-1947; Апатин ЗМ, 2~~ 17-19-V-1947; 
Власина 12; 27-VI-1947. 

37. Somatochlor.a meta!lica v. d: Lind. 

Београд (Макиш) 16 (К. М.); Рогот 16 Vll-1906; 
Љута (Конавље, Далмација) ЗМ 30-VI-1948.

1 

38. Somatochlora flavomaculata v. d. Lind. 

Негогинсrщ · Рит 2М (К. М.); Власина 12; 
21-VI-1947. 

39. · Epitlzeca Ьimaculata Charp. 

Рогот 16, 1 ~ VII-1906. 

40. Ube/lula depressa L. 

Београд (Ада-Циганлија) 16 22-IV-_1926; (Кошут. 

њак) 16, lg V-0000; 12; 26-V-1946;· 1 ~ 1-Vll-1941;_ 

,. 
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lQ VII-1926; Панчевачки Рит (Борча) 2Q~ 26-Vl-1946; 
Обреновац (Забран) 2М 5-V-1946; ЗМ 8-9-Vl-1947; 
(Илијин Виноград) 1.~ 27-Vl-1946; Рогат 16 VII; 

· Зrуње (Пореч) 1 Qi 3-YI-19~4; Крупачко Језеро 22;6 
(К. М.); Власина 16, 3Q~ 24-30-VI-1947; Барје 1~ 
(К. М.:. 

41. LiЬellula fulva Mull. 

Београд (Кошутњак) 1 ~ 24-V-'1942; Панчевачки 
Рит (Борча) 16 26-VI-1946 .. 

42. Libellulaъqиadrimaculata L. 
Обреновац (Грабовачка Бара) 1 ~ (К. М.); ВЈ1а

снна 566, 5~~ 20-З?-VI-1947. 
43. 0rtl1etnmz coerulescens Fbr. 

Београд (Кошутњак) 1~ 10-V-1926; lQ 16-V-1926; 
Обреновац (Грабовачка Бара) 1 Q (К М.). 

/ 

44. Orthetrum anceps IZis (Sclшeideг) 
Љута (Конавље, Далмација) 12М, lQ 12-VIII-1946. 

45. Orthetrum brunneum Fonsc. · 

Београд· (Кошутњак) 666, 3;,?~ 26-V-1946; 
16, 16 јув~, 2~,,? јув. 4-Vl-1947; lQ 5-VI-1906; 
266, ЗQ~ 28-Vl-1946; Мали Пожаревац 1~ јув. 

16-Vll-1948; Дебели Луг (Уi-шв. Домена) IQ 15-VШ 
1946; Неготински Рит 1 Q (К. М.); Барје 1;1; (К. М.); 

Темска 266, 1 Q 2-VII-1946; Власина 4Q Q 30-V-
1947; Љута (Конавље, Далмација) 14М, SQ Q 

12-VIII-1946; 16, 2~ Q 30-Vl-1948. 

46. Orthetrum alЫstylum Selys. 

Београд (Макиш) 1 ~ V; Панчевачки Рит (Борча) 
16, 3QQ 26-VI-1946; (Рева) 2~Q 30-VI-1946; Обре
новац (Забран) з;6, ЗQQ 8-15-VI-1947; Роrот 16 
VII-1906; Апатин 18, 2М јув. lQ, 5~~ јув. 
15-19-V -1 9 4 7. 

471 Orthetruтn cancellatum L. 
Београд (Макиш) 18, 1 Q (К. М.); 2М - V; 

Панчевачки Риг (Борча) 2~ Q 26-VI-194i; (Рева). Ј ~ 
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јув. 14-VI-1948; Обреновац 1 Q 2-VI-1946; Рогат 1 Q 
1906; Апатин lo\ 29.9 18-19-V-1947; Свитавско 
Језеро (Габела) Јо", 19 17-VIII-1946. 

48. C!'ecot/1emis eryt/u'aea Brulle. 

Београд !о" VI; Пан чс ва чки Рит (Рева) 29 Q 

24-V-1946 јув.; Јо" 12-VII-1947; 5о"о", IQ 30-VII-1946; 
2о"о", 4Q9 (299 l10meohrome) 17-IX-1946; (Борча) 
Ecr,o" 26-VI-1946i, (Вишњица) 19 15-VI-1941; Обрено
вац (Забран) 1 9 2-VI-1946 (јув); Свитавско Језеро 

(Габела) 2о"о", 599 30-VIIl-1946; Буково Jd' (К. М.). 

49. Sympetгum f oruolon( ei Selys. 

Власина lo", 399 26-29-VI-1947; Љута (Ко-

навље, Да·лмација) Зоо, 299 12-VШ-1946; Попово 

Поље (Херцеговин;,) 19 14-VШ-1946. 

50. Sympefrum fl1veolum L. 

Власина Зоо (К М.); 2000, 1999, 7\:'9 јув, 

20-30-VI-1947. 

51. Sympetгum meridionale Selys. 

. Београд 399 4-VI-1947; lo", IQ 22-VI-1929; Јо 
25-VI-1946; 19 28-Vl-1946; 19 1-VIl-1930; ~о"о", 29 Q 

VII-1905; !о 6-VII-1933; 200, 399 8-VIl-1906;' 400, 
1099 24-VIl-1930; 700, 2QC} 14-VI!l-1933; Зоо, 

19 16-VIIl-1940; 19 20-VШ-1932; 19 26-VIII-1930; 
(Ада Хуја) 400, 1399 15-VII-1905; Панчевачки Рит 
(Рева) Зоо", 399 ЗU-VI-1946; Io" 12-VII-1947; lQ 
30-VIII-1946; 7d'd', 2099 17-IX-1946; (Себеш) 8о"о, 

799 4-IX-1946; (Бело Блато) lд, 19 2-VI-1947; 
(Макиш) 1 9 (К. М.); Беочин (Фрушка Гора) 2о с5, 

1 Q 7-VII-1946; Обреновац (Забран) 399 јув. 8-13-
VI-1947; 19 9-VI-1946; (Бело Поље) 19 19-VII-1946; 
lo", 1 ~ 6-Х-1946; Обедска Бара lCo"o", 39 9 22-IX-
1946; Дебели Луг (Унив. Домена) lo" 15-VIIl-1946: 
Рогл 5о"о", 499 3-VIl-1906; Власина lc:5 (К.М.). 

52. Sympetrum sblolatum Cl1arp. 
Београд (Топчидер) 1 Q 21-XI-1946 (нађена мртва) 

Авала 299 19-Х-1916; lo" 15-IX-1946; Обреновац 

Гласник Природњач1<0г 11уаеја Б t-2 ]9 
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(Грабовачка Бара) 1 с3 (К. М.); Обедска Бара 1 9 
22-IX-1946; Беочин (Фрушка Гора) la", 1 Q 7-VII-1946; 
Рогот la", 19 VII-1906; Штувац (Рудник) lc3, 19 
13-Vl-1946; Дебели Луг (Унив. Домена) 1 о, 1 Q 15-VIII-
1946; Дивчибаре 1о" 28-IX-1946. 

53. Sympet,шn valgatam L. 
Обедска Бара la", 29 ~ 24-IX-1947. 

54. Sympetram pedemontanam Allio11i: 

Бранешко Поље. (Златибор) 1 9 (К. М.) . 

.55. Sympetram sangunieam Mu\\. 

Београд (Ко шутња~<) За"а" 1 9 4-VI-19-17: 7 с3 с5 
499 Vll-1905; lo 5-VI!-1946; Sa"a", 499 8-VII-1906; 
За"о" 16-VI\I-1940; (Ада Хуја) 49 Q 15-VII-194.5; (Ра

ковица) la" 9-Vl-1941; lo ll-Vl-1941; Панчевачки Рит 
(Борча) 6а"о", 1 Q 26-Vl-1946; \Рева) 4а"а" 30-VI-1946; 
2о"о", 19 .12-Vll-1947; (Бело Блато) 12о"а", 49~' 2-
Vl-1947; Обреновац (Забран) 2а"а", 299 2-\11-1946 
(јув.); 499 9-Vl 1946; 2с/а", 499 10-ll-Vl-1947; 
(Бело Поље) lc:5, 499 19-VП-1946; Обетска Бара 

1300, 159 9 9-ll-VI-1947; lo 30.VI 1946; 1 Q 22-
ЈХ-1946; Рогат 700, 9СЈ ~? VIJ-1906; 1с3', 1 Џ VШ
-\ 906; Слатинска Река 1 d' (К. М.); Треска (Скопље) 

la", 2~ ~ 1905: Свитавско Језеро (Габела) 9a"d', 
5~ ~ 17-Vlll-1946; Деранско Језеро (Габела) 7с/о", 

9~ ~ l7-Vlll-1946. 

56. Leucor,-!iinia pectoralis Charp. 

Власина lo~ 20-VI-1947; lo" 29-Vl-1947. 
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РЕЗЮМЕ 

Список стрекоз (Odoлata FаЬг.) в Бстественно-историчес~<ом 
Музее СеЈрбии 

Ж. Р. Адамович 

Автору не известно ни одной фауiНис11ической работы, по
священной 1искЈrючительно стреI<озам Сербии, и поэтому в этой 
работе он только публикует список ви!дов ,с местонахо:жде
нием и времене.r.1 поимки. Морфолоrический анализ и осталь~ 
ные наблюдения авта,р, собирается обработать 1соответственно, 

19* 

ј 

1 
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по узкоограниче1Н:ным местонахождения.м. По этому в спис01< 
включены .все найденные виды, ,но, не все собра1нные экземпля

ры, которые будут обработаны позднее. 
На оонован~ии рабат Ко h а u t (1896), Ро n g r а с z (1944) 

и спиока ви1до,в .колЈ1екции в Сараево (Адамович, 1948) дю1 
Сербии опр!еделено 42 вида стре1<оз. В этот спи1сок вошли 11 
следующих видтз, новых для Сербњи: Le:stes macrostigшa 
Eversш., L. viridis v. d. Lind .. , Pyшhosoma пyшphula Sulz., 
Аgтiоп or11atu111 Selys., Aesclшa јuпсеа L., Неiшапах ephippig·er 
Duгm., Somatocl1lora flavomaculata v. d. Lind., LiЬellula quadгii
rпaculata L., Sympetrum fo11scolo111bei Selys., S. pedemoпtaпum 
Allio11i., Leucorrhiпia pecto,ralis Сhагр. 

Авто1р имел возможность ознакомитея только с работами 
следующих авторов: S t е i n (1863), S ра g n о I i n i (1877), 
N о ,r а k (1890), Ко 11 ан t (1896), К 1 ар а 1 е k (1898), Ri)s
s 1 е r (1900), G а l v а g n i (1902), Ва r t е n е v (1912), F u d a
k o ,v s k i (1932), Pongrancz (1944), Adaшovic (1948). 

На ооновањии этих рабат в Юrосла,вии было известно 60 
видов стрекоз. Среди вищов, новых для Сербии, 1сЈ1едующих 
три вида являю1"ея, новыми ДЈIЯ Юrиславии: Lestes mac1·ostig-
111a Eveгsm., Somatochlora flavomaculata v. d. Liпd. и Sympe
truш pedemoпtanum Allioni. 

На приложенной карте буквами обозначены место:нахож
ждения, приведенные в списке (см. списоi!< IН'азваний). 

В спиаке даны и более подробные местонахождения, 
важные для эколопии, ибо являются различным стаци

нми, ,но которые на подобной карте не могли быть обозна
чены. Это относится к следующим местон:ахо:ж,де1ниям: Београд 

Б - Каљњме,r1да1щ итд. (см. 1сП1ис01< названий). 
Города обозначены кружкамик, а горы треуrольнисr<ами. 

RESUME 

La liste des Odonaites dl! Mнseum d'Нistoiгe Natнrelle 
du Pays Serbe, 

par Z. R. Adamovic 

Il n'y а pas de travaux faнnctiqнes qui traitera,ient des Odo-
11ates de Ја Seгble, du moins l'aнteur n'en coпnait aucun. C'est 
poшquo'i iI s'est borne а ne рuЬЈiег роuг Је moment qu'uпe Hste 
ties especes, avec 1iпdicatioп des localites et de'S da<tes de Jeur 
trouvaHle, en 'Se reservaпt le droit de puЫier daпs l'ayeлir Је 
plнs ргосhе etude coшplete des especes deja troнvees. 

Les travaux de Kohaut (1896), de Pongracz (1944) ,et la liste 
des Odonates du Мнsенш d'Нistoire Naturelle de Sarajevo (Ada-
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шovic, 1948) perшetteпt de coпstater l'existeпce de 42 especes 
ci'Odoпates еп Serble. 

La liste preseпte сошрrепd 11 espece,s пouvelles pour la 
Serble, а savok: Lestes macrostigma Eve1r:sm., L. viridis v. d. 
Liпd., Pyrrhosoma пymphula Su1z., Agrion ornatum Sely,s., 
Aeschпa Јuпсеа L., Нешiа1111ах ephippiger Buпn., Soшatochlora 
flavomaculata v. d. uiпd., LiЬellula quadrimaoulataJ L., Syшpe
trum f oпscolombei Selys., S. реdепюпtапuш АШ011i., Leucoпhi-
11ia pectoralis. Cliarp. 

L'auteur п'avait а sa dispositioп que les travaux des aruteurs 
sнi,raлts: S t е i 11 (1863), S ра g· 11 о I i п i (1877), N о v а k (1890), 
I{ о h а t1 t (1896), К 1 ар а 1 е k (1898), R б s s l е r (1900), G а l
v a g 11 i (1902), Barteпev (1912), Fudakowski (1932), 
Poпgracz (1944), Adaшovdc (1948). 

D'apгes ces tгаvанх, l'existeпce de 60 espece:s d'Odoпates а 
ete co11sta11tee eu1 Youg·oslavie. Parmi les nouvelles especes рош 
la SегЫе, f'ig·шeпt les tгois suivaпtes, ega1lement nouvelles pour 
la Yougoslav1ie: Lestes шacrostigma, Evelisш., Somatochlora fla
voшaculata v. d. Liпd. et Sympetгшn pedemoпtanшn Allioпi. 

Suг la сагtе ci-oontre, les localites щentionnees da111s !а Нste 
soпt desigпes pa1r des lettres. Les vШes soпt marquees par des 
petite roпds, le:s montagлes раг des triaпgles. 





)Кивко Р. Адамовић 

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ НАШИХ ГЛАЦИЈАЛНИХ 

РЕЛИКАТА 

Крајем ју ла 1945 год. посетио сам у једној екскурзији 

Сврљишке Планине и тамо нашао скакавца врсте Psoplшs 
stridulus L., чије испитивање даје извесне податке о нашим 

глацијалним реликтима. 

Испод самог врха Плеша (1327 ш. s. 111.), на терену 

осојном, каменитом, сувом. са доста ретком травом и са по

неким жбуном, било је у великом броју скакавца врсте 

Р. stridulus. Пашњаци на којима сам нашао ову врсrу налазе 
се у брдскопланинској шумској зони, а не у високопланин

ској зони, имају два прекида у вегетацији и биљни покри

вач који више одговара средтемним приликама него прили

кама у Северној Европи. На тим ливадама прикупио сам и 

нешrо биљака, мада је веh биЈIО касно за скупљање, које 

веhим делом припадају медитеранским врстама, Dr. П. Чер

њавскп, костус овога Музеја, је те биљке одредио, на чему 

му и на овом месту захваљујем. Од тих биљака овде наво

дим: Achillea clypeolata S. S., Ceпtaurea chrysolepis Vis., Kпa
utia 111aceoo11ica Grsb" Linaria italica Trev., Liпu111 Flavнш С., 

Polygala major Jacq-, Salvia lюrшiпuш L., Salvia officiпalis L., 
Vero11ica spicata !". ssp. orchidea (Gr.) Nay. Примерци ових 

врста, које су све медитеранске, били су сасвим развијени, 

у цвету. 

За ова иста места С, Пешровић. (16) и Л. АдаА10виh (1) 
наводе знатно више медитеранских биљних врста. 

Непосредно испод ових пашњака на Плешу налазе се 

велике површине са жалфијо'м (Salvia officiпalis L.). Ову ло
калност Л. Адамовufi. назива томиларом, тј. типичном биљ

ном формацијом медитеранске области, а цео овај крај сма

тра медитеранском оазом. 
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С. Машвејев (14) је на овим местима нашао две меди

тер.анске врсте птица: Oe11antlle l1ispa11ica L. и Parus lugu
bris Natt. 

Поред налаза тих јужних облика нарочито је интере

сантно што сам на истом месту пронашао и познату меди

теранску врсту зрикаваца Saga pedo Ра!!. (~Q Q). 
Скакавац Р. stridulus је распрострањен сву да на северу 

Европе и Азије, нема га у низијама Средње Европе, и по

ново се јавља, као на острвима, на планинама Средње и 

Јужне Европе: на Пиринејима, свима француским планинама, 

Алпима, сплетовима планина Балкана и на Кавказу [Якобсон 

i Бiанки (10), Schoch (20), Uvarov (22-26), Пыльнов 28, 29) [ 
То је распрострањење претстављено и на карти. 

Овако испрекидано ширење познато је не само код 

потенутих скакаваца него и код разних других врста живих 

биhа. Оно се може објаснити померањем врста за време 

леденог доба на југ и њиховим задржавањем као реликата 

на високим ш1анинама Европе и Азије. На овакву идеју 

дошао је још Дарвин (8). Данас су та схватања ушла у био
географију и излажу се, колико ми је познато, у модерним 

делима европске (Marto1111e 13) и совјетске (Бобринсниii, 

Зен,,евиц, Биршшейн, 3) биогеографске литературе. 

Познати руски ортоптеролог и зоогеограф Uvarov (23) 
објашњава појаву ове врсте и неких других врста скакаваца 

на Кавказу на овај начин: ,,У погледу пута којим су ови 

северни елементи дошли на Кавказ, могу бити две различите 

претпоставке: или су они мигрирали преко Балкана и Мале 

Азије, или су стигли на Кавказ директно са Севера у неко 

давно време када је клима Јужне Русије била хладнија и 

влажнија, што се могло десити у току грацијалне периоде. 

Пошто су многе северне врсте, као например: ... Р. stгidнlнs .. 
ван сваке сумње отсутне у Малој Азији, друга претпоставка 

изгледа правилнија ". 
Uvarov је у овом раду покушао да објасни појаву овога 

скакавца само на Кавказу и овда је могао изнети и ону прву 

претпоставку да је Р. stridнlнs можда дошао са Балкана. 

Међутим, кад хоhемо да објаснимо појаву овога скакавца 

на свима планинама Европе, (да објаснимо проблем у целини) 

онда би изгледа требало усвојити једино ону другу прет-
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поставку, која се и Uvarovu чири правилнија чак и за сам 
Кавказ; тј. да је Р. stridulus и на Кавказ и на остале поме
нуте планине па и код нас, дошао са севера за време гла

цијалне периоде и задржао се као глацијални реликт. 

Buresch и Arndt (5) наводе низ врста које они сматрају 
за глацијалне реликте у Бугарској и Македонији и то из 

више група, али не спомињу ни једног правокрилца, сматра

јуhи да фауна ортоптера није довољно испитана. 

Код нас су поред врсте Р. stridulus наiјене још две врсте 
ортоптера које се могу сматрати као глацијални рели«ти. 

Панчиhу (15) је био познат скакавац Goшphocerнs siblricos L., 
са Јавора, Зшпибора, Копаоника и Балкана. Ова врста је 

типична за Северну Европу и Азију, док у осталом делу 

Европе живи само на високим планинама. О. Гре6енииukов 

је нашао тог скакавца на Олимну на 3.000 метара, а на пла
нини Караџици на 2.200 метара висине врсту Podisшa frigida 
Boh., која је нађена још и на Родопима на 2.000 метара 
(Ebner. 9). И овај скакавац има исти тип географског распро
страњења као и претходна два. 

Сви ови реликти ограничени су нод нас на високе су

балпис!{е пашњаке, чије еколошке прилике, особито један 

прекид у вегетациј11, густа трава, веhа влажност и нижа тем

пература, одговарају донекле приликама на северним ли

вадама. 

Мада је врста Р. stridolos у Француској доста позната 
у планинском региону на местима необрађеним, средње висине 

(Cl10pard, 19) ипак ми изгледа да пронглазак ове врсте на 

· пашњацима Плеша, које Л. Адамовuh сматра медитеранском 
оазом, где сам нашао и медитеранску врсту S. pedo, заслу
жује посебну пажњу. 

Има података да поједини примерци S. pedo продиру 
на север до Беча (Tuшpel, 21), Цвајма (Wachtl 6) и до Будим 
Пеште (Pш1gur, 18). У лето 1946 године нашао је О. Гребенtu 1tu
ков једну женку ове врсте у Делиблатској Пешчари. Али из бли

же околине Београда није познат например ниједан егземплар 

те врсте и поред великих збирана ортоптера, које су годинама 

С!{уnљане на том терену. Према томе као природна северна гра

ница распрострањења врсте S. pedo код нас може се сматрати 
ивица реона у коме је она још доста обична. Изгледа да та 
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граница пролази негде на ширини Алексинца где је ову врсту 

нашао Пан'fиh. Ширење врсте S, pedo у нашој земљи није 
довољно испитано. Отуда је за Балкан хипотетична северна 

граница ширења дата на карти. Можда се овде ради о про

дирању ове врсте Вардарско моравском долином, али за то 

имамо мало података. Продирање медитеранских елемената 

овом долином констатовано је код нас за бескисмењаI<е 

уопште (Apfe!Ьek, 2) а посЕ бно за хемиптере (Нормиљев 11 ). 
- У Шпанији се медитерански елементи подижу до најви

ших врхова (Uvarov 26). Можда овакву појаву имамо и на 

Балкану. - За сродну врсту Saga vittata Fisch. Панчић каже 
да живи код нас на планинс1<ом шибљу и наводи као нала

зиште Ртањ. Било би интересантно испитати јављање и 

једне и друге врсте на нашим планинама и видети колиI<о 

се и на ту појаву може применити оно објашњење I<oje је 

дао В. Маршuно ( l 2) за јављање неких степсI<их форми си

сара на нашим планинама у Јужној Србији, наиме, њихово 

продирање за време сушног периода и широI<ог распростра

њењя. степе у квартару. ОваI<о објашње1ье дао је и Uvarov 
(25) за појаве усамљених група степске врсте Sphingonotus 
coerulaпs L. у Средњој Азији. 

Али не зависно од свега тога СврљишI<е Планине се 

свакако налазе у реону ширења врсте S. pedo. 
Р. stridu\us је нађен, значи, у једној оази·медитеранскоr 

биља, заједно са S, pedo, медитеранском врстом, која је ти

пична за топле и суве пределе. Што се тиче детаљнијег 

одређења планинсr<их стација у којима живи Р. stridulus 
разни аутори дају различите податке. У Русији су то суве 

ливаде и каменита, необраl1ена места (Якобсон, Бiанки); исте 

податке имамо и за Француску (Fiпot. 27, Chopard); за Швај

царску се наводе "топли обронци са травом" (Scl10ch, 20); 
док у Немачкој ова врста живи па влажним, бујним rтанин

ски м ливадама ( Ttimpel, Bruппer). Значи да се ова реликтна 

форма на више места задржала и то под различитим усло

вима, који се разликују и од оних на Северу. Ово се не би 

мог ло реhи за друге две поменуте ре.•IИктне врсте О. siЬiri

cus и Р. frigida, које живе само на високим планинским 

ливадама. 

За коначно објашњење јављања врсте. Р. stidulus на 
описаном месту, као и за одговор на питање да ли је ова 
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врста, живеhи у тако различитим стацијама претрпела извесне 

промене, и у чему се оне састоје, биhе потребна још многа 

испитивања. 

На крају, и не на последњем месту, сматрам за при

јатну дужност да се и овом приликом захвалим Владимиру 
Мартину, шефу Биолошког института у Сарајеву, који ми 

је СI<ренуо пажњу на овај проблем и uомогао у његовој 

обради, као и Олегу Гребеншчикову, кустосу овога Музеја, 

који ми је ставио на расположење још· не објављене податке. 
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РЕЗЮМЕ 

Ж. Р. Адамович 

К познанию 1на:ших Јrе,щниковых реликтов 

Автор 'Считает вид Psoplшs stгridulus L. лещ::никовим релик
rом в Сербии ,иза-за "бореально-альпийского" типа его рас
пространения. В данной работе описана находка этого вида 
на СврЈшшких Горах (вершина Плеш 1327 111. s. 111.). ОбЈ1асть, 
где найден этот вид, наш ботаник Л. Адамовиh (1) считает 
ме.д!итеранским оазисом. На этом же месте най:ден ср~едоземно

морский вид Sag·a pedo Pall. 2 Q Q . Надо о'I'ме1°и1ъ, что вид 
Р. stлidulus L. найден в подобной обста1новке, в то время 1<а1< 
два других вида - Goшphocerнs siblrious L. и· Pюdisшa fгig·icla 
В011., которые, также считаются Јrедниковыми: рељш<Тами, -
встречаются у нас тоЈљко на высокогорных лугах, экологиче

ские ус.rювия которых соответствуют услови:ям севера Ев;разии 

RESlJME 

L'cspcce fЈгор!шs sћid11lнs L. est coпsideгee раг l'анtенг 
comme нn гelicte g·lacial е11 Seгble, parce qн'elle est герапduе 
seloп le type "bo•гealpiqнe". 

L'aнteнi· decrit daпs cette etude Ја decoнverte de cette espe
se daп,s les Moпtagпes de Svгljig· (Svгljiske Pla111iпe), le somшet 
Ples - 1327 шetres. 

La regioп ой а ete decouveгte cette espece est co11side1·ee 
раг поtге botaпiste L. Adaшovic (1) сошше ш1е oasis 111есЬlепа-
1ч~еnпе. 

Ан шеше eп(iгoit а ete eg·aleшeпt troнvee l'espeece medi
teпa11e1111e - Satg·a pedo Ра!. II est iпteгessant а поrег que l'es
pecc Р. stгidнlнs Ј. ait ete clecoнveгte dans ш1 tel milieu, taпdis. 
qне les dенх анtге:s especes - Gomphoceг,нs siblгicas L. et Po
disma fi"ig·ida Boh, coпsideгees de шеmе со1ш11е des relictes i~·Ja
ciaнx, п'existent daпs notre pays qне dans les pres des lшнtes 
шопtаg-пеs, dont les coпditioпs oecolog·iqнes c,orrespoпdeпt ,'\ 
celles dtt пшd de \'Енгоре et de l'Asie. 
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ФЕНОЛОШКА ПОСМАТРАЊА НА ПОЉСКИМ 

СТЕНИЦАМА У ОКОЛИНИ БЕОГРАДА 

Ентомофауна uколине Београда мало је испитана. У 

сиромашној ентомолошкој литератури, која се односи на пред

ратну Србију, спомињу се инсе.кти из околине Београда, али 

у тим је пописима врло мало фенолошких података, док је 

овај рад намењен скоро искључиво сређивању фенолошкоr 

материјала. У раду је наведено 60 врста сувоземних пољ
ских стеница, које су скупљене у току једног месеца (од 11 
01<тобра до 11 новембра 1945). Међутим, општи списак суво
земних Het.eroptera за околину Београда, који може бити из

двојен из радова G. Horvatli-a, Н. Дивца и Н. Кормилева 

садржи свега око 200 врста. У поре!јењу с тим мој списак 

показује, да је јесења популација пољских стеница у око

лини Београдg веома богата врстама и заслужује да буде 

проучена . и објављена као грађа за фенологију, иако у 

списку скоро нема нових врста за околину Београда. 

Лето 1945 године било је необично сушно. Услед тога 
су наступиле знатне промене у ритму живота разних других 

инсеката. Многе обичне врсте нису се уопште појавиле, док 

су се друге појављивале и изчезавале раније или касније него 

обично. Међутим стенице су биле веома многобројне, тако 

да сам од 1 јуна до 20 септембра за време кратких и нере
довних екскурзија скупио 150 врста, а нисам опазио никак

вих знатних промена у упоре!јењу са другим годинама. 

Крајем септембра и почетком оюобра падале су трајне 

и хладне кише. Средња температура пала је до + 8 С. Око 
10-or октобра разведрило се. Температура се попела и тер

мометар је у подне показивао до + 22 С у сенци. Јутра су у 
почетку била хладна ( + 4 С), али после је јутарња темпера
тура скоро увек била изнад + 7 С. 
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Инсекти су оживели. За време екскурзије 11 октобра 
пао ми је у очи доминантан положај, који су заузеле стенице 

међу другим редовима инсеката. То ме је наеело- на мисао 

да скупим и средим податке за фенологију Heteroptera и да 
потражим објашње[ье њиховој доминацији. Извршио сам 24 екс
курзије. Трудио сам се да после екс1<урзије обавезно монтирам 

за збирку по један примерак rд сваке ухваI1ене врсте ради 

података за њихову фреквенцију. Бројно стање појединих 

врста у току екскурзије обележавао сам у дневнику на при

митиван начин, речима: обичан, није реда~<, редак. Екскур

зије су трајале обично око 2 ½ сата (од 11 до 13 ½) и биш' 
су ограничене у простору. Обилазио сам одређен терен у 

Кошутњаку, али у различитим правцима, трудеhи се да 

пронађем ту што више јесењих врста. 16 оюобра скупљао 
сам изме!1у Ресника и Макиша, 23 октобра ишао сам Н:::! 

Авалу. 

Водене стенице и стенице под кором дрвеhа нису узи

мане у обзир. ' 
Резултати снупљања приказани су у таблици, која је 

рађена тачно на основу збирке. Одређивање је извршено по 

Stichel-y (5) и проверено је по збирци Природњачког музеја 

у Београду, коју је одредио Кормилев. 

Пријатна ми је дужност да на овом мес-r у захвалим 

Директору музеја Др. Б. Милојевиhу и кустосу Б. Петрову 

који _ су ми дали моrуhност да с_е користи 1-1 музејском збир

ком и литературом. 

· Време од 11 октобра до 11 новембра поделио сам у 

тр1-1 периоде. како је то наведено у таблици. 
1 периода од 11 до 20-Х са 10 екскурзија. 

11 периода од 21 до 31-Х са 8 екс!{урзија. 
Ш периода од 1 до 11-XI са 6 екскурзија. 
За сваку периоду наведен је број дана у којима је до

тична врста била пронађена. Затим у четвртој рубрици са

општени су подаци о фреквенцији. У нету рубрику дошли 

су подаци о последњем пресвлачењу, а на !{рају додате су 

још две рубрике за примедбе о променама у боји и вели

чини јесењих примерака у пореl1ењу са летњим. 
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Овакав преглед грађе даје ми могуhности да поделим 

овогодишњу јесењу хетероптерофауну на 6 фенолошких ти
нова. Вероватно да he за извесне врсте сгеюща ова ПО,!Ј.ела 

остати непромењена, док друге врсте после нових испити

вања могу оити преведене у друге типове. 
1) У први тип долазе оне стенице које су бш1е мање 

више обичне лети, остале обичне и у току јесени · и· пока
зале јасни јесењи диморфизам, тј. да су њихови јесењи при
мерци имали другу б_оју или друге димензије. Овој групи 

припадају: PeriЬalus vernalis, Carpocoris. pudica, Palotneпa pra
siпa, Dolycorys baccaruш, Mesocerus ·margiпatus и донекле 

Lygus prateпsis и L. kalmi, код којих касно у јесен преовла

ђује тамна аберација. 
2) У други тип стављам оне стенице које су у свему 

биле сличне стеницама из првог типа, али без уочљивих 

промена. у изгледу јесењих примерака, као што су: Grap
hosoma italicum, Rhopalus parumpuпctatus, Stictopleurus cras
sicornis, S. abutiloп, Pyrrhocoris apterus, Spilostethus equestre, 
Oxycoreпus collaris, Perithechus ge11icul1,1s, Nalis apterus, N~ ferus, 
N. rugosus, Adelochoris liпeo\atus. 

· 3) Треhи тип сачињавају врсте, које су биле веома 
обичне Ј1ети, ишчезле у почетку јесени, али су се поново 

појавиле· касно у јесен услед дуrотрајнQг "циганског" лета. 

Тако су биле yxoalleнe само једанпут, и то у новембру: Eury- · 
dema ornata, Aphaппus (Raglius) a!Ьomaculatus, Neides favosus, 
а наро чи го Halticus pusillus .. 

4) Четвртом типу одговарају. врсте I<oje су опет биле 

обичне лети и у <;амам почетку јесени, али су и поред по- -
вољних временских прилика ишчезле пред крај 01<тобра, као 

напр. Eurygaster at1striacus, Апсуrоsоша a!Ьolineatum, Carpo
coris lt111t1\atus, Eurydema festiva и Camptopнs Jateralis. 

5) Пети тип састављен је од врста _које су биле· ретке 
лети и остале су ретке у јесен. То су на пример : Zicroпa · 
coerнlea, Steпocepha]us alblpes и др. 

6) За шесту групу остављам оне примерке . које нисам 
нашао лети, него тек у јесен. Тако су: -Dacypus eпans и Da
cypus globнlifer били ухваhени само у· новембру. 

Понављам још једном да се наведена надела стеница 

не може сматрати као утврђена стална фенолошка подела,. 

rласющ Природња,1ког мувеја Б 1--? 20 
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HETEROPTERA УХВАЋЕНИХ У ОКОЛИНИ БЕОГРАДА У ЈЕСЕН 1945 

Ј-1 А 3 и в 

Eurygaster austriacus Lap. 
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8 Eusacoris incospicuus Н. S. 3 5 оби·чна 
1

није нису нису 

·---,--, 1 1 1 1 1 

9 PeriЬalнs vernalis WIH. 3 5 1 било је 1trањи 1 тамније 
______ 1 ______ I ___ 1 1 

1

_1_0_~ PeriЬalus sphacelatt1s f. 1--=---~Ј~ ;;Ј~а I није I нису I нису --------I 

1 з i· -11 Staria lнnata Н!ш. 
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1 
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1--,-~-------------1--1---1----1---- 1 , ________ , 

16 Palomena prasina L. 

17 · Rhapl1igaster nebнlosa Poda 

18 Eurydcma ornatum L. 
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19 : J:urydema festivuш L. 1 1 1 1-
--- --- ---

20 Eurydeшa oleraceum L. 1 2 -

--- .. -'--------

21 Zicrona coerulea L. 
' 

l 1 -

--- --- --- ---

22 Mesocerus margiпattts L. 4 6 1 

---- ---

23 Stenocephalus a!Ьipes F. 1 - -

--- --- ---

24 Carnptopus lateralis Germ. 2 1 -
--- --- -·-- -
1 25 Corizus hyo-sciaшi L. 2 2 ! 

1~1 ------ ---
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~. s:,t,p\oщ"' шsskoш!S L. . . __ s_ --6- 5 . '''''"' '"" је • 1 . ·· 1 -----1 

28 .. ~ Stictopleurus abuti!on Rossi 2 Ј · 1 3 1 • ? • \ • 1 
' ___ ! ___ --- • 1 -----1 
1 

Pyrrhocoris apterus L. 5 1 6 2 " било је " 1 • 1 . 

-------- -----. 1 

29 

' 30 Spilostethus equestris L. 1 1 3 1 н~је ретRа није • 1 . 1 ·-1 -- 1 ! . 31 Nysit1s sp.? ,, Г - - ? _ ? , ? ? 1 

-1 - 1? - . 1 32 Nysit1s lineatus Costa 3 ? ? ? 

--1--------------1-. --1--. 1--,----1 1 1:---с--1-------1 

33 lschnorhynchus resedae Panz. 
није ретRа 
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--·--------------1--1--1--1 1 1 1 

обична, али · 1 34 Oxycorenus paJ\ens Н. S. 5 
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35 
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Rhiparochromus cћirarga F. 
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1 ~ 1 N,ы, kшs L. 

47 1 Triphleps majuscнla Reнt. 
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веh као груписање стеница. према њиховом понашању у 

јесен 194).rодине. 

Потребна су посматрања у току низа tодина да би из 

ових случајних података могле бити издвојене сталне појаве 

и утврђена фенолош1<а правила за стенице. 

У току скупљања, веh у самом почетку, обратио сам 

пажњу на однос између броја врста стеница и тврдокри

лаца. Тај однос, ако се узме у обзир целокупан број врста 
стеница и буба у разним реонима: наше земље, треба да буде 
1 :8 тј. на сваку врсту стеница треба да дође 8 врста тврдо
крилаца. Нисам испитивао тај однос у току овог лета, али 
судеhи по материјалу који је скупљен овог лета и смештен 
на памуку, број врста тврдокрилаца скоро је увек био не

колико пута веhи него број врста стеница; 

Међутим у току ове јесени никад нисам м_оrао да ску

пим за време екскурзије више врста тврдокрилаца него сте

ница. Обично је тај однос био 1 :2~ али пред крај посма
трања (крајем октобра и почетком новембра) стенице су по

бедиле .r:a великом диференцијом. Према томе може се прет
поставити да стенице имају веhу способност прилагођавања 

временским неприликама. 

Важно је да се утврди откуд њима та способност? 

Изгледа ми да је она везана за начин њиховог развијања. 

Стенице имају непотпуну метаморфозу. Инстикти њихових 

младих, су деhи бар по куhној стени ци, исто су тако добро 

развијени као и код одраслих. Стенице које нису завршиле 
,метаморфозу зtiajy да се кријУ. у рупе као одрасле. То даје 

~теницама могућност да се паре пред јесен ~ да полажу јаја,. 
јер се њихов. нараштај слободно развија кријуhи се у хладне 

ноhи у разне пукотине заједно са одраслима. 

Врло је важно у току зиме и раног пролећа утврдити 

да ди стенице презимљују само као одрасле или је и под

младнк исто тако способан ла преживи зиму. Али то he бити 
лредмет другог рада. 
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ФЕНОЈЮГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПОЛЕВЫМИ 

КЛОПА.МИ ОКРЕСТНОСТЕй ГОР. БЕЛГРАДА 

Владимир Мартино 

В статье приводятся результаiЈы фенОЈюгичеоких њаблюде
ний над 110.1евыми клопами (Hetero,pteгa) окрестнбстей гор. 
Белг~рада, в период "бабьего лета" от 11 <жтобяря до 11 ноября 
1945 года, наступившего после чрезвычайно сухрго лета и хо. 
лодноrо и дождЈrивоrо начала оаени. 

Резулqтать1 наблюдений изложе-ны в таблице. В ней п,ри
uодится ЧИС,710 дней, В КОТорые да!ННЫЙ ВИД был обна,руЖеН,, 
данные о фреквен1Ции, последней л~и1ньке, ,перем~ене окраски и 
величины экземпляров. 

Этот обзор дал возможность произвести предва1рiИтеЈљное 
· разщелени,~ клопов на шесть фенолоrгичеюких т~и1rюв: 

1. Виды обычные, с оди,на1<овой фреквенцией летом и 
..__ осеньы, но с выраженьш осенним диморфизмом. 

2. Виды обычные, с. :О,ДИ1Н1аковой фрекве,нцией летом и 
осенью, но без выраженного осеннего диморфизма'. 

· 3. Виды с высокой летней фреквенцией; исч~езнувшие в 
начале осеF!!И и вновь появ1Ив1шие:ся ,с теплым, ,,бабь,м летом". 

4. Виды обычные в пер!Иод лета :и ~нача,ла осени, но ис
чезнув!Шие в конце осени, несмот,ря на благоттрият,ные усло
вия ПОГО\ЦЫ. 

5. Виды. с малой фрекв~енцией и летом и осе,нью. 
6. Виды не встреча·вшиеся в течении лета, а появlИв'шиеся 

лишь поздней: осенью. ' 
Автор констатИ1рует 1необычайно .высокое число видов 

.КЛОПОВ В период "бабьего лета", ПО сра!ВНСНИ!О С ТаКОВЬIМ Же· 
жест11<0крылых (Coieoptera)-s,мecтo нормалыного отношения 
приблизительно 1 :8 в пользу Со!еорtега, коНIСтати,ровано отно. 
ш~ение 1 :1, а в конце "бабьего лета" число видов клопов пре-, 
высило на мНОЈ::О чи•сло видов ·жесткокрылых. Эm явЈrение а,в- , 
тер mриводит в связь с лушчим биологическим 1приспособле- · 
нием клопов в отношениии небл,агоприятных метеор,ологиче--
ских, условий. ' 



,., О. Гребеншчиков 

ПРЕГЛЕД РАДОВА НА ПОЉУ ПРОУЧАВАЊА 

МАХОВИНА У СРБИЈИ*) 

Према Ж. Јуриutићу прву маховину из Србије објавио 

је А. Гризебах (цит. литер. 1) под именом Madotheca· navi
cularis N. Е., коју је убрао 1839 године на кречњачким сте

нама на Дунаву, када је кроз Србију путовао. 

Ј. Ланчић у својим многобројним флористиуким радо

вима мало је пажње посветио маховинама и само у три своја 

дела. наводи краће спискове маховина (цит. литер. 2, 3, 4). 
Међутим, он је скупљао доста маховина уз помоh Сретена 

Пеливановиhа, професора гимназије. Један деq његових ма

ховина био је послат ради одређивања· Hampe-y, Ludwig0 y и 

Limpricht-y, али је· већи део ос;тао неодређен. · Ни оне одре
ђене маховине нису биле објављене, а цео материјал се на-
лаз~о у хербару Велике школе у Београду. · 

Отпри.тrике од године 1885 почели су скупљати и про
учавати маховине Живојин Јуришић, професор гимназије, 

Миливоје Симић, професор гимназије у Врању, а доцније 

директор гимназије у Крагујевцу и Данило Катиh, професор 
гимназије у Крагујевцу. Њима су помагали у скупљању ма

ховина Светозар Обрадовиh (из Горњег Милановца), Милан 

Дим.итријеdиh, професор гимназије, као и Јова1:Ј Цвијиh, про" 

фесор · Велике школе у Београду. · 
Око 60 врста скупио је·и одредио Спира Димитријевић, 

професор гимназије у Нишу. ' · 
Материјал, прикупљен Од целе ове групе научника на-. 

лазио се већим делом у хербару Велике школе. Одређен је 

делом, од страних стручњака (Limpricl1t и др.) а _делом и од 
М. Симића, Ж. Јуришића и Д. Катића. , 

~) Подаци ~ · радовима до 1899. го.дине наводе се по М. Lимиhу, 
Ж. Јуришиhу и Д Катиhу (гл. цит. ,1щтературу). 
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Као резултат делатности поменуте тројице стручњака 

јављају се у штампи низ радова. М. Симиh објављује у "Изве

штају врањске гимназије" рад "Неколико криптогамских би

ља·ка у околини Врањској" и то у три маха, у годишњацима 

1895-96, 1896-97 и 1897-98. 
Нешто доцн_ије .Ll.. Катиh даје "Прилог криптогамској 

флори околине _Крагујевца" у Извештају Гимназије Кнеза 

Милоша у Крагујевцу, у четири свеске (7). 
· Године 1901 М. Симиh и Ж. Јуришић да1у у "Споме

ници Српске Академије Наука" два врло важна рада, који 

обухватају све што је до тада ураlјено на пољу истраживања 
маховина, дајуhи спискове свих дотле пронаlјених маховина 
на тер~порији Србије. ЗанимЛ;,иво је да су у истој свесци 

,,Споменице" отштампана, је,i:(ан за другим, та. два по садр

жини скоро истоветна рада, под насловима "Прилог флори 

маховина у Србији" од М. Симиhа (10) и "Прилог п~знавању 
маховина· у Србији"· од Ж. Јуришића (8). Јуришиhев списак 

' ' 

је ипак рпширнији и садржи 176 врста правих маховина и 
24 хепатика, док су у Симиhевои раду наведене за Србију 

132 врсте само правих маховина. . . 
У ffстом периоду објављено је нешто и у иностранству. 

Наиме, Матоушек (Matouschek Franz) објавио је у два маkа 

спискове маховина које је он одредио, а које ·су му биле 

nослате из Србије од Ђуре Илиhа, професора из Лесковца 

~ 65 врста (6), и од Луја Адаr.,овиhа са Старе Планине и 
опет од Ђ. Илиhа из околине Стајковца (9). 

Године '1904 Д. Катиh је дао још један преглед српских 
маховина· (12), у који је ушло све што је нађено, после 

објављивања радова Симиhа и Јуришиhа у Споменици Ака

демије. Тај дакле преглед обухвата период од 1899 до 1904 
године. У · овај списак унесене су и све маховине што је • 
одредио и објавио Матоушек у Немачкој (6, 9). тако да у 
овом раду имамо и све његове податке на српском језику. 

Још касније, 1907 године, даје Д. Катиh још један рад 

"Ситни прилози флори Србије" (11), који садржи 21 принову 
за флору маховина Србије. За време од '1904 год. па· до 
данас није изашао никакав преглед. 

У размаку од 1904 до l 9IO год. на маховин-ама су ра
дили само Д. Катиh .й. Њ Кошаниn. Д. Кttтиh објављује у , 
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часопису "Hedwigia" Вeitrag z. Moosflora v. Serblen (16), а 

годину касније, 1909 - ,,Приложак маховинсксј флори Ср

бије" (17)- изузимајуhи у овом раду оне врсте, које су уне
сене у преrходни рад у часопису "Hecwigia", а којим наш" 

Музеј, нажалост не располаже. 

У том прилошку објављене су маховине из околине 

манастира М~насије, Деспотовца, Темске и са Власине. У 

У другом раду ,;Власинска тресава и њезина прошлост" (19) 
наводи приликом описа тресаве и све врсте маховина, које 

је тамо цронашао. То је био последњи Кати1'1ев рад. 
Н. Кашанин у истом размаку времена објављује низ ра

дова од којих су два посвеhена специјално маховинама -
,,Маховине са Голије и њених огранака"(15) са врло интере

сантним списком, у коме су и неке ређе врсте, и "Das vor
hoiцmen v. Polytrichum alpinum L. auf еiп Hocl1шoor iп SerЬieп" 
(14). Овај други рад претставља кратко саопштење о на
лазу ове маховине на планини Голији; код Даиhског Језера. 

У радовима "Даиhско Језеро" (13) и "Власина" (18) Н. 
Кашанин само спомиље неколико врста маховина, које је 

пронашао на тим локалитетим8. Најз,ад у- раду "Елементи 

власинске флоре" (20) наводи у ,оквиру опширног флорис~ 
тичког списка 95 врста маховина са Власине. 

После 1910 наступа вепики прекид у истраживаљу ма

ховина. П. Черњавски у два своја рада (21, :22) спомиње не
колико маховина са Блаца и Власине. Прилично велиrш ма

териЈ'ал прикупљен је од Н. Ранојевиhа, али резултати нису 

објављени. 

Л. Г1ихлер у раду о хепатикама на дрвеhу Југославије 
(23) наводи .1 9 врста хепатика за Србију, а у раду о махо
винама околине Охрида (24) 'даје узгред и неколико пода
така за поједина налазишта у Србији. 

У ТОКУ ПОСЈiедЊИХ ГОДИНа (1943-1949), иако Није иза
шао нн један штампан рад о маховинама Србије, радило се 

много на прш(упљању материјала. Највише заслуга на том 

пољу имао је· покојни Т. Сашка, инспектор Ботаничке баште 
у Београду, који је прикупио огроман хербар маховина, f,оји 

се налази делом уПриродњачком музеју а·делом у БотаничI<ој 

башти Универзитета у Београду.. У штампи је и његов ис
црпан рад о маховинама из околине Београд'а (25) у КОМ!: 
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наводи 144 врсте. Т. Сошка је располагао и са великим 

бројем необјављених ф.,юристичких спискова ~аховина из 

Србије. 

У хербару Природњачког музеја налази се материјал и 

осталих скупљача и приложника тог Музеја. Овде наводимо 

списак скупљача хербара маховина Природњачког музеја 

(с.амо са територије Народне Републике Србије, са Војво

~ином и Косметом) .до године t948, са одrоварајуhим пода
цима о месту прикупљања (по азбу1Џ:1ом реду). 

Брзаковиh: Копаоник 

Глиш'иh М.: Врњачка Бања, Гоч 
Гребеншчиков О.:' Околина Београда, Космај, Дели-

блато, .Копаоник, Ртањ, Стара Планина. 

Гроздиh (Dr.): Врња~ка Бања 
Живковиh А.: Врњачка Бања 

ЈанковиЬ (Dr.) Јошаница, Шиљина Глава (На Ибру). 

Јуришиh ·ж.: Околина Београда, Вукановци (Подриње), 
Ужице, Дервента, Рача, 3Јrатибор, Торник, Лозница, 
Селичевица (Ниш). 

· Катиh Д.: Рашка 
Кош анин Н.: Власина, Голија, Кара Никола 

Кр и rе р Б.: Околина Београда 

Линдтнер В.: Ужице 

Меанџија Н.: Околина Београда 
Н. Н.: Мокра .Гора 

-~-

Панчиh Ј.: Околина Београда, Ниш, Црни Врх, Ртањ 

РајевСI<И л.: Околин:а Београда, Копаоник, Сува План иш, 
Рајиh Н.: Рудник, Крагујевац 

"РанојевиЬ Н. :~ Околина Београ,11а, Манастир Рача,. Ко
паоник, Гоч, Крепољин, Стара Планина, Пирот 

Рудски И.: Копаоник, Крагујевац, Котленик, }I{пијеб, 

Мокра Планина (Космет) 

Симиh М.: Околина Београд~, Букуља, Ковиљача 

Со шка Т.: Околина Београда, Дели блато, . Копаоник, 
Шабац, Ртањ, Радочела, Дивчибаре, Рековац, Цицељ 

Черњавски П.: Околина Београда, Обедска Бара, Космај. 

Мајданпек, . Копаоник, Власина, Јрстеник, Столови 

(Краљево), Ђердап, Дивчибаре, Боrиhевица (Пеh). 



... 
Преглед радова на пољу проучавања маховина у Србији 319 · 

Од године 1947. почело се са прикупљањем материјала 

за хербар новооснованог Еколошког института Српске ака" 
демије наука. Међу осталим прикупљен је и прилично ве

лики материјал маховина из Србије и то са ових локалитета: 

Бесна Кобила (Врање), В.11асина, Голија, Дебели Луг (Уни

верзитетска Домена), Дели блато, Дивчибаре, Голија, З.11атибор. 

Копаоник, Кучај, Оетрозуб, Стара Планина, Сува Планина. 
Скупљачи ~у били: Веселичиh Л., Гребеншчиков О., Јанковиh 
М., Јовановиh Б., Миловановиh Д., М.ишиh В., Линдтнер 
В., Павловиh 3., Рајновиh Ј., Рајевски Л., Сиrунов А., 

Черњавски П., као и студенти Пољопривредно-шумарског 11 
пrиродно-математичког факултета. -

Овај материјал привремено се налази у Природњачком 

музеју. 

ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ О МАХОВИНАМА СРБИЈЕ 

ОД !859'ДО J9i9 ГОДИНЕ 

(укључујући и радове опште:флористичкоr ипи биљноrеоrрафскоr 
карактера, у којима су споменуте ипи наведене 

и маховине из Срб~~ 

* радови специјално о маховинама. 

0 - радови општег карактера са освртом на 

маховине. 

· Б. 314 - бројеви Ботаничке библиотеке При

родњачког музеја, ако књига гостоји. 

о. Grisebach А. 1844. - ,,Spicilegium Florae rt1melicae et bit-. 
hynicae" (Brunsvigae, 1843, 1~44). 

0 Pancic ]. 1859. ~ ,,flora der Serpentinberge in Mittelser-
Ьieп'' (Verhaпdl. d. Zool .. Bot. Gesel. 
IX-1850, Wien). Б. 294. (споменуте су 5 
врста маховина). 

* Pancic ]. 1861. - ,,Zur Moosflora d. nordostlicl1e11 Bana-
tes" (}'erh. d. Zool. - Bot .. Ges., Wien 
XI 1861). 3. :Ј,.88. (Односи се углавном 
на садашњи румунски део планинског 

Баната и део Ђерлапске Клисуре. · Спи
сак маховина без подробнијих подагака 
о налазишту). 
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0 Pancic ј. 1863. - ,,Живи песак и биље што расте на 

њему'' (Београд, 1863) - (наводи 7 врста 
маховина). 

* Cuмuft М. 1895 - 1898. - ,,Неколик.о криптоrамских 

биљака у околини Врањској" (Извештај 

Врањске гимназије за год. 1895 - 1896; 
1896 - 97; 1897 - 98; Врање) Б. 153, 154~ 
155, 320 - (опширнији списак маховина 

околине Врања). 

* Matouschek F. 1889. - ,,Beit,rag z. Mooskeппtпis v. Sudser
Ьieп" (Verh. d. Zool. -Bot. Ges. XLIX 7 
-рр" 38~ - 390, 1899) З. 388, 49, (списак 

одређених 65 врста из околине Лесковца, 
од проф. Ђуре Илиhа). 

* Kaгnuh Д. 1898 - 1903. - ,,Прилог криптоrамској флори 

околине Крагујевца'· (Извештај гимнаа 

зије Кнеза Милоша у Крагујевцу 1898 
ДО 1899; 1899- 1900; 1900-01; 1901 ДО 
1903) Б. 322, 323, 324, 325. (Опширнији 
спискови маховина околине Кра~ујевпа). 

* /Иatouschek F. 1901. - ,,Bryologiscl1-Floristisches aus Serbie11" 
(Allg. Bot. Zeitsclн. 1901, N 2/рр. 21-22) 
в: 1046/7 (списак маховина са Старе Пла
нине од Луја· Адамовића и из Стајковца 
од Ђ. Илиhа). 

* .jypuшuh jf(. 1899. - ,,Прилог rш-шаваљу маховина у Ср~ 
бији" (Спом. Ср. Акад. Наука XXXV, 1899) 
Б. 333. (Врло важан и садржајан рад о 
маховинама Србије. Рад износи 13 страна, 
са историским прегледом истраживања 

маховина у Србијf,Ј и систематским спи-

* Cuмaft М. 

. ском свих до сада пронађених врста, тј. 
до год. 1899, са налазиштима). 

1899 (1901) .. - ,,Прилог флори маховина у 

Србији" (Спом. Ср. Кр. Акад. ·наука 
XXXV, 1901, сгр, 47.) М. бр. 8. (Један од 
најважнијих радова о маховинама Ср

. бије, са краlшм исrоријатом и системат
ским списком, са налазиштима); Рад на

. писан 189
1
9, штампан 1901. 
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/ 
* Kaffiu"fi Д. 1907. -,- ,,Ситнији црилози флори Србије" 

(,,Наставник" књ. XVIII. св. 5- 6, 1907). 
Б. 329. 

* I(aгnufi Д. 1907. - ,,Прилог граlји за · флору бриофита 
у Србији" (,,Прасвет. гласник" 1907, Бео
град) Б. 326,. (Врло важан рад : опширан 
списа!{ маховин.:Ј Србије и преглед свега 

што је урађено од 1899 до 1904, Износи 
свега 12 страна~ 

о КошаниFЈ Н. 1908. - ,,Даиhско Језеро, хидробиолошка сту

дија" (Гласник Ср. Кр. Акад. Наука LXXV 
(30) 1908) Б. 372. (Споменуто и неколико 
црста маховина са језера). 

'~ Kosanin N. 1908. - ,,Das Vorko111111en von Polytrichurџ а!-. 
pinuш L. 1:1uf ein Hochmoor in Serblen" 
Б. 373. (Iiedwjgia, Bd. XLVIII;1908, Dres
deo) (2 стране, с1:1општење о налазу код 
Даиhског Je~ep;:i на Голији). 

* Ј(ощqнтщ Н. 19U3 .. - »Ма,ц>Вине са Голије и њених огра
нака" С,Н;:~.ставник-" књ. XIX, 1908 и »Hed
v,rigia" Bd. XLVШ,, (1908, р, 208) Б. 374. 
(Инте pecaliT&li сци сак, са рtlјим врстама, 
3 стрflне). 

* Katit, D. 1908· (?) ,,_ ,,Beitrag z. 'Мoosflora v, Serble11" 
(Hedwigia Bd. 4,5, 1908 ?). Нема у библио
,теци музејi:1, 

* .J(щn.ufi Д. 1909. :- ,,При;щжа_!{: маховинској флори Ср-

бије" (,,Настаеник" књ. ХХ, св. 7 -1, 
Београд, 1909). Б. 330. (Списак маховина 
ЦЗ 01{0,IJИlie Мацастира Манасије, Дес[Јо
ТО,ВЦI!, ТемсЈ<е и са Власине, без оних 
врра које су ){щле у рад Катиhа у "Hed
wigia" Bd. 4[?). 

Р Кашанин Н. 191Q. - "Власица, би1рноrеоrрафска студија" 
(Глас. Аl{ад. Hayl{g LXXXI (33) Б. 377. 
(Помиње и маховине, које учествују у_ 
биљним формацијама Власине). · 

о Kaгnuti Д. 1910. - ,,Власинска тресава и њезина про-

шлост" (Спомен. С. Ак. Наука, L, 1910). 

Гласник Природњачког иувеја Б 1-2 21 
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Б. 332. (Фитогеографска и палеоботаничка 
сту дија. 'у опису треса ве набраја све 
врсте маховина}. 

0 Кашанин 1:1. 1910. - "Елементи власиеске флоре" (Издање 

Музеја Српске Земље 1910, Београд) 
Б. 1218; Б. 1358. (Ф,;~ористички списак 
са Власине, {i ½ страна посвеhено махо- , 
ви нама). 

о Cernjavski Р. 1932. - ,,Beitrag z. postglazialen Geschichte des 
Вlace-,,Sees" in Serblen". (Bull. d. \' Inst. et 
d. Jard .. Bot. d. \' Univ. de Beograd Т. II. 
N: 1 - 2, 1931- 32). Б. 1349. Поменуто 

је и неколико врста маховина). 

о ЧерњавскиП. 1938. - ,,Постrлацијална историја власинских 

· шума" Б. 1026. (Београд, 1938, издање 
Геце Кона). (Поменуто Је 'неколико врста 
маховина). 

* · Pichler А. 1939. - "Die Lebermoosflora auf morschen Baum · 
stammen, vermord. Holz. u. auf faulend. 
Baumstumpfen der Walder Jugoslaviens". 
(Гл. Скоп. науч. др. Т. ХХ, 1939) Б. 1322 
(9 врста наводи и за Србију). 

* Pichler А. 1943. - ,,Beitrg z . .Кenntnis d. Moosflora der • 
Umgebung v. Ochrid". (С. Кр. Ак. Наука, 
Посебно издање: ,,Охридски Зборник" 

књ. CXXXVI, Природ. и матем. списи, 

књ. ЗБ). Београд 1943. (Има неколико 

података и за поједина·. налазишта у Ср
бији) 

* Сошка. Т. f (1945) 1949. - ,,Преглед маховина и лишајева 
у околини Београда" (Гласник Природ . 

. музеја Српске земље. Б~ол. сер. бр. 1-2, 
1949, Београд). (Исцрпан списак м~хо

. вина и лишајева у околини Београда, до 
1945 године). 

f 
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БИБЛИОГРАФСКИ ПРЕГЛЕД АЛГОЛОШКИХ ИСПИ

ТИВАЊА У СРБИ~И ДО 1947 ГОДИНЕ 

Услед тешкоhа око прикупљања радова о алгама у 

Ср5ији и још несређених прилика у нашим библиотекама, 

. вероватно да овај преглед неhе бити потпун. Многи часо

писи у којима. би се могло претпоставити да је објављен 
какав рад о алгама у Србији, нису могли бити· прегледани 

и због тога су и неки радови на.ведени по туђим цитатима. 

Први преглед испитивања талофита, према томе· и алга 
у Србији изнео је приликом првог конгреса српских лекара 

и природњака септембра 1904 године Н. Ранојевиh (. Тало
фита у Србији"). Он Је ту обухватио период од 1884 Г<;щине, 
када су објављене прве забелешке о талофитама-гљивама у 

Србији, до 1904 године. Према његовим подацима најстарији 
рад о алгама је из 1883 године, док је нэјстарији рад о сљи
вама објављен више ОА 40 rодинм рације - 1844 године . 

• 
Те прве забелешке о алгама у Србији дао је странац 

Scharschmidt 1883 године (Fragmenta phy,cologiae bosniaco
serblcae. Clandipoli 1883 год.). До ове публикације немогуће 
нам је доhи за сад,· а и Ранојевиh је наводи пре~а реферату 
Миливоја Симиhа 1 у "Наставнику" за 1895 годину· св. за 
март.· . Fragmenta су у ствари списак који обухват3: 22 рода 
са 46 врста алга из Србије. Материјал је добијен спирањем 
блата с Панчиh.евих хербарских примерака Aldrovanda vesi
culosa из Вел. Окна у Макишу. 

Осим ове најстарије публикације, 1889 год.ине појављује 
се· нова публикација о алги Thorea ramosissima Bory од Mag
nus-a (Thorea remosissima Bory bei Belgrad in Serblen. Hed- . 
wigia 1889, Н. 1, S. 113). 1888 године нашао је ову алгу та

дањи баштован ботаничке баште у Београду, а доцније про
фесор· ботанике у Јени Bornmiiller на гредама купатила које 

21* 
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су лежале у Дунаву сщмах испод ушћа Саве, а описао је и 

одредио Magnus. 
То је, изтледа, сва литература о нашој флори алга до 

1896 године. Тек ·од те године почиње мало интензивније 

проучавање алга у Србији. Од наших научника први је мар

љиво прикупљао и проучавао све таЈЈофите па и аЈIГе Мили

воје Симиh, директор гимназије у Врању до 1898 године. 
Његови радо~и обухватају тал,офnте из врањског округа и 
uколине Врања, а затим и из околине Крагујевца, гдеје доц-

. није службовао. Проучене и одређене талофите објавЈЈ;,ивао 
је у извештајима врањске и крагујевачке гимназије. Алге. 

спомиње само у извештају врањс!(е гимназије за школску 

1895/96 годщ1у .У чланку: "Неколико криптогамских биљака 
у окол1щ,и врањској". Симић је у овом_е раду, поред осталих 

криптогама, забележио 5 новцх родова алга - са 6 нових 
врста, !{оје је прикупцо по барама у ,околини Врања. Забе

лежене алге су: 

1) Spirogyra nitida Ktitz 
2) .' longata Kiitz 
3) Oscillatoria tenuis Ag. f. virjdis Kutz 
4) Ceпferva pal!ida IOHz 
5) Vaucherja geminata Lyngb. 

· 6) .. Chara foetida А. Br. 
После размака од неколико година, 1899 године Данvло 

Катић, rада ррофесор гимназ1;1је у Крагујевцу у свом раду: 

"Прилог криптогамс.кој флори околине Крагујевца" (Извеrџтај 
гимназије Књаза Милоща Ве.1шког за µ~колску 1898/99 го
дину, стр. 23.,.....25), износи да је у екскур~ијама у околищ:1 
Крагујевц~ посматрао све µ~то се ощюси .IJa доста богату 

криптоrамску флоџу тога краја. Али се при том извщьава да 

"добар део тога материјала није могао бити проучен колико 

због оскудице у стручној литератури, толиl}о_ и због оску, 
дице у времену". Од ал_га наводи само две Characeae (Chara 
foetida А. Br. и subhispida А. 8r.), које је нашао по барама 
дуж Ждралице у знатним коли<tинама. 

У "Другом при"1огу флори uколине Крагује'3ца" (из
'3ештај гимназије за школску 1899/900 годину) између осталих 
криптоrама кој~ је прикупио :у току школске године, Кt1тиh 
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износи 3 рода са 5 врста алга од којих су 4 врсте нове за 
нашу флору. Наведене врсте су: 

1) Oscillatoria major Vauch 
2) ,, tenuis Ag. 
3) Nostoc commuпe Vauch 
4) lit.heпoides Vaucl1. 
5) Va ucheria sessiiis Lyпgb, ' 
У "Треhем флористичком прилогу из крагујевачке око. 

лине" (извештај гимназије Књаза Милоша Великог за школску 

1902(3 годину) Катиh бележи једну нову влакнасту бактерију 
- Ciadothrix dichotoma Соhп, коју је нашао на три места, 

али ._у малим праменовима. 

У "Наставнику" за 1903 годину Катиh објављује још 

један прилог нашој флори алга: ,,Два термална микроор
rани;:;ма Јошаничке Бање". Једно ј~ модрозелена алга Lyпgbya 

laшinosa Thr. коју је нашао на млакој земљи и на кэмену 

око топлих извора, нарочито око главног. Друга је бакте

рија из рода Desшoћacteria. Нашао ју је на површини воде 

и у води у одводном канапу од главног извора према ку

патилу. Ову бактерију, каже аутор, није могао одр~дити на 

лицу места услед недостатка микроскопа, а материјал који 

'је донет, на ny-r;y се толико изменио да се на основу њега 

није могао одредити чак ни род бактерије. 

У. ,, Четвртом флористичком прилогу из околине Крагу
јевца" (извештај за школску 1903/4 годину) Катиh објављује 
само нове примерке за флору Србије или рече биљке. Од 

алга само један род са једном врстом - Vaucheria repens 
Hass, који је ноR за флору Србије. 

Сва испитиваiьа алга о којима је до сада било речи 

више-мање су узгредна, без плана. Материјал је наlјен при 

прикупљању других талофита и са њима испитиван. Потпу

није испитиваље микрофита наших вода, нарочито тресава 

почео је 1906 године Кошанин. Прве резултате својих ра

дова објавио је у хидробиолошкој студији: ,,Даиhско језеро 

на Голији". У тој својој студији Кашанин i:1стиче да су од 

свих веhих· биљних група код нас најмање проучене микро
фите, нарочито алге. До тада (1907) из ове области познато 
је око 60 врста и, варијетета од којих 47 долазе само на 
Макиш код Б_еоrрада, а остале су из других места у Србији. 

\ 
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На Даиhском језеру, меiјутим, Кашанин је запазио да 

су алге обилно заступљене како богатством форми, тако и 

·бројем индивидуа, док је макрофитна вегетација језера при

лично сироuашна. Од алга, које. је прикупио 5 јула 1906 
године, објавио је 117 врста и варијетета из 53 рода од којих 
је у Србији до тада било објављено 15 родова, а од врста 

свега две. Према томе, новина су за флору Србије 28 ро
дова са 115 врста и варијетета, од којих су 2 врсте и један 
варијетет новина и за науку (Tetraёdron divergens n. sp. Cos
marium triЬolatum n. sp., Sceџedesmus htstrix var. crenato-co
;:,tatus n. var.). АЈIИ поред ових одреiјених облика, по речима 
аутора ·"у прикупљеном материјалу остао је добар број 
облика, чија се идентичност није могла утврдити, било зато 

што су нађене у стадијуму развиhа у коме се не могу од

редити, било што су нађене само у фрагментима". Веhина 

ових алга је космополит и становник нижих региона Средње 

Европе, али има знатан број врста које карактеришу воде 

виших планина. 

1907 године Кашанин је · објавио: "Characeen Serblens" 
(Osterreichische Bot. Zeitsshrift 1907; L VII Jahrgang _ S. 280) 
као прилог алголошкој флори Србије. До тада је, каже Ко

шанин, у Србији била забележена само једна врста - Chara 
foetida А. Br. (Симиiј из околине Врања и Катиh из околине 
Крагујевца). Међутим, Катиh је у "Прилогу криптогамској 

флори околине_ Крагујевца" 188!:Ј године забележио и Chara 
subhispida А. Br., што значи да су до тада биле забележене 
две . врсте Characeae. Према подацима Кашанина у хербару 
fЈанчиhевом налази се збирка Characeae из 17 места у Србији. 
Тај значајан, али неодреiјен материјал прикупио Је сам Пан

чиh приликом својих многобројних флористичких путовања 

по Србији. Најстарије забележено место је из 1851 године. 

У Пан~иhевом прикупљеном материјалу Кашанин је одредио 

.7 врста из рода Nitella i Chai-a. Најраспрострањенија је _Ch. 
foetida, поr лавито по рекама и барама у равницама; затим по 
распрострањењу долази Ch. gymnophyJla у барама и треса
вама планинских крајева Јужне Србије .. 

Осим врста из Панчићевог хербара, Кашанин је и сам 

. приликом флористичких путовања по Србији у току 1906 и 

1907 прикупио доста материјала и забележио следеhе врсте: 
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·1) Nitella capitale (N. al. Es.) Ag. forma longifolia А. Br. 
(Панчиh, језеро код Пирота 1880) 

2) Nitella syncarpa (Truill) Kйtz из груnе Capituligerae 
(Власина, Кошанин 1907). , 

3) Chara: intermedia А. Br. forma brachypћylla А. Br. (1906) 
4) Chara gymnophylla А. Вг. ," 
5) ,, ,, forma subundifolia Mig; 
6) Chara foetida А. Br. forma normalis Mig. (Панчиh 

Белосавци, 1827) 
7) ,, ,, forme vulgaris Mog. (ПанчиЬ, Ка()а-

бурма код Београда 1855).· 
8) • ,, forma acquistriata А. Br. (Панчиh, у 

долини реке Млnве (Сиг) 1876) 
9) Chara foeticta· forma pulchella Mig. 

(Панчиh, Кладово 1878). 
10) Chara foetida forma cнspidata 

(Бара Љутица на З.11атибору). 

11),. Chara tenuispina АА. Br. forma nitida Mig. 
12) Chara fragilis Desy . 

. Коша нин је проучавао и нашу· несумњиво најинтере

сантнију и највеhу тресаву на Балкану, Власину. На бота
ничким скуповима од 7 октобра 1901 и 6 априла 1908 го
дине саопштио је резултате својих алголошких испитивања 

Власинекоr Блата. Том приликом· објавио је 64 рода са 148 
врста и внријетета од којих су неке врсте и варијетети нови 

за флору наших алга: 

Алrолошким испитивањем Власинске Тресаве бавио се 
и Петар Ђорђевиh, доцније професор Пољопривредног фа

култета 'у Београду. У својој студији "Desmidiaceae Вла
синског Блата" (Споменик Српске Краљевске Академије наука 
L 1910 год.) објављује 19 родова са 199 врста Desmidiaceae 
од којих су 16 ~рста из 19 родова веh биле објављене, а 

о~тале су новина за флору Србије. 

Исте 1910 године Катиh публикује своју фитоrеограф
ску и па.11ео~толошку студију: ,,Власинска тресава и њена 

прошлост". С~м аутор каже: ,, Првобитно ми је била намера 
да испитам само бриофите Власинске Тресаве. Али при дуб
љем раду предузео сам испитивање и других биљних група 
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са којима бриофите живе у з-~:1једници. На алге сам, подв.11ачи 

писац, врло мало пажње обраhао, пошто су оне од далеко 

мањег значаја за постављени задатак од других биљних 

група". Из неколико узетих проба и по претставницима које 

је том прилик,ом нашао, аутор је закључио да су на томе 
станишту од свих алrа највише заступљене Desшidiaceae. 

Нарочито су честе по бистрицама и кщшлима тресаве као 

планктон. 

Услед рата у испитщзању биљног света наших вода 

настаје дуг прекид, који траје све до 193'2 године., Тек те 

године у Гласнику ботанич1<е баште и завода универзитета 

у Београду, професори београдског универзитета Стан

ковиh и Јаковљеви!'! публи1<ују своју студију: ,,Particularites 
liпшologiques des eaux karstiques de Ја region de Be!grad. Ту 

су обухваI1ена три мала карстна језера - баре у селу Срем

чици: Ракина Бара, Циганска Бара и Бара у Рту. Оне ,су 

богате фитопланктоном, али то -су само космополитски ти

пови из груп~ flagellatae, Cyanopl1yceae и ·неке Chlorop
hyceae. 

За прилично добро упознавање флоре наших термалних: 

вода имамо да захвалимо испитивању професора загребач

ког универзитета Vouk-a. Осим кратког прилога Данила Ка
тиhа о термалним микроорганизмим·а Јошаничке Бање, што 

је напред поменуто, и непотврђених пажа ња П. Ђорlјевиhа: 

"О термобактер11јама ВраrЬске Бање" (Baci!lнs Љerшophilus 
vraпjeпsis -- .Агсh. Нir Hygieпe, 19 l О, Bd. L. XXII) други_х по· 
датака о вегетацији наших термалiшх вода нисмо имали. 

1931 године Vouk испитује вегетацију великог броја термал
них извора у Србији: Врањска, Јошщшчка, Матарушка, Вр

њачка, Сијеринска, Нишка Бања, Сланишт~ и Луковске Топле 
_Воде. Главни циљ је испитивање температуре и хем.иског 

састава вода. У погледу вегетације најинтересантнија је Јо

шаничка Ба~ьа. То је свакако типска Mastigocladus терма, али 
је карактеристична и бактериска вегетација (Claшydothrix) 
при температури од 68° С. То претставља највишу темпера

туру живота у термама Србије и Југославије. Главно врело 
Врњачке Бање је хипертермног 1<араI<тера (92° С) и сасвим 
је без вегетације, док се вегетација_ на другим местима јавља 

на температуf,и од 55° С. Све су остале терме више-мање 

Mastigocladus, Phorшidiшn или Oscillatoria т,ипа вегетације. 

,! 
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Из нвведених података јасно је да је испитивању ми

кровегетације, нарочито испитивању алга наших вс>Да посве

:hена извесна пажња, али то је врло мало с обзиром на хидро

графске и климатске прилике и разноврсност подлоге нашег 

земљишта. Водени базени и извори рех<а на веhим висинама, 

а исто тако и текуhе воде и баре у ра~ницама нису систе

матски обрађене, те још немамо јасну слику ни п9уздане 

систематске податке о насељавању и географском распро

стрщьењу алга у Србији .. 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

N\agпt1s: Hecl\\1igia, 18139 Н. 1. S. 113. 
Н. Ранојевић: Талофита у Србији 

М. Симић: Извештај вран,скс гимназије за школску 1905/06 годину ' 
Д. 1\sтић: Извештај ГИ1'1Нс1зије Књаза Милоша Великог за шко1~ску 

1889/900 годину. 
Д. Катић: Извештај гимназије Књаза Милоша Великог за школску 

1902/3 годину 
Д. Катић: Наставник за 1903 годину 

Извештај гимназије у Крагујевцу ia 1903/4 годину 
Власинс,ка Тресава и њена прошлост (Споменик Српске 

Академије Наука 

Н. Кошанин: Даиhско језеро на Голији. Хидробиолошка студија 1908 
· Власина. Биљногеографск; стущ1ја 1910 · 

Елементи-власинске флоре 1910 
СЈ1аrасееп Serblcпs. ё>sterreicl1. Во!. Zeitscl1rift, 1907 !, 

VI! Jalнgaпg 
П. Ђорђевић: Desmidiaceae Власинског Б1~ата (Спомених Српске 

Краљ. Академије Наука С, 1910 год.) 
V. Voнk: Koшparativпo-bloloske sft1clije о tеrшаша - Raci Ј t1goslo

\1e11s_ke Akadeшije Zпaпosti 1936 
С. Станковић и С. Јаковљевић: Partict1laritcs limпologiqнes des eat1x 

karsiiqt1es de la regioп с!с · Belgrade. Гласник ботаничке баште и завода 
универзитета у Београду 1931/32 год. 

\Т. Vottk: Zastita blologije terшalпill vrela; Zastita prirode 1938 . 
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