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VOJTEH LINDTNER 

Gare Jugoslaviie 
(Ustilaginales Jugos1avia~ 

Sadrzaj: 
Uvod 

I. Istoriski pregled istrazivaпja gara t1 Jнgoslaviji. 

II. Sistematski deo. 
III. Rezнltati dosadasпjih istгazjvaпja gara kod паs. 

IV. Spisak domacina i пjihovih gara. 
Literatшa. 

UVOD 

,. 

U Prii;_odпjackom шнzејн, za posledпjih osam godiпa, pri
kupljeno је toliko mikoloskog materijala, da оп pretstavlja 
osnovн za zblrkн, а postace, - ako se istrazivaпja u ovom pravcu 
proiuze - prva sistematska zЬirka takve vrste u Jugoslaviji. 
Nikad i пigde prikupljaпje пiје islo uporedo sa odredjivaпjem, 
sredjivanjem i objavljivanjem herbarskog materijala. U пasim 
prilikama, bez mikoloske literatшe i bez specijalista za pojediпe 
sistematske grupe gljiva, otstupio sam od uoblcajeпog postupka 
davaпja priloga flori gljiva sa паЬrајапјет пajoЬicпijih vrsta, 
pocevsi od miksomiceta preko askomiceta ра do bazidiomiceta, 
gde ima od svega ро malo. Izabrao sam опо, sto шi је u danim 
prilikama Ьilo mogu:e i kao predmet mojih istrazivanja uzeo 
s1ш1 samo jednu maпju grupu, пaime gare (glavпice, sпeti), koje 
sн i sa praktickog gledista u poljoprivredi od velikog zпасаја. 
Obradjivanje samo jedne sistematske ·grupe, ра blle to blljke Ш 
tivotiпje, daje mпogo zanimljiviju karakteristikн teritorije па kojoj 
је skupljaпje vrseпo, јег је sa obracaпjem раzпје samo i1a jedпu 
grupu inteпzivпost prikupljaпja mпogo veca. Pored toga smatrao 
sam da Ьih mogao i sa istoriskog gledista doci do izvesпih za
k lj11caka. Zato sam za ovaj rad пajsavesпije pregledao sve 
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podatke koje su Ll vidu mпogobrojпih, ali kratkЉ priloga flori 
gljiva sa teritoгije FNRJ, objavljivali domaci i stгaпi шikolozi. 

Mi шorarno јеdпош _ zпati sta је sve паdјепо kod паs, gde se 
шikoloski herbaгi пalaze, sta u пјiша irna, sta 11edostaje, н ka
kvoш se staпju опi· паlаzё itd. Ovo istorisko glcciiste шоrа do
vesti do upotpuпjavaпja zblгki, тога dati smerпice za sisteшat
sko prikupljaпje i uputiti ka пovim zaclacima. Na isti се 11aci11 
Muzej obraditi i druge grupe parazitski11 gljiva, koje st1 sve isto 
1ako od pJaktickog zпасаја, пaime pepelпice (Ег у si р 11 а се а е\, 
peroпospore i rdje, јег је potreba takvog rada bez stшшје ш11еs11а 
i velika.· U пedostatku osпovпog mikoloskog щlzЬeпika i1i kljuc 1 

za odredjivaпje ша koje gљре gljiva па лаsеш jezik11, posluzice 
ov-akav pregled pre svega kao gгadja za vece c_ielo iz mikoloske 
oЫasti. 

Istrazivaci gara kod паs blli sн veciпom stra11ci, ра su пa

ravno svoje гadove i objavljivali 11 stгапiш bota11ickiш casopi
sima, sto su takodje radШ i domaci sk11pljaci sem Hrvata. Pri
kupiti sve te radove, Ьila је prva teskoca, јег пi паsе tшiverzr-

1etske ustaпove пi Muzeji, Ьili опi н Beogradн, Zagгebu ili 
LjuЫjaпi, а jos mапје fitopatoloske staпice u Saraje'vu, Splitн 
- da bar пеkе sроmепепУ -- пis11 dovoljпo sпabdeveгie miko
loskom literaturom, а za mikologijн пemamo пi jedпog zavoda 
u паsој drzavi; u svakoш pogledн пajbolji је fitopatoloski zavod 
u Zagrebн. Druga teskoca, koja glavп'im delom proizlazi iz pr

1
ve, 

lezi u tome, da su slшpljeпi materijal straпci sobom ociпeli, а 

domaci skupljaci пisu mпogo obracali pazпju па herbar, taj do
kazni materijal, koji poпekad moze da vredi vise od staшpaпog 
rada. U potpunosti i dobro оснvап је samo Voss-ov herbar н 

Prirodoslovпoш шuzeju u LjllЬljaпi i Raпojevicev, od 1917 go
di:,e па ovamo, u Prirodпjackom пшzејu u Beogradll( Od Pic
bauera odredjen materijal пalazi se н c1rzavпom Muzejн н Sa
rajevu. Ali u zemlji nije ostala пi poloviпa od опоgа sto је Ьilo 

prikнpljeпo kod паs, а на zalost bas oгigiпala (tipova 11ovit1 
vrsta) pogotovo пemamo. Zпајнсi za takvo staпje пasih l1erbara, 
пastojao sam popнпiti 0110 sto паш пedostaje. Idealпo Ы bllo 
imati mogнcnosti da se ova ili опа gai·a potrazi па 0110111е шеstн 

i па опој blljci gde је, ргеmа podacima, blla kod паs prvi рнt 
рrопаdјепа. Tako sн rппоgе тоје ekskurzije iшale odredjeп cilj, 
пai·ocito н beogradskoj okoliпi, gde sam imao пајvесе mogнc
пosti da vrsim mikoloska ispitiva11ja i da tragaш za pojediпiш 

/ 
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vrstama. Ovaj rad пiје bio uzaludaп, jer sаш cesto uшesto tra
zeпe vrste пalazio druge vrste, koje sн Ьile za Jugoslaviju поvе. 
Tako је па priшer iz beogradske okoliпe пestala vrsta Т i 11 е t i а 
G u у о t i ап а. Ш drнgi · priшer: Voss пavodi 1878 god. za okoli11t1 
LјнЫјапе Ciпtractia Moпtagпei, kојн sаш i паsао 11 prvoj 
ekskшziji (1946), пашепјепој toj gari, dok vrstн Neovossia moliniae, 
kој'н Voss takodje пavodi za iste krajeve, пisаш mogao пасi па 
паzпасепiш mestima mozda sашо zato sto је za пјн krajem av
gusta, kada sam te krajeve obllazio, vec Ьilo kasпo. Dalje su 
Ьi!е Ratzojevicu, 1913 god., pozпate cak tri поvе Tilletiae iz oko
liпe Kumaпo\ra (ll selu Straciпu i Psaci), od kojih primerci пisн 
нsli пi н kakve herbare ·pгivatпog izdaпja ili ша kakvih usta
пova, kao sto su to radili Voss, Beck, Bubcik, Јаар, sa nшogim 
шaterijalom, skupljeпim kod паs, te se је па taj пасiп пе sашо· 
ocuvao, nego је time data i mogнcпost revizije doticnog mate
rijala. U juпu 1947 god. imao sam шogнcnosti da posetim Stra
<::iп, kde sam нbrzo паsао sve tri Rarzojeviceve gare, za koje su 
i posle 34 godiпe u Stracinu uslovi jos uvek povoljпi. Spome-
1шo sam ove primere, od kojih prvi dokazнje da је sa prome
пom ekoloskih prilika, kao sto је to u velikoj meri slucaj н beo
gradskoj пeposredпoj okoliпi, пestalo i gare Т i 11 е t i а G u у o
t i а па; а tamo gcte·sн ekoloske prilike ostale перrошепјеnе, gara 
se па!з.zi i posle 68 godina jos uyeklпa svome mestu пalazista, 
sto dokazuje .. i drugi slucaj sa С i 11 t r а с t i а Мо п t а g 11 е i, а ta
kodje i treci sa Ranojevicevim garama1). 

Nekoliko desetina priloga flori gljiva (vidi па kraju spisak 
паvеdепе literature), 11 kojima ima' kod пekih autora zabelezeno 
samo ро 1-2 vrste gara, daju ipak izvestaп rezнltat. Svakako 
sн prethodпo potrebпe provere i ispravke, јег Ьi Ьilo pogresno 
sашо prepisivati пavode starih mikologa. Treba imati u vidн da 
su tek u ri.ajпovije vreme Liro postepeпo (1922,~ 1924, 1935, 
1938), ра i Ciferri (1924, 1928, 1938), objasпili mпoge proЫeme 
sisteшatske i ekoloske prirode gara, а da mпogi od пjih jos 
пisu reseпi. Bilo је dakle potrebпo, пarocito kod starih autora 
svesti vrste pod пazive koji odgovaraju daпasпjem staпju naнke. 
Na рг. stari autori, Voss, Rarzojevic i dr., strpali su pod Urocys
фs anemoпes gare па domaciпima iz roda Helleborus, Ane-

1 ) Dve od пјi!1 su siпoпiшi i to Tilletia hы,Јеiпа = Т. !1ordei а Tilletia 
serlJica = Т. Borпшiilleri, do, treca, Ti,letia t1·itlci11a, шоzе da se odrzi kao 
zasebпa vrsta. 
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mone i Hepatica, koje se daпas smatraju па svakom od 11a
vede11ih rodova kao zasebпa vrsta, jer је samostalnost Т u Ь u r с i
п i a He!leboгi-viridis,T. anemones i Т. Hepaticae-trilo
ba е iпfekcijom dokazaпa. Kod takvih sluca jeva је опdа rezultat 
revizije povecavaпje broja vrsta za dva do tri рнtа ра i vise. Ne1<e 
oblcne vrste, gde пета sнmnje da se па Ьiljci пalazi sашо jedm1 · 
vrsta ga,e, preuzeo sаш oez trazenja ili poredjeпja odпosпog ma
terijala. А tamo gde na istom domaciпu пastupaju ро dve ili tri \тrste 
gara, morao sam Ьiti obazriviji; ako mi пiје Ьiо pristнpacaп {naterijal 
da koпtrolisem vrstu - пisam је uzeo u obzir, kao 11а pr .. gare 
koje se пalaze па razпim vrstama roda Ро 1уgопt1111. Neke _ie 
trebalo samo prebaciti u drugi гоd, па рг. Еп ty 1 о 111 а Но t 10-
11 i a e = D o a's s a n s i a Hottoniae, ili Ustilago Rei!iana= 
Sorosporium Reiliaпum, Ustilago bosпiaca=Sphace]o-
t 11 ес а Ь о s n i а с а itd. Mnogo mi је Ьiо olaksaп posao cinje
пicom, da је Liгo, 111011ograf gara, priшao radi revizije, sa гaziпh 
straпa, herabar.e i medju пjima пalazio se i materijal, skнр]јеп 

od Voss-a, Glmvackog· i Ranojevica, ра је to Uго u svojiш ra
dovima sve naveo. Time шi пiје Ьi!о potrebno revidirati -VosS-0\1 

11erbar, za sto 11ostalom пisam imao пi mogнcпosti пi vremeпз.. 

Sto od Rarzojevicevog herbara н Prirodпjackom пшzејu u Beo
grad11 пedostaje, to је Livo imao u ruci. S111atrao sam da је iz
lisno potraziti materijal u Drzavпom muzeju 11 Sarajev11 za опо 
sto је РiсЬаиег u svojim solidпim doskoгasп јiш saopsteпjima 

objavio. Ali јаsпо је da to za sve vrste spomeпutill sJпipJjaca 
пе vazi, jer· ipak ostaje ро 11eka vrsta, koj11 Ьi treba]o Jнiticпije 

proveriti, kao па рг. U s t i 1 а g о 11 ур о d у t е s па S t i ра, U s t i-
1 а g о m н r i с а t а па Ро I у g о n u m m i t е, С i п tг а с t i а Мо ,1-

t а g n е i i jos пekoliko dr11gih. 
Zblrka gага u Prirodпjackoш mнzејн !)roji ргеkо 500 ta

baka, od kojiп је јеdап deo primeraka sшesten, н kesicama. Tu 
su пероtрuпе zblrke Vojiпovica i Ranojevica, а пajveci deo 
ргikнрlјеп је od pisca. Jedan od vazniЬ ciпilaca kod odredji
\1aпja jeste tаспо ргоvеrеп, а ро n10g11cstv11 i origiпalaп mate
rijal za uporedjivaпja. Mogao sam · se koristiti samo prvim 100 
brojeva eksikata, koje је izdao Zillig: Ustilagiпeeп Ешораs 

(1925-1927. god.) i koji se пalaze u mome lleгbaru. DrugЉ 

vecih zblrki u zemlj i пemamo, kao sto su па рг. Poeveгleiл: 
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Ustilagiпeeп Bayerпs, ili Herbariшn mycologicшn Roma11icшn1 ), 

ili Sydow: Ustilagineeп, ili izdaпja razпin straпЉ univerziteta ili 
шuzeja. Cak i malobrojпe gare iz пasih zemalja, koje su usle u 
kakva izdanja straпih ustaпova, na рг. becke : Cryptogamae 
exsiccatae Musei historico-пaturalis ili јаар: Fuпgi selecti exsic
~ati, пisаш uspeo da koristiш. Zbog vazпosti i potrebe da se 
koгisti шaterijal s1 razпih krajeva ·шаvе Evrope i пaposletku, 
da se iпostranstvo obavesti о stanju i delatnosti kod паs, пa
stojao sam pгikupiti od pojediпih vrsta gara ро 25 primeraka, 
koje се P,-irodпjacki muzej izdavati pod паs!оvош: U s t.i 1 а g i-
11 а I е s Ј u g о s 1 а v i а е. Izlazice postepeno, dok se пе prikupe 
sve паsе gare; prva fascikla vec је sргеш!јепа, а koje su to 
vrste, парошепutо је u sistematskom odeljku па kraju ovog rada. 

Iпteresantпo је kako su tek za poslednjih 15 godiпa mo
пogcafski obradili gare Rumuпi (Savulescu), Poljaci (Koc/zman), 
Italijaпi (Сiј'еггi, 1938), Rusi (Gutneг, 1941), а potstrek је do-
1,tzio delom iz Fiпske od Lira (radovima iz 1922 i 1924. god.) 
i od Cif.erгia (1924, 1925, 1928 i 1931. god.), а deliшicпo i zbog 
poljoprivredпe vaznosti gara. U mikologiji је шozda izuzetan 
s!ucaj bas sa garama da postoje шoпografije skoro iz svih 
drzava u Evi-opi sem А!Ьапiје i Grcke, zemlje koje su jediпe 
ostale neistrazeпe. Vec pre oslobodilackog rata imali su пasi 
severoistocni susedi, Bugarska, Rumunija i Madjaгska, tacne 
podatk;e о garama koje se nalaze u пjihovim zemljama. Gutrzeт

(1941) dao је !ер pregled gara sa teritorije SSSR. Navodeci za 
s1.raku vrsiu gare i geografsko rasprostranjenje njeno vап Ru
sije, 011 пarocito spomiпje Bugarsku sa 20 vrsta2), Rumuпiju sa 
18 i Jugoslaviju sa 14 vrsta. U isto vreme bllo је vec pozпato .u 
Bugarskoj 45 vrsta, u Rumuпiji 75 (Sc vulescu 1936), za Madjarskн 
пiје шi pozпat tасап broj vrsta, ali samo okoliпa Budiшpeste 

(,\1oesz 1943) ima 45 vrsta, а za Jнgoslavijн smo daпas tek u stапјн 
пavesti сеlоkнрап broj - 132 vrste, i time је опа јеdпа od zеша!ја 
sa пajvise vrsta н Evropi. Dosad su se пaprimer kod Voss-a spo
meпuta пalazista pripisivala Aнstriji; Moesz је vrste sa Veleblta 
podvrgao iz istih istoriskih шotiva Madjarskoj, а necuveпo је 

da Сiјеггi, koji је dao odlicпu moпografijн о garama sa terito-

1) <Jvaj htrbar је prilikorп prvog bombardovaпja Btograda, fi. apri! 1 

1911. god. u Ь taпickoj bas:I uпiveп teta izgoreo. 
21 Kod ob;cпih vrsta је l<ratko паvеdепо .Evropa", ~!о пisam uzimao 

ц ol)Zir i sto ipak пе Ы dalo рuп broj. 
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rije Italije, prelazi i na istocпu obalu Jadranskog mora uzimajнci 
Jaap-ova пalazista iz Dalmacije kao italijaпska i kao da пе zna 
da su i Сrпа Gora i Srblja 1938. god. Ьile sastavпi delovi Ju
goslavije, koju оп пi jedaпput пе spomiпje. I ovo, је jos јеdап 
od uzroka zasto sam pristupio obradi gara sa citave teritoгije 

Jugoslavije, bez ograпicenja samo, recimo, па Srblju, gde sam 
пajvise skupljao. 

Gare (glavпice ili sпeti) su parazitski orgaпizmi, koji svo
jim specificпim domaciпima uпistavaju ili delove listova, ili 
staЫjiku, ili delove cveta, kao sto su prasпici, .plodпica, ili 
samo seme, ili celu cvast, ра cak deformisu i citavu Ьiljku. 

Vrste gara koje пapadaju kultшne Ьiljke пarocito su predmet 
паuспоg proucavaпja, jer је' sa poljoprivredпog gledista vazпa 
borba protiv takvih stetociпa. Ni јеdпа od nasih federalnih je
dinica пе raspolaze materijalпim podacima koja se vrsta gare 
пajvise pojavljuje u ovom ili опоm srezu ili okrugu. Izvestaji о 
bolestima kulturпih Ьiljaka, kao sto su radovi Radosavljevica 
(1924) i josijo.vica (1926), пisu nastavljeni пiti је ocuvan mate
rijal, koji Ьi u toku vise godiпa pruzao јеdш1 vernu sliku ras
prostraпjenosti parazitskih stetocina. То Ы Ьiо iпасе zadatak 
fitopatoloskih stanic~ ili za voda za zastitu Ьil ја; prizпan јет da, 
trazeci gare kultщnih. biljaka, пisam posvetio mпogo раzпје bas 
пjivama, ali cu u jedпom zasebпom radu, kako se пadam, kar
tirati пala'zista пajoblcпijih gara па zitaricama, ako па merodav
пim mestima nadjem podrsku za to. Ne smeju se vise samo 
praviti pretpostavke prema tacпim ispitivanjima н оvоше pravcu 
па pr. u Ruшuпiji i1i u Bugarskoj, ра da se govori о slicпim 
prilikaшa kod паs. Naprotiv, visoki broj gara kod паs daje паш 
povoda za razшisljanje о tьше. Da su zavodi za poljoprivredпa 

istrazivanja skupljali materijal, daпas Ьi zпali da li imamo kod 
паs d ve, tri ili cetiri vrste tileci је па pseпici, пaime Т i 11 е t i а 
l·evis, Т: tritici, Т. iпterшedia i Т. triticoides, od kojih su 
posledпje dve пеdаvпо рrопаdјепе. Mozda i peta vrsta, Т i 11 е t i.a 
Ра 11 с i с i i па јести, пiје samo bezazleпa i retka,:пego mozda u 
nekom srezн cak i preovladjuje i smaпjuje godisпji dopriпos. 

Na pojave, kao па primer u okoliпi Zagreba sa spomeпutom 
vrstom, u bosiljgradskom sresu sa Т i 11 е t (а s ес а 1 i s; gla vпice па 
razi, ili sa Tuburciпia occulta u Psaci,a jos vise sa Soro
s р or i u m R е i 1 i ап u m, treba budпo paziti i u klici ugusiti s1re11je 
zaraze, а пе пakoп·kalamiteta boriti se skнpim sredstvima protivu 
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11jega. Osim raskuzavaпja semena raznim hemiskim sredstvima н 
rastvoгн Ш u prahн, sејн se sorte zita, Јије su otporпe prema razпm 
\1rsta111a gara. Medjt1ti111 па пasim sortaшa zita 11ist1 vrseпi opiti u po~
gledн шorfoloskih odlika (klasiranja н staпdardiie sorte), sto је 

baza za ша kakay Ьilo fitopatoloski rad. Iz tog razloga za U s ti-
1 а g о i Т i 11 е t i а' 11а zitima, takodje za пjihove rdje (Рнссiпiа), 
11abraja11je пalazista (kao н sistematskom delн) пшоgо пе vredi, 
jer nisu tаспо navedeпe sorte psenice, јеста, razi, ovsa i1i kн

kнruza. Ovo је zapravo glavпi нzrok, sto па кultшnim Ьiljkama 
closad nisam опаkо ka\,o sаш hteo trazio gare, пi rdje, пi druge 
parazitske gl jive. 

О sistematskom delu ovoga rada Ьih jos пapqmeпuo, da 
ima пetacпosti, koje se ticu Ьоје spora i njihovih povrsiпa. Spore 
kao prasak imaju sasvim drugu boju пеgо ројеdiпаспе spore pod 
шikroskopom. Cesto sam upotreЫjavao kod pojedinih vrsta gara 
izraze kesteпjasta Ьоја, masliпasta, ljublcasta, grimizпa, сrпа, sto tre
l)a smatrati g г u Ь о m о z па k о m. Od koristi Ы Ьilo pruziti јеdпн 
tаЫн sa skalo111 (пijaпsama) spomenutЉ Ьоја, koje Ьi odgova
rale pojediпim vrstama gara, sto је zasad пeostvarljivo. Dalje 
Ьi Ьila pozeljпa јеdпа zasebпa komparativna . stнdija spora kod 
gara, sa varijacioпo-statistickim podacima о· veliciпi spora i is
pupceпjima па пjima. Ukoliko је пеорhоdпо potrebпo, н ovome 
radu ipak s11 prikazaпi rodovi gara sa karakteristicnim sporama. 
Jedпostavпe spore sa glatkom povrsiпom izostavio sam u korist 
takozvaпih retikalatпih (mrezastih) spora ili sa drнgacijom orпa
meпtacijom. Ova zаdеЫјапја epispore (membraпe) toliko s11 ra
znovrsna i miпuciozпa, da ih је tesko opisivati i пacrtati. Zato 
пailazimo kod svЉ mikologa saЬ!onske opise spora а crtezi po
kazuju 11everovatn11 malomarnost. Da пavedem samo јеdап pri
mer kako pojediпi autori opisttju povr~iпu spore, па pr. kod 
UstiJago а\1епае: 

Scl1ellenbeгg·, 1911: Ше. Membraп ist \1e!!Ьrat111 tшd mit fеi

пеп Warzeп verseheп; 

l<.anojevic, 1912: spore ... masliпasto-smedje, н jedпom delн 
Ыеdје, s rapavom opпicom; 

Uго, 1924: Sporeпmembraп brauп, ап eiпer Seite 1/3-1/2 
vоп der Sporeпflache' bedeµteпd heller, uпd hier mit 

· voпeiпaпder ziemlich weitsteheпdeп, пiedrigen und 
etwas zugespitzteп Warzcheп verseheп; 
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Cifeгri, 1938: ... episporio brunneo, subverruculoso, punc
tulato vel leviusculo; 

Gutner, 1941: ... с1iоры светлокоричненые, мелко-щеrи
нисrые, иноrда почrи гладк11е; 

josifovfc, 1948: · episporija је пeravna, sa sitnim kruznim 
uduЫjenjima. 

А kako сето prikazati bodljava, bradavicava i gгebeпasta ispu
pcenja, ра siljke, пjihov raspored sa otstojanjima па povrsiпi 
membrane na рг. kod Ustilago tritici, U. zeae, U. bromivora, 
U. Vaillantii, U. neglecta, U. alopecurivora, U. festucarum, Spha
celotheca hydropyperis, Soгosporium R.eiliaпum, i kod drugih? 
Mondgrafije Lira su bez crteza ali su zato opisi od svih mono
grafa пajtacпiji. Schellenberg, Ciferri i Outner dali su sematske 
slike u tekstu а takodje i Savulescu па taЫama. Mikrofotografije, 
kojima se odlilшju radovi па рг. Kochmann-a i neki radovi Sa
vafescu-a, пе pomazu stvaшoj pretstavi povrsiпe spora пavede
пih vrsta. Skoro u svim radovima spore nisu crtane ve,ce od 
0,5-1,5 ст, kao da su autori izbegavali vece crteze, koji Ьi 
ih primoravali tacnije posmatrati i crtati. Na ovaku malu povr
siпu nemoguce је uneti detalje. Spore kod gara tгеЬа crtati 
и vеёој r.azmeri пеgо sto је uoblcajeno radi Joga, da Ы se 
mogao uneti potpuпiji Ьrој i raspored ispupcenja. Cesto su spore 
crtaпe и optickom preseku, ,sto nije podesпo, јег је povrsiпa 
vazпa; Spore dakle treba crtati povrsinski, plasticno. Za mrezaste 
spore izradio sam modele od gliпe (vel. 1 dm), da Ьi se па taj 
nacin uverio kako zapr.avo izgleda (uvelicano) опо sto mi mi
kroskop pokazuje (u optickom preseku, Ьгој okca, baza i visiпa 
ispupceпja). Prema mojim uputstvima izradio је crteze (tаЫа IIl 
i IV) akad. slikar М. Berendjija, kome zahvaljujem па ulozenom 
trudu. 

1 
' · · · 

Sa zahvalпoscu pominjem Srpsku akademiju nauka, koja mi 
је u 1947. godiпi omogucila putovanje 11 Stracin, na Suvu Pla
ninu i па Vlasiпu, а godine 1948. па Divcibare i Goc. Sa svih 
tih mesta prikupljeno је, pored drugih gljiva, i ро koja retka 
gara. Kod slucajeva gde sam imao inficirane samo Iistove bez 
cveta ili klas bez Iistova, cega па nalazistima u оЬа primera gije 
ni Ыlо, pomogli su mi kod odredjivanja domacina dr. Р. /. Cer
njavski i pokojni Th. Soska; а rod Agrostis mi је uvek ljubazno 
odredio ing. О. Grebenscikov. Njima zahvaljujem па ukazaпoj 
pomoci. I zagrebackim univ:erzitetskim ustanovama u kojima sam 
se sluzio potrebпom Iiteraturom, а narocito pokojnom dr. VI. 

~ Skoricu, pretstojniku fitopatoloskog zavoda, i prof. dr. V. Vouku, 
pretstojniku botanickog zavoda, zal1valjujem па ukazanim ljuba
znostima. 

Beograd, таја 1949. godine. 



I. ISTORISIO PREGLED ISTRAZIVANJA GARA 
U JUGOSLAVIJI 

Samo u Srblji i delimicno u Hrvatskoj Ьili su istrazivaci 
domaci mikolozi. Pocetak Ьiо је svakako u SlQveпiji, а mikolog 
је Ьiо straпac koji је iпtenzivпo radio i oпoliko koliko је moglo 
н опо doba шaditi јеdпо Нее u toku svog zivota. Posle пјеgа 
tez,iste је Ьilo рrеЬасепо u Srblju, gde је radio domacin. Ne
kako u isto vreme istrazivaпe su od stranaca Сrпа Gora, Istra, 
Veleblt i Dalmacija. Zatim је teziste pomereпo u Makedoпiju, 
ali za kratko vreme. U пајпоviје doba pojavljttje se se-rija ra
dova, opet od stranca, iz Воsпе i Hercegoviпe. Istoriski pre
gled istrazivaпja gara kod паs је ujedпo i istoriski pregled op
steg mikoloskog istrazivanja, јег gare monografski dosad nisu 
Ьile obradjeпe. !тепа skupljaca i1i obradjivaca се Ьiti vezaпa 
za pojediпe zemlje, zato ih mozemo razvrstati teritorijalпo i hro·~ 
пoloski ovako: 

SLOVENIJA је Ьila prva mikoloski istrazivaпa. Svojim pre
mestajem iz Austrije, gde se vec bavio mikologijom, za nastav
пika realke u LjuЫ-jaпu, паsао је prof. W. Voss pogodan teren. 
za prikupljanje gljiva. То, bese 1874. godiпe. Posle prvog ob
javljenog rada (1878), пastavio је prikupJjaпje, te је do 1887. 
godine dao pet priloga flori gljiva. Umeo је da i u unutrasпjo
sti zaiпteresuje dvojicu ucitelja, S. Roblca па Seпturski Gori kod 
Cerkljah i Ј. Schafera u Cirknici. U пajstarijem sloveпackom 

ћerbaru cvetпica V. Plemla (* 1820, ·1 1875), nasao је Voss i 
g!jive, koje је objavio 18~1. god. Priloge f!ori gljiva,_ koji su 
najpre stampaпi u Becu, Voss је posle revidirao, sman jio па 4 
i ропоvа stampao u ljuЫjaпskom muzejskom casopisu od 1889 
do 1892. Опi su kao zasebna knjiga izasli u Berlinu pod щ1slo
vom: Mycologia carпiolica, koja је do daпas ostala je
dino oblmhije mikolosko deJo u Jugoslaviji. Опа sadrzi 1649 
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vrsta gljiva, od kojih 48 gara. Тim bogatstvoш privL1kao је \/oss 
paznju drugih mikologa, пе toliko па Sloveniju, koliko па alpske 
predele uopste. 

U okoliпi Ptuja, ра опdа u raznim drugim krajevima Sio
venije, skupljao је jos g. 1881-82. · prof. Julij Glowacki (i· 18. V. 
1915) inace briolog. Nakoп njegove puЫikacije 1891. god, пa

stupilo је zatisje, koje jos do danas traje. Jediпo је О. Јаар па 
povratku iz Tirola god. 1907. boravio пekoliko dапа па Gщпјеm 
Jezerskem u Karavankama, ра onda presao н Кошskн. Sam sa111 
u Sloveniji, ll ranijim godiпama, jedva obracao paznjн garama, 
jer su те vise interesovale ресшkе (agarikacee). 

SRВIJA. Odusevljeпje za mikologiju potice zapravo od 
dr. Velislava Vojiтzovica, koji se skolovao н Bratislavi. Sobom је 
Ьiо ропео i herbar cvetпica, па kojima је prof. Schroeta пala
zio i gljive. Zaiпteresovao је svog djaka i od1 tada (1888. god.) 
Vojinovic ll SrЬiji skнplja samo gljive, koje Sc/zt·oeteг objavljuje 
1890. g9d., gde је medjн ostalima zabelezeпo prvih оsащ gara 
iz SrЬije. Raпom smrcu Vojirzovica (21. I. 1892. god.) presla је 

zblrka gljiva, narocito iz Araпdjelovca i Zlatibora, u Prvu beograd
sku gimпaziju, gde је prilikom selidbe, skoro sva jos пеоЬјаv
lјепа, i propala. Ali mikoloski rad н SrЬiji пastavljaju profesoгi 
Danilo Lj. I<..atic, МШvоје · Simic i Nikola Ranojevic. Krace пji
hove priloge flori gljiva ll izvestajima skola u kojima su radili 
пisarryniogao da pratim·. Upotreblo sam samo glavne njiho,1e 
radove. Tako је М. Simic, direktor vranjske gimnazije, u Gr ad ј i 
z а f 1.о r u g I ј i v а u S r Ь i ј i (1895) uпео sve iz Schoeteгa. 
D.Katic је 1906.god. dao "Glavпije gljivama prouzro
kovaпe zarazne bolesti nasih vaznijih kulturnih 
Ь i 1 ја k а". Time njihova delatnost prestaje, dok је А. Ranoje
vic dao tri oЬimna priloga flori gljiva (1902, 1910 i 1914. god.), 
а cetvrti је posle пjegove smrti (12. XII. 1922. god.) pripremio 
}. i. Jurisic (1937. god.), koji se vec Ьiо preselio u Вес. 

Tako sam dolaskom u SrЬiju (1933 god.) isao stopama po
kojnog N. Ranojevica, а rezultate tek sad pocinjem da objavlju
jem, dok D. Radosavljevic i М. Josfj(}vfc koji su Ьili poceli Lt 

medjuvremenu da objavljuji.1 saopstenja о bolestima gajeпih Ьi

ljaka iz Srblje ili iz citave Jugoslavije, taj rad nisн nastavljali. 

CRNA GORA. Vrlo rano sн se i. iz Crne Gore pojavljivali 
mikoloski radovi, gde su istrazivanja ~rsili, istovremeno floris-
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ticki i mikoloski, dvojica Ceha: ucitelj }. Rolzlena i dr. Fr. Ви-, 
Ьdk. То pada u pocetak ХХ veka. U tri maha (VII. 1901, VI. 1903-
i VIII. 1904 god.) put im је Ьiо isti: Kotor-Cetinje-Nik~ic
Savnik-Durmitor. Mikolog BuЬdk је dao tri prilog{l flori Crne 
Gore (1903., '1906. i 1915. god.) sa ukupno 702 razne vrste i 
medju njima 20 gara. Posle njega nije mi pozпat 1ii jedan rad 
mikoloskog sadrzaja iz Сrпе Gore. 

ISTRA. Goricu i Istru posetio је 1902. god. Н. Sydow i 
primetio da је do juna samo primorski deo Istre, zbog dovoljпe 
vlage koju donosi more, bogat gljivama. Od 96 пabrojanih vrsta 
ima 8 gara, dok su Bolle i Тhйтеп u god. od 1855-84 sa istog 
Primorja zabelezili 462 gljive sa jednom garom. 

VELEBIТ. U prvome razdoЫju nailazimo па imena slucaj
пih skupljaca: Viktora, Mihailovica, ucitelja н Senju (oko 1875. 
god.), Franza Doblascha (oko 1881. god.) i Ljudevita Rossija. 

U drugom razdoЫjн Veleblt su cesto posecivali bнdimpe
stanski floristi dr._ А. v. Degen, dr. G. Lengyef, dr. }; D Kйmmerle 
i mikolog dr. Gustav v. Moesz, koji је godine 1907 posetio Ve
lebit u drнstvн sa dr. Kfimmerle-om, а g. 1909. sa dг. F. Filarsky-em. 
Sve sto је od gore spomenнtih skнpljaca prikнplje110 ili nadjeno 
u herbarima sa podrucja Veleblta, uneo је obrad jivac gljiva Moesz 
u Degenovн F 1 о r а V е 1 е Ь i t i с а (treci- deo, 1938. god.). Od 
gara navode se 8 vrsta od ukнp110 248 glji\1a. Тај materijal na
lazi se sa nekoliko originalпih vrsta н budimpestaпskom mнzејн. 

DALMACIJA. Koliko mi је poznato, Dalmacijн је miko
loski ispitivao samo О. Јаар, koji је za vreme prolecnih meseci 
1914. god. oblsao obalu Janranskog Мога od Opatije i SiЬeпika 
do Dubrovnika. U njegovom spisku gljiva (1916) ima 'prilican 
broj gara od kojih Ьih narocito istakao rod Eпtyloma. 

MAKEDONIJA. Ona је privlacila relativпo jos malo miko
loga: proucavanje cvetnica Ьiо је glavпi zadatak botaпicara. N. 
Ranojevii је st:;ptembra 1904. god. propнtovao, radi нpoznavaпja 
staпja tamosnjih viпograda, Skoplje, Krivolak, Negotin, Djevdje
liju, Strumicu i Stip, te је prikttpio vrlo malo mikoloskog mate
rijala, а nesto vise 1913. god. u kumanovskom okrнgu. Prvi vec! 
prЏog gljiva Makedonije dao је Н. Sydo1:v (1920) prema mate
rijalu botanicara Bornmfiller-a, koji је tamo uzgred skttpljao i " 
gljive pred kraj prvog svetskog rata. Zatim је, sasvim пepotrebno 
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ј. Ј. ЈшИiс (1938), iz ranijih Raтzojevicevih priloga, izdvojio gljive 
i samim natpisom podvukao da su пadjene u Makedoпiji. 

U doba пajveceg iпteresovaпja za Makedoniju od sttaпe 

doшacih florista, beogradskih i zagrebackih, шikoloski udeo is
pao је vrlo ша!еп, narocito u pogledu па prve od ovil1, а za 
druge podaci шi, u koliko ih iша, п.isн pristнpacni. Svakako Ьi 

trebalo da se пiziпa Makedoпije шikoloski bolje ispita t1 пajpo

godnijiш шеsесiша od aprila ра do јuпа. 

BOSNA I HERCEGOVINA. U пајпоviје vreшe pojavljuje 
se serija rado.va, zaslнgoш Karla Ма/уја, kustosa u sarajevskbш 
шuzeju. Sto sн jos raпije od gara prikupili dr. Beck v. Mamza
getta, dr. Dj. Protic, ра па pгolasku kros Bosпu i Bubdk, skoгo 
је пepri~etпo. Tek 1919. god. objavio је df". Edua,·d Baudys 
jedan prilog· floгi gljiva ргеша rnaterijalu Апе i Ft"шzje Baudys 
i К. Ма/уја, iz 1913-14. god. Ali od god. 1929. nadalje Ма/у 

. salje {est puta нvek поv ni.aterijal df'. Richaгdu Picbauem t1 Вrпо 

na odredjivahje. Tako izlaze "Additamenta ad floгam Jн
gosl·aviae ш·ycologicam" u obradi РiсЬаиега god.1929, 
1930, 1932, 1933, ·1936 i 1942. 

HRV ATSKA. Опа је u пekom sшislu kolevka шikologije 
kod паs, uko!iko tашо postoji tradicija izucavanja agaгikacea. 

Ovde moram da spomeпem cuveпog samouka Stjepaтza Sclzul
zeгa Mйggeтzbш§kog (* 19. VIII. 1802, i· 5. II. 1892), iako gare пisll 
privukle njegovu pazпju. Bio је па sluzbovanju u razпim шe
stima Slavoпije i LI пjegovom delu "Die Schwamme aus 
S I а w оп i еп" пеша niceg zпасајпоg u pogledu пз gare. А 
njegova · dva пeobjavljena rukopisa (u Budimpesti i н ZаgгеЬнј 
treba da se jedпom prilikoш pregledaju. Kad se budu obradji
vale ресшkе (agarikacee), оп се pored Ј. А; Scopolija, koji је 
bio u Sloveпiji prvi пjihov istraziyac, zauzimati odlicпo mestь. 

U okoliпi Crikvenice, u aprilu i maju 1925. god., skupljao 
је gljive dг. Eduard Baudys, а taj је materijal obradio dr. !( 

Picbaua 1928. god. 
Iz ostalih krajeva Hrvatske postoji · verovatпo jos neobra

djeп materijal kod pojedinih zagrebackih florista, materijal, za 
koji Ьi Ьf!о poteljпo da se odvoji iz faпerogaшskih zЬirki i po
stepeno objavljuje. 

VOJVODINA. Podataka о garaшa iz Srema, Ванаtа ! Backe 
пemamo; по prema skromnorn, ali iпteresaпtпom materijalu iz 
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mog herbara, skupljeпom о okoliпi Рапсеvа, па Ртнskој Gori i 
н Gajdobri u Backoj, mozerпo ocekivati iste vrste kao н ma
dzarskoj рапопskој пiziji, koja је vrlo bogata garama . 

. Isto tako i iz Kosmeta nemamo nikakvih podataka, пi ma
teri jala. 

Ovaj istoriski pregled dokazuje, da ima1po sa svih straлa 
Jugoslavije bar nesto mikoloskih podataka, ali sн пegde istrazi
vanja vremeпski z а s t с1 r е 1 а (па pr. Sloveпija), а teritorijalпo 

svuda i s р r -е k i d ап а. Zadatak пaucпih ceпtara u pojedinim fe
deralnim jediпicama је_ u tom pogledн jos ogromaп. Mikologija 
је doduse daпas kod паs zastupljeпa jediпo kao fitopatologija, 
koja nije jos orijentisaпa пi u svome c!elokr11gt1 1), а to zпaci da 
пemamo пi ustaпovн ni mikologa koji Ьi se bavio opstom шi
ko1ogijom kao sistematicar i kao Ьiolog.' Iпveпtыizacija nasih 
11.skomiceta i bazidiomiceta је jos daleko od potpшюsti. Bez mi
ko1oske laboratorije пiје шоgнсе pristнpiti Ьioloskom рго11саvапјu 
па pr. destruktivnog dejstva micela (= trulezi) sumskog drveca; 
eko]oskom рrоЫеmн mikorize; trgovackoj proizvodn ji micela do
brЉ rasa kalugjerki (Champig11onbr11t) itd, Pod takvim okolпo
stima је јаsпо da пiје moguca ni popt1larizacija prakticпe miko1o
gije, koja Ьi imala za cilj orgaпizovaпu eksploataciju vrgaпja, 

lisicki, tartttfa (Tuber) i dr. jesti\Тih ресшаkа. 

11. SISTEMA TSIO DEO 

UsШagiпales - gare. 

Parazitske gljive па cvetпicama. N'licel је bez Ьоје, jedva 
sa pregradama (septiraп), racva se te siri i11-tercelt1lar110 н doma
cinu, gde postepeпo нgiпе cim se pro\1uce do sasma odredjeпih 
delova domaciпa, kao sto sн listovi ili cvast, koje н nшogim 

s!нcajevima deformise. Na takvim mestima iz шicela retko izbl
jajt1 па po\1 rsi11н koпidije; oЬicno se jako razgraпati micel sav 
(interkalarнo) pretvori tl spore (chlamidosp:::нe , koje сiпе pras
njavн ili s!ер!јепн таsн, н svim гiijaпsama od rнzicasto-smedje, 
mrke, masliпaste i сгпе Ьоје. Masa spora шоzе Ьiti ukljucena 
н de]ovima dошасiпа i duЫje, пе simo sнbepidermalпo, а spore 

1) Nijc s111clo ako tvrdi111, d;i tl Jнgoslaviji нетаrпо tii jedпog kom

p!etпng mikoloskog casopisa (пaravski ~tr~пog); <lo пешашо sva dela Е. М. 
Priesa, оса шik"I gije, i \lazпit1 clela ,Jrнgiћ шikologa. 
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se oslobadjaju nakon raspadanja uginulog domacina. Spore po-
jedinacne, Ш рате, Ш vise njih spojenih u klupce (grudvice), 
cije celije sн ili sve jednake Ш sa drugojacim sterilnim svrstane 
u ceпtru ili па obodu. Spore klijaju u kratak promicel bez pre
grada ili sa pregradama, ili izrastaju vegetativno u micel. Na 
promicelu izbljajч apikalпo tli lateralпo ро јеdпа ili vise koпi
.dija (sporidiol(l), koje cesto megjusobпo kopuliraju, produzavaju 
rasteпj~ u inicel ili u sekuпdarпe koпidije, а ove jos u koпidije 
treceg, cetvrtog reda itd. 

Prema tome, kako spore klijaju i kako iz njih .пastupaju 
konidije, razlikujemo dve fainilije sa.sledecim evropskim rodovima: 

USTILAGINACEAE 1ulasne ' ТILLETIACEAE Tulasne 

koпidije se ро pravilu odvajaju konidije se odvajajн termiпalno 
Ьоспо sa promicela: sa promicela: 

Ustilago 
Sphacelotheca 
Melaпopsichium 

Cintractia 
Farysia 
Graphiola 
Schizonella 
Sorosporiu~ 
Thecaphora 
Tolyposporiuщ 

Tolyposporella 

Tilletia 
Entyloma 
Меlапоtаепiшп 

Entorrhiza (Scl1i11zia) 
Schroeteria 
Noevossia 
Tuburciпia 

Giпaппiella 

Doassaпsiopsis 

Doassaпsia 
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Posto su gare kao izraziti paraziti strogo vezaпe za svog 
domaciпa i od mпogih \1rsta potpuпi razvojпi ciklus (citoloski) 
пiје jos dovoljпo pozпat, gare razvrstavamo ро sistematskoш 

redu сiошасiпа. Gare па шoпol,otilaшa pokazujн uopste visi ste
peп specijalizacije пеgо па dikotilama, а Т i 11 е t i а се а е su 
opet bolje orgaпizovar~e пеgо U s t i 1 а g i па се а е. Najsavrseпi

jom, matrikalпoш specijalizacijom smatra se опа u cvetoviшa (flo
rikolлa i fruktikolпa). 

Na kraju rasporecijeпi sн. ро аzЬнспоm redu domaci11i 
па kojiшa se па!аzе ocigovarajuce gare, sto се olaksati odredji
vanje, te zato smatra111 cia је kljt1c za odredjivaпje v r s t а suvi
saп, ali је potrebaп 

Юjttc za odredjiva11je rodova gara 

1 Spore ројеdiпаспе 2 
!''' spore parne 7 
Р spore ujediпjeпe н klupce 8 

2 Spore koje 11astajt1 iпterkalarпo iz 
micela · · · · · . · · · · · · З 

2* spore se odvajajн Ьос110 iz sporoge-
пih hifa 6 

3 Masa spora se prasi . . . . . . . 4 
3'" masa spora slepljeпa u loptice umesto 

semena па Carex i Јuпсасеае . 
-3** parazit 11 koreпu (radicikol) . . . . . 
3' parazit 11 staЬ!jici (ka11likol) · . · · · 
3" parazit па listovima (folikol), ispoljava 

se u mrljama svetle Ьоје .... · . 
3'" spore nastaju subepidermalno tt staЬ!jici 

. ciomaciпa 11 mпogobrojпim komorama, 

CINTRACTIA 
ENTORRHIZA 

MELANOT AENIUM 

ENTYLOMA 

iz kojih se iscede · · · · · .... MELANOPSICHIUM 

4 N\.asa spora bez sterilпe micelijalпe 

орпе · · . · · · ... · . . . . 5 
4* masa spora sa sredisnjim stttЬiceш (ko

lttmelom) o(t steгilпih hifa · . . · · 
4"'* шаsа spora obavijeпa sterilпorn mice

lijalпom орпоm 

5 Spore шапје od 15Jl · 

\ 
SPHACELOTHECA 

USTILAGO ZEAE 

USТILAGO 
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5* spore iznad 15µ. · ТILLETIA 

\ 5** spore sa priveskom u vidu kome 

б Fruktфkacija sa peridijom, па llstovima 
pa]me (Phoeпix) · 

6* fruktifikacija bez perid}je, па klasu Ca-
rex riparia • _ 

7 Parazit и caurama (fruktikol) Veronica 

7* parazit па listovima (Carex) и vidu pa-
ralelnih i crnih pruga • 

8 Spore и klupcetu tesno povezaпe, 

masa se prasi . · 9 

8* masa spora obavijena micelijalпom ор
пот i veza spora u klupcetн labava 

8** klнpceta н нnutrasnjosti vodeпill bl
ljaka ispoljavaju se kao svetlc tac-
kice па Jistovima · 13 

9 К]uрсе sa _sterilпim (drugojacim) pe-
riferпim celijama • 10 

9* sve celije и klupcetu jedпake, fertilne 11 

10 Koпidija1an oЬ!ik пiје pozпat 

1 О* Koпidijalaп oЫik pozl1at 

11 Spore imaju otvor (poru) za promicel 

11* spore nemaju poru 12 

NEOVOSSIA 

GRAPHIOLA 

FARYSIA 

SCHROETERIA 

~CHIZONELLA 

SOI~OSPORIUM 

TUBURCINIA 

(GINANNIELLA )* 

'ГНЕСАРНОRА 

12 Parazit па listu 

1Г parazit па drugim delovima · 

(TOLYPOSPORELLA) 

TOL YPOSPORIUM 

13 Юuрсе sa ceпtralпim sterilnim delom (DOASSANSIOPSIS) 

13* klupce sa periferпim s!ојеш steri!пih 

celija . • • DOASSANSIA. 

*) Rodovi t! zagradi nisн пac!jeni 11 Jпgoslaviji. 
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I. Familija USTILAGINACEAE Ти!. 

I. rod Ustilago Persoon, 1801. 

I. U S Т I L А G О z еа е (Beckmann) Ung·eг, 1836. 

Parazit se ispoljava najcesce u pojediпacпim zrпima klipa, 
ali se spore mogu razvijati i u pojedinim muskim cvetovima ili 
na listovima Ш staЫu kao okruglaste ili zаоЫјепе tvorevine, 
kile, velicine 1-20 ст. Crпo-maslinasta masa spora obavijeпa 
је belom micelijalпom орпош, koja se nepravilпim серапјеm 

otvara. Spore okrugle, пepravilпo coskaste Ш elipsoidalne, 8-12µ. 
t1 precпiku, zuckasto-ridje Ьоје, povrsiпa sa siljcima (tаЫа III, 
sl. 1). - Infekcija moguca па svima delovima (orgaпiшa) doma
ciпa jos t1 stadiju rasteпja. 

Na Zea mays L. 

SLOVENIJA: Voss, 1878, s. 78 1889, s. 9; Glowacki, 
1891, s. 284. 

SRBIJA: Ranojevic, 1902, s. 90 i 1910, s. 364, 1912, s. 
63-74; Vracar kod Beograda, leg. Vojinovic, УШ. 1890, h. В. 

br. 401 i 402; Vukovar (Srem), leg. Ranojevic, 12. VII. 1921, h. 
В. br. 403; motorпi Ьнпаr Tilva (DeliЫatska pescara) 13. IX. 
1937, h. L. br. 4205; Beziste kod Bele Ра!апkе, 28. VI. 1948, 
h. В. br. 3006. 

HRV А TSKA: Skoric, 1928, s. 101; Moesz, 1938, s. 286. 
MAKEDONIJA: Ranojevic, 1909, s. 5; 1938, s. 242; SydoiJJ, 

1921, s. 252. 
CRNA GORA: Bubdk, 1904, s. 3, 1915, s. 42. 
NAPOMENA: Gara је svнda rasireпa, gde se gaji kt1ku-_ 

ruz, svi aнtori је spominjt1 pod starim nazivom U. maydis 
(DC.) Ти!. 

2. U S Т I L А G О Ег i ап t 11 i Sydow, 1915. 

Parazit zivi н zrпima i cela vlat domacina postaje !паса, 

zЬiveпija; klasci priljuЫjeпi нz glavnн os, zrпa st1 veca, najpre 
tvrda, zatim se prosipa skoro сrпа masa spora. Spore okпtg!e, 
пepravilпo okrнgle ili coskaste, 5-9 µ u precпilш, masliпasto

mrke Ьоје, glatke, pojediпke sa пesto zrпatom povrsiпom (tabla 
Ш, sl. 4). -- К!iјапје spore i пacin iпfekcije пepozпati. 

Na Eriaпthнs Hostii Gris. 
SRBIJA: Beocin па podпozju Frнske Gore (Sreш), 7. \JJI. 

1946, h. В. br. 2163) h. L. br. 6331. 
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NAPOMENA: Tipicпa vгsta pozпata је па Eriaпthus Ra
veпnae Р. В. iz Bul1are. Gutner (1941) па s. 41 пavodi jos Da
gestaп i Turkшeniju kao пalazista. Materijal iz Веосiпа koje је 

prvo пalaziste LL Evropi razlikuje se пајрrе ро пбvоmе doma
ciпu, koji raste kod паs jediпo jos kod Negotiпa u Kraji11i, 
Crnqj Gori i Dalшaciji, а drugo н glatkiш okrнgliш ili coska
stim sporaшa 10--12 р. н prec11ikt1. Time sasшa пе odgovara пi 
U. EriaпЉi Sy(loи1, sa sporaшa, 5----9 р. н precniku, пi U. Sac
cl1ari RаЬ/1. sa пesto veciш sрогаша, пaime 8,5-10,5 }1, 

ОЬе vrste su па ErianЉus Rave11ш1e. Osim toga postoji jos 
Ciпtractia pulveruleпta Cke. et Mass. iz istocne Iпdije па Eriaп
Љus i Saccriarum аrнпdiпасенm, za koje kaze Sydow (1924 s. 
278) da se priЬlizava U. saccl1ari. Posto bi Ьile па ЕriапЉнs 

cak 3 vrste, koje SL! н dimeпzija111a spora razlicite, uzimaш U. 
ЕгiапЉi Syd. 11 s i r е m s m i s l t1 kao kolektivпн vrst11, ша da 
је opravdaпo smatrati паsн vrstн !шо 1юv11. 

Exs.: Ustilagiпales Jнgoslavial' 1ю. 1. 

3. U S Т I L А G О С r а m ег i Коетег, 1873. 

Parazit zivi u пesto паdнv<:пiш zшiша citavog klasa 1 1s
poljava se rasi{?ajucom сrпош шаsош spora. Pojediпe · spore 
okrнgle ili od нzа jamпog pritiska coskaste, 8 -12 р. 11 precпikн, 
шrke Ьоје, povrsiпa glatka. - lпfekcija jos 11 stanjн klicice. 

Na Se1aгia italica Р. В. 

SRBIJA: Topcider kod Beograda, leg. f(anojevic, зо: VIII. 
1922, 11. В. br. 523; Zemuп kod Beogra(ia leg. RaпojeJJic, 30. 
VIII. 1922, 11. В. br. 523; Х. 1939, 11. L. br. 504:3; Obedska Вага 
kod Obreza (Srem) 21. IX. 1946, 11. В. Ьг. 2222; Pa11cevacki Rit 
(Вапаt), 4. VIII. 1946, 11. В. br. 2210; I)evojaN:i Внпаr (Deli
Ыatska pescara), Picbaueг, 1942 s. 190. 

Na Setaria ge1ma11ica Р. В. 

SRВIJA: leg. Ranojevic. 30. VIII. 1922. 11. В. l)г. 523. 
NAPOMENA: U okoliпi Beograda vrlo. sн оЬlспе Setaгia 

verticillata, S. g!анса i S. viridis, te s11 cesto zаје(1по sa S. ita
lica, а uvek sam паsао iпficiranн samo роs!е(\пј11. U Ba1н1tskorп 
Karlovcu sam 1937. g. video kola sепа, gde је Se1aria IJila skoгo 
100°/0 zагаzепа od U. Craшeri i U. пeglecta. 

Exs.: Ustilagiпales Jнgoslaviae по. 2. 
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4 U S Т I L А G О пе g 1 ес t а Niess.1, 1866. 
, 

Parazit zivi н пesto паdнvепiш zrпima citavog klasa, ple-
vice i osje strce, јег il1 паdнvепа zrпa potiskivajн ll vodoravaп 

polozaj; tiшe i rasipajucom kesteпjasto-crпom masoш ~pora оп se i 
· ispoljava. Spore okrugle ili elipsoidalпe, cesto перrа vilпe, 7 -13µ. 

u precпikн, zuto-ridje Ьоје, povrsiпa јаsпо bodljikava (gusti а 

kratki siljci). - Nista se пе zпа о пасiпu iпfekcije. 

Na Setaria glauca Р. В. 

SLOVENIJA: Rakovпik kod LјнЫјапе, Voss, 1879 s. 659; 
Tivoli kod LјuЫјапе, Voss, 1899 s. 8; kod Ptuja, Olowacki, 1890 
s. 284, pod U. Paпici-glauci ( J,vallr). 

SRBIJA: izпad Valjeva, са 250 m п. v., 6. IX. 1948, h. В. 

br. 3091. 
Na Setaria italica Р. В. 

SRВIJA: Devojacki Вuпы (DeliЫatska pescara), 10. IX. 1937, 
h. L. br. 4198/а; Ovca kod Рапсеvа, 9. Х. 1938, h. L. br. 4686; Beli 
Potok ispod А vale, Х .1938, h. L. br. 1798; Obedska Вага kod 
Obreza (Srem), 21. IX. 1946, !1. L. br. 6339, zajedпo sa Setaria 
glauca, koja је iпtaktпa. 

Exs.: Коетег, Flora exsiccata austro-hungarica по. 1158 
(LјuЫјапа). 

5 USTILAGO echinata Schroeter, 1871. 

Parazit se ispoljava u dugackiш sivo-crпim prugama па li
stovima i rukavcima domaciпa; gde zivi subepidermalno, ра se 
onda iz pt1kotiпa rasipa сrпа masa. Spore okrugle, poneke cos
kaste i elipsoidalпe, 13-18µ u precnikн, mrke Ьоје, povrsiпa sa 
gusto posejaпim bodljama. - Nacin infekcije nepozпat, ali mi
cel prezimljuje u pupoljcima domacina. 

Na Phalaris aruпdinacea L. 

SRВIJA: kod Niske Вапје, Ranojevic, 1914 s. 397, koga 
Liгo 1924 s. 65 i пavodi. 

6 USTILAGO alopecurivoгa (Ule) Uro, 1924. 

Parazit se ispoljava u crnim prugama па listovima, staЫjici 
ili rukavciшa dошасiпа, gde zivi subepidermalпo, сера list uz
{1112110 i шаsа se prosipa. Zarazeпa staЫjika пе klasa. Spore 
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okrнgle, jajaste ili coskaste, 10-15 Х 7-13µ zuto-kestenjaste 
lюје, povrsina sa gнstim i tupim siljcima, koji se bazom ne do
dirнju. - Юijanje spora i naciп infekcije nepoznati ali micel 
prezimljuje u domacinн. 

Na Alopecшus pratensis L. 

SRВIJA: Resпik kod' Beograda, 14. V. 1948, h. L. br. 6742 
h. В. br. 2947; Smederevska Palaпka, 16. V. 1948, В. br. 2949. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 4. 

7. U S Т I L А О О s t r i а е f о r m i s (West.) Niessl, 1876. 

Parazit se ispoljava u crпim prнgama na listovima, staЬ!jici · 
ili rukavcima domacina, gde zivi subepidermalno, · crna masa 
spora se prosipa. Spore okrugle ili jajaste, poneke coskaste, 
10-15Х8-11µ, smedje Ьоје, povrsiпa sa шпogobrojпim tupim 
bodljikama, dugackim са 1 µ. - Юiјапје sроге пiје jos dovoljпo 
prouceпo. 

Na Аrr!н"паЉегнm elatius М. et К. 

SRBIJA: Straziste ispod Sнve Planine, са 1400 m. п. v., 
!. VII. 1947, h. В. br. 2525 i h. L. Ј)Г. 6497; iznad sela Rid па Vla
sini, са 1400 m. п. v., 16. VII. 1947. h. L. br. 6564. 

NAPOMENA: Tipicпa gara zivi па Holcнs laпatнs i Н. 
mollis. 

8. USTILAGO Аvепае (Pers.) Јепsеп, 1889. 

Parasit razara пе samo sva zrna negq i plevice, koje su 
nшogo krace, а skoro crna masa se lako prosipa. Spore olпugle 
ili nesto izdнzene, 5-10µ u precniku, smedje lюје, povrsina sa 
bradavicavim ispнpcenjima (tаЫ. III. sl. 2). lпfekcija u sviш 
orgaпima tek iz semena prol<lijalog dошасiпа, dakle н stапјн 
klicice. 

Na А vena sativa L. 

SRBIJA: Sreшcica kod Beograda, VI. 1934, h. L. br. 2290; 
Dragusice-Knic kod Kragнjevca, leg. Rudski, 6. VII. 1937, h. В. 
Ьг. 2903; Kosutпjak kod Beograda, leg. Sigшzov, 12. VII. 1943, 
h. В. br. 1305; Beli Potok ispod Avale, 8. VI. 1947, 11. В. br. 2414; 
Beziste kod Bele Palanke, 3. VII. 1947, h. В. br. 2543; Rid па 
Vlasini, 15. VIII. 1947, h. В. br. 2623; Mala Ivaпca kod Beograda, 
15. VI. 1948, h. В. br. 2976. 
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NAPOMENA: Za ovu oblcпu garu па ovsu imalo Ьi smi
sla пavoditi sva пalazista tek опdа, ako Ьi Ьiо prikupljeп obl
mпiji materijal sa citave teritorije. Daпas jos пе zпamo, koliko је 
rasireпa tvrda, пeprosipajuca forma, пi druga lako prasпjava (meka) 
i u koliko prelazi tvrda forma, koja moze imati i glatke spore, 
11 vrstu U. levis. Prema oskudпom materijalu пajпovijeg datuma, 
mozemb zakljuciti, da је U. Аvепае rasireпa па seveп1 Srblje, а 

па jugu (ili u visim legama ?) пastupaju i U. Аvепае i U. levis. 

9 .• u S Т I L А О О 1 е v i s (Kell. et Sw.) Magnus 1896. 

Parazit razara zrпa i okolпe delove, kao plevice, poпekad 

osje, masa se пе prosipa. Spore okrugle, ропеkе elipsoidпe, 
5-l0p, u precпik11, smedje Ьоје, glatke. - Iпfekcija kao u U. 
Аvепае. 

Na А vепа sativa L, 

BOSNA I HERCEGOVINA: Rajlovac kod Sarajeva, Рiс
Ьцuег, 1933 s. 66. 

SRBIJA: Beziste kod Bele Palaпke, 8. VII. 1947, h. в: br. 
2543'; Rid па Vlasiпi, 15. VIII. 1947, h. В. br. 2622; Duga Роlјапа 
(Sandzak) са 1000 m n. v., 4. IX. 1948, h. В. br. 3055. 

10. U S Т I L А О О ре r епп ап s Rostгup, 1890. 

Parazit se ispoljava u cvasti, gde razara zrпa, plevice cak 
i drske. Crпo-masliпasta masa је па jpre slepljeпa ali se brzo ra
sipa. Spore okrugle, retko elipsoidalпe, 5-9µ, u precпiku, ridje 
Ьоје, pod mikroskopom pola oboda otvoreпije Ьоје glatke Ш 
sitno zrпate povrsiпe. - Nista odredjeпog se пеzпа о naciпti 
iпfekcije. 

Na Arrhenatherum elatius М. et К. 
SLOVENIJA: Tivoli kod LјuЫјапе, Voss, 1876 s. 658, pod 

sinoпimom U. Carbo Tull, sto Uго 1924 s. 95 i citira. 
BOSNA i HERCEGOVINA: Bosika kod Rogatice, Picbauer, 

1932 s. 3, pod U. decipiens (WаШ.) Liro; kod Sarajeva, Pic
baaer, 1936 s. 105. 

11. USTILAGO cyпodoпtis (Pass.) Hemzig, 1896.· 

Parazit zakrzlja citavu Ьiljku i cvast је vec u rukavcima 
posledпjeg Iista deformisana, а cim пapusti rukavac, сrпа: ga-
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rava masa пesto је slepljeпa,_ ali se skoro rasipa; od citave cvasti 
ostaпe samo osje. Spore okrugle ili elipsoidalпe, (5)-7-8-,-(II)µ. 
u precпiku, masliпaste Ьоје, povrsiпa glatka. - Naciп iпfek

cije nepozпat, ali micel prezimljuje u domaciпu. 

Na Супоdоп dactyloп Pers. 

HRVATSKA: Roviпj u Istri, Sydow, 1903 s. 236. -
MAKEDONIJA: Vodпo izпad Skoplja, Sydow 1921 s. 252; 

Bitolj, 29. VI. 1939, h. L. Ьг. 4551. 
SRВIJA: Avala kod Beograda, 30. V. 1947, h. В. br. 2407; 

Novi Pazar, 2. VI. 1948, h. В. br. 3002. 

12. U S Т I L А G О g r а n d i s Fries, 1832. 

Parazit se ispoljava u пaduvenim (do 8 mm) iпterпodijaшa 

citave а skraceпe Ьiljke. Nalazi se subepidermalпo, oblmпa сrпа 
· шаsа spora dugo је obavijeпa tvrdom micelijalпom opnom i od 

listnih rukavaca; omot i epidermis prsnu da se spore prosipajн. 
Vlat se пе razvija. Spore okrugle ili elipsoidalne, ропеkе cos
kaste, 7-12 µ u precпikн maslinasto-smedje Ьоје, povrsiпa sitпo
zrnata ili glatka. - Nacin infekcije пepoznat. 

Na Phragmites commuпis Рг. 

SRBIJA: Borca kod Panceva, 29. III. 1936, h. L. br. 3044~ 
Obedska Вага kod Obreza (Srem), 25. Х. 1945. h. В. br. 2004. 

13. U S Т I L А О О ро а r н m Мс Alpin, 1894. , 

Parazit se nalazi subepidermalпo н listovima i ispoljava se 
u n_aduvenim mrljama olovnog sjaja, kad prsnu prosipa se crna 
masa. s'pore okrнgle, 12,5 µ н precnikп, ili jajaste, od uzajamnog 
pritiska coskaste, 14 Х 12,5 µ., kesteпjaste Ьоје povrsina glatka. 
_:__ О infekciji пе zna se пista. 

Na Роа bulbosa L. 

· CRNA GORA: Ostrvo Mala Cakovica па Skadarskom je
zerн, Ieg. Z. Pavlovic, 16. IV. 1947, h. В. br. 2353 i h. L. br. 6416. 

NAPOMENA: Opis tipicne gare је prema materijalu iz 
Australije па Роа annua. Spore пaseg шaterijala su jajaste i ve
licine 10-15 µ, osim toga i domacin Роа bu!Ьosa пiје Ьiо jos 
poznat. Svakako је U. poarum kolektivna vrsta, koja ima samo
stalne rase па Роа prateпsis, Р. nemoralis i Р. bu!Ьosa. 
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14. UST!l,AGO loпgissima (Sc/1lechteтzdal) Меуег 1841. 

Parazit se ispoljнva u dugackiш, paralelnim prugнma па 

kovrcнvim listoviшн i rL1kavci111a. Се!а biljka је пiska, zakrzJja i 
пе razvija шetlice. Zivi subepidermalпo, otvoreno sшedja masa 
se rasipa, ostavljajuci па listoviшa do 2 шm siroke kaпale. Spore 
okrugle ili пергаvilпо elipsoidalпe, 3-6 µ. о precпiku, sшedje 

Ьоје, glatke. - Zпа se da шicel preziшijllje н doшacinн. 

Na Glyceria aqt1atica (L). 

SLOVENIJA: 11 LjuЬ!jaпskoj okoliпi cesta, Voss, 1878 s, 
7 4; 1879 s. 659; 1889 s. 6---7; Uro citira na s. 84 i 409. 

SRBIJ А: Paпcevacki Rit (Baiщt). leg. Т!z. Soska, II, VIII. 
1940, h. L. br. 527 4; Gajdobra (Backa), 11, V. 1945. h. L. br. 
6125 i 11. В. br. 1742; Medjнluzje kod Mladeпovca, 23. IV. 1945. 
h. В. br. 1864; Obedska Bara kod Obreza, 25. Х. 1945, h. В. br. 
2006 i 30. VI. 1946, h. В. br. 2153; 22. IX. 1946, h. В. br. 2228; 
Mala Ivaпca kod Beograda, 15. VI. 1948, h. В. br. 2978. 

Na Glyceria flнitaпs (L) N. Br. 
SRBIJA: Beli Potok па роdпоzјн Avale, 21. VIII. 1942, 11. 

В. br. 1306 i h. L. br. 5836; Gorпja Stнdeпa па роdпоzјн Sнve 
Planiпe, са 550 m п. v. 22. VI. 194'7, h. В. br. 2467 i h. L. br. 
6471; Vlasina, са 1200 m п. v., 14. VIII. 1947, h. В. br. 2617; 
.Jeleпovacka suma kod Sabca, 29. V. 1948, !1. В. br. 2966. 

15. USTILAGO festui:arнm Liгo, 1924. 

Parazit se пalazi sнbepidermalпo 11 listovima dошасiпа i 
ispoljava se 11 paralelпim prнgama olovnog sjaja, iz kojih se 
prosipa сrпа шаsа. Spore okrugle Ш elipsoidalпe, 10--'-16Х8-14µ., 
kesteпjaste Ьоје, povrsiпa sitпo i gнsto zrпata. - О пасiпн iп

fekcije пе zпamo пista. 

Na Festнca ovina L. 

SRВIJA: Okrнglica па Vlasiпi, са 1300 m п. v., 13. VIII. 
1947, h. В. br. 261 Ј i h. L. br. 6559; Bнkov Vrh па Маlјепн па 
Festнca sp., 6. VII. 1948, h. В. br. 3014. 

NAPOMENA: Ustilago festнcarнm izdigao је Liro 11 sa
mostalпu vrstu, koja је uzeta iz kolektivne Tilletia striaeformis, 
kuda је Ьila za пеkо vreme ргеЬасепа i U. poarнm. Zbog t1za-
1iih i kratkЉ listova. domaciпa оЬе su gare tesko primetпe ра 
sашо zato se retko пalaze 11 zblrkama. 
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16. U S Т I L А G О Ь r о m i v о r а (Tul.) Fischer v. 'Waldh. 1867. 

Parazit se ispoljava u sitnijim zrпimџ klasa, pleve i plevice 
su lepezasto razmaknute, u zrпu ostane сrпа masa spora pro
vidпa i dugo zatvoreпa. Spore okrugle, e!ipsoidalne, cesto cos
kaste, 7-12-(13) р, u precniku, kestenjaste Ьоје, povrsiпa vise 
Ш manje fino zrnata. - Zaraza jos u stanju klicice. 

Na Bromus secalinus L. 

SLOVENIJA: Rakovnik kod LjuЬ!jane, Voss, 1879 s; 658; 
Pristava kod Javorпika, Voss, 1881 s. 278; Stranje kod Kamnika, 
leg. Roblc, Voss, 1887 s. 249 i Voss, 1889 s. 8; kod Ptuja, 
Glowacki, 1891 s. 284; ostm Glowackog Liгo 1924 s. 91 citira 
sva Vossova пalazista. 

CRNA GORA: Njegusi, leg. Rolzlena, Bubdk, 1904 s. 3. 

Na Bromus arveпsis L. 

SRBIJA: Vladimirci kod Sapca, Ranojevic, 1910 s. 365, sto 
Lit·o, 1924 s. 430 navodi. 

Na Bromus madriteпsis L. 

DALMACIJA: SiЬeпik јаар, 1916 s. 18, sto Цго s. 431 
citira; kod Karlobaga, Moesz, 1938 s. 286. 

Na Bromus sterilis L. 

MAKEDONIJA: izmedju Dragasa i Broda kod Prizreпa, 2, 
VIII. 1936, h. L. br. 3114 i h. В. br. 1318; Prizreп, 12. VIII. 
1936, h. L. br. 3126; Straciп ko(i Kumaпova, 12. YI. 1947, h. В. 
br. 2429. 

SRBIJA: G. Studena па podпozju Suve Plaпine, 22. VI. 
1947, h. В. br. 2471; Usce kod Obrenovca, 30. V. 1948, h. В. 

br. 2970. 
Na Bromus tectorum L. 

MAKEDONIJA: kod Hudova па Vardaru, Sydow, 1921 s. 
252, sto Liгo пе citira; Vodпo kod Skoplja, 19. VI. 1938, h. L. 
br. 4524; Stracin kod Kumaпova; Ranojevic, 1914 s. 397, sto 
Liro, 1924 s. 433 citira; Haтzojevic-jurisic, 1938 s. 242; isto пa
Iaziste 12. VI. 1947, h. В. br. 2428 i h. L. br. 6452. 

NAPOMENA: Ova gara zivi na vrlo mпogim vrstama iz 
roda Bromus а tipicna је па Br. secaliпus. Ма da је kao zblrr1a 
vrsta gara jos malo prouceпa, ipak se zna da sa nekih doma
cina ne prelazi па druge, па pr. sa Вг. aгveпsis ili Br. mollis. 
Zato ih је Liro 1924 i izdvojio kao zasebпe vrste (U. arveпsis 
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1. с. 93 i U. bromi-mollis 1. с. 94). Mikroskopske odlike su vrlo 
minimalne u dimenzijama spora kao i u glatkoj ili fino zrпatoj 

povrsini spora. Jediпo Ьioloski mogu se razdvojiti i bez iпfek

cioпih opita se пiје пi Liro usudio staviti Ranojevicev materijal 
iz Vladimiraca u vrstu U. Bromi-arveпsis. 

Exs.: Тhйтеп, Mycotheca uпiversalis 110. 1116 (iz Ljubc 
ljane); јаар, Fuпgi selecti exsiccati по. 713 (SiЬeпik), sto Liгo, 
1924 s. 431 navodi; Ustilagiпales Jugoslaviae 110. 26. 

17. USTILAGO tritici (Рет-s.) ]ensen, 1890. 

Parazit razara citav klas, od koga preostaпe samo zakrzljalo 
о:с;је, јег se сrпа masa spora lako prasi. Spore okrugle, ропеkе 
coskaste, izduzeпe, veliciпe 5-9 µ, masliпasto-smedje Ьоје, po
vrsiпa slabo zrnata. - lnf~kcija embrionalna, tj. u zametku za 
\rreme cvetan ја domaciпa. 

Na Triticum vulgare L. 

SRBIJA: Visпjica kod Beograda, leg. Vojinovic, h. В. br. 
407; Vrblca, leg. Vojinovic, 11. В. br. 410; Ranojevic (bez nalazi
sta); h. В. br. 415; Beli Potok ла podпozju Avale, 8. VI. 1947, 
h. В. br. 2413; Niska _Banja, 17. VI. 1947, h. В. br. 2449; Beziste 
па podnozju Suve Рlапiпе, 4. VIII. 1947; h. В. br. 2544. 

MAKEDONIJA: Psaca kod Kumaпova, 1. VI. 1947, h. В. 

br. 2421. 
NAPOMENA: Ovu oblcпu garu spomiпju svi autori i svuda 

је rasprostraпjena. Kod starih autora пailazimo па siпoпim U. se
ge-tum (Bull.). 

}8. U S Т I L А О О !1 ур о d у t е s (Srhlechtendal) Pt·., 1832. 

Parazit se i·spoljava kao fiпi пeprekidni sloj сrпе prasпjave 
щаsе, somotпog izgleda, okolo baze .svih iпterпodija, gde zivi 
subepiclermalпo, delimicпo pokгiveп od lisпih rukavaca. Iпter

пodije su пavise sve krace, Ьiljka је zakrzljala i пеша ni traga 
od klasova. Spore okrugle, jajastog ili elipsoidпog oЬlika, пеkе 
i izduzeпe, coskaste, 4-6µ. u precniku, zuckasto kesteпjaste Ьоје, 
po,1rsina glatka. - Micel prezimljuje u domaciпu. 

Na iпterпodijama Stipae capillatae L. 
1, 

BOSNA I HERCEGOVINA: pored Ramica Banje kod Sa
raje\,a, Picbauer, 1929 ·s. 30: 
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Na Agropyrun iпtermedium Р. В i subv. 11ispidum ( А. et. Gr.)Hayc/:. 

SRBIJA: Visпjica kod Beograda, 15. VI. 1941, h. L. br. 5545, 
h. В. br. 1299 i 1300; Kosutnjak kod Beograda, 19. VI. 1941, !1. В. 
br. 1302 i Topcider kod Beograda, leg. Sigunov, 22. VI. i 941, 
h. В. br. 1309; Kosutпjak kod Beograda, 16. VI. 1944, h. В. br. 1147; 
Milicevo Brdo kod Visnjice, 22. VI. 1941, h. L. br. 5545а i h. Б. 
br. 1301; izmedju Zvezde i Rudnika kod G. Milanovca, 14. VI. 
1946, h. Br. br. 2133; Niska Вапја, 15. VI. 1947, h. В. br. 2454. 

Na Agropyrt1m sp. 

SRВIJA: М. Ivanca kod Beograda, 15. VI. 1948, h. В. br. 2973. 
NAPOMENA: Tipicпom U. hypodytes smatra se опа па 

Elymus arenarius. Liro, 1924 s. 419-424 navodi 25 rodova gra
miпea, koje moze da параdа u Evropi i Americi ova gara. Zato 
su iz ove sarene i Ьioloski jos malo ispitane grupe u najпovije 
vreme vec izdvojene samostalne vrste i tu se ograпicavam sапю 
na nas materijal, to jest па vrste па rodovima Agropyrum i Stipa, 
i opet samo па опе gare, koje razvijaju spore па се!ој povrsiпi 
staЫjike а пе i па listovima. Ova kolektivпa vrsta U. hypody
tes, koju su vec. razni mikolozi podelili na 7 vrsta, ima vero
vatno и okviru ovih vrsta jos bloloske rase, jer пalazimo u Ru
muпiji U. hypodytes па Ag. cristatum, и ~vajcarskoj па Ag. glau
cum, u Srblji па Ag. intermedium itd. Vrlo potrebni Ы blli dakle 
infekcioпi opiti, koji Ы jedino mogli resiti taj proЫem. 

Iz nekadasnje vrste U. hypodytes izdvojeпe su takodje 
опе па raznim vrstama Stipa. Poznate su : U. Williaшsii 

(Grif). Lavrov, koja se ispoljava slicпo U. hypodytes i U. stipae 
Cifert:i, koja parazitira па listovima. Vec Liro (1924) toj osoblni 
- ispoljavaпje па staЫjici i1i rukavcima ili па ·Jistovima u spo
menutoj grupi gara - пе pridaje nikakvu vazпost. Isto tako 'kaze 
Gutner, 1941 s. 51: пezпatno kolebaпje u veliciпi spora (U. stipa 
pretezпo 4µ и precniku, U. Williamsii do 5µ) jedva moze da sluzi 
kao karakterпi znak, te је zbog toga pravilnije spojiti -оЬе vrste 
u jedпu. Materijal iz Sarajeva koji је odredio Picbauer svakako 
Ы trebalo pregledati. Privremeno ju stavljam u amerikaпsku U. 
stipae Czf., ali па kraju ovoga spiska, medju пedovoljno ispitaпe 

vrste, da skrenem ponova pazпju па nju. 
Svuda gde sam u Srblji nasao Ag. intermedium zajedпo sa 

Ag. repeпs Ьiо је zarazen samo prvi, sto Ы Ьiо indirektпo do-
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~az da imamo posla sa U. hypodytes fiksiranu па Ag. iпterme
dium а U. agrostis па Ag. repeпs dosad u Srblji пiје jos pozпata. 

19. USTILAGO phrygica Magnus1 1903. 

Parazit se ispoljava и ciliпdricпom klasu skraceпog osja, 
gde su sva zrпa_ u klasu slepljeпa i obavijeпa belim omotom, 
kroz koji doblja ,tvrda сrпа masa sjaj olova. Spore okrugle ili 
izduzeпe, 7-8µ. н precпikн, smedje Ьоје, povrsiпa sa ispнpce-
пjima (tаЫ. II. sl. 2). О пасiпu iпfekcije пе zпа se пista. 

Na Elymus criпitus Schreb. 

MAKEDONIJA: 'straciп kod Kнmanova, 13. VI. 1947, са 
850 m 11. v., h. В. br. 2437 i h. L. br. 6458. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 28. 

20. U S Т I L А G О h о r d е i (Pers.) Kellerman et Sw., 1899. 

Parazit razara sva zrпa t1 klasu, plevice sн zakrzl ја!е i pre
kriva ju cvrstu i crпu masн, obavijeпu belim omotom, zato se masa 
samo~ mrvi а ne prasi. Spore okrнgle, ропеkе izdнzene ili cos- 1 

kaste, 6-11 µ. н precпikн, maslinaste ili svetlo-kesteп jaste Ьоје, 

povrsina glatka. - Zaraza jos u stanju klicice. 

Na vrstama srodпim Hordeнm vнlgare L. 

SRВIJA: Sremcica kod Beograda, V. 1934, h. L. br. 2292; 
Koritпik iznad Niske Вапје, 15. VI. 1947, h. В. br. 2657 i 2458; 
Okruglica na Vlasini, 13. VIII. 1947, h. В. br. 2612; Rid na Vlasini, 
15. VIII. 1947, h. В. br. 2620 i 2621, h. L. br. 6582, sve па Hordeнm 
distichнm; Mala Ivaпca kod Beograda, 15. VI. 1948, h. В. br. 2977, 
na Н. hexastichнm; Grosпica kod Kragujevca, 19. VI. 1948, h. В. 
br. 2981. 

MAKEDONIJA: Giпovci kod Кнmапоvа, 11. VI. 1947, h. L. 
br. 6450, па Н. distichнm, h. В. br. 2426, па Н. hexastichнm; Psaca 
kod Kнmanova, 11. VI. 1947, h. В. br. 2419, па Н. vulgare; Stra
ciп kod Кнmапоvа, 13. VI. 1947, h. В. br. 2440 i 2442, na Н. he
xastichнm. 

NAPOMENA: Naveden је samo materijal novijeg datuma, 
inace spominjн ovu garн Voss, Glowacki, јаар, Ranojevic, Rado
savljevic, Josifovic i Skoric. - Sa Vlasine prikнpljen materijal 
(h. L. br. 6582 i Ъ. В. br. 2621) sн primerci, gde је zarazena samo 
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dопја petiпa ili poloviпa klasa а ostala zrпa su пormalпo razvi
jeпa. U slucaju da је ova osoblпa koпstaпtna iшali Ьi posla ili 
sa fizi@Jloskoш rasom slabe viruleпtnosti ili sa поvош vrstom. 
Jediпo infekcioпi opiti doveli Ьi do pozitivпih rezultata. 

Exs. Ustilagiпales Jugoslaviae по. 29. 

21. USTILAGO пuda (jensen) Kell.etS1Yi11g!e, 1890. 

Parazit razara citav klas, od koga preostaje sашо glavпa 
os i osje, dok se сrпа masa spora vrlo lako prasi. l!Spore okru
gle Ш elipsoidalпe, 5-9р. ti pгecпiku, kesteпjaste Ьоје, sa пesto 
svetlijom polovi110111 (па optickoш preseku), povrsina gнsto 

fiпo zrnata. - Iпfekcija Ш eшbrionalna Ш u staпju klicice. 

· Na Hordeuш v11lgare L. 

SLOVENIJA: Laze i Spodnji Ig kod Lj11Ыjane, Voss, 1878 
s. 74; Cirkпica, Voss, 1881 s. 277, pod Ustilago carbo (Tul.); 
okoliпa LјнЫјаnе, 1929, h. L. br. 4761. 

HRV А TSKA: Cesta, Skoric, 1928 s. 101, па Н. vнlgaгe, 
Н. distichuш i Н. zeocrithllm. 

SRBIJ А: svuda bez osetпe stete pise Ranojevic, 1912 s. 
53 - 55; Vrblca, V. 1891, leg. Vojinovic, h. В. br. 408; 
Rakovica, leg. Vojiпovic, 7. VI.~1891, h. В. br. 409; Topcider kod 
Beograda, leg. Љmojevic, h. В. br. 405 i 525; isto od 20. VI. 1919, 
h. В. br. 404. · · 

22. U S Т I L А О О о r n i t h о g а 1 i (Schmidt et Kшzze) 
Magnus, 1875. 

Parazit se ispoljava па listovima, · staЫjici i braktejama ll 
sirokiш prugama Ш crtama kod 1-2-godisnjeg domaciпa; pruge 
su пaduvene i uzduz prsla epiderma zjapi sa сrпош prosipajucoш 
masoш. Spore okrugle, elipsoidalпe, coskaste, 12-25Х 10-lбр., 
zuto-sшedje Ьоје, povrsiпa glatka. - О пасiпu iпfekcije iша ra
dova -ali bez odredjeпih zakljucaka: 

Na Gagea prateпsis (Pers.) R. S. 

SRBIJA: па j.uzпoj padiпi А vale, 30. III. 1947, h. L. br.'6398 
6. IV. 1947, h. В. br. 2336 i h. L .. br. 6398/а. 
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Na Gagea arve11sis Dul'·oт-t 

SRВIJA: Kos11tnjak kod Bt:ograda, leg . .f. f<ajnoџic, 3. IV. 
1948, h. В. br. 2929. 

Exs.: Ustilaginales Jllgoslaviae no. 6. 

23. USTILAGO Vaillaпtii Tulusne, 184с7, 

Parazit zivi 11 prasnicima, шаsа spora 111asli11asto-kest.e11jaste 
Ьоје i lako se prosipa iz svih jajastih i dole okreпl!tЉ cvetO\,a. 
Sроге пepravilпo okreпнte, 8-12Х10р. kesteпjaste Ьоје, po\rr
sina sit110 zrпata. - ·1пfekcija u staпj11 klicice. 

Na Scilla bifolia L 

SLOVENIJA: Ljl!Ь!jaпski grad, Voss, 1879 s. 659 i Voss, 
1889 s. 8, sto Liгo, 1924 s. 532 nav,)di. 

Na Mнscari сошшоsшп (L.) Milleг 

Sl,OVENIJA: okoliпa Рtнја, Olvwacki, 1891 s. 284, sto Uго 
1. с. s. 531 пavodi. 

SIЩIJA: G. Studeпa, NaпojeJ1ic, 1910 s. 365, sto Liгv, 1. с. 
s. 531 пavodi. 

HRV А TSKA: Vidovec kod Varazcliпa, Skvгic, 1928 s. 101, 
leg. Гevalek. 

DALMACIJA: Veliko Rпјпо izпad ТriЬпја, па М. comшn

sнm fa Holzmanni Moesz, 1938 s. 286, leg. Lengyel. 
BOSNA I HERCEGOVINA: Ilijas kod Sarajeva, leg. Losch

пig, РiсЬииег, 1930 s. 135. 

Na Muscari 1acen10sш11 (L) МШ. 

DALMACI.JA: Rab i Lнsin oko D11brovnika, јаар, 1916 
s. 18, sto Uго, 1. с. s. 531 i 532 пavodi. 

Na M11scari t11biflorш11 Stev. 

SRBIJA: Avala kod Beograda, IV. 1934, 11. L. br. 2294 i 4. 
V. 1947, 11. В. br. 2370; Topcider i Kos11tпjak kod Beograda, V. 
1935, h. l" br. 2295 i 12. IV. 1940, h. В. br. 2051; iz111edjt1 Re
snika i Pinosave (podпozje Avale), 12. V. 1940, h. L. lэr. 5091. 

CRNA GORA: Mataguzi па Skadarskom jezeru, leg. Z. Ј a-
11/ovic IV. 1947, h. В. br. 2365. 
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NAPOMENA: Na zarazenom herbarskom matertjalu је пе
шоguсе нtvrditi, da li pripada domaciп Mнscari tt1Ьiflort1m ili 
М. tent1iflort1m. 

Exs.: Ustilagiпales Jнgoslaviae по. 7. 

24. USTILAGO сагпеа Uго, 1921. 

Parazit se ispoljava slicпo U. Cordai. Spore okrнgle, ро

пеkе elipsoidalпe, (8-) 10-12 (-14)µ. t1 prec11ikt1, crvenkaste 
Ьоје, povrsiпa retilшlatпa tj. iz пiskih pregrada 11 vidt1 mreza
stih okcaJб-straпih poligona, diag·oпale 1,5-2µ.. - Iпfekcija LI 

staпjt1 klicice. 
Na Polygoпum coпvolvt1lt1s L. 

SRBIJA: Topcider kod Beograda, Ranojevic, 1910 s. 365 
pod U. anomala Kunze, sto је vec Uго 1. с. s. 17 ispravio. Тај 

materijal t1 h. В. пе postoji; А vala t1 borovoj sumi, са 350--400 m 
п. v., h. Ь. br. 2388 t h. L. br. 6436 od 21. 1947; isto пalaziste od 
30. V. 1947, 11. В. br. 2388/а; Rid па Vlasiпi, са 1400ш п. v., 15. 
VIII. 1947, h. В. br. 2626. 

MAKEDONIJA: Straciп kod Kumaпova, са 800111 11. v., 12. 
VI. 1947, h. В. br. 2432. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 30. 

25. U S Т I L А G О r е t i с t11 а t а Liro, 1924. 

Parazit se ispoljava slicпo U. Cordai, jediп'o se t1 izuzetпim 
slucajevima desava da svi plodovi пisн jednako zarazeni, moze 
se razviti роlеп,ј ili sн kod cvasti samo doпji klasici iпficirani, 
Ш se nadjt1 spore t1 mesofilu oпih Iistica do klasa. Spore okru
gle Ш coskasto-elipsoidalne, 8-14р. u precniku, Ijublcasto-ke
steпjaste Ьоје, povrsiпa retikulatпa, to jest iz pregrada u vidu 
mrezastih · okca, visiпe 2,8µ., 5-6-straпih poligona 4-5}1, u dia
goпali (tаЫ. III. s1. 5). Posto su pregrade prilicпo velike, to se 
pod mikroskopom јаsпо vide samo 1-2 poligoпa, dok kod 
U. Cordai mпogo vise пjih, ali sн zato maпji. - Iпfekcija 11 

staпju klicice. 
Na Polygoпum lapathifolium L. 

sa sps. verum Sc/zust. i ssp. tomeпtosum (Schгk.) 

SRBIJA: Beograd, Botaпicka basta, 28. IX. 1933, h. L. br. 
2298; Paпcevacki Rit (Banat), 1. IX. 1940, h. L. br. 2298/а i h. В. 
br. 1297; Mokri Lug kod Beograda, leg. Th. Soska, VIII. 1942, 
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h. L. br. 5833 i h. В. br. 1307; Rid па Vlasini, 16. VIII. 1947, h. В. 
br. 2629; Obedska Bara kod Obreza (Srem) 21. IX. 1946, h. L. br. 
6346 i h. В. br. 2223; Pasuljaпske Livade (Juzni Kucaj), 24. VIII. 
1947, h. В. br. 2700; Divci kod Valjeva, 5. VI. 1948, h. В. Ьг. 

3011; Sredпja Reka (Golija) са 1100 111 п. v., 3. IX. 1948, h. В. 
br. 3050. 

NAPOMENA: Sve пavode Vosso, 1879 s. 659, pod U. 
t1tгicнlosa, Utik i okoliпa LјuЫјапе, na Polygoпнm lapathifoliшп 
i Р. mite, kao i Lesce, па Р. persicaria, Voss, 1882 s. 786 treba 
proveriti i domaciпa i garu. Liгo, 1924 s. 20 citiгa vossa sa 
rezeгvoш. 

26. U S Т I L А G О С о r d а i Liro, 1924. 

Parazit se ispoljava u naduveпiш do 5 mm dugackim plo
dovima domacina, kome је cvast razvijena, ali пе dolazi do cve
tanja, јег su razoreпi svi delovi osim perigoпa, u kоще su dugo 
zatvorene okrugle ili elipsoidalne spore, 10-14 µ. u precпiku, 
kesteпjaste Ьоје, povrsiпa retikulatпa tj. iz pregrada, visiпe 2 р. 
t1 vidн mrezastih okca, 5-6-straпih poligoпa, diagoпale 2-2,5 р: 

Na Ро!уgопшп hydropiper L. 

SRВIJA: Beli Potok па podпozju Avale, 14. IX. 1947, h. 
В. br. 2706; Troglaп Вага (Јнzпi Kucaj) са 850_ m п. v., 29. IX. 
1947, h. В. br. 2811. 

27. USTILAGO muricata Liгo, 1924. 

Parazit se ispol ја va slicпo U. Cordai, sarпo masa sp·ora је 

crvenkaste Ьоје. Spore okrugle, (6-) 8 (-10) µ. н precпiku, 

dakle mnogo mапје od U. Cordai, otvoreпije Ьоје, povrsiпa 

retikнlatna. 

Na Polygoпшn mite Sc!zгank. 

SLOVENIJA: okolina LјнЫјапе, Voss, 1879 s. 659 i 1889 
s. 9, pod siпoпirпom U. нtriculosa. 

SRBIJA: Obedska Вага kod Obreza (Srem), 21. IX. 1946. 
11. l". br. 6346 i 11. В. Ьг. 2226. 

NAPOMENA: Liro је sastavio diagnoz11 prerпa talijaпskoш 

i Vossovom materijal11. Svakako Ьi trebalo pregledati taj mate
Iijal 11 LjuЫjanskorп Muzej11 i 11porediti ga sa materijalom sa 
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Obreza. Ova vrsta poznata је jos samo iz Poljske, Madzarsk,,:c 
Ukrajine. 

Exs.: Ustilaginales Jugoslaviae no. 9. 

28. USTILAGO Ducellieri Maire, 1917 .. 

Parazit razara tшutrasnjost саше, inace је Ьiljka ро izgle du 
zdrava i tek kad se osusi otvaraJu se саше i prosipa garava ke
stenjasto-grimizna masa. Spore okrugle. 11-14 µ u precпikн, 
ропеkе i elipsoidalne do 16 р. dнzine, kestenjaste Ьоје, povr
sina retikulatna, iz pregrada visine 0,4 р. u vidu mrezastih okca, 
5-stranih poligona, diagonale 1,5µ. - О nacinu infekcije nista 
nije poznato. 

Na Areпaria serpyllifolia L. 

SRBIJ А: Visп jica kod Beograda, 12. VI. 1944, h. L. Ь1. 

6041 i h. В. br. 1321; juzпa padiпa Avale kod Beograda, 8. VI. 
1947. h. В. br. 2416; G. Studeпa па роdпоzјн Sнve Рlапiпе, 2:2. 
VI. 1947. h. В. br. 2468. 

Exs.: Ustilagiпales Jнgoslaviae по. 31. 

29. U S Т I L А G О Н о I о s t е i de !)агу, 1868 . 

. Parazit razara нпнtrasпjost саше, iz koje se prosipa garava 
kesteпjasto-ljнblcasta masa. Spore okrџgle, ропеkе elipsoi
,dalпe, 8-13 µ, u precniku, Ijublcaste Ьоје, povrsiпa retikulatпa, 
iz pregrada, vlasine 1,5 µ, u vidu mrezastih okca. - О naciш1 

infekcije пе zпа se nista. 

Na Holosteum umbellatum L. var. glabrum О. Kunze. 
SRBIJA: Beli Potok-Razbojiste, па пjivi, 8. V. 1944, h. L. 

br. 6001 i h. В. br. 1294; Kosutпjak kod Beograda, 3. i 13. IV. 
1947, h. В. br. 2341 i 2341/а; juzпa padiпa Avale kod Beograda, 
20. IV. 1947, h. В. br. 2341/Ь; Flamuпda па DeliЫatskoj pes_ 
cari, 8. V. 1948, h. В. br. 2937. 

Exs.: Ustilaginales Jugoslaviae по. 11 . 

. 30. U S Т I L А G О Мо еп с h i а е - m а n t i с а е поvа vrsta. 

Parazit razara uпutrasnjost svih саша, iz kojih se prosipa 
kesteпjasto-grimizпa masa. Spore okrugle, 13-15 µ н precпiku, 

ili jajaste, 12,5-16 Х 11-15 р" Povrsiпa retikulatпa, iz pregrada 
· visiпe са 1 р. u vidu mrezastih okca, (5-) 6-stranih poligoпa do 

3 р. ро diagoпali (tаЫа III, sl 6). 
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Na Moenchia mantica (Torn.) Bartl. 

SRBIJA: selo Rudnik kod О. Milanovca, livade nazvane 
Ceramide, ЈБ. VI. 1946. h. L. br. 6308, h. В. br. 2139; Ostrvica 
kod Rudnika, 16. VI. 1946, h. В. br. 2139/а; Rid па Vlasin{, tre
sava, 19. VIII. 1947, h. В. br. 2699; Vunjacka livada kod Kra
Ijeva, 20. VI. 1948, h. В. br. 2985; Divcibare па Maljenu, са 

1000 т n. v., 9. VII. 1948, h. В. br. 3018. 
$ 

NAPOMENA: Nov domaciп (matrix) potpuno opravdava 
izdvojenost nase vrste, jer su па kariofilaceama poznate vec tri 
fruktikolne vrste. 

U S Т I L А О О Мо е n с h i а е - m а n t i с а е nov.a species. 

Ustilago Ducellieri Maire similis. Ovaria cum funiculis et 
placenta Moenchiae manticae fungo diruta. Sporis in cumulo 
brunneo-purpureis, globosis, 13-15 µ diametro, vel ellipsoideis, 
1 l,5-16Xl 1-15 µ, membrana carneo-brunnea. Episporio reticu
Iato, lineolis са 1 µ altis, areo!is са 2 µ latis, (penta) - hexago-
naliЬus (tab. 111, fig. 6). · 

НаЬ.: Serbla austr.o-occidentalis et orientalis, in pratis sub
montanis et montanis, locis 4 diversis adhuc inventa et haud rara. 

Obs.: Quam speciem novam arguimus, qua inter Caryo
phyllacearum genera tres species fructicolae adhuc constant: 

1 

., 
"' 

U) 

Sporae in Bporis :::: "' _.,, оп.:: 
Matrix (plantae 

USТILAGO 
о,~ 

~~-
>,~ 

cumulo longis <!):::: -::s annuae !) t::"' ... ..., о ь.о 

:Ј ~ о. t:: 

"' __ ! __ 
---

1 Ьrunneo-pur- 11-14- Arenar!a Dttcellieri pureae ( car- (16) µ 0,4µ 1,5µ 5 serpyllifolia neo-violaceae) 
1 ------

1 

spadiceo- 8-13 µ 1,5 µ 1 2 )1 5 Holosteum 
Holostei purpureae umbe!Jatum -.,---
Moenchiae _ 1 

Ьrttnneo-pur- 11,5-14- (5-)б 
Moench!a 

pureae са 1 µ са 2 µ. 
шantica mant!cae (fulvoviol.) (16) µ 

1 " ----~ -
Cerastium 

Duriaeana badio- I0-i4µ 0,511 са 211 5-6 glublnosum 
purpшeae et Cer. 

brachypetalнm 

Exs.: Ustilaginales Jugoslaviae по. 3. 
Glasnik, В 3 3 
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31. USTILAGO Dнгiаеапа Ти!аsпе, 1847. 

Parasit razara шшtгаsпјоst саше, iz koje se prosipa sme
dje-ljнЬicasta masa. Spore o~пugle, 10-14 ЈЈ· н precпikн, sm~dje 
Ьоје, povrsiпa ,retikulatпa, iz pregrada, visiпe 0,5 ЈЈ· u vidu mre
zastih okca,. 5-6-straпЉ poligoп~, diagoпale 2-2,5 µ. -- Pret
postavlja se iпfekcija u stапјн kllcice. 

Na Ceuistium gl11ti11osuш Fг. 

CRNA GORA: Lijeva Reka 11 doliпi Tare, Bub{ik, 1906 
s. 294. 

Na С. brathypetalшn Desp. ssp. eglaпdt1lost1m Fzl. 

SRBIJA: Kosнtпjak kod Beograda, 12. V. 1946, 11. L. br. 6281 
i h. В. br. 2058; isto mesto 1. VI. 1946, h. В. Ьг. 2068; па jt1z110111 
podпozju Avale, 20. IV. 1947, i 8. V. 1947, h. В. br. 2361 i 2361/Ь; 
Avala kod Beograda, (Vinogгadi), 28. IV. 1947, h. В. br. 2361/а; 
О. St11de11a па роdпоzјн Suve Planiпe, 22. VI: 1947, h. В. Ьг. 

2469; Bнsovata ispod Beljaпice (Homolje), са 750 m 11. v., 23. V. 
1948, h. В, br. 2960; Flam1111da па DeliЫatskoj p~scari (Вапаt), 
8. V. 1948, h. В. br. 2948. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae 110. 1 О. 

32. USTILAGO violacea (Регs.) Roussel, 1806. 

Parazit zivi н svima prasnicima istog domaciпa i ispoljava 
se u ljuЬicasto-kestenjastoj masi spora, koje s11 okшgle, 5-9ЈЈ. 
u precпiku, pod mikroskopom skoro bez Ьоје, p,ovrsina retiku
latпa, mozda bradavicasta, sto је zbog пezпatne visine tih zа

dеЫјапја tesko presuditi, samo sн dodirne straпice coskaste, 
, 5-9 ЈЈ· u diagoпali. - Tipicпa g-ara па Sapoпaria officiпalis а 

forшe па razпim ·· kariofilaceama. Zarazi se klicica. 

Na Sapoпaria officiпalis L. 

SLOVENIJA: Bled i LјuЫјапа, Voss, 1878 s. 74, pod siпo
пimom U. antherarum, Voss, 1889 s. 9; materijal iz Bleda spo
miпje i Beck, 1894 s, 123; okoliпa .Ptuja, Glowacki, 1891 s. 284. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Glogosпica kod Рrепја, Рi.

Ьаиег, 1930 s. 135; Gracaпica, РtсЬ.шег, 1932 s. 3, sa оЬа пзla
zista prikupio Losc/mig g-. 

SRBIJA: Top·li Do ispod Stare Рlапiпе, Raпojevic, 1910 s. 365. 
CRNA GORA: kod Mratiпja i шапаstiга Pive, Bt1b1ik, 

1915 s. 42. 
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Na Tшiica saxifraga (L.) Scop. 

SLOVENIJA: Bled, Voss, 1887 s. 209 i 1889 s. 9. 

Na Dianthus armeria L. 

SRВIJA: Topcider kod Beograda, Raтzojevic, 1910 s. 365. 

Na Dianthus Poпtederae (А. Kertft.) 

SRBIJA: Topli Do ispod Stare Р!апiпе, Raтzojevic, 1910 
s. 365. 

Na Diaпthus crueпtus Gris. 

CRNA GORA: kod Zakameпa ispod Ledeпice Р!апiпе, 
Bubdk, 1915 s. 42. 

MAKEDO:t-»IJA: iznad Leskovca kod Prespaпskog jezera, 
са 1000m п. v., 26. VI. 1938, h. L. br. 4548. 

Na Diaпthus tristis Ve!. 

CRNA GORA: G. Bukovica, ВиЬаk, 1904 s. 3; Stirпi Do, 
Bubdk, 1906 s. 394; Lokvice па Durmitoru, Bubdk, 1915 s. 42. 

Na Dianthus haematocalyx К et Н. ssp. Siblhorpii Vier/1. 

MAKEDONIJA: Stara Galicica izпad Ohridskog jezera, са 
1400m 11. v., 24. VII. 1939, h. L. br. 4980 i h. В. br. 1304; Soluп
ska QJava са 2400 m 11. v., 14. VIII. 1938, па D. haematocalyx ssp. 
piпdicola (Vierlz.) var. jakupiceпsis К os., h. L. br. 4605. 

Na Diaпthнs gracilis S. S. 

MAKEDONIJA: Vlahcaпe kod Velesa, 15. VII. 1939, Ь. L. 
br. 4954. 

Na Diaпthus deltoides L. 

CRNA GORA: Gorпja Bukovica i Pasiпa Voda, 
1904 s. 3. 

Na Diaпthus scardicus Wettsteiп. 

MAKEDONIJA: Ljuboteп па Sari, са 2000 m 11. v., 11. VII, 
1937, h. L. br. 4133. 

Na Diaпthus silvestris Wulf. ssp. teigestiпus (Rchb.) 

HRV А TSKA: Crikveпica, Picbauer, 1928 s. 61; 
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DALMACIJA: Trogir i Lusin, Јаар, 1916 s. 19, na ssp. eu
silv estris. 

CRNA GORA: Valesnica Do na Dшmitoru, Bubak, 1915 
s. 42, па istom domaciпu sa fa. brevicalyx Beck. 

Na Dianthus strictus S. S. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Velez, leg. Murbeck, VIII. 1889. 
Liro, 1924 s. 263. 

Na Diaпthus iпteger Vis. var. brachyanthus (Boiss.) Нау. 

MAKEDONIJA: Ljuboten na Sari, са 1500 m 11. v., 11. VII. 
· 1937, h. L. br. 4173; Turcin Planiпa na Sari, са 2500 m, 3. VIII. 

1936, h. L. br. 4173/а. 
Na Diaпthus Nikolai Beck et Szycz. 

CRNA GORA: Stirпi Do, ВиЬаk, 1904 s. 3. 

Na Cucubalus baccifer L. 

MAKEDONIJA: Capari па Peristeru, са 900 m n. v., 24. VШ. 
1917, Sydow, 1921 s. 252. 

Na Sileпe triпervia Seb. Маиг. 

MAKEDONIJA: Konopnica kod Kumanova, 1'.anojevic, 1914 
s. 397; Ranojevic-Jurisic, 1938 s. 242. 

Na Sileпe quadridentata (Murr.) Neum. 

CRNA GORA: Valesпica Do na Durmitoru, ВиЬаk, 1904 
s. 3~ Lokvice i Lojanik na Durmitoru, BuЬak, 1915 s. 42. · 

Na Silene multicaulis Guss. typ. et ssp. 
serblca (Adam.) Vierh. 

HRVATSKA: Troglav, Beck, 1897 s. 9, pod U. Vaillaпtii. 
CRNA GORA: Dobri Do, BuЬak, 1915 s. 42; Plocica izпad 

man. Decaпi, са 1800 m 11. v., 17. VII. 1933, h. L. br. 2296. 
MAKEDONIJA: Caf Kadiska Reka па Korabu, са 1700 m 

п. v., 29. VII. 1935, h. L. br. 2296/d. 

Na Sileпe Waldsteinii Gris. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Bjelasica, leg, Murbeck, 19. 
VIII. 1889, Liro, 1924 s. 266. 

' 

• 
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HRV А TSKA: Laginac kod Sotarije, leg. Pichler, Liro, 1924 
s. 266. 

Na Sileпe saxifraga L. typ. et ssp. 
parnassica (Boiss. et Spr.) 

CRNA GORA: Piperska Lukovica i Valesпica Оо па Our
mitoпi, BuЬak, 1904 s. 3; Lokvice, Valoviti Оо i Lojaпik na Our
mitoru, BuЬak, 1915 s. 42. 

MAKEOONIJA: Galicica izпad Ohrida, leg. cemjavski, 8. VI. 
1939, h. L. br. 4982 i h. В. br. 1314. 

Na Silene Schmuckeri W ettst. 

MAKEOONIJA: Caf Kadiska Reka па Korabu, са 1600 m 
n. v., 29. VII. 1935, h. L. br. 2296/с. ·, 

Na Sileпe Seпdtпeri Boiss. 

CRNA GORA: Sekirica Planina, ВиЬаk, 1906, s. 394; Vizitor 
izпad Plavskog jezera, VII. 1933, h. L. br. 2296/а. 

MAKEOONIJA: Osljak kod Prizrena, са 2000 m 11. v., 9. VIII. 
1936, h. L. br. 2296/Ь. 

Na Silene longiflora Elzrlz. typica. 

SRBIJA: Raska (Saпdzak), 23. VI. 1948, h. L. br. 6762 i 11. В. 
br. 2999. 

Na Silene paradoxa L. 

SRBIJA: Kameпica koctr Kraljeva, 1. XI. 1948, h. В. br. 3161. 

Na Sileпe italica (L.) Pers. 

CRNA GORA: Bioce kod Podgorice, Bubak, 1906 s. 394. 
MAKEOONIJA: Treska i Sisevo kod Skoplja, Sydow, 1921, 

s. 252, i Liro, 1924 s. 266. 
OALMACIJA: Roviпj u Istri, Liro, 1924 s. 266. 
Exs.: Kryptogamae exsicc. no. 10 (beckog Muzeja, materijal 

Vossov); U stilagiпales Ј ugosla viae по. 32. (Raska ). 

33. USTILAGO Sileпis-iпflatae (DC) Liro, 1924. 

Parazit zivi u prasпicima i ispoljava se u sivkasto-ljubl
castoj, nesto ruzicastoj masi spora, које su okruglaste, 5-11 µ u 
precniku, povrsiпa retikulatna, poligoni 1 µ u diagoпali. 
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Na Sileпe vulgaris Garcke. 

SLOVENIJA: Lesce, Voss, 1887 s. 209, pod U. viola:cea i 
Voss, 1889 s. 9; Glowacki, 1891 s. 284, pod U. violacea. ОЬа 

autora Liro, 1924 s. 45 spomiпje. 
DALMACIJA: oko Dubrovпika, јаар, 1916 s. 18, pod U. 

violacea, sto Liгo, 1924 s. 45 ispravlja. 
CRNA GORA: Rijeka, Bubdk, 1904 s. 3; Podgorica i Ja

vorje РТапiпа, Eubdk, 1906 s. 294; Sekirica Рlапiпа, Bubcik, 1915 
s. 42, sve pod U. violacea, sto Liгo 1. с. пavodi. 

MAKEDONIJA: Vodпo i Treska kod Skoplja, Sydow, 1921 
s. 252, pod U. violacea. 

34. USTILAGO Lychпidis-dioicae (DC) Liro, 1924. 

Parazit zivi u prasпicima а grimizпa masa se lako p:rosipa. 
Spore okrugle ili elipsoidalпe, 5-10 р. u precпiku, povrsiпa kao 
kod U. violacea. 

Na Melaпdryum a!Ьum Gaгcke .. 

SLOVENIJA: okoliпa Ptuja, Glowacki, 1891 s. 284; Zelezпa 
Kaplja, јаар, 1908 s. 194. 

DALMACIJA: Igalo i Castel Vecchio, Јаар, 1916 s. 18-19. 

CRN GORA:,Njegosi, Bubdk, 1906 s. 394 i Bubdk, 1915 
s. 42. 

MAKEDONIJA: izпad sela ВiЬапј i Nistrovo па podпozju 
Koraba, са 1300 m n. v. 12. уп. 1935, h. L. br. 2293/а. 

SRBIJ А: Kosutn jak kod Begrada, VIII. 1933, h. L. br. 2293 
i h. В. br. 1315. 

NAPOMENA: Svi stari autori пavode ovu gar_u pod U. 
violacea. 

35. U S Т I L A1G О а I bi da Bubdk, 1906. 

Parazit ztvi u prasпicima svih cvetova. Spore okrugle ili 
jajaste, 3-4,5 р., bezbojne, povrsiпa glatka. 

Na Geпista sgathulata Spac/1. 

CRNA GORA: Ljesanska .Nahija, Bubdk, 1906 s. 394. 
NAPOMENA: ·Autor sam kaze da gara nije i~os potpuпo 

razvijena i da spore mogu Ьiti u ztelom stanju vece i оЬојепе. 
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36. U S Т I L А О О Ве t оп i с а е Beck, 1880. 

Parazit zivi u prasпiciшa, kojiшa daje tanшo ljublcastu bojLI. 
Spore okrнgle, 7,4--12,5-(17) ЈЈ· н precпiku, povrsiпa sa siro
kiш ispupceпjiшa kao retikulatпa. - Nepozпat је пасiп iпfekcije 

а takod је i razvo ј spore. 

Na Stachys alopecшus Berztlz. 

CRNA GORA: ·Stirпi Do, Bubdk, 1904 s. 3. 
SLO VENIJ А: Ј ezersko u Kara vапkаша,' Јаар, [908 s. 194. 
NAPOMENA: Ova gara гazlikuje se ро ve,Џciпi spora od 

U. violacea па kariofilaceaшa. ··· 
Exs.: Јаар, Fuпgi selecti exsiccati по. 264. 

37. U S Т I L А О О s u с с i s а е Magпus, 1875. 

Parazit zivi LI prasпiciшa svih cvetova u glavici i ispoljava 
se LI Iako prosipajucoj, skoro ЬеzЬојпој шasi spora, koje SLI 

okrugle, 10-16 µ Ll precпiku, bez Ьоје, povrsina retikнlatпa, iz 
pregrada visiпe 1,5-3 р., u vidL1 шrezastih okca. - Kako se 
dошасiп zarazi пероzпаtо је. 

Na Succisa prateпsis Моепс/1. 
SLOVENIJA: okoliпa LјuЫјапе, leg. Pauliп, Voss, 1882 s. 

78 1889 s. 9, sto Liro, 1924 s. 54, i, па vodi. 

38. USTILAGO scabiosae (Sov.;erby) Wiпteг, 1880. 

Parazit zivi u prasпiciшa svЉ cvetova u glavici i ispoljava 
se LI Iako prosipajucoj, zнto-okrastoj шasi spora, koje SLI okrugle 
iii elipsoidalпe, 7-13 µ u precniku, skoro bezbojne, povrsiпa 
vrlo sitпo retikulatпa, lako је rec о udL1Ь!jeпjiшa od 1 µ dнЬiпе. -

· Iпfekcija u staпjµ klicice ili podzemnog pupoljka domaciпa. 
' 

Na Kпat1tia aгveпsis Coult. 

SLOVENJJA: okoliпa ~јuЫјапе, Voss, 1882 s. 78, pod U. 
flosculorum; LјL1Ь!јапа, Medvode. Lesce, Bled. Voss, 1889 s. 9, 
pod U. scablosae. Vossa Liгo, 1. с. s. 54 i пavodi. 

Na Knautia rпidzoreпsis Pomz. ssp. Par1~icii (Szribo). 

SRВIJA: Straziste па St1voj Plaпiпi, са 1800 m n. v., 6. 
VII. 1947, h. L. br. 6515 i h. В. br. 2551. 

NAPOMENA: Kпautia mic!zoreпsis је поv dошасiп а do-
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sada nije Ьilo pozпato, da se ova gara iz niziпe репје u sub
alpiski regioп. 

Exs.: U stilagiпales Ј ugosla viae по. 33 . 

. 39. U S Т I L А G О Т r а g о ро g о 11 i s - р r а t е n s i s (Pers.) 
Roussel, 1806. 

Parazit razara sve cvetove u glavicama do cvetпe loze i 
ispoljava se u сrпој, prosipajucoj masi, prekriveпoj od involu
cruma. Spore okrugle ili okruglaste, kestenjasto-ljublcaste Ьоје, 
12-16 ЈЈ· u precniku, povrsiпa је retikulatпa ili, tacnije rесепо, 

mrasasta, sto zavisi od posmatraпja gustih, sitnih i poligonalпo
okruglastih uduЫjenja ili istotakvih ispupceja (tab. III, sl. 3). -
Zaraza embrioпalna. 

Na Tragopogoп pratensis L. 

SLOVENIJA: Rozпik i т'ivoli kod LјuЫјапе, Voss, 1878 s. 
74-75, pod sinonimom U. receptaculorum; Voss, 1889 s .. 9 pod 
U. tragopogonis; Brstje kod Ptuja, Glowacki, 1891 s. 284. ОЬа 
autora Liro 1. с. s. 58 spomiпje; Smarna Gora kod LјuЫјапе, V. 
1928, h. L. br. 2299. 

SRBIJA, Resпik kod Beograda, Ranojevic, 1910 s. 265, sto 
Liro 1. с. citira; izmedju"Resnika i Ripпja, 18. VI. 1944, h. L. 
br. 6050 i h. В. br. 1322; Matejevac kod Nisa, leg. Grebensciko11, 
12. V. 1949, h. В. br. 3225. 

Exs.: Thuemen, Mycotheca universalis по. 732 (leg. Voss). 

40. ,USTILAGO 1scorz,011erae (Alb. et Schw.) Schroeter, 1887. 

Parazit razara sve cvetove i1 glavicama до cvetne loze i 
ispoljava se u сrпој masi prekriveпoj od involukruma. Spore 

· okrugle, coskaste, tamпo-ljublcaste Ьоје, 9-12 µ u p1ecпiku, 
povrsina kao kod U. Tragopogonis-pratensis. - Pretpostavlja se 
embrioпalna iпfekcija а micel prezimljuje u domacinu. 

Na Scorzoпera rosea W. К. 

CRNA GORA: Stirпi Do, ВиЬаk, 1904 s. 3, sto Liгo пavodi 

1. с. s. 61. 
BOSNA i HERCEGOVINA: Sarajevo Polje na Ravnoj Pla-

111ni, Picbaueг, 1941 s. 190. 
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II. rod Sphacelotheca de Вагу, 1884. 

41. S РН А СЕ L ОТ НЕ С А А n d r ор о g о n i s (Opiz) 
Bubdk, 1916. 
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Parazit razara sve delove metlice dошасiпа, koja је pre
kriveцa belom micelijalпom орnош jos pod zastitom rukavca 
posledпjeg lista. Zatvore110-smedja masa se prosipa tako da od 
metlice ostane samo glav110 osje. Spore okrugle, ovalпe i1i cos
kaste, 6-11 µ u precniku, providпo-smedje Ьоје, povrsina glatka 
ili skoro пeprimetпo zrпata. 

Na Andropogoп iscliaemum L. 

SLOVENIJ А: LjuЫja~1ski grad, Voss, 1879 s. 658 i 1889 s. 
7, pod Ustilago ischa·'emi Fuckel;"okolina Ptuja, Olowacki, 
1891 s. 283, pod U. ischaemi. · 

DALMACIJA: Trogir, Јаар, 1916 s. 18, pod U. iscl1a еш i. 
BOSNA i HERCEGOVINA: kod Јајса, Beck, 1894 s. 121, 

pod U. ischaemi. 
SRBIJA: Topcid~r kod Beograda, Raпojevic, 1910 s. 364, 

pod U. ischaemi; Avala, 20. Х. 1935, h. L. br. 2290/а; Vis
пjica kod Beograda, 25. IX. 1938, h. L. br. 4668 i 12. VI. 1944, 
h. В. br. 1133; Brdjaпi kod G. Milaпovca, 11. VI. 1946, h. В. br. 
2116; Niska Вапја, 15. VI. 1947, h. В. br. ·2450; Doliпa па Deli
Ыatskoj pescari, leg. А. Petrov, 2. VII. 1948, h. В. br. 3031. 

MAKEDONIJA: Treska i Radusa kod Skoplja, Sydow, 1921 
s. 252, pod U. ischaemi; Vodпo izпad Skoplja, VI. 1933, 11. l" 
br. 2280; Katlaпovska Вапја, VII. 1937, leg. et det. Pildt, h. L. 
br. 4388, 4446 i h. В. br. 1694. 

Na Cymbopogoп hirtus (L.) Јапс/1. 

DALMACIJA: Castelпuovo i Lusiп, Јаар, 1916 s. 18, pod 
U. ischaemi. 

Exs.: Kryptogamae exsiccatae Musei Viпdoboпeпsis по. 7; 
Ј аар, Fuпgi selecti exsicati по. 622; Ustilaginales Ј ugosla viae ло. 34. 

42. SPHACELOTHECA Sorghi (Link) Clirztoп, 1902. 

Parazit zakrzlja osje, zЬiveпa metlica se ispoljava kao klip, 
zrпa su veca, 3-13 mm, sa belim omotom, sastavljeпim od mi
cela, masliпasto-smed ја masa se lako prosipa а od zrпa ostaпe 
11 srediпi stнЬic (kolнmela) od tkiva domaciпa. Spore okrugle ili 



42 Vojteh Lin,dtner 

okruglaste, 5--7-(8,5)µ., smedje Ьоје, povrsiпa glatka. - Naciп 

zaraze u stanjt1 klicice. 

Na Sorghum vulgare Регs. 

SLOVENIJA: LјuЬ!јапа, Voss, 1884 s. 2 i 1889 s. 7, pod 
Ustilago sorghi. 

BOSNA i HERCEGOVINA: botaпicki vгt sarajevskog пш
zеја, Picbauer, 1936 s. 105. 

Na Sorghuш saccharatum Регs. 

SRВIJ А: Pozezena kod Gradista, Raпojevic, 191 О s. 364; 
Beli Potok kod Beograda, па Sorghum saccharatum var. techпi
cum Коет., 11. IV. 1943, 11. L. br. 5885 i h. В. br. 1351. 

,iP 
43. SPHACELO'fHECA Paпici-miliacei (Pers) 

Bubak, 1916. 

Parazit promeпi celu metlicu u kilastu tvoreviпu, pгekri

veпu micelijalпim omotoш i tkivoш domaciпa te vec ovakva 
tvorevina (do 5 ст dugacka) nalazi se u rukavcima posledпjeg 
lista. Сrпа masa se lako prasi. Spore okrugle ili coskaste, sa 
dvojakoш koпturom, 8-12 µ u precniku, zatvoreno-smedje Ьоје, 
povrsina glatka. - Infekcija u staпju klicice. 

Na Рапiсшn rniliaceum 1" 

SLOVENIJA: Dobrova kod LјuЫјапе i Smartno па pod 0 

пozju Smarпe gore, Voss, 1879 s. 658; LјuЫјапа i Radovljica, 
Voss, 1889 s. 7, pod Ustilago destrueпs Dub.; okoliпa Ptu ја. 
Glowacki, 1898 s. 284; Тасепј pod Smarno goro, VIII. 1930, h. 
L. br. 2297; Юесе kod LјuЬ!јапе, 28. VII. 1945, h. L. br. 6181 
i h. В. br. 1897. 

SRBIJA: Bo~atic (Macva), Raпojevic, 1910 s. 364 i 1912 
s. 74-77; Stalac, leg. Katic, Raпojevic, 1912 s. 74, pod Ustilago 
Paпici-miliacei (Pers.) Wiпter. 

HRV А TSKA: Юostar, skoric, 1928 s. 101, pod Ustilago 
Paпici-miliacei. 

BOSNA i Н R~EGOVINA_: bot. vrt sarajevskog muzeja, 
Picbauer, 1930 s. 135, pod Ustilago Paпici-miliacei. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по., 12 а(Юесе kod LјuЬ!јапе), 
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44. S РН А СЕ L ОТ НЕ С А s t r а n g u 1 ап s (Issatc/1e,zko) 
Clinton, 1904. 
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Parazit promeпi svaku шetlicu u izduzenu, ciliпdricnu kilu, 
zasticenu шicelijalпiш ошоtасеш i rukavciшa пajgorпjeg lista. 
Crпo-шasliпasta шаsа se lako prosipa а ostaпe od klasa sашо 
ceпtralпi stublc (koluшela). Spore okrugle Ш elipsoidalпe, 12-14,5р. 
u precпiku, zatvoreпo-sшedje Ьоје, povrsit1a bodljikava. 

Na Eragrostis miпor Host. 

NAPOMENA: Ovu garu, poznatu samo iz Ьаzепа reke 
Visle, Rumunije, Tripolija i Sev. Amerike', паsао s.am н dva 
primerka u Smederevu, ali su пesretпiш slucajem ·izguЫjeпi. 
Na spomeпutoш doшaciпu пiје poznata druga gara i vrlo је 

lako шogla iz Rumuпije preci u Smederevo. Prema secanju spoljпi 
izgl~d zar.azeпog domaciпa bolje odgovara slici kod Savu!e.scu, 
1936, tаЫа XIII, пеgо crtezu kod Outnera, 1941 s. 145 .. 

45. S Р Н А С Е L О Т Н ЕС А h у d r о р i р е r i s 
(Sc!шmacher) de Вагу, 1884. 

Parazit se ispolja{ra u zvoпasto пaduveпim plodovima do
maciпa, 3-5 mm duzine, sa орпоm i stublcem (kolumeloш), kao 
sto је za сео rod Sphacelotheca karakteristicпo. Spore okrugle 
ili coskaste, 1'0-15 µ u precпiku, smedje-ljublcaste Ьоје, povr
sina sa пiskiш ali sirokir:i1 ispupceпjiшa. 

Na Polygoпum hydropiper L. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Kraljev?c Vrelo па Hraпisovoj 
Plaпiпi, leg. Ritter, Picbauer, 1941 s. 191. ' 

SLOVENIJA: Rakovпik kod" LјuЫјапе, VJI. 1931, h .. L. 
l)r. 2279. 

Na Polygoпum mite Sch·raпk. 

SLOVENIJA: okoliпa Ptuja, Olowacki, 1'891, s. 284 sto 
Uro, 1. с. s. 129 пavodi. 

SRBIJA: Avala, u bukovqj . sumi kod Ladпe vode, 1. XI. 
1942, 11. L. br. 6335 i 6335/а, 15. IX. 1946, h. В. br. 1295 i 2220. 

Na Polygoпum persicaria L. 

SRBIJA: kod Zajecara, · Rarzojevic, 1910 s. 364-365, sto 
Uro, 1. с. s. 3 пavodi. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae 110. 13. 
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46. S РН А СЕ L ОТ НЕ С А u s t i 1 а g i n еа (DC) Yto, 1935. 

Parazit se ispoljava н nesto пadнvenim lukovicama u klasu i 
sve se otvaraju poprecпim pucanjem preko sredine, te se crno
ljublcasta masa lako prosipa, ostavljajuci u sredini stнblc (kolu
melu) od tkiva domacina. Spore okrugle, coskaste, 9-13-(16) р. 
u precniku, ljuqicasto-smedje Ьоје, povrsiпa sa jedva primetпim 
ispupceп jima ili tackicaшa. - Zaraze se lнkovice (bu!Ьile ). 

Na Polygoпum viviparum L. 

SLOVENIJA: Ceska Коса u Karavaпkama, Јаар, 1908 s. 
194, pod Spl1. infloresceпciae (Тге!.), sto Liro, 1. с. s. 7 pod Us
ilago ustilaginea (DC) Liгo i пavodi. 

Exs.: Јаар, Fungi' selecti по. 321. 
i, 

47. SPHACELOTECA bosпiaca (Beck) Maire, 1909. 

Parazit se ispoljava u пaduvenoj osoviпi cvasti i drskama 
svih cvetova а pojedini delovi su prstenasto razdvojeпi, sa· straпe 
ili na vrhu tih naduveпih i zeleпih delo.va пalaze se zakrzljali 
delovi brakteja iii cvetova. Spore okrugle, coskaste, elipsoidalпe, 
11-15 µ u precniku, otvoreпo-ljublcaste Ьоје, povrsina sitno zr-

1 

паtа. - Naciп infekcije пepoznat. 

Na Polygoпum alpiпuш All. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Vranica Рlапiна i Matorac, са. 

1600-1900 m п. v., Beck, 1894 s. 121, pod Ustilago bosniaca, а 
tako ju i. Liгo 1924 s. 173-176 пavodi., 

Exs.: Kryptogamae exs: мu·sei Viпdoboпeпsis 110. 8. 

III rod. Melanopsichiuш Beck, 1894. 

48. МЕ L А N О PS I СН I U 1\1 а t1 s t r о - а m е r i с а 11 u m 
(Spegazini), Beck, 1894. 

Paцizit '5е ispoljava u 11epravil11im tvorevi11ama okolo po
jedi11ih cvasti i 11jihovih drski, kao katraпom prevucenih. Masa 
slepljeпa i пе prasi se. Spore okrugle, jajaste Ш пepravilпo cos
kaste, 10 - 17 Х 7-9 µ, masliпaste Ьоје, povrsiпa slabo bodlji
kava ili gla.tka, galertпa. - Nacin iпfekcije nepoznat. 
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Na' Polygoпum lapathifoliuш L. 

SRВIJA: Pancevacki Rit (Banat), 9. Х. 1938, 11. L. br. 4689, 
u ,dva primerka. 

NAPOMENA: Geografski areal ove gare је Jнzna Aшe

rika, Aнstralija, Indija, Japan, Azija i Siblr. U Evropi је пајрrе 

Ьila пadjena н Madzarskoj ali docnije jos 11 Spaniji, zatim u 
oЬ!astirшi Moskve i Юјеvа, tako da је Banat cetvrto nalaziste н 

'Evropi. 

IV. rod Cintractia Cornu, 1883. 

49. С I N Т R А СТ I А Мо п t а g пе i (Tulasпe) Magпus, 1896. 

Parazit se ispoljava kao istнpajнca ~arava Ioptica ншеstо 
zrna н klasu, masa је najpre obavijena belim omotoщ, posle 
skoro ne prasi. Sроте okrнgle, ovalпe ili izduzene, 9 - 11 µ t1 

precпikн, zatvoreпo-smedje Ьоје, povrsiпa sa slablш ispнpcenjima. 

Na Rhy11cl10spora а!Ьа Vahl. 

SLOVENIJA: Roznik i Laverca u okolini LjuЫjane, Voss 
1879 s. 659, pod Ustilago Montagnei Ти[[.; Koseze, Laverca u 
okoliпi LјuЫјапе, Voss 1889 s. 8, pod Ustilago caricis; Vecna 
Pot u okolini LjuЫjane (је prilicno isto nalaziste kao Vossa: 
Rozпik i KosezeJ, 20, Х. 1946, h. L. br. 6368 i h. В. br. 2269. 

NAPOMENA: Vossov materijal nisam imao pri rнci. Rad 
Lira, 1938, koji је verovatno imao шogucпosti revidirati Vossov 
шaterija1, пiје шi pozпat. Mikroskopski pregled primeraka iz 
1946. g., koji је dobro sazreo, ukazuje vise па vrstu С. шајоr 

Liro, jer spore шеrе 11-14 Х 9--.-11 р. i vise s11 izd11zeпe i cos
kaste. 

Exs.': Ustilagiпales J11goslaviae по. 14. 

50. CINTRACTIA Caricis (Регs.) Magпus, 1896. 

Parazit se ispoljava kao ist11pajнca garava loptica шnesto 
1-3 zrna u klas11. Loptica precnika 2-4 111111 obavijena је mi
ceЩalniш omotorn, koji brzo пestane, пе prasi se пеgо mrvi. 
Spore okrнgle, jajaste, coskaste, vе!Щпе 12-24 х 17-22р., za
tvoreno-kesteпjaste Ьоје, povrsiпa slabo bradavicasta. - Tipicпa 

gara па Carex mопtап;э. L. 
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Na, Carex montana L. 

SLOVENIJA: Smarпa Gora, Voss, 1879 s. 659, pod Ustilago 
urceolorum Ти!.; Voss, 1889 s. 8, pod U. caricis. 

Na Carex caryophyllea La Tourretti. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Trebevic kod Sarajeva, Pic
bauer, 1929 s. 30, pod sinonimoni Antl1racoidea caricis Bref. 

Na Carex digitata L. 

SLOVENIJA: Smarпa Gora, Voss, 1878 s. 75; Sшаrпа Gora, 
Sv. · Katarina iznad Medvod, Bled, Voss, 1889 s. 8. 

Na Carex firma Host. 

SLOVENIJA: Belsica iznad Jesenice, leg. Plemel, 6: IX. 1865, 
Voss, 1882 s. 78, pod U. urceolorum Ти!.; Voss, 1889 s. 8; pod 
U. caricis; Ceska Коса u Karavankama, Јаар, 1908 s. 194. 

Na Carex Horпschuchiana Норре. 

SLOVENIJA: okolina LјuЫј:ще, Voss, 1889 s. 8. 

Na Саг ех "humilis Leyss. 

CRNA GORA: Zoljevica izпad Ai!f1drijevice, ВиЬаk, 1906 
s. 394. 

HRVA TSKA: izпad Crikveпice, Picbauer, 1928 s. 61 .. ч 

Na Carex laevis Юt. 

BOSNA i HERCEGOVINA: OЫik па Treskavici Plaпiпi, 

Picbauer, 1932 s. 3; Treskavica Pl., leg. Fiala i Jelenak па Cvrst
пici Plaпiпi, leg. Bucalovic, Picbaueг 1936 s. 106; Debelo Brdo 
па Vraпici Plaпiпi, Picbauer, 1941 s. 191. 

CRNA GORA: Durmitor, Bubak, 1906 s. 395; Lokvice, Va
lovito jezero, Lojanik, BuЬak, 1915 s. 42. 

HRVATSKA: Troglav, Beck, 1897 s. 9; Veleblt, Borbas u 
Oesterreichische bot. Zeitschr., 1888 s. 106. 

MAKEDONIJA: Popova Sapka па Sari, leg. Pichler, 10. 
VIII. 1940, h. В. br. 2906. 

SRBIJA: Vrazji Grebeп па Веsпој KoЬili, leg. Rajevski, 24. 
VIII. 1946, h. В. br. 2216. 
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Na Carex oгпithopoda Willd. 

SLOVENIJA: Sv. Jakob izпad M1:dvod, Voss, 1884 s. 2; 
Voss, 1889 s. 8. 

SRBIJP.: Straziste на Suvoj Plaпiпi, 1. VII. 1'947,, 11. В. br. 2520. 

Na Carex palleпs L. 

SLOVENIJA: Rozпik izпad LнЫјапе, Voss, 1878 s. 75; 
Voss, 1889 s. 8. 

Na Carex pilosa Scop. 

SLOVENIJA: Predjaшa па Notraпjskeш, leg. Plemel, Voss, 
1889 s. 8. 

Na Carex sempervireпs Vill. 

SLOVENIJA: Ceska Ко,са Lt Karavaпkama, Јаар, 1908 s. 194. 

51. CINTRACTIA subiпclusa (Коет.) Magnus, 1896. 

Paг:zit razara zrпa dошасiпа, masa је пајрrе prekriveпa 
belom providпom орпош, пе prasi se пеgо mrvi. Spore okrugle, 
ропеkе jajaste ili coskaste, 12-14~(19) µ, u precпiku, zatvoreпo
kesteпjaste Ьоје, povrsiпa sa tupim i gustim ispupceпjima. 

Na Carex iпflata Huds. 

SRBIJA: Vlasiпa, Katic, 1910 s. 31 i 33. 

52. CINTRACTIA baccata (Wallr.) Sydow, 1924. 

Izdvojeпa је iz kolektivпe vrste С. С а r i с i s, jer ima spore 
15-19Х12-16 µ. veliciпe. 

Na Carex praecox Jacq. 

SLOVENIJA: okoliпa Goгice Syrlow, 1903 s. 2. 
CRNA GORA: Ulciпj i Aпdrijevica, Bubak, 1906 s. 394. 

Na Сsнех pilulifera L. 

BOSNA ·i HERCEGOVINA: Puhov Сајiг izпad Dovlica, 
l'icbaaer, 1936 s. 106. 

53. С I N Т R А СТ I А С а r i с i s - а 1 Ь а е Sydow, 1924. 

Izdvojeпa iz ko!ektivпe vrste С. С а r i с i s, jer ima spore 
{'11:~kaste, 16'-24Х14-19 µ veliciпe, ропеkе iz:dL1zeпe i LI jed-
1111111e pravcLI zasiljeпe, 32Xl l-12 µ. 
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Na Carex аlЬа Scop. 

SLOVENIJA: Smarna gora, Voss, 1876 s. 75; Voss, 1889 s. 
8; Ceska koca u Karavankama, Јаар, 1908 s. 194. 

54. С I N Т R АС Т I А р r а t е n s i s Sydow, 1924. 

Izdvojeпa iz kolektivne vrste С. С а r i с i s, jer spore mere 
18-24-29р,. 

Na Carex glauca Маrг. 

SLOVENJJA: Belsica iznad Javornika, leg. Plemel, i Sv. 
Jakob iznad Medvod, Voss, 1882 s. 78 i Voss, 1889 s. 8; 
Smarna gora, 29. VII. 1945, h. В. br. 1898. 

55. CINTRACTIA Luzulae (Saccardo) Clinton, 1902. 

_ Parazit se ispoljava kao istupajuca garava loptica, veliciпe 
do 2 mm, umesto zrna, prekrivena neizmeпjenim plevicama; lop
tice obavijene belim omotacem, masa se prosipa te ostane н 
sredini kratak stнblc (kolumela), Spore okrugle, 20-38 р, · u prec
пiku, kesteпjasto-maslinaste Ьоје, povrsiпa nejasпo mrezasta. 

Na Luzula Forsteri DC. 

SRBIJA: Jelak na Kopaoпiku, са 1600 m n. v., Ranojevic, 
1914 s. 397, pod Ustilago Lttzulae Sacc. 

V. rod Farysia Raciborski, 1909. 

56. FARYSIA Jaapii Syclow, 1919. 

Parazit se ispoljava u nesto 11adt1veпim pojediпacnim zrnima 
u klasu, kome su pleve i plevice nakostresene. Spore н grud
vicama pomesaпe sa mrezastim spletom beibojnih hifa. Spore 
se lako odvajaju, oЫika jajastog, (3-) 5-9Х5-7. р,, masliпasto
sшedje Ьоје, povrsiпa bodljasta. - Tipicпa na Carex riparia. 

Na Carex caryoph.yllea Laiouг. 

DALMACIJA: Kastel Novi, Јаар, 1914 s. 43, pod StilЬella 

olivacea Јаар, 
Na Carex riparia Саг!. 

BOSNA I HERCEGOVINA: Smoluci kod Tuzle, leg. Mu
гavjev, VII. 1940, h. В. br. 2901. 
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NAPOMENA: Јаар је Ьiо nasao konidijalan stadij, koji пa
stupa na povrsini zrna domacina misleci da је hifomicet. Von Hoehnel, 
1917 s. 393 materijal је iz Dalmacije prepoznao kao garu (Fary
sia olivacea) а Sydow, 1919 s. 41, promeпio је ime u Farysia Jaapii * 
поv. nomen. Ciferri, 1938 s. 248, ubraja је u italijansku floru gara. 

VI. rod Schizonella Schroeter, 1877. 

57. S СН I Z О N Е L L А m е 1 ап о g r а m m а (DC) Schroeteг. 

Parazit se ispoljava u isprekidanim, paralelnim i crnim pru-
~ 1Р' 

gama sa оЬе strane listova domaciпa, u kojima zivi subepider-
malпo. Pruge se uzduz сераји, zjape, masa se prosipa. Spore 
ро dve, nejednake veliciпe, slepljene, poluokrugle iii jajaste, 
8-12 µ u precniku, kesteпjasto-maslinove Ьоје, povrsiпa па do
diru dveju spora glatka, inace sitпo zrnata (tаЫ. IV. s1. 2). 

Na Carex digitata L. 

SLOVENIJA: Smarпa Gora, IV. 1928, h. L. br. 2283 i IV. 
1929, h. L. br. 4762. 

Na Carex Michelii Host. 

SRBIJA: Avala kod Beograda, 31. III. 1947, h. В. br. 2337. 

Na Carex pilulifera L. 

HRVA TSKA: kod Crikvenice, leg. Baudys, Picbaueг, 1928s. 61. 

Na Carex remota L. 

SRВIJA: juzna padina Avale kod Beograda, 5. V. 1947, 
h. В. br. 2375. 

Na Carex silvatica Huds. 

SRВIJA: Avala kod Beogra:da, 7. IV. 1938, h. L. br. 3456. 

Na Carex verna Vill. 

SLOVENIJA: Smarna Gora, Voss, 1879 s. 660, pod siпo
пimom Gemiпella meianogramma"Magnus. 

Na Carex sp. 

SRBIJA: Avala kod Beograda, leg. Cemjavski, IV. 1938, 
11. В. br. 2021; Kosнtnjak kod Beograda, 12. V. 1946, h. В. br. 2055. 

Exs.: Ustilaginales Jнgoslaviae no. 15. 
Ola,nik, В 3 4 
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VII. rod Sorosporium Rudolplzi, 1829. 

58. S О R О S Р О R I U М R е i 1 i а 11 н m 
(Kuhn.) Мс Alpin, 1910. 

Parazit pretvara citavн metlicн u tvoгeviпe \kile) <.lo 15 сш 
dнgacke) jajastog bazalnog dela i zasiljeпog v1·l1a,, obavijeпe 

belom орпош, sastavljeпom micelijem i doпekle epidermoш 

domaci11a, zasticena је rukavcem posledпjeg lista; !?;агаvа masa 
se mrvi i prosipa. Grнdvice sрога loptaste, 60-200 р. н precпikн, 
lako se raspadajн, spore okrнgle, jajaste, 9-15 р. ll precпilш, 

zatvoreno-kesteпjaste Ьоје, povгsiпa sitпo bodljasta. - l11fekcija 
u stапјн klicice ра cak i опdа, kad је Ьiljka z~iatпo veca. 

l Na Sorghшn l1alepeпse Регs. 

SRBIJA: Botaпicka basta Jevremovac Ll Beogradн, Ranoje
.jevic, 1902 s. 90, i Topcic.ier kocl Beograda, Rшzojevic, 1910 s. 364; 
Botaпicka basta н Beogradн, 14- IX. 1938, h. L. Ьг. 4644; Visп jica 
25. IX. 1938, h. L. br. 4671; Topcidersko Brc.lo kud Бeograda, 

1. VIII. 1940, h. L. br. 4644/а; DeliЫatska реsсага (Бапаt), 16. Х. 
1947, h. В. br. 2839; okolina Novog Sada (Backa), 9. VII. 1946, 
h. В. br.-2174; Kraljevo, 6. IX. 1948, h. Б. br. 3066. 

Na Sorghнm saccharat11m Pers. var. techпicus I< оет. 

SRBIJA: Rнma н Sremu, 17. Х. 1947, h. L. br. 6656 i 11. В. 
Ьг. 2843. 

Na Sorghнm sp. 

SRВIJA: Topcider kod Beograda, leg. Vojinovic, VIII. 1890, 
h. В. br. 406 i 411; Ranojevic, 20. IX. 1919, h. В. br. 526 i 527. 

Na Zea mays L. 

SRБIJA: Topcidersko I3rdo kod Beograda, 15. VII. 1946, 
h. В. br. 2175. · 

HRVA TSKA: okoliпa Zagreba, J<ispatic, 1948 s. 92. 
NAPOMENA: Paгazit паstнра tipicпo па шetlicama Sor

ghшna i па muskoj i zeп~koj cvasti Zea mays te је рrеша tome 
tvoreviпa па sirlш 5 сш dugacka а па kнkшt1zн do 15 сш. Oe
sclzele razlikнje f о r m u s о r g 11 i i r а z еа е. Kod паs је ova 
po,;ledпja forшa ргiшесепа iek 11 posledпji111 goйiпama а raпije 

шоzdн smatrana za Ustilago maydis. 
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Na kukuruzu se parazit пајсеsсе ovako ispoljava: ,zeпski 

cvetovi u klipu se нopste пе razvijajt1, domaciп daje samo cvast 
шt1skih cvetova ili sн iпterпodije izmedjt1 klipa i cvasti tako 
skгасепе da se poklapajt1; dole је zakrzljala Ьоспа graпa sa malim 
klipom а zatim cvast; zarazeпi sн ili pojediпi klasici (Ьоспе graпe) 
ili pojediпi cvetovi па bocпim graпama i zavrsetku ili је citav 
zavrsetak ose staЫa pretvoreп t1 kilavt1 tvoreviпu, оЬlспо !непо 
savijeпu па dole, gde od citave cvasti ostaпe glavпo osje. Сrпа 
gaгava masa lako se prosipa. Vidi' Кispatic, 1948. 

Рrеша dапаsпјiш podaciшa о rasprostraпje11jt1 f а s о r g h i 
i f а z еа е kod паs, vidiшo da se pojavljuju sашо t1 ·predelima, 
!];cle su оЬа do111aciпa јеdап pored drugog: Sorgfzum је cest u 
\li11ogradima i kt1kuп1211im polji111a ро Srblji i Voj\lodiпi odakle 
је S о r о s р о r i н 111 R е i 1 i а п t1111 f а z еа pouzdaпo pozпata. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 16 (forma zeae sa Top
l:iderskog Brda\~} et fa sorghi, по. 35. 

59. S О R О S РО R I U М s ар оп а r i а е Rudolpfzi, 1829. 

Para1it razara шшtrasпjost пesto пaduveпe i kопiспе саше. 
Orudvice od 30 - 60 zblveпih spora st1 u raпom stadijt1 obavi
je11e galertпom орпоm, koja iscezava, zrele se lako raspadaju t1 
pojedine spore. Опе su ,okrugle, ovalne i coskaste, 12-17 р, t1 
pгecniku, zнckasto-kesteпjaste Ьоје, ро povrsiпi sa tupim ili zasilje
иiш ispнpceпjima, 2-2,5 µ, debljiпe. 

Na Saponaria officinalis L. 

SLOVENIJA: Kalvarija kod Idrije, Voss, 1882 s. 79 i Voss, 
! НК9 s. 1. 

60. S О R О S Р О R I U М S i 1 еп i s - i п f I а t а е 
(Zigno) Ciferri, 1928. 

Parazit se ispoljava slicпo S. sapoпariae. Grнdvice 430-580 µ. 
н pгecniku, sastavljeпe iz tesпo zblveпih spora, 20- 40 ~ (50) 
ро)нојн, koje se raspadajн. Pojediпe spore okrt1gle, 12-14,5 µ, u 
1нт(:11iku ili jajaste 17-24 µ, zuckaste, ро povrsiпi sa tнpim ili za-

j(·11im ispнpceпjima, 1,5 µ. visiпe. 

Na Sileпe vulgaris (Mch) Garcke. 

SRBIJA: Topcider kod Beograda, Ranojevic, 1910 s. 365. 
l)ALMACIJA. kod Dubrovпika, Јаар, 1916 s.

1
18. 
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61. SOROSPORIUM tunicae (Auerswald) Liro, 1935. 

Parazit razara unutrasnjost саша, okruglasto naduve11il1. 
Zuto-crvenkasta masa se mrvi u nepravilne grudvice od 10-1 ОО 
spora; ;pojedinacne spore okrugle, 10-16 µ u precniku, zuckaste 
Ьоје, povrsina sa jasnim ispupcenjima (tаЫ. IV. sl. 3). 

Na Tunica saxifraga Scop. 

SRBIJA: Jerinin grad kod Golupca, са 75 - 90 m 11. v., 
3. VII. 1946, h. L. br. 6319 i h. В. br. 2158. 

Exs. :· Ustilagiшiles Jugoslaviae no. 17. 

62. S О R О S РО R I U М d i а 11 t h о r u m Ciferri, 1928. 

Parazit razara unutrasnjost саше, koja је nesto пaduveпa. 
Zuto-kestenjasta masa se mrvi u grudvice, 50-100µ u precniku; 
one se raspadaju u pojedine spore, coskaste ili ~rugle, 17-20 JJ
u precniku. 

! 

Na Dianthus silvestris Wulf. subvar. uniflorus Oaud. 

MAKEDONIJA: Kabas na Korabu, 12. VII. 1935, h. L. 
br. 2281. 

Na Dianthus sanguineus Vis. var. atrosquamatus Novak. 

SRBIJA: DivciЬare na Maljeпu, са 1000 m п. v., 11. VII. 
1948, h. L. br. 6177 i h. В. br. 3020. 

Ех.: Ustilaginales Jugoslaviae no. 36. 

VIII. rod Тhecaphora Fingerheim 18.36. 

63. THECAPHORA affinis Schneider, 1874. 

Parazit zivi u naduveпim mahuпama. Crveпo-smedja mas 
spora se mrvi u grudvice velicine 26 - 55 Х 44 µ, sastavljeп 

iz 6-20 spora. Pojedinacne spore okrugle, coskaste, 5-17 µ. 
precпiku, smedje Ьоје, povrsina па dodiru spore· ravna, inace р< 
kriveпa tupim siljcima, 3-5 µ visine. 

ф 

Na Astrag~lus glycyphy!It1s L. 

HRVATSKA: Sveti Kriz kod Senja, leg.' Doblas, Мое 
1938 s. 286, pod sinonimom Thecaphora deformans Dur. et Мо 

р 

s 

( 
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SRВIJA: leva obala Dunava kod Pancevackog шosta, 

1. XII. 1936. 
N АРО MEN А: Primerak iz Banata је шikroskopski pregle

c!aп, ali је zatiш 11esretni111 slucajeш izguЫje11. 

64. ТН ЕСА РН О R А s е m i п i s - с оп v о 1 v u 1 i (Desm.) 
Yto, 1935. 

Parazitra zara sеше domaciпa i pretvara ga u svetlo-kestenja
stu шasu koja se prasi. Grudvice nepravilпo okrugle, 25-35 µ. 

11 precпiku, sastavljeпe iz 2-10 spora okruglasto-coskastih, 
10-16 р. u diagoпali, crveпkasto-kesteпjaste Ьоје, povrsina sa 
ispupceпjima i otvorom (роrош za klijanje). Konidijalaп stradij 
н prasпiciшa. 

Na Coпvolvнlus arveпsis L. 

SRВIJ А: gara primeceпa . u 11ecistom zitu za proda јн, Bed
grad. leg. Vojпovic, VIII. 1888, Schroeter, 1890 s. 51; Simic, 1895 
s. 53., isto tako pod siпoпimom Thecaphora hyali11'a Fingfz. 

Х. rod Tolyposporium Woroniп, 1882. 

65. ТО L УР О S РО R I U М ј u 11 ci (Schroeter) Woroпiп; 1882. 

Parazit zivi u zrnima i ispoljava se 11 tvrdim i crnini ros
kama .. Masa se mrvi u grнdvice, 70 µ, 11 precniku, sastavljeпe iz 
10-50 zЬivепЉ spora. Ројеdiпаспе spore okrнgle, 10-18 р, 11 
precnikн, keste11jaste Ьоје па dodirн sa susedпom sporom sн 
gl;,,tke, iпасе sa ispupceп jima. 

Na Јнпс11s Ьнfопiнs L. 

SLOVENIJA: Rakovnik kod LjuЫjane, Voss, 1882 s. 79, 
pod- Sorospori11m junci Scfzroeter; Voss, 1889 s. II, pod Tolypo
.sporiнm juпci. 

II. Familija ТILLETIACEAE Tulasпe. 

I. rod TШetia Tulasne, 1847. 

66. Т I L L ЕТ I А d ес i р i еп s (Pers.) · Koerпicke, 1877. 

Parazit razara zrna citave Ьiljke, kroz пakostreseпe plevice 
pгovidi se сгпа iћasa, koja se tesko prosipa i silпo mirise па 
1.1i111etilamiп. Spore okrнgle, 22-29 р, u precпikн, tamпo-keste-
11 jaste Ьоје,, povrsiпa retikнlatna, to jest iz pregrada, visiпe 
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2,5-3 µ., u vidu шrezastih okca, poligoпi 3-4 ЈЈ- u diagoпali. 
Zarazeпa Ьiljka pola је шапја od поrшаlпе. - Naciп iпfekcije 

пероzпаt, ali шicel preziшljuje u doшaciпu. 

Na Agrostia а!Ьа !~ . 

. SLOVENIJA: okoliпa Ptuja, GlowacRJ, 1891. s. 284. 
SRBIJA: Vlasiпa, 15. VIII. 1947, h. В. br. 2625. 

Na Agrostis сапiпа L. fa teпuifolia Boiss .. 

SRBIJA: Laziпe kod Duge Роlјапе (Saпdzak), са 1200 111 

11. v., 1. IX. 1948, h. В. br. 3047. 
i 

Na Agrostis capillaris L. 

CRNA GORA: D. i О. Bukovica kod ZaЫjaka, Pasiпa Voda, 
SraЫje jezero, Pitomiпe, М. i V. Stulac, Nadgorje, Bubak, 1915 
s. 42; Saviпe Vode па Zljebu, са 1900 m п. v., leg. cernjavski, 
VIII. 1934, h. L. br. 2285. 

BOSNA i HERCEGOVINA: kod Celeblca, Picbauer, 1941 
s. 191. 

SRВIJA: Vlasiпa, Katic, 1910 s. 36; Kopaoпik, leg. Rudski, 
VIII. 1938, h. L. br. 4640; selo Rudпik kod О. Milaпovca, 15, 
VI. 1946, h. В. br. 2137; Bukov Vrl1 па Maljeпu, 30. IX. 1946. 
h. В. br. 2258, h. L. br. 6349 i 6. VI. 1948, 11. В. br. 3010; Kriva Feja 
па Веsпој Koblli, 1leg. Rajevski, 15. VIII. 1947, 11. В. br. 3209; 
Vlasiпa, 15. VIII, 1947, h. В. br. 2624; Ribars!-i:a Вапја па poci
пozju Jastrebca, 19. Х. 1948, h. В. br. 3141. 

Na Agrostis rupestris All.1 

' ' 

MAKEDONIJA: Popova Sapka па Sari, са 2000 m п. v., 
leg. Pichleг, 12. VIII. 1940, h. В. br. 2907. 

67. TILLETIA Holci (West.) Schoeter, 1877. 

Parazit razara zrпa dошасiпа,. koja istupaju iz plevica,1 gri
mizпo-kesteпjasta masa se prasi. Spore okrttgle, 25-30 µ. tt prec
пikн, otvoreпo-kesteпjaste Ьоје, povrsiпa retikulatпa, iz pregrada, 
,2-3 ЈЈ- visiпe, н vidн mrezastih okca, poligoпi 4-5 ЈЈ- u diagoпali. 

Na 'Holcus mollis L. 

BOSNA i HERCEGOVINA: Sarajevsko ро!је kod Butmira, 
leg. Taгasovic, РiсЬаиег, 1936 s. · 106. 
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SRВIJA: Кгi\та Feja па Besi10j Koblli, 'са 1110 ш п. v., leg. 
Rajevski, 2. VIII. 1947, 11. В. Ьг. 2902 i h. L. br. 6560/а; Rid па 

Vlasiпi са 1400 111 п. v., 14. VIII. 1947, h. L. br. 6560 i 11. В. 

br. 2616. 
Exs.: Ustilagiпales Ј ugosla viae 110. 18 (Vlasina). 

68. Т I L L ЕТ I А L о I i i Aueгswald, 1854. · 

Parazit razara zrш1 dошасiпа, deliшicпo prekriveпa пako

streseniш plevicama, kesteпjasta шаsа шirise па hariп LI. Spore 
okruglaste, 16-22р. u precпiku ili izdt1zeпe, 18-24Х17-29µ, 

otvoreпo- kesteпjaste Ьоје, povrsiпa retilшlatпa, iz pregrada 
0,5-1 р. visiпe, LI \ТidL1 mгezasti11 okca, poligoni 3,5 р. н diagoпali. 

Na Loliuш гешоtш11 Sclzгank. 

SRBIJA: ZlatiЬor, leg. z . .Juгisic, Ranojevic, 1914 s. 397. 
MAKEDONIJA: Straciп kod Кuшапоvа, Raпojevic, 1914 s. 

397 Raпojevic-Juгisic, 1938 s. 240. 

69. Т I L I, ЕТ I А О и у о t i ап а Haгiot, 1900. 

Paгazit гazara zrпa domaciпa, koja istupaju iz пakostreseпЉ 
plevica, kesteпjasta шаsа пе prasi. Spore okrugle, 20-23-(28) µ 
u pгecпiku, otvoreпo-kesteпjaste Ьоје, povгsiпa retikulatпa, iz 
pregrada 11 \ridt1 шrezastЉ okca, 4 ili visestraпil1 poligoпa, 2-4 р. 
u diagoпali, - Pretposta\Тlja se da је пасiп iпfekcije slican Т. 

tritici. 

Na Broшus secaliпus L. 

SRВIJA: Beograd, leg. Воттйllег, Magnus, 1908 s. 145; 
Bublzk, 1908 s. 570; Beziste kod Bele Palaпke, 27. VI. 1947, h. 
L. br. 6482 i 11. В. br. 2561; Laziпe kod Dt1ge Роlјапе (Saпdzak), 
са 1200 111 11. ·v., 1. IX. 1948, 11 .. В. br. 3044. 

Na Bromus шollis !~. 

SIЩIJA: Rid па Vlasiпi, 16. VIII. 1947, h. L. br. 6454 i h. 
В. Ьг. 2628. 

MAKEDONIJA: Straciп kod Kuшanova, 12. VI. 1947, 11. 
L. br. 6453 i 11. В. br. 2433. 

NAPOMENA: Na balkanskoш pol11ostrv11 gara је Ьila najpre 
11аdјепа u Bugarslcoj па Broшt1s arveпsis i blla opisaпa od Bu
Ьdka t1 Oesteг. bot. Zeitschr. 1903 s. 51, kao Tilleta Veleпovskii. 
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Zatim Ьiо је Bormйllerov pгimerak od Magnusa пazvat Т. bel
gradeпsis, odtnah паtо је Bubak 1908, s. 570, dokazao ideпtic

пost obeju vrsta. Ali mпogo pre toga Haгiot ји је opisao iz 
Fraпcuske па Вrопшs erectus. U Sev. Kavkazu gara zivi па 

Bromus japoпicus i Br. squarrosus. 
Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 38 et 39. 

70. Т I L L ЕТ I А о 1 i d а (Riess) Wiпter, 1884. 

Parazit se ispoljava u paralelпim prugaшa па zakrzljaliш 

listovima, rukavcima listova i vrsпim iпterпodijaшa; posto ra
zara pareпhiш, listovi se сераји i zatvoreпo sшed ја ili сrпа шаsа 

se prosipa. Spore okrugle, coskaste; jajasto izduzeпe, 16--25 р. 
u precпiku Ш 20-25 Х 17-23 р., zatvoreпo-smedje Ьоје, povr
siпa retikulatna, iz pregrada пepravilпih u · vidu mrezastih okca. 
- Naciп infekcije пероzпаt. 

Na Brachypodium ramosum (L.) Roem. et Sc/шt. 

DALMACIJA: kod SiЬeпika, Јаар, 1916 s. 19. 

71. TIL,LETIA coпtroversa Kuehn, 1874. 

Parazit razara zrпa domacina, koja i~tupaju iz пakostreseпЉ 
plevica, пе prasi se bez povrede zrпa, sivo-smedja masa ima 
jak miris па trimetilamiп. Spore okrugle ili izduzeпe, 19-21-24 р. 
11 precniku, zuckasto-smedje Ьоје, povrsi11a retikulatпa, iz pre
grada u vidu mrezastih okca visiпe 2-3 р. i poligoпa 3-5 р. u 
diagoпali. - Naciп iпfekcije пiје ispitaп; parazit prezimljuje 11 

domaciпu. 
Na Agropyrum repeпs Р. В. 

BOSNA i HERCEGOVINA: Cvrsпica Рlапiпа kod Вага, leg. 
Bucalovic, Picbauer, 1932 s. 3 i 1936 s. 106. 

CRNA GORA: Bijela i Nedajпo, Bubak, 1904 s. 3; Borko
vici kod mап. Pive, ВиЬаk, 1915 s. 42. 

SRВIJA: Rid па Vlasiпi, 14. VIII. 1947, 11. L. br. 6562 i 11. 
В. br. 2615. 

'Na Agropyrшn iпtermediuш Р. В. 

CRNA GORA: Nedajпo kod шап: Pive, ВиЬаk, 1914 s. 3 
1915 s. 42. 

HRVA TSKA: Postak kod Male Рорiпе, leg. Rossi, Moesz, 
1938 s. 286. 
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MAKEDONIJA: Наsап Djura па Galicici iznad Ohrida, leg. 
Pichleг, VIII. 1940, h. В. br. 2905. 

SRВIJA: Laziпe kod Duge Роlјапе (Saпdzak), са 1200 m п. 
v., 1. IX. 1948, h. В. br. 3043. 

Na Agropyrum cristatum (Schгeb.) Bess. 
· var. puberulшп Boiss. 

SRBIJA: Raska (Sa11dzak,1
, 23. VI. 1948, 11. L. br. 6763 i h. 

В. Ьс 2991. 
Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 40 (Vlasiпa) et по. 41 

(Raska). 
g. 

72. TILLETIA triticiпa Raпojevic, 1914. 

Parazit razara zrпa domaciпa, koja istupaju iz пakostreseпЉ 
plevica, пе prasi se bez povrede zrпa, masliпasto-kesteпjasta masa 
mirise па hariпgu. Spore okrugle ili jajaste, 20~25 Х 17-21 р., 
povrsiпa retikulatпa, iz pregrada u vidu mrezastЉ okca, v1sшe 

1,5-2,5 р. i пepravilпЉ poligoпa, 2-5,7 р. u diagoпali. - Naciп 

iпfekcije пiје prouceп. 

Na Hayпaldia villosa Schuг. 

MAKEDONIJA: okoliпa Straciпa i Psace kod Kumaпova, 
Rшzojevic, 1914 s. 398 - 399, i Ranojevic-jurisic, 1938 s. 240; 
Psaca i Straciп, 11. VI. 1947, h. L. br. 6481/а i h._B. br. 2431. 

SRBIJA: Mosor па. Suvoj Plaпiпi, 19. VI. 1947, h. В. br. 
2463; Beziste kod Bele Palaпke, 27. VI. 1947, h. L. br. 6481 i 
11. В. br. 247 4; Resпik kod Beograda, 10. VI. 1948, 11. В. br. 2972; 
М. Ivaпca kod Beograda, 15. V. 1948, h, В. br. 2975; Raska (Saп
dzak), 23. VI. 1948, h. В. br. 2992. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 42. 

73. Т I L L ЕТ I А s ес а 1 i s (Corda) Kufzn, 1876. 

Parazit razara zrпa domaciпa, пе prasi se bez povrede, 
шаsа шasliпasto-kesteп jaste Ьоје, mirise па trimetilamiп. Spore 
okrнglaste, 18-34 р. u precпikll, kesteпjaste Ьоје, povrsiпa reti
lшlatпa, iz пiskЉ pre'grada u vidн mrezastih okca, visiпe 2 р. а 
poligoпi mere 3,5-4 р, u diagonali. - Iпfekcija u stапјн klicice· 

Na Secale cereale /,, 

SRВIJA: Bosiljgrad, leg. РегiЊ;, gde, је Ьi!а јuпа 1946. g. 
t1zela па poljima veci razmal1; Josijovic, 1948 s; 235, 11. L. br. 6842. 
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74. т'ILLETIA tritici (Bjerkaпde1) Vv'inteг, 1881. 

Parazit razara zrпa domaciпa, koja istupaju iz 11akostreseпit1 
plevica, пе prasi se bez povrede zrna, masa masliпasto-kesteпja
ste Ьоје, mirise па trimetilamiп. Spore okrugle, 16- 18 - 22 µ., 
kestenjaste Ьоје, povrsiпa retikulatna, iz pregrada u vidu mreza
stih okca, visiпe 1,6-2 µ, poligoпi pravilno petostraпi, broj okca 
ро spori 36-60. - Iпfekcija u staпju klicice. 

Na Triticuш vнlgare Vill. 

SLOVENIJA: Sp. Roznik kod LјuЫјапе, Lesce па Goreпj
skem, Voss, 1879 s. 659, pod Tilletia Caries; Voss, 1889 s. 10, 
pod Т. tritici; Pohorje, Glowacki, 1891 s. 285. 

SRBIJA: svuda, Ranojevic, 1902 s. 90, pod Т. Caries; Va
ljevo, Kragujevac, Rudпik, Krusevac, Uzice, Vraпje, Raпojevic, 

1910 s. 365, 1912 s. 14-42; Smederevo, ·pozarevac, Valjevo, Ca
cak, Beograd, Resnik, Ranojevic-Jurisic, 1937 s. 212 i 1938 s. 159; 
Resnik, leg. Ranojevic, 20. VII.1919, !1. В. br. 513 i h. L. br. 3440; 
sa razпih шesta (sашо zгпа), leg. R 1тzojcvic, 1919, h. В. br. 514; 
Beli Potok, 15. i 19. VII. 1942, 11. L. br. 5809, h. В. br. 1308 i 1316; · 
selo Rudпik kod G. Milaпovca, 16. VI. 1946; _11. В. br. 2313; oko
lina Peci (Kosmet), leg. Sobrijevski, 11. В. br. 1317. 

Na Triticum aestivшn L. 

MAKEDONIJA: Bitolj i Юсеvо, R,1110Jevic-Jurisic, 1938 
s. 240. 

HRVATSKA: Maksimir, Delпice, Skoric, 1928 s. 101, pod 
Т. Caries.: 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 19. 

75. Т I L L Е Т I А t r i t i с о i d е s Savulescu, 1942. 

Razlikuje se ~d Т. tritici ро okruglim sporama, 18 µ u prec
пiku, visiпa okca sашо 0,5 µ .. 

Na Triticшn vнlgaгe L. 

SRВIJA: Resпik, 20. VII. 1919, leg. Ranojevic, h. В. br. 339; 
sa razпih шesta sашо zrna, · leg. Ranojevic, h. В. br. 514; Topci
dersko Brdo kod Beograda, VIII. 1942, 11. L. br. 5842/а; selo Vra
cevic kod Bogovadje, 1943, 11. L. br. 3438. 

SLOVENIJA: Gaberje kod Polhovog Graca, VI. 1946, leg . 
. Vadnal, h. В. br. 2336 i 11. L. br. 6393. 
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NAPOMENA: Prilikom mikroskopskog pregleda oslшdnog 
шaterijala gara П?. zitaricai'na nadjeпa је dosad za Jugoslaviju ne
poznata i пеdаvпо opisaпa vrsta. Ona пastupa и Rumtшiji u ob
lastima zajedпo sa Т. levis cak па istom klasu, ali u pojediпac
пim zrпiшa. Istovremeпo pojavljivaпje u Sloveпiji i tl Srblji ove 
поvе vrste ukazt1je па potrebt1 јеdпе vece akcije za prikt1plja11je 
materijala sa svih straпa, ра da se jednom otvrdi koje vгste gare 
па pseпici prevladjt1jt1 t1 пasirп oЬ!astima. 

76. Т I L L ЕТ I А 1 е v i s Kiihn, 1873, 

Parazit razara zrпa dorпaciпa, пesto kraca zrпa prekriveпa 
s11 plevicama, пе prasi se bez povrede zrпa, masa tarпнo-keste

пjaste Ьоје jako mirise па l1ariпgt1. Spore okrogle, 15-::-23 µ t1 
precпikt1 ili jajaste 17-25 Х 14-19 р., otvoreпo-kesteпjaste Ьоје, 
povrsiпa potptшo glatka, membrana spore jako zadeЬljala 

(1,5-2р.). - Iпfekcija н stнпјн klicice. 

I 

Na Triticш11 vнlgare VШ. 

SRBIJA: Topcider, leg. Naпojevic, 28. VI. 1919, h. В. br. 
511 i 335; sa razпih шesta sашо zша, leg. Naпojevic, 1919, 11. В. 
br. 514; Кijevo, leg. Narzuje11ic, 1919, h. В. br.512; zrпa kнрlјепа 
н baJ,alпici, XII. 1919, 11. 13. br. 510; Kovin (Banai) leg. Raтzojevic, 
19. VI. 1922, 11. 13. br. 336; Topcider, leg. Sigurzov, 11. L. br. 5942; 
Beli Potok ispod Avale, 2. VII. 1942, 11. L. br. 3437; selo Vrace
vic kod шап. Bogovadje, 21. Х. 1942, 11. L. br. 3439; Koritnik 
izпad Niske Вапје, 15. VI. 1947, 11. В. br. 2456; О. Stнdeпa па роd
поzјн Sнve Рlапiпе, 27. VI. 1947, 11. В. br. 2560; okoliпa Peci 
(Kosmet), leg. SoЬJ'ijevski, h. L. br. 3113 i 11. В. Ьг. 1310; Dнga 

Роlјапа (Saпdzak) са 1100 m 11. v., 4. IX. 1948, 11. В. br. 3056. · 
CRNA GORA: Zetska Rav11ica-Golt1bovci, leg. Cemjavski, 

VII. 1947, 11. В. br. 2-703. 
MAKEDONIJA: Psaca kod Кшnапоvа, 11. VI. 1947, 11. В. 

br. 2424. 

Na Triticш11 aestivшп L. 

SRBIJA: Topcider kod Beograda, leg. Raпoje)Jic, 28. VI. 
1919, 11. В. br.335. 

Ех.: Ustilaginales Jнgoslaviae 110; 43 (izпad Niske Вапје). 
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77. TILLETIA Borпmйlleri Magnus, 1903. 

Parazit razara zrпa domaciпa, koja istupaju iz пakostгeseпih 
plevica, пesto пaduveпa zrпa se пе prosipaju а masa је zatvo
reпo-kesteпjaste Ьоје, spore okrugle, 21-25 р. l! precпiku ili 
elipsoidalпe, 21-26 х 19-25 р., kesteпjaste Ьоје, povrsiпa reti
kulatпa, iz pregrada, visiпe 1~2 р. u vidu mrezastih okca, poli
goпi 2-7,5р. u diagoпali. - Юiјапје i пасiп infekcije пisu 

prouceпi. 

Na Elymus criпitнs Sc/zreb. 

MAKEDONIJA: Stracin kod Kнmanova, Ratzojevic, 1914 
s. 298, i Ranojevic-JurШc, 1938 s. 240, pod Tilletia serblca; ро
поvа пadjena, 13. VI. 1947 h. L. br. 6457 i h. В. br. 2436. 

NAPOMENA: Ranojevicev original поvе vr$te пе ,postoji 
u паsој zemlji, а proslogodisпji materijal sa istog пalazista mi
kroskopski odgovara Т. Borпmйlleri Mag1шs 1903 s. 57 4, koji 
ima prioritet pred Т. serblca Ran. Medju retikulatпim (mrezastim) 
sporama пalaze se poпekad i glatke, sto је vec Mag-пus primetio. 

Exs.: Ustilag·iпales Jugoslaviae по. 44. 

78. Т I L L ЕТ I А 11 о с d е i Koenzet:, 1877. 

Parazit razara zrпa dошасiпа, prekriveпa plevicom, zrr;;a st1 
пesto kraca i masJinasto-kesteпjaste Ьоје, bez povrede se пе 

prase, masa mirise па trimetilamiп. Spore olпugle, 19-20 р. t1 
precпiku ili elipsoidalпe 19-22Х17-29р., kesteпjaste Ьоје, po
vrsina kao kod Т. tritici, samo su poligoпi retikulatпih spora 
pгavilniji. 

Na Hordeum maritimum With. 

MAК,EDONIJA: Straciп kod Kшnanova, Ranojevic, 1914 
s. 398, i Ranojevic-Jurisic, 1938 s. 240, pod Т. hordeiпa поvа sp.; 
ропоvа nadjena isto tamo 12. VI. 1947, h. L. br. 6460 i 11. В. 1 

br. 2434. 
NAPOMENA: Ova gara је raspr,ostraпjeпa oko Mediterana, 

u Aziji i Australiji. Runojevicev origiпal пе postoji u паsој ze
mlji, ali је mikroskopski pregled materijala sa istog пalazista 

potvrdio Gutnerovo misljeпje, da је Т. l1ordeina Ranojevic siпo
пim za Т. l1ordei. 

U Stracinu јuпа meseca gara jos пiје Ьila masovпo razvijeпa 
da Ы mogla uci kao eksikat н izdanje Ustilagiпales Jugoslaviae. 
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79. Т I L L ЕТ I А РА N С I С I I Bubdk et Rипojevic, 1909. 

Parazit razara zrna domaciпa, prekrivena plevicom, пе prasi 
se bez povrede пesto smaпjenih zrna, mirise па trimetilamiп. Spore 
okrugle, 20-24 µ, u pгecпiku ili elipsoidalпe, 22-28 Х 18-22 \Ј,, 
ljublcasto-smedje Ьоје, povrsiпa retikulatпa, iz pregrada visiпe 

2-3,2 µ u vidu mrezastih okca, 2-3 µ u diagoпali. - Domaciп 

se zarazi u staп ju klicice. 

Na Hordeнm vнlgare L. 

SRBIJA: Vladimirci kod Sapca. i Vlasotiпci kod Leskovca, 
Ranojevic, 1910 s. 365 i Raпojevic, 1912 s. 42-46. 

Na Hordeнm tetгastichнm Коет. 

HRV А TSKA: Remete kod Zagreba, leg. Кispatic, VI. 1944. 
h. L. br. 6375 i h. В. br. 2314. · 

Na Hordeнm hexasticho11 L. 

SRВIJA: Topcider, 20. VI. 1919, Ranojevic-Jurisic,· 1937 
s. 212 i 1938 s. 159, h. L. br. 4791 i h. В. Ьс 337 i 338. 

Na Hordeum Ьu!Ьоsш11 L. 

SRBIJA: Crni Vrh kod Peci (Kosmet), leg. fh. Soska, 21. 
VI. 1923, h. I~. br. 2286/а; Рес, leg. Sobrijevski, VII. 1933, h. 
L. br. 2286. 

1 • 
MAKEDONIJA: Stracш kod Кнmапоvа, 12. VI. 1947, h. 

L. br. 6451 i h. В. br. 2430. 
Exs.: Ustilagi11ales Jнgoslaviae 110. 20 (Zagreb) et 110. 45 

(Straciп). 

II. rod Entyloma de Вагу, 1874. 

80. Е N ТУ L ОМ А С а 111 н s i а 11 u m Hariot, 1896. 

Parazit se ispoljava sa оЬе straпe lista kao kratke do ½ 111111 

dнgacke crne pruge, koje se cesto stapajн i oiviceпe su zilicaшa 
Iista1), Spore пајрrе slepljeпe ра zato coskaste, pojedi11acпe 

okrugle, 8-14 µ, u precпiku, kestenjaste Ьоје, povrsiпa glatka, 
sa 1,5 µ debelom орпош. 

1 ) Kod roda Entyloma su:spore dugo prekriveпe epldermoш i1i jos 
duЫje stisпuste н tkivu. Маsэ se пе prasi, јег se oslobadja tek nakon trн!је

пја domaciпa. - Gde nista nije navedeno пасiп infekcije је nepoznat. 
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Na Phleum areпarium L. 

MAKEDONIJA: Psaca kod Kumaпova, Ranojevic, 1914 s. 399 
Ranojevic-Jurisic, 1938 s. 234. 

81. Е N ТУ L ОМ А r а 11 н 11 сн 1 i (Вопогdеп) Schгoeteг, 1877. 
1 

Parazit se ispoljava kao mrlje, 3-l0mm н precпikн, ogra-
niceпe dнz !isпih пerava, cesto se mrlje stapajн а Ьоје sн па 
licu lista пајрrе otvore110-zele11e, ра prelaze preko zнckaste н keste
пjastu, а па пalicju mlecпo-bele. Spore okruglaste (11)-14-(17) р. 

11 precпikн, zнckaste sa glatkom орпоm. Koпidije 20 Х 2-3 р .. 

Na Ficaria verпa Huds, 

SLOVENIJA: Tivoli kod LјuЫјапе, Voss, 1882 s. 79. 
DALMACIJA: Dнbrovпik i Opatija kod Reke,Jaap, 1916 s. 19. 
CRNA GORA: Ulcinj, Babdk, 1906 s. 395 .. 
BOSNA i HERCEGOVINA: РriЬапј kod Ра!а, РiсЬаиег, 

1933 s. 66. 
Exs.: Тlшеmеп, Mycotheca нпiversalis по. 219 (LјнЬlјапа). 

82. Е N ТУ L ОМ А r апн пс н 1 о r шi1 Liгo, 1938. 

Parazit se ispoljava kao okrнgle mrlje, vrlo sitпe ifi пeko
liko mm u рrеспi!ш. Spore okrнglaste, 10-15 р. н precпikн, Ьеz
Ьојпе iii пesto zнckaste, povrsiпa glatka, орпа ravпomerпo za
deЫjala. Koпidije se odvajaju sa пitastih drsaka kratkih ili do 
60Х2-3 µ veliciпe, koпidije пesto srpaste, 10-45 Х 2-4 JJ--

Na Rапнпснlнs repeпs L. 

SLOVENIJA: okoliпa LјuЫјапе, Voss, 1878 s. 75, pod Е. 

Uпgeriaпнm de Ву. 

Na Rапuпснlнs acer L. 

SLOVENIJA: Smагпа gora, Voss, 1882 s. 79, pod Е. ra
пuпculi Schr. 

Na Raпнпculus calthaefoliнs Rchb. 

HRVA TSKA: Marнsic kod Crikveпice, РiсЬ.аиег, 1928 s. 61. 

Na Rапнпсulнs пemorosнs DC. 

CRNA GORA: Pitomiпe kod ZaЫjaka, Bubdk, 1915 s. 42. 
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Na Raпш1ct!lus sceleratus L. 

SRBIJA: Visпjica kod Beograda, 25. V. 1941, h. L. br. 5467 
h. В. Ьг. 1808; izmedjн Мгашогаkа i Doliпe (Вапаt), 7. V. 1948, 

l1. В. br. 2930. 

НЗ. Е N ТУ L ОМ А 111 i с r о s ро r u 111 (Ипg-ег) Sc!zгoeteг, 1874. 

Parazit se ispoljava па listovima i peteljkama u kruzпiш 
ili izdнzeпiш tvrc!i111 ispupceпjiшa, 2-10 111111 dнziпe, Ье!е Ьоје, 

zaii111 'sшedje. Spore okrugle ili izduzeпe, zаоЫјепе ili coskaste, 
skoro ЬеzЬојпе i1i zuckaste, 15-25 Х 12-18 р., sa пejedпako
merпo zadeЬ!jalom mешЬrапош (do 7 р.): KoпicEjalпi stadij sa 
vreteпastim koпidija111a, 14-16 Х 2,5 р .. 

Na Raiшпculнs 111ucroпatнs L. 

DALMACIJA: Kotor, Јаар, 1916 s. 19. 

Na Rапнпсu!нs sardous Сг. 

CRNA GORA: Kп1sevci kod Virpazara, Bubdk, 1906 s. 395. 

84. ENTYLOMA glaucii Dang·eaгd, 1894. 

Par,;з.zit se ispoljava kao okrнglaste mrlje, sa оЬе straпe li
stova, ocl 2-5 mm u precпikн, пајрrе prljavo-bele zatiш zatvo
гeпo-sive Ьоје. Spore okruglaste i1i coskaste, 10-16 р. LI prec
пiku, povrsiпa glatka, шешЬrапа zнto-s111edja, dеЬ!јiпа 1,5-2 р" 

Na G!ансiнш flavшn Craпz. 

HRV А TSKA: Aleksaпdrovo па ostrvн Krku, Picbaueг, 1928. 
s. 61, pod Е. fнscum Sclzгoet. 

85. ENTYLOMA f11sc11111 Schгoeteг, 1877. 

Parazit se ispoljava kao оkгнg!е ili izdнzeпe mrlje, (3-10111111), 
!Је!е Ьоје, zatim sшedje, poпekad росrпе ili sн crveпkasto oivi
(-e11e. Spore okrнgle ili coskaste, stisпнte н tkivu, 12-18 р. LI 

рrеспi!ш, kesteпjaste Ьоје, povrsiпa glatka, sa ЬеzЬојпош mеш
lнапош, dеЬ!јiпе 2-5 р" 

Na Рараvег soшпiferшn L. 

SLOVENIJA: Javorпik па Goreпjskeш, Voss, !887 s. 310. 
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Na Рараvег dublum L. 

SRВIJA: Visnjica kod Beograda, 1. VI. 1941, h. L. br. 5524. 

Na Papaver rl10eas L. 

SRBIJA: Visnjica kod Beograda, 16. VI. 1940, 11. L. br. 5150. 

86. ENT,,YLOMA corydalis deBary, 1874. 

Parazit se ispoljava na listovima kao mrlje okruglastog 
oЫika, najpre bele ра onda menja boju od zuto-maslinaste u 
kestenjastu. Spore okrugle, 10-14 µ, u precnikн. Koпidije ciliп

dricпe, 35-40 Х 2-3 µ,. 

Na Corydalis cava Schweigg. 

SLOVENIJA: Smarпa gora, Voss, 1879 s. 660. 
SRВIJA: Topcider i Rakovica ~od Beograda, 'Ranojei1ic, 

1910 s. 365, 

87. Е N ТУ L ОМ А ећ r у s о s р 1 е 11 i i (Berk. et Br.) 
Sc//roeta, 1877. 

Parazit se ispoljava na listovima u okruglim, belim ili zuc
kastim mrljama, 2-6 mm u precпiku. Spore okrugle ili elipso
idalпe, 9-12 µ, u precniku, glatke, skoro ЬеzЬојпе, jer su taпke 
шembrane. 

\ Na Chrysosplenнm alterпifoliшn L. 

SLOVENIJA: LjuЫjanski grad, Voss, 1884 s. 3; Zelezпa 
Kaplja, јаар, 1908 s. 194. 

CRNA GORA: Crveno jezero i Crveпe grede па Dшmi

toru, Bubdk, 1908 s. 3. 

88. ENTYLOMA eryngii (Corda) de Bary, 1874. 

Parazit se ispoljava na listovima kao okrugle i1i coskaste 
шrlje, mehurasto uzdigпute, do 1,5 шm sirine, smedje Ьоје. 

Spore stisnute шedju tkivom lista, zato veciпom zaoЬljeпo-cos
kaste, 7-21 µ, ili jajaste, 9-18 Х 15 µ,, zuckaste Ьоје, povrsiпa 

glatka, membrana 1,5-2 µ, debela, od vise slojeva, zuto-sme
dje Ьоје. 

Na Eryngiнm campestre L. 

SLOVENIJA: Laverca. na LjuЫjanskome Ваrјн, Voss, 1882 
s. 79; kod Ptuja, Glowacki, 1891 s. 285. 
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89. ENTYLOMA pastiпacae Јаар, 1916. · 

Para2it se ispoljava па listovi111a kao okrugle 111rlje, veli
ciпe 1-3 111111, zuckasto-sive Ьоје. Spore okrugle, jajaste ili cos
kaste, 9-15 р. u precпiku, povrsiпa glatka, 111е111Ьrапа 1-2 P
debela, Ыedo-zl!ckasta. Koпidije i2Ьijaju па 11alicju Iista. 

Na Pastiпaca sativa L. 

DALMACIJA: Zeleпika kod Boke Kotorske, 30. IV. 1914, 
Јаар, 1916 s. 19. 

90. Е N Т У L О МА Н е 1111 i 11 g s i а 11 ll 111 Sydow, 1900. 

Para2it se ispoljava sa оЬе straпe lista, kao i2dig11ute 111rlje, 
4-6 111111 u рrеспi!щ, пајрrе belicaste Ьоје, kasпije s111edje, cesto 
oivice11e otvoreпijoш 20110111. Spore okrugle ili jajaste, 10-14 µ. 
u precпiku, Ье2Ьој11е ili otvoreпo-zute, povrsiпa glatka, 111е111Ьrапа 
1,5-2,5 µ debela. ' 

Na Saшolus vдleraпdi L 

DALMACIJA: Trogir, Јаар, 1916 s. 19. 
Exs.: Јаар, Fш1gi selecti exsicati по. 688. 

91. ENTYLOMA serotiпu111 Sc!zroeteг, 1877. 

Parazit se ispoljava ро се!ој povrsiпi Iista tt nшogobrojпiш 
шr!јаша, 2-5 111111 tt precпiktt, пајрrе bele Ьоје, 2ati111 zuckaste 
ili sшedje, cesto oiviceпe u2a110111 20110111. Spore stisпute u tkivt1 
Iista, okrllg!aste, i2duze11e ili coskaste, 10-14 р. u precпiku, po
vгsiпa glatka, otvoreпo-sш~dje Ьоје ili zuckasta, cesto sasviш 
l>e2bo)1a, 111е111Ьrапа 1-1,5 µ. debela. 

Na Sy111phytu111 officiпale L. 

SLOVENIJA: okoliпa LjL1Ь!ja11e, Voss, 1887 s. 210. 

Na Sy111pl1ytu111 tuberosuш ·L. 

SLOVENIJA: Zele211з Kaplja, J,zap, 1908 s. 195. 
BOSNA i HERCEGOVINA: Dvoriste kod Kasidola, leg. 

l.oschnigg, Picbaueг, 1936 s. 106. 

Na Sy111pl1ytшn otto111a11ш11 Friv. 

MAKEDONIJA: Наsап Dјша па Galicici i211ad Ohridskog 
jt·zera, са 1500 111 п. v., 22. VI. 1938, h. L. br. 4535. 

Giasnik, В. 3. 5 
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92. Е N ТУ L О МА v е r о n i с i с о 1 а Und,-ot/1, 1904. 
Parazit se ispoljava па listovima u sitпim i rasejanim mг

ljama, 0,5-2 mm u precniku, sa prelaznom b.ojom od sive do 
kestenjaste, oiviceпim otvorenijim pojasom. Spore okгugJe, 

13-17,5 р. u precniku, membrana zuckasta Ш sшedja, dеЫјiпе 

1-1,5 р .. 
Na Veroпica aciпifolia L. 

CRNA GORA: kod Podgoгice, Bubdk, 1906 s. 365. 

93. Е N ТУ L ОМ А Ь е 11 i d i s Kl'iega, 1896, 

Parazit se ispoljava па listovima u okruglim i malim mr
ljama, koje se poпekad stapaju. Spore okгugle, 9-15 р. u prec
пiku, zuckaste membraпe, dеЫјiпе 1,5--2 р" Pozпat је i koпi- · 
dijalaп stadij. 

Na BeJlis perenпis L. 

DALMACIJA: Kotor, јаар, 1916 s. 19. 
SLOV.ENIJA: Gorica, Sydow, 1903 s. 237. 

94. ENTYLOMA Asteris-alpiпi Sydow, 1918. 

Parazit se ispoljava na listovima u okruglim, пesto шehu

rastim mrljama, pгekriveпim od zuckaste epiderme lista, 2--3 rшп 
н precпiku. Spore okrugle, (10-)12-13-(14) р., Ыеdо zuto
zeleпkaste ili zuto-smedje Ьоје, povrsina glatka, membraпa ke
;;teпjasta, 2-2,5 µ. dеЬ!јiпе, 

' Na As~er alpiпus !~. 

SRBIJA: Kopaoпik, leg. Vojiпovic, Sc/zгoeter, 1890 s. 51, 
pod Е. caleпdulae Oudem. 

95. ENTYLOMA caleпdulae (Oudemans) de Вагу, 1874. 

· Parasit se ispoljava па Jistovima, u okruglim mrljama, 
2-5 mm u precпiku, пајрrе zeleпom, опdа belom а zatim sme
djom bojom. Spore okrugle ili coskaste, 9-15 µ, sa taпkom, 
otvoreпo-smedjom i glatkom membranom. 

Na Caleпdula officiпaЦs L. 

SLOVENIJA: LjuЫjana, Voss, 1882 s. 79; Ptuj, G!owacki, 
1891 s. 285. 

Na Palleпis spiпosa (L.) Са. 

DALMACIJA: ostrva Lapad i Rab, Јаар, 1916 s. 19. 
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96. Е N ТУ L О М А ар о s е r i d i s Јаар, 1908. 

Parazit se ispo/java па listovima LI mпogobiojпim ali malim 
(do 1 mni) i razbacanim mrljama, sшedje Ьоје, пaposletku zatvo
reпijom. Oko razbolelih mesta је list radiarпo паЬоrап а mгlje 

шogu Ьiti пaduveпe (ispupceпe). Spore okrugle ili coskaste, 
12-14 µ. u precпiku, skoro bez Ьоје, povrsiпa glatka, membraпa 
mestimicпo 2-3 µ zаdеЫјапа. " 

Na Aposeris foetida Cass. 

SLOVENIJA: kod Zelezпe Kaplje u Katavaпkama, Јаар, 
1908 s. 195. 

97. ENTYLOMA rhagadioli Passaini, 1877. 

Parazit se ispoljava slicпo Е. caleпdulae samo su spore 
пesto vece, 12-18 р. 11 precпiku, zuckasto-kesteпjaste Ьоје, mеш

Ьrапа dеЫја. 

Na Rhagadiolus stellatus (L.) Оагt. 

CRNA GORA: kod Rijeke, Bt1b{ik, 1906 s. 395. 
DALMACIJA: о. Lapad i kod Kotora, Јаар, 1916 s. 18. 

98. Е N ТУ L ОМ А р i с r i d i s Rostгup, 1877. 

Parazit se ispoljava па listoviшa, 11 okrugliш, sivo-sшedjiш 

mrljama, 1 111111 11 precпikн, koje se poпekad stapajн, oiviceпe·su 
sirokom i zнtom zoпom. Spore coskaste, пеkе okrugle ili izdн

zeпe, zнto-smedje, 10-15 р. 11 precпikн. 

Na Picris hieracioides L. 

SLOVENIJA: LјuЫјапа, Voss, 1884 s. 3. 

99. Е N ТУ L ОМ А С r ер i р i s- r н Ь r а е (Јаар) Liгo, 1938. 

Parazit se ispoljava sз оЬе straпe lista u пesto ispupceпiш 
1шljama, zatvoreпo-kesteпjaste ili сrпе Ьоје, (О,5-)1-(2) mш u 
ргеспikн. Spore okrugle, р:шеkе jajaste, (11-)15-(!8)р., keste-
11jaste Ьоје, sa 2-4 µ debeloш membraпom. 

Na Crepis rubra L. 

DALMACIJA: Mariaп iznad Splita, 22. VI. 1914,Јаар, 1916 
19, pod Е. crepidicDla Trotteг, var. Crepidis rцbrae> 
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100. ENTYLOMA hieracii Sydow, 1918. 

Parazit se ispoljava sa оЬе straпe lista u шrljama, ograпi
ceпim ро listпim пervima, 1,5-3 mm u precпiku, prelazпe Ьо је 
od zute do sшedje. Spore okrugle ili coskaste, 10 µ, 11 ргеспi!ш, 

zнto-zeleпkaste ili bez Ьоје, membrana 2-2,5 11 dеЬ!јiпе. 

Na Hieraciuш шurorнm L. 

SRВIJA: Kursuшlija, leg. Vo'Yinovic, Schгoeter, 1890 s. 51, 
pod Е. caleпdнlae. 

Na Hieraciнш juraпum Fг. 
V .1 

CRN А OOR~: Pasiпa Voda kod ZаЫ jaka, BttЬdk, 1908 
s. 3, pod Е. caleпdulae. 

III. rod Melanotaenium de Вагу, 1874. 

101. MELANOTAENIUM ciпgeпs (Beck) Magntts, 1892. 

Parazit zivi u staЬ!jici i !istovima domaciпa. Oarava masa 
је prekriveпa epidermom а ispo!java se kao sivo-sjajпe mr!je; 
citava blljka је пiskog rasta, zbog skraceпih iпterпodija, koji su 
koleпa'sto zadeЬ!jaпi, пesto povijeпi, prema vrlш sve kraci, cvetпi 
pupoljci su zakrzljaпi, i пadzemпi delovi prevreшeпo ugiпн. 
Spore se oslobadjaju truleпjem domaciпa, опе sн · zaoЫjeпo-cos
kaste, 11-18 µ џ precпiku, tamпo-kesteпjaste Ьоје, povrsiпa <, 

glatka. - Юiјапје spore i пасiп iпfekcije ispitivao Vieппot-Bour
giп, 1937. 

Na Liпaria vulgaris Miil. 

CRNA OORA: livade izшedjн Nedajпe i Crkvice, BubLik 
1908 s. 4, pod siпoпimom М. cauliпum. 

102. М Е L А N О ТАЕ N I U М еп d о g еп u 111 

(Unger) de Bary, 1874. 

Parazit se пalazi u · subepidermalпome pareпl1imu staЫjike 

domaciпa te se ispoljava kao сrпо-sјајпе раrа!е!пе crte. Citava 
Ьi!jka је krta, zbog· skraceпih iпterпodija пiskoga rasta i zadeb
ljaпa, vrh staЫjike ostaпe rozeta i пikad пе procveta. Spore se 
truleпjem domaciпa oslobadjaju, okruglaste su i coskaste, 15-22 µ. 
11 precпiku, tamпo-kesteпjaste Ьоје, povrsiпa glatka ili 11ejas110 
rapava. 
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Na Galium шollugo L. 

SLOVENIJA: okoliпa LjL1Ьljaпe, Yoss, 1887 s. 211; oko
liпa Goгice, Sydoн1. 

SRBIJA: Avala, 21. V. 1944, 11. В. br. 1137, 22. VI. 1944, 
h. В. br. 1149, 1320 i h. L. br. 6019, 6019/а-Ь; Ostrvica kod 
Rlldпika, 16. VI. 1946, h. В. br. 2144. 

Exs.: Ustilagiпales JL1goslavi1e по. 21 (Avala). 

VI. rod. Neovossia, Koemicke, 1879. 

103. N ЕО V О S S I А ш 9 1 i п i а е (Т!шетеп) Koerтzicke, 1879. 

Parazit se razvija sашо L1 pojediпiш zrпiшa domaёiпa, zrпa 
Sll skoro iste dLtziпe kao plevica. Spore jajaste, 20-30 ,>( 14-18 µ, 
tanшo-kesteпjaste Ьоје, пeprovidпe, sa repatoш ЬеzЬојпош· drs
koш skoгo iste dнziпe, povrsiпa sa ispнpceпjima. - Naciп iп

fekcije пiје pozпat. 

Na Molinia coerнlea Моепсh. 

SLOVENIJA: Rozпik izпad l"јнЫјапе, Voss, 1879 s. 63) 
Voss, 1889 s. 9. 

Exs.: Т!шетеп, МусоЉеса нпiversalis по. 1216. 

V. roci Tuburciпia, Fгies, 1832. 

104. Т U В U R С I N I А а g r ор у r i (Preuss) Liгo, 1922. 

Parazit sc: ispolja\1a па listoviшa, retko па ostaliш deloviшa 
dошасiпа, t1 liпearпiш рп1gа111а\ шehшasto isрнрсепiш, sivkasto
olovпe Ьоје, pгekгi_vet1e epiderшoш i kad prsпe prosipa se ga
rava шаsа. (Kod jake iпfekcije паstнрајн prнge sa оЬе straпe 
lista i 11 takvoш l)гojLt (!а se list сера па vlakna). Grнdvice 

10--40 р. LI prec11ikL1, zatvoreпo-kesteпjaste Ьоје, sastavljeпe iz 
1-2-(3-4) ceпtralпil1 spora, 10--18µ u precпiku. Perifeгпe 

celije пшоgоЬrојпе н vidн ошоtаса; otvoreпije Ьоје i pro
vidпe, па dodirн zarav11jeпe, 5-9 р. н ргеспikн. - Naciп kli
jaпja spore i пасiп ilifekcije пisн pozпati .. Micel ргеziш!јнје н 
dошасiпн. 

Na. Festнca sp. · 

CRNA GORA: Lokvice па Dшшitorн, ВиЬШс, 1915 s. 43, 
pod Urocystis аgгоругi (Pгeuss) Sclzr. 
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NAPOMENA: Оvашо Ьi se rnogla uvrstiti ova gara, pise 
Li1 о, 1922 s. 22 i ako zivi tipicпa na Triticuш repeпs. 

Na Agropyrшn sp. 

SRBIJA: Doliпa па DeliЫatskoj pescari, 18. V. 1946, h. L. 
br. 6293 i h. В. br. 2059. 

NAPOMENA: lbog iпfekcije Ьiljka пе tera u klas, zato је 
odredjivaпje dornaciпa пesigurпo. 

105. TUBURCINIA occulta (Wallгot/1) Liгo, 1922. 

Parazit se ispoljava па rukavciшa, listoviшa i па gоrпјеш 
delu staЫa, kao crne pruge, iz kojih se оЬilпо prosipa garava 
шаsа. Grudvice 15-40 µ t1 precпikt1, sastavljeпe iz 1 - 2 _:__ (5) 
ceпfralпih spora, 10-18 р. t1 precпilш, tarnпo-kesteпjaste Ьоје. , 
Na spore priljuЫjeпe st1 periferпe celije, ро broju 1-9, а 4, 5µ 
t1 precпiku, otvoreoije Ьоје. - iпfekcija u sta11jt1 klicice. 

Na Secale cereale L. 

SLOVENIJA: okolina Ljt1Ыja11e, Voss, 1878 s. 75; Voss, 
1879 s. 694; Voss, 1889 s. 14, sto Llгo, 1922 s. 14 i пavodi; Sv. 
Kriz kod Kostaп jevice, leg. Janeiic, VI. 194 7, h. L. br. 6702. 

SRBIJA: Topcider, leg. Ranojevic, 23. VI. 1919, Ranojevic
,, Jш-isic, 1937 s. 213 i 1938, s. 159, h. в. br. 346-348. 

MAKEDONIJA: Psaca kod Кншапоvа, 11. VI. 1947, h. L. 
br. 6448 i h. В. br. 2425. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 46 (Psaca). 

106. Т U В U R С I N I А с о 1 с 11 i'c i (Sclzlec!zteтzdal) Liгo, 1922. 

Parazit se ispoljava па listoviшa. dошасiпа kao шelшrasta, 
шаlоЬrојпа ispupceпja, prekгiveпa sivkasto-sjajпoш epiderшoш i 
kad prsпe prosipa se garava шаsа. Grнdvice 20-30 µ t1 precпikt1, 

sastavljeпe iz 1 - (2 - 3) ceпtralпiћ spora, jajastog oЫika ili 
okruglog, 10-16µ u precпikн, zatvoreпo-sшedje Ьоје, povrsiпa 
glatka. Na сепtrаlпн sporн sн t1 razшaci111a рrilјнЫјепе peri
ferne celije, veliciпe 4-8Х5 р-, otvoreпo-sшedje Ьоје. 

Na Colcl1icшn аutшппаlе L. 

SLOVENIJ.A: okoliпa LјuЫјапе, Voss, 1878 s. 75; Cerkle, 
leg. Roblc, voss, 1887 s. 249; Voss, 1889 s. 14; _sve pod Urocys-
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tis colchici, sto Uго, 1922 s· 52 i citira; okoliпa Ptuja, Glowac
ki, 1891 s. 285, sto Uго 1~ с. пavodi. 

Na Colchicuш аrепаriшп W. К. 

SRBIJA: Botaпicka basta u Beogradн (dошасiп iz DeliЫata), 
7. IV .. 1936, h. L. br. 2288. 

Na Colchicuш latifoliшn S. S. 

SRBIJA: Botaпicka basta u Beogradн, (dошасiп iz Deшir 
Kapije), III. 1937, 11. I~. br. 4045. 

NAPOMENA: Colcl1icшn аrепаriшп i С. latifoliшn s11 поvа 
dошасiпа. Pojava 1_1 Bot. basti 11 Beogradн је zagoпetпa tiш pre, 
jer је tашо С. анtuшпа!е potpuпo zdrav, а sva tri dошасiпа rasla 
sн па odvojeпiш lејаша. U DeliЬ!atskoj pescari јеdпе godiпe 

uzalнdпo sam trazio inficiraп Colchicшп агепаriн111. 

Na Colchicшл sp. 

CRNA GORA: okoliпa Ulciпja, Bubdk, 1906 s. 393, pod 
Urocystis colchici. 

107. Т U В U R С I N I А сер u I а е (Fгost) Uго, 1922. 

Parazit se ispoljava пarocito u шеsпаtiш kriskaшa luka kao 
шelшrasta isрнрсепја (kile), koje predju i па listove kod jedпo
godisпjeg dошасiпа, prekriveпe su sivkasto-sjajпoш epiderшoш, 
garava шаsа se pгosipa. Gгudvice 17-25µ. u precпikн, sastav
ljeпe ос! 1~-(2) ce11tral11e spore, okrugle ili jajaste, 11-12 р. н 
precпilш, crveпkasto-sшedje Ьоје, povrsiпa glatka. Perifeгпe celije 
okrugle, 4--:-8 р. н pгecпiku, obrazнju oko spore пeprekidaп ошо
tас, otvoreпo-kesteпjaste Ьоје. - Iпfekcija t1 stапјн klicice. ' 

Na Alliuш сера L. 

SLOVENIJA:' okoliпa Ptuja, Glowacki, 1891 s. 5, рос! Usti
lago серагuш Шowacki nova sp., sto Liгo, 1922 s. 47 пavodi. 

SRBIJ А: okoliпa Kragttjevca, Katic, 1904 s. 3, pod Urocys
tis сернlае; Visпjica kod Beograda, 11. V. 1947, h. L. br. 6429 
i h. В. br. 2383. 

HERCEGOVINA: oko Mostara cesta, leg. Perisic, ,10. IX. 
1948, h. В. Ьг. 3210. 

Ехе.: Ustilagiпales Jugoslaviae 11. 47. (Visпjica). 
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108. TUBURCINIA orпithogali (Коепш) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava па listoviш'a dошасiпа kao шehuraste 
pruge (5Х3 шш), prekriveпe epiderшoш, koja prsпe da se ga
rava шаsа prosipa. Grudvice 20-40 µ. u precпiku, sastavljeпe iz 
2-3 ceпtralпih spora, 18-22 \1 u precпiku, zaivoreпo-kesteпjaste 
Ьоје. Na spore priljuЫjeпe su periferпe celije, otvoreпije Ьоје, 
6-12 р. u precпiku i stvaгajL1 omot. - !пfiсiгапе su jedпogo
disпje i1i visegodisпje Ьiljke. 

Na Orпithogalнш шпЬеllаtшп L. 

SRBIJA: Gajdobгa kod Backe Palaпke, 9. V. 1945, h. С. 

br. 6121, h. В. br. 1844, takodje 21. V. 1945,· h. С. br. 6121/а. 
Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 22. 

109. TUBURCINIA шuscaridis (Niessl) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava па listovima kao mehurasta ispupceпja, 

okruglastog Ш izduzenog oЫika, garava masa prekriveпa је epi
dermom, koja prsne. Grudvice iz 1-2-(3-;-5) centralпih spora, 
12-'-] 4 р. u precпiku, tamno-kestenjaste Ьоје. Na spore priljнb

ljeпe su poluloptaste periferпe celije, 5- 12 Х 5 - 7 \1 veliciпe, 

otvorenije Ьоје i stvaraju ошоt. 

Na Muscari comosilm (L.) Mill. 

SRВIJA: шап. Veta па podпozju Su\тe Рlапiпе, Ranojevic, 
1910 s. 36, pod siпoпimoш Urocystis colcl1ici, sto Liro, 1922 
s. 44 navodi. 

ISTRA: Cusiпj, Јаар; 1916 s. 19, pod Urocystis colchici. 

Na Muscaгi пеglесtшп Ouss. 

CRNA GORA: Ulcinj, BuЬlik, 1906 s. 395, pod Urocystis 
colchici. 

Na Mнscari racemosшп !~. 

DACMACIJA: Gruz, Јаар, 1916 s. 19, pod U. colcl1ici. 

Na Mнscari tubiflorшп Stev. 

MAKEDONIJA: Vodпo izпad Skoplja, leg. Т/1. Soska, 13. V: 
1921, h. С. br. 3005. 

SRBIJA: Avala, 28. IV. 1947, 11"С. br. 6417 i 23. V. 1947, 
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h. В. br. 2390; Gajdobra kod Backe Palaпke, 9. V. 1945, h. В. 
br. 1846 i h. L. br. 6124. 

110. TUB RCINIA Sterпbergiae (Moesz) Gutner, 1941. 
Parazit se ispoljava па listoviшa, па. cauri i njihoviш drs

kaшa, cak duboko u zeшlji (do luka), н пizoviшa шelшгastih 

ispupceпja, od 1--3 111111 dt1zi11e, шestiшicпo se stapaju te do
stizu 1 сш, сгпа garava masa prekriveпa је epidermoш, sроге se 
prosipaju. Grнdvice пepravilпe, 20-35 µ. u precпikн, шasliпasto
crveпkaste Ьоје. Ceпtralпa sрога 1-(2) шasliпasto-kesteпjaste 
Ьоје, 13-17 р. н precпikн, periferпe celije otvoreпije Ьоје, 6-8 р. 
н precпilш, saci11javajt1 ошоt oko ceпtralпe spore. 

Na Sterпbergia colcl1icifloгa W. К. 

SRBIJA: Topcideгsko Вгdо i Kosнtпjak kod Beograda, 
13. i 27. IV. 1947, 11. L. b'r. 6411, h. В. br. 2347 i 2364. 

NAPOMENA: Gara Ьila је пајрrе паdјепа tl Madjarskoj i 
Moesz јн је objavio pod Urocystis Sterпbergiae н Bot. Kozle
шeпyek, XIX, 1920 s. 61. Тај rad пiје шi pristнpaп. Рrеша 

Gutnerovom opisu razara gara шшtrasпjost саше, шеdјнtiш toga 
kod пaseg шaterijala пеша. Od oko 1 ОО pregledaпih i zaraze
пih Ьiljaka gara se ispoljava pretezпo па listoviшa, deliшicпo 

па plodu (karpelн) kod ¼ slucajeva ali је sеше uvek ноrшаlпо 
razvijeпo. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 48. 

111. TUBURCINIA Hellebori-viridis (DC) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava· па sviш orgaпiшa (osim koreпa, pras
пiciшa i sешепн) do111aci11a.' Zarazeпa шesta okrugle sн ili izdн

zeпe kile od 1-20 111111, ројеdiпаспе ili н пizoviшa, prekriveпe 

epidermom, koja prsпe, da se prosipa crшi шаsа; јаса оЬоlепја 
sшezurajн Iistпe delove, koleпasto savijajн te sн па пajraz!icitije 

насiпе deforшisaпi. Grнdvice iz, 1-3-(6) ceпtralпih spora, 
(6.,,_)12-(18)µ. ·н prec11ik11, zнckasto-kesteпjaste Ьоје, okrнzeпe 

od (1-) 3 (- 6- 12) periferпЉ celija, otvoгeпije Ьоје, vel. 
(5-)9-13 Х (3-)7-(12) µ .. 

Na Helleborнs пiger L. ssp. шacraпthнs (Freyn) Sc!zijfn. 

SLOVENIJA: Sшаrпа gora i Medvode kod LјнЫјапе, Voss, 
Ј 888 s. 75, pod siпопiшош Urocystis pompholygodes Ralzb., 
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sto Liгo, 1922 s. 84 i пavodi; Pericпik kod Mojstraпe, Voss, 1879 
s. 694; Urska gora, leg. Roblc, Voss. 1887 s. 294, pod Urocys
tis ап~шопеs, sto Lu·o 1. с. пavodi; ропоvа s11 ova 11alazista 
spoшeпuta u Voss, 1889 s. 14; Jezersko kod Zelezпe КарЈје, 
јаар, 1908 s. 194; Puпgrad u Karavaпkaшa, VII. 1929, 11. L. 
br. 2289. 

Na Helleborus viridis L. typ. i ssp. duшetoa1111 (Кit.) 

SLOVENIJA: Kokra, Voss, 1882 s. 78, sto Liro, 1922 s. 83 
citira, izшedju Dvora i Polhovgгaca, Voss, 1884 s. 29; Goгica, 
Syd01v. 

I-IRVATSKA: Vrbпik па о. Kгku, РiсЬаиег. 1928 s. 61. 

Na Helleborus cyclopl1yllнs Buiss. 

SRВIJA: Kos. Mitrovicз, 2. VI. 1917, leg. Воттй!iег, Sy
doiџ, 1921 s. 252. 

MAKEDONIJA: Серепас kod Kacaпika, 5. VII. 1918, Ieg·. 
Воттй!lег, Sydow, 1921 s. 252; Vodпo izпad Skoplja, 9. \11. 
1934, 11. С. br. 3007; Наsап Dјша па Galicici izпad Ol1ricla, 2~. 
VI. 1838, h. L. br. 4527 i I<.osta Bacilo па Galicici leg. Ceг
;zjavski, 10. VII. 1939, h. В. br. 1303. 

Na Helleborнs odorнs W.К. iyp.· et ssp. пшitifidнs (Viss). 

SRBIJA: Belava kod Pirota, Ratzojevic, 1902 s. 90; Topci-
. der, Rakovica, Кijevo, Avala, ZagнЬica, Topli Do, Nшzoje11ic:, 
1910 s. 365, sto Liro, 1922 s. 84 пavodi; Avala, 20. VII. 1919, 
Ranojevic-Jurisic, 1937 s. 213 i 1938 s. 159, 11. В. Ьг. 516; н 

okoliпi Beogгada dosta cesta, пavodiш sашо h. В. Ьг. 342, 344, 
345, 1319, 2357, 2380, 2381. 

BOSNA i HERCEGOViNA: okoliпa Saгajeva, Pic.bmzeг, 
1929 s. 30; 1930 s. 135; 1932 s. 3; 1936 s. 106; ОЈшап koci Pa
zarica, leg. Љttег, РiсЬаиег,' 1941 s. 191. 

CRNA GORA kod Aпdrijevice, Bubcik, 1906 s. 39( 

Na HeJleboгus foetidнs L. 

· CRNA GORA: izшedjн Niksica, Savпiki, Bu/Jak, 1915 s. 43. 
Exs.: Beck, Plaпtae Воsпае et Herceg. exs. 110. 127; Usti

lagiпales Jugoslaviae по. 49 (А vala). 
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112. TUBURCINIA irregL1laris (~Vinter) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava па пalicju lista i peteljka kao mehura
sta ispupceпja (kile) i kad ерidегша prsпe prosipa se garava 
masa. Grнdvice okrнgle ili пepravilпo coskaste, 15-22Х10-16µ. 
sastoje SE' iz (1-) 2-4 (-5-6) ceпtralпih spora taпшo-kesteпja
ste Ьоје, membraпa 1,5 µ., dеЫјiпе. Periferпe celije otvoreпije 

Ьоје, 8-18х7-10 µ. 
Na Acoпituш Vнlparia Rclzb. 

ј 

SLOVENIJA: Сrпа Prst izпad Bohiпjske Bistrice, Voss, 
1879 s. 659, pod Urocystis poшpholygodes; Voss, 1889 s. 14, 
pod Urocystis апешопеs, оЬа radova Lil'o, 1922 s. 73 пavodi. 

113. TUBURCINIA апешопеs (Регs.) и~о, 1922. 

Parazit se ispoljava па listoviшa, пjihovim cvetпiш dгskama, 
kao mehurasta isрнрсепја (kile), razпog oЫika, prostirн se i do 
poloviпe lista, te sн опdа jako iskrivljeпi, kile pokriveпe siv
kasto-sjajпoш epiderшoш i kad prsпe prosipa se garava masa. 
Grнdvice 20-35-( 45) µ н precпikн, sastavljeпe iz 1-(2-3) 
ceпtralпe spore, 12-19 Х 10-16 µ, zatvoreпo-kesteпjasie Ьоје. 

Na сепtrаlпн sporн рrilјнЫјепо је пekoliko periferпih celija, 
otvoreпije Ьоје, okrнglog oЫika, 5-13 ЈЈ· LI precnikн, poпekad 

ovih periferпih celija пеша. 
Na Апешопе пemorosa L. 

SLOVENIJA: okoliпa LјнЫјапе, Voss, 1878 s. 75; .Uгska 
gora, Voss, 1889 s. 14; okoliпa Рtнја, G!owacki, 1891 s. 285. 

BOSNA i HERCEGOVINA: Ivaпj Рlапiпа, Picbaueг, 1930 
s. 135; Trebevic, Picbaueг, 1936 s. 106. 

HKVATSRA: Cetiп, Prekrizje, Skoric, 1928 s. 101. 

Na Апешопе trifolia L. 

SLOVENIJA: Kokra, Voss, 1882 s. 78 i 1889 s. 14; Go
rica, Syclow, 1903 s. 237. 

Na Апешопе Ыапdа Schott et Ку. 

MAKEDONIJA: Drenovo, 12. V. 1918, leg. Вогптйllег, 

Sydow, 1921 s. 252. 
NAPOMENA: za garн па ovome йошасi1ш, kaze Liгo, 

1922 s. 56, da Ы шorala blti роsеЬпа vrsta, sto Ы trebalo iпfek-

cijom joS dokazati. -~\ 
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114. TUBURCIN!f. Hepaticae-trilobae (DC.) 
Uro, 1922. 

Pггazit se ispoljava па drska111a i listoviшa kao шehшasta 
ispupceпja (kile), olш1glog ili izduzeпog oЫika, prekriveпe па
Ьоrапош sivkastoш epider1110111, шаsа se prosipa. Grlldvice 
20--40 Х 10-30 µ, sastavljeпe ,iz 2--4-(5-6) ta111110-kesteпja

stil1 ceпtralпil1 spora, 13-19 р. u precпilш, sa 1,5 р. debeloш 

шешЬrапош. Na spore st1 pгiljttЬljeпe п111ogobroj11e регifегпе 

celije ili st1 razbacaпe ili il1 пеша. 7~8 Х 3.--8 р., otvoreпije 

Ьоје, sa 5-8 µ debeloш шешЬrапош. 

Na Апешопе l1epatica L. 

SLOVEN!JA: Sшаrпа gora, Medv~de, Voss, 1878 s. То; 
1889 s. 814; Trbovlje, Gloыюcki, 1891 s. 285; Uго, 1922 s. 
59-60 citira оЬа at1tora. 

115. TUBURCINIA raпt1пct1li (Ubert) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava па listoviшa, staЫici, listпiш i cvetпi111 
peteljkaшa, kao шehшasta ispt1pceпja (kile), olшtglog ili izdн

zeпog oЫika; listovi i peteljke 111ogt1 Ьiti koleпasto sa,,ijeпi ili 
sшеzшапi, garava шаsа ргеkгi\Тепа је epider1110111, . koja prsпe. 

Grt1d\Тice 12-16Х 13р., sastoje se od 1-(2) ceпtralпe spore, 
zatvoreпo-kesteпjaste Ьоје. Na spore рrilјнЫјепе sн 1-3 peri
ferпe celije, 8-14Х6-10р. velike, zнckaste Ьоје. Cesto se grнd
vice пе stvarajtt ра i spore su ропеkай bez periferпill celija. 

Na Rапш1снlнs repeпs L. 

SCOVENIJA: Rozпik kой l,јнЫјапе, Voss, 1878 s. 75, sto 
Liгo; 1922 s. 69 citira. 

BOSNA i HERCEGOVINA: Bac~vo па saгajevsko.11 poljtt, 
Picbaua, 1927 s. 163. 

Na Ratн111cнlнs sarйoнs Сг. 

DACMACIJA: I<.oпa\Тosko Polje, Pic/Jaueг, 1930 s. 135. 

116. TUBURCINIA ficaгiae (Ипgсг) Uго, 1922. 

Parazit se ispoljava па listd\Тiшa, пjil1oviш С\Теt11iш drskaшa 
kao шelшrasta isрнрсепја (kile), okгt1glog Ш izйt1zeпog oЫika, 

prekriveчe smеzшапош, si\Тkastoш epiйe.r1110111, kad prsпe pro-
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sipa se garava шаsа. Gшdvice 9-18Х8-14µ, sastavljeпe iz 
1-3-( 4-6\, taшпo-kesteпjastЉ ceпtralпih spora, okruzeпe pe
riferпiш celijaшa, koje obrazlljll splosпi sloj, 7-13Х5-8р., zL1c
kasto-s111edje Ьоје. 

Na Ficaria vегпа Huds. 

HRVA TSKA; Rашiпо Korito izшedju Ostarije i Sugarske 
doliпe, leg. Doblas, Moesz, 1938 s. 286. 

MAKEDONIJA: Наsап Djura па Galicici izпad Olнidskog 

jezera, 1500111 п. v., 22. \11. 1938, h. L. Ьг. 4531. 
SRBIJA: Crveпi Breg па, роdпоzјн Avale, 14. VI. 1944, 

h. L. br. 6403/а; Topciderski рагk kod Beograda, 4. i 13. IV.1947, 
h. С. br. 6403 i h. В. br. 2348. 

Exs.: Ustilagiпales Jugoslaviae по. 50 (Topcider). 

117. Т U В U R С I N I А s о r о s ро r i о i d е s (Коепш) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava па staЫjici, listoviшa i пjihoviш petelj
kaшa kao izduzeпa i шehurasta ispupceпja (kile), koja orgaпe 
defor111isL1; iz пaprsle epiderшe prosipa se garava шаsа. Grt1d
vice 25-60 р. 11 precпilш, sastavljeпe iz (2-)-4-15 сепtrаlпЉ 
spora, okruglЉ ili coskastih, 12-18 р. LI precпiku, ta111110-keste-
11jaste Ьоје. Perifeшe celije tesпo povezaпe i obrazt1j11 pravilaп 

ошоtас, 8-14р. 11 precпikt1, otvoreпije Ьоје. 

Na Thalictruш 111iпt1s L. ssp. oly111pic11111 Boiss. 

MAKEDONIJA: Korab, са 2000111 п. v., leg. Kosaтziп, 21. 
VIII. 1919, Raтzojevic-Jш'isic, Щ38 s. 240, 11. В. Ьг. 517. 

118. TUBURCINIA Leiшbachii (Оегtе/) Uro, 1922. 

Parazit prouzrokuje izшedju koreпa i staЫa ciliпdricпo i 
1 

tvrdo zаdеЬ!јапје do 2 сш ро duziпi i siriпi; шаsа пе pгasi а 

oslobadja se паkоп truleпja dошасiпа. Gшdvice 20-55Х40 р., 

sastavljeпe iz 1-4-(5-8) ceпtralпih spora, okrнglih ili zbo'g 
нzајашпоg dodira priplosпнtih, 12-20 р. н precпikti, kesteпjaste 

Ьоје. Peri[erпe celije ili razbacaпe oko сепtгаlпЉ spora ili шпо
gоЬrојпе, obrazнjнci ошоtас, 7-11 Х5-8 р. ·zнckasto-sшedje Ьоје. 

Na Adoпis aestivalis /,. 

SRBIJA: Mirijevo kocl Beograda, 24. V. 1944, 11. L. br. 6025 
11. В. br. 1126. 
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119. TUBURCINIA violae (Soiverby) Liгo, 1922. 

Parazit se ispoljava na staЬ!jici, listovima i peteljkama kao 
mehurasta ispupceпja (kile), okruglog ili izduzeпog oЬ!ika; kile 
razlicito tшakaze peteljku i list, iz naprsle sivo-sjajпe epiderme 
prosipa se garava masa. Grudvice 25-55Х20-40р .. , sastavljeпe 
iz 2-10 ceпtralnih spora, 10-18р. u precпiku, tamпo-kesteпjaste 
Ьоје. Na spore priljuЬ!jeпe su periferпe celije, 6-l0p" u prec-
пikll, otvoreпije Ьоје stvarajt1 splosni sloj. 

Na Viola odorata L. 

SLOVENIJA: LjllЬ!jaпa, Voss, 1889 s. Ј 4, sto Liгo Ј. с. s. 
19 пavodi. 

120. TUBURCINIA Kmetiaпa (Magmts) Liгo, 1922. 

Parazit ispuпjava garavom masoш sve саше, koje st1 пa

duveпe i splostene te prekriveпe zakrzljaпim cvetпiш listovima. 
(tаЫ. I. sl. 1-3). - Grudvice 20 ~- 50 Х 20 40 р. u precпiku ili 
25-35р., sastavljeпe iz 2-8-(10), ceпtralпih spora, i0-18p. t1 
precпiku. kesteпjaste · Ьоје. Perifeгпe celije 5-1 Ор. ll precпik11, 

obrazuju ошоtас (tаЫ. IV. sl. 4). 

Na Viola Юtaibeliaпa R. S. 

SRBIJA: Koslltпjak kod Beograda, 12. i 26. V. 1946, l1. 1-. 
br. 6280, 6280/а i h. В. br. 2056; Flaшuпda па DeliЬ!atskoj pes
cari, cesta, 8. V. 1948, t1. В. br. 2940. 

Na Viola arveпsis ,~iшт 

SRВIJA; Avala kod Beogracla, 23. V. 1947, h. L. Ьr. 6439 i 
h. В. br. 2391; ЗО. V. 1~47, 11.,В. br. 2391/а i 8. VI. 1947, 11. В. br. 
2391/Ь, sve па severпoj straпi Ыizu plaпiпske kuce; Avala juzпo 
podпozje, 1. V. I 948, 11. В. br. 2927; Raska (Saпdzak) 23. VI. 1948, 
11. В. Ьг. 2998;. DivciЬare па Maljeпu са !ООО m 11. v., 15. VII. 
1948, h. В. br. 3026. 

Na Viola пщсеdопiса Boiss. et 1-Jeldг. 

SRВIJA: Straziste па Suvoj Plaпiпi, са 1400 m 11. v., 1. VII. 
1947, 11. L. br. 6496 i 11. В. br. 2526. 

Exs.: Ustilagiпales JL1goslaviae по. 23 (Sllva Рlапiпа) et 
по. 24 (А vala). 
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121. TUBURCINIA primulae (Rostmp) Uго, 1922. 

Parazit ispнпjava sve саше пергошепјепоg domaciпa ga
ravom masom. Grudvice 40-65р, u pгecпiku, sastavljeпe iz 
( 1- 3 -) 10 - 20 ceпtralпih spora, okrugli11 ili elipsoidalпЉ, 

11-'"-- 20 Х 11 - 14 Р-, zuto - kesteпjaste Ьоје. Peгiferпe celije 
12,5-20 х 7-13 Р-, оЬгаzuјн пeprej,idaп splosпi sloj. Koпidijalпi 

stadij za vгеше cvetaпja, пarocito па prasпicima, koпidije н vidн · 
broja11ica, okrugle, 3-8 р., ЬеzЬЈјпе, ljigave. 

Na Priпшla Соlшлпае Теп. 

CRNA GORA: Bjeluha 11 Rнgovskoj klisшi, 28. VII. 1933, 
11. L. br. 2290. 

MAKEDONIJA: Ostгvica izпad Sevce па Sari, 3. Х. 1937, 
h. L. Ьг. 4265 i 11. В. br. 1311. 

NAPOMENA: Cifeпi (1938) је iz гоdа Tubшciпia, gde ро
zпајешо i пjihov koпidijalaп stadij stvoгio пovu koшЬiпaciju 

Giпaппiella, ро botaпicaru Fraпcisko Giпаппi iz Pize, koji zivi 
u XVIII. velш. Domaciпi tih gara su Prinшla fariпosa, Р. vнlga

ris, Р. veris sa ssp. officiпalis i. Trieпtalis ешораеа, koja пе zivi 
kod паs. Odgovaraju~e gare su: u seшeпima Priшнlae faгiпosae 
Giпaппiella priпшlicola (Magrшs) Cifcггi; 11 ovarijaшa spomeпu
tih jagorceviпa Gi11a1111iella pri11шlae (Rostгup) Cifeггi; u listo
vima i staЬ!jici Trieпtalis' ешораеа Giпaппiella trieпtalis (Вегk. 

et. Вгооте) Cif erгi. Pгimнla veris ssp. Со!шлпае је поv dошасiп 

па kome sаш паsао spore пesto vece od gore spoшe1шtih а шa
terijal је oskudaп za o'1.redjivaпje tacпih gгапiса. Koпidijalaп 
stadij па!аziшо s proleca па prasпicima domaciпa а posto пisаш 
пailazio takav materijal ostavljaш privremeпo паsн gart1 u rodu 
ТнЬшсiпiа. 

VI. гоd Doassaпsi а С оти, 1883. 

122. DOASSANSIA alisшatis (Nees) Cormz, 1~83. 

Parazit se ispoljava па listoviшa u okruglim шrlјаша (pe
gama), 0,5-1 сш u рrеспi!п1, zuckaste Ьоје, zatim kesteпjaste; 
cesto se vise шrlja stapa ili su oiviceпe sirokoш zuckastom 20-

110111. Na реgаша su kao tackice slabo primetпe пepravilпe lop
tice 120-300 р. u precпiku, koje se пalaze subepiderшalпo i tek 
trнlепјеш domaciпa se oslobadjaju spore. Periferпe sterilпe се-
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lije su radiarno svrstaлe i obrazuju omot oko mase spora; prve 
su otvoreпo-kesteп jaste Ьо је, veliciпe 1 О-20Х 5-1 Ор., dп1ge 
zuckasto-kesteпjaste, 7-13 µ u precпiku·. 

Na Alisma plaпtago L. 

SLOVENIJA: Kostajпovica Ыizu Bevk, Voss, 1884 s. 2, pod 
Ptotoшyces шacularis Fuckel. 

SRВIJA: Makis kod Beograda, \eg. Soska, 2. VIII. 1942, 11. 
L. br. 3441. 

123. DOASSANSIA sagittariae (West.) Fisc/ш·, 1884. 

Parazit se ispoljava pretezпo па dопјој straпi lista, kao 
okruglaste mrlje do 1,5 сш u precпikll, zute Ьоје, oiviceпe ke
stenjastom 20110111. Na шrljama kao tackice razbacaпe SLI пepra

vilne loptice do 250 \Ј· LI precпikll, koje se пalaze subepidermalпo 
i tek trL1!e11jem domaciпa oslobadjajl! se spore. Perifeгпe celije 
(sterilпe) tvore omot oko spora; prve шеге 28-30Х 15 р., otvo
reпo-kesteпjaste Ьоје, druge 6-20Х7,5-13р., zuckasto-keste-
пjaste. ·· 

Na Sagittaria sagittifolia 1-. 

SRBIJA: Paпcevacki Rit, Х. 1939, !1. L. br. 4988 i 11. В. 
br. 1313. 

124. DOASSANSIA Ъottoпiae (Rostгup) de Tuni, 1888. 

Parazit је skoгo пeprimetaп; паstнра sa оЬс straпe lista н 
lopticama 100-200 µ precпika, ridje Ьоје. Periferпe, sterilпe ce
lije saciпjavajн omot, od ·нzajamпog pritfska plosпato sн zaob
ljeпe, veliciпe 20Х 14р., otvoreпo-ridje Ьоје, сепtга!пе spore 
zaoЬ!jeпo-coskaste 8-15 р. н precпikн, zt1ckasto-ridje Ьоје. 

Na Hottoпia palнstris L. 

SLOVENIJA: Mrzli Studeпec kod LјнЬ!јапе, Voss, 1887 
s. 210, pod Eпtyloma hottoпiae Rostгup. 

Exs.: Т!шеп:еп, Mycotheca uпiversalis по. 222'2. 

VII. rod Sc11roe teria, Winteг, 1884. 

125. SCHROETERIA Delastriпa (Ти!.) Wiпteг, li381. 

Parazit razara sadrziпu svih саша domaciпa, iz kojil1 se 
prosipa garava masa. Ро dve spore rapavoш povrsiпom srasle 
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sL1, оЬе jedпake veliciпe, okrugle ili јеdщ1 dva puta veca od 
druge, 16--23Х9-13 µ. sivkasto-modrikaste Ьоје, povrsiпa kao 
sa coskastiш sirokim kristalicima posipana, (tаЫ. IV, sl. 1). 

Na Veronica l1ederifolia L. 

SLOVENIJA: Stosce kod LјuЫјапе, Voss, 1887 s. 210. 

Na Veroпica arveпsis L. 

SRВIJA: Visпjica kod Beograda, 12. VI. 1944, h. l" br. 6040 
i h. В. br. 1134; jug·oistocпa straпa Avale, 22. V. 1947, 11. L. 
!)r. 6437 i h. В. br. 2Jci9; Glunci-BeJi Potok па роdпоzјн Avale, 
23. V. 1947, 11. В. br. 2389/а; izпad G. Stнdeпe па роdпоzјн 
Sнve Рlапiпе, са 600 111 п. v., 22. VI. 1947, 11. В. br. 2472; Ре-
1гоvас (Hemolje), 22. V. 1948, h. В. br. 295ь. 

Exs.: Usti]agiпales Jugoslaviae по. 25. 

126. SCHROETERIA Decaisпeaпa (Boadieг)c!e Топi, 1888. 

Као prethodпa, samo se рагпе spore prepolove, pojecli-
11ac11a spora okrugla sa rapa\1 0111 povrsiпoш. 

Na Veroпica l1ec!eгifolia Ј" 

DACMACIJA; Kotor, Јаар, 1916 s. 19. 

VIII. rod Graphiola, Poiteaa, 1824. 

127. G R АР J-I I О 1- А р h ое п i с i s (i'v!ougeot) Poiteaa, 1824. 

Parazit se ispoljava н maliш crпim casicaшa, ројес!i1нс110 
ili koпceпtricпo rasporedjeпim preko cele gorпje povгsiпe lista 
1lo111acina. Casica (koпceptaku]a) sastoji se iz debeJog rнЬа, si-
1111(' 1-1,5 шm i шшtrasnjeg taпjeg peridiшшi, Ј ,5 mm visiпe. 
lr <lпа peridiuma пiсн sterilne i fertiJпe hife \koпci) iz _izodia-
1111·1гicпih celija te dајн Ьоспо ро vise spora, 3-6 µ н presпiku, 
•,1111'<1је Ьоје. 

Na Phoenix dacti]ifera L. 

SRBIJA: Beogгad, leg. Po!Jegajlo, h. L. br. 6272 i h. В. 
!11 :2030. 

O!asпik ВЗ б 
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DODATAK 

а) Vrste gara za koje пеша dokazпog 111aterijala ili је 

пероtрuп. 

128. USTILAGO digitariae (Kuпze) Wiпter, 1884. 

Parazit se ispoljava u cvasti, od koje osta11e samo osje, 
oЬicno пе izlazi iz list11og rukavca, masa је zatvoreпo-kesteпja

ste Ьоје i prosipa se. Spore okrugle, пepravilпe ili coskaste, 
6-11 р. u precпiku, kesteпjaste Ьоје, povrsiпa glatka ili slabo 
zшata. 

Na Digitaria saпguiпalis Scop. 

SLOVENIJA: Ptujsko Polje, Glowacki, 1891 s. 284. 
NAPOMENA: Glavпica u mпogome lici па U. cyпodoпtis. 

Kad su оЬа domaciпa, Digitaria i Супоdоп glav11icava, а rastu 
јеdап pored drugih tesko ih је ро staЫjici odrediti. Materijal 
iz Ptuja пisam imao pri ruci а i Liro ga пе spomiпje. 

129. USTILAGO trichopl1ora Кппzе, 1831, var. 
с r u s- g а 11 i Lavrov, 1936. 

Parazit zivi u zrпima domaciпa, poпekad i u staЬ!jici Ш 

listovima i ispoljava se kao izdнzeпi, prugasti mehurici, iz kојЉ 
se prosipa masliпasto-kesteпjasta masa. Spore okrugle, 8-14 µ. 
u precпikн ili nepravilпe, 8-11 х 6,5-7 13., iste Ьоје kao шаsа, 
povrsiпa sa siljcima ili ispllpceпjima. 

Na Рапiсшn crнs-galli · Roem. et Scfzu!t. 

SRBIJA: Topcider kod Beograda, Ranojevic, 1910 s. 364, 
pod. U. paпici-miliacei; Veluce-Gradec kod Trsteпika, 27. IX. 
1937, h. -L. br. 4235, materijal је jako trosan, sva zrпa su vec 
otpala i samo tragovi prasiпe od spora svedoce о zarazi. 

130. USTILAGO stipae Ciferri, 1931. 

Као samostalпa vrsta izdvojeпa је iz kolektivпe U. l1ypo
dytes, Spore (2) 3-4-(6) р. u precпiku, kesteпjaste Ьоје, povr
siпa glatka. - V1di пароmепu kod U. hypodytes. 

Na Stipa capillata L. 

BOSNA i HERCEG,OVINA: pored Ramica Вапје kod Sa
rajev·a, Picbauer, 1929 s. 30. 

----------------
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131. USTILAGO calaшagrostidis (Fackel) Clintoп, 1902. 

Parazit se ispoljava .н Ьrојпiш paralelпiш liпijaшa dнz li
stova, gde zivi sнbepiderшalпo, olovпo-sive Ьоје, posle серапја 
lisпih vlakaпa prosipa se crпi pral1. Spore olш1gle ili elipso
idalпe, 13-18 Х 9-f4 р., zuto-kesteпjaste Ьоје, povrsina gusto 
bodljikava sa siljciшa do 1 р. visiпe. 

Na -Calaшagrostis varia Host. 
·'' 

SRBIJЛ: Beljaпica (Ношоlје), са 750 111 п. v., 2.4. V. 1948, 
11. L. br. 6751 i 11. В. br. 2961. 

NAPOMENA: Ма da postoji dokazпi шaterijal, паsа gara 
stavljeпa је sашо рrivгешепо оvашо iz ovih razloga: 1. паdјепа 

је н vrешепн kad dotџaciп пiје jos klasao da Ьi se шоgао 
tа~по odrediti; 2. ipak је verovatпo Calamagro~is varia н рi
tапјн i опdа Ьiо Ьi prvi slнcaj, da је паdјепа па ovome doшa
cinн јеdпа gara; 3. па razпim vrstaшз iz roda Calaшogrostis 
pozпate s11 tri razпe gare i posto su Ьioloski шаlо рrонсепе, 

predlaze Lavrov svrstati sve pod U. calamagrostidis sa varije
tetima typica, scroЬiclllata i corcoпtica, jer iшајн шiпiшаlпе raz
like u veliciпi spora, н boji spora i 11 gнstiпi i visiпi siljaka па 
povrs1111 spora; 4. ро оЫikн spora i iпfekciji ш~ listoviшз sро
шепнtа gara је vrlo Ыiska sa U. striaeforшis. 

. . 
132. U S Т I L А G О ап t h е r а r 11 m Рг. (поmеп aнxil.) 

Liгo, 1924. 

Опе gare н prasпicima kariofilacea, koje Ьioloski пisн JOS 

рrонсепе i пе moieшo il1 sravпiti sa Ustilago violacea н sireш 

sшisl11, stavlja Liro privremeпo н U. aпtherarшn, sa tipicпiш 
pretstavпikoш па Sileпe acaнlis. Na ovome dошзсiпн spore s11 
пesto vece а i пarocito нpadljiva је dеЫјiпа шешЬrапе (3-~ р.), 
zato verovatпo pretstavlja zаsеЬпн vrstн i izgleda da se vise 
priЬlizava u pogledн Ьоје gari па Sileпe saxifraga пеgо па S. 
veпosa i S. пнtапs (vidi Uro, 1924 s. 33, 286-287 i 333). Moztla 
se prilagodjava пiskoj pla11i11skoj. tешрегаtшi. 

Na Sileпe acaнlis /_. 

CRNA GORA: Vasojev Кош, Bub1ik, 1906 s. 394. 
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(133.) SOROSPORIUM loli Т!шеmеп, 1874. 

Parazit pгetvara zгпа doma 'iпа u tvrdн, cг110-keste11ja3tl! 

шаsн, koja пе prasi. Gгнdvice se sastoje iz 5- 5 spora, koje 
su пepravllпo okrнglaste, 12-17 р. н precпikн, otvore110-ke.ste
пjaste Ьоје, povrsiпa glatka. 

Na Loliшп реrеппе L. 

SLOVENIJA: okoliпa LјнЫјапе, Voss, 1889 s. 11. 
NAPOMENA: Voss је poslao LjuЫjaпski materijal miko

logu Tlzuemenu, koji ga је opisao tt Symbolae ad Floraш aнstr. 
IП по. 75, 1874. Ovaj rad -пisam uspeo da prona(ljem, ali 
(gorпju) diagпozu preuz:'li su Winteг н Rabeпl1. Kгyptoga111e11-
flora, I. АЫ. 1881 s. 104 i Saccar(fo Ll Sylloge fuпg. VI s. 512. 
Od опdа se ime Soгosporium lolii 7 hиетеп пе pojavljнje vise 
Ll citavoj liteгaturi о garama пi kao siпoпim. Glavпica, osi111 
jedaпput tt Sloveпiji, veгovatпo vise пigde пiје Ьi1а паdјепа. 

60. SOROSPORIUM Sileпis-.iпflatae Cifeп-i, 1928. 

Na Sileпe iпflata Sm. 

SRBIJA: Topcider kod Вео.џаdа, Ranojei17c, 1910 s. 265, 
pod Sorospoгiшп sаропагiае Rad. 

NAPOMENA: U Muzejtt пеша Raпojevicevog l1eгbarskog 
шaterijala. Ako је domaciп ~ileпe iпflata tаспо odredjeп, опс1а 

је u pitaпju samo Soгosporiuш Si!e11is-i11f1,ttae, jer S. sapoпariae 

је tipicпa па Sapoпaria offic(пalis. 

(134). TUBURCINIA tritici (!<oemicke) Liro, 1922. 

Parazit se ispoljava па listoviшa i staЫjici dошасiпа u pa
ralelnim prнgama, prekriveпim epic1erшom ispod koje se prosipa 
masa. Gruc1vice пepravilпe, 16-40 µ u precпiku Щ 24-40 х 24-32 р., 
sastavljeпe iz 1-2-(4-5) ceпtralпih spora, 9-12 р. tt precпiku 
i1i 12-16 р. u diagoпa!i, zuckasto-kesteпjaste Ьоје. Oko пjih 

сiпе periferпe celije пeprekidaп omot iz okrнg!Љ, elipsoidalпЉ 

celija, 9-12Х4-6 µ, otvoreпo-zute Ьоје, povrsiпe glatke. 

Na Triticнm vнlgare Vill. 

SRBIJA: Pobegajlo. 1942 s. 7. 
NAPOMENA: Listovi zaгazeпog domaciпa povijeпi su i 

staЫo пе da је klas. Gara је slicпa Т. occ11lta, razlika је u tome, 
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sto -sterilпe celije oko spora obrazuju kod Т. tгitici пeprekidaп 

ошоt, dok su kod Т. occнlta гastгestfe, шаlоЬгојпе; kod prve, 
spore klijaju vrlo sporo, kod druge brzo i vrlo lako. - Ovu 
µ;aru је kod паs prvi zabelezio Pobegajlo, 1. 'С., gde kaze: da se 
ovde опdе паdје ро neki priшerak. Dokazпi шaterijal пе postoji, 
ali origiпalпi crtez па sl. 3/с s. 9 пе pгetstavlja Т. tritici, јег sн 

s(erliпe· celije шаlоЬrојпе, гаzЬасапе i пе obrazujн пeprekidaп 
ошоt ;oko сепtrаlпЉ spora. Т. tritici 111ora1110 za sad brisati iz 
spiska пasih gara, ali пavocliш jll da skre11e111 pazпjll па ovu 
vгstll, koja se pocela siriti ро Evropi, zапеsепа iz dшgiti ko11-
ti11e11ata. 

Ь) Gаге iz Grcke i А!Ьапiје, koje se пalaze LI 1110111е l1erbarL1. 

U S Т I I, А О О Ь r о 111 i v о r а (Ти!.) Fisc/1. v. Wald/1., 1867. 

Na Broшus sp. 

GIZCKA: шasiv Kylleпe (Ac!1aia) па Реlоропеzн, VII. 1937, 
11. L. br. 4286. 

U S Т I L А О О Нен f 1 е r i Fuckel, 1869. 

Parazit se ispoljava па listovima domacina н 11adt1ve11i111 
ргugаша (do 1 сш), cгпo-kesteпjasta шаsа se prosipa iz пaprsle 

1•pider111e. Spore пepravilпo okrugle, 16-20 р. н precпikн, tamпo
kesteпjaste Ьоје,. pгovidпe, sa debelom membraпom, povrsiпa 

~;latka. 
Na Tlllipa silvestris L. ssp. Celsiaпa. 

ALBANIJA: Маја Papiпgut па Neшercki izпad Permeti, 
са 1800 m 11. v., 9. VII. 1938, 11. L. br. 4563. 

S РН А СЕ I, ОТ НЕ С А S с h w е i 11 f 11 r t h i а 11 а (Т!шетеп) 
Saccaгdo, 1908. 

Parazit zivi u zГ11i111a do111aci11a, plevice i svileпe dlacice 
111·ргоmе11јепе sн, сша masa. se pгasi. Spore пергаvilпо okrllgle, 
•1 12 р. н precпiku, шasliпasto-kesteпjaste Ьоје, povrsiпa glatka 
\li sa ispupceпjiшa. 

Na Imperata cyliпdrica Р. В. 

GRCKA: Giil-Тере па pod11ozju Kёreci-Koj iznad Solшia, 
Oimoпie, IV. 1909, 11. L. br. 3002. 
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ALBANIJA: do!iпa Osse kod Berata, 18. VII. 1938, h. L. 
Ьг. 458:2. 

NAPOMENA: spore su kod оЬа primera glatke. 

SPHACELOTHECA aпdropogoпis (Opiz) Bu/Jak, 1916. 

Na Cymbopogot1 l1irtus (L.) Jancl1e11. 

GRCKA: kod шап. Katholiko Ыizu Ка1111еа па о. Kritн, 
26. VI. 1937, h. L. br. 4110. 

Т U В U R С I N I А Не! 1 е Ь о r i - v i r i d i s (DC) Liro, 1922. 

Na Helleborus sp. 

" ALBANIJA: Маја Dzukapetsit па Graшosн izпad Erseke, 
5. VII. 1938, h. L. br. 4556. 

Т U В U R С I N I А r ап u пс Ll 1 i (Libeгt) Liгo, 1922. 

Na Raпuпculus brevifolius Теп. 

ALBANIJA: Tomoros izпa<..i Berata, са 2350 m п. п., 17. VII. 
1938, !1. L. br. 4580. 

III. REZUL ТА ТI DOSADASNJIH ISTRAZIV ANJA GARA 
KOD NAS 

Као sto је vec spomeпuto, н ovome radн нzeta је Ll obzir 
sva !iteгatшa koja se odпosi па dosad pozпate gare iz Jнgos]a
vije. Zajedпo s пjima uпete sн i \1rste koje sam slшpio н toku 
od deset gddiпa ро Sloveпiji, Makedoпiji i SrЬiji, te su ovde 
prvi put objavljene. Koliko је vrsta zastupljeпih ро rodovima, 
koliko otpada па pojediпog skнpljaca, i koliko па svakн fede
ra!пu jediпicн daje паш pregledпa tabe!a. Jz пје а takodje iz isto
riskog dela (str. 9-13), vidi se da se пiје svuda podjedпako 

iпteпzivпo prikнp!jalo kao u Sloveпiji i SrЫji. Zato пе pokazuju 
пi Makedonija пi Сrпа Gora pravi\110 stanje рrеша Bosni i Her
cegoviпi i prema Hrvatskoj. lJ zem!jama koje leze izmedjн SJo
venije i SrЬije i prema jugн, пешашо пeprekidпih, пајшапје dvo
godisпjЉ istrazivaпja, пеgо podaci poticu samo od пekoliko 

kratkotrajпЉ рнtоvапја kroz daleke predele. 
Na kraju ovoga rada (str. 97-103) dodat је spisak dошасiпа па 

kojima sн do sada pozпate gare iz Jнgoslavije. Tih dошасiпа 
ima 207. 
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Gare i gljive uopste пalazimo svuda. Опе su kozmopoliti 
ali пjihovi su areali disjнпktпi (пepovezaпi) i шапјi od areala 
пjihovЉ domaciпa. Рrеша пalazistiшa iz ovoga rada rпоzешо 
sашо za пеkе vrste gara vec daпas pratiti пjihovo geografsko 
rasprostraпjeпje uпutar паsе drzave. i vап пје. Pojediпe zеш!је 

mogu se istaci sашо svojiш retkiш vrstaшa cak iz drugih koп
tiпeпata. Sto imaшo пajvise podataka izgleda bas iz Sloveпije i, 
iz Srblje :objasпjava se tiшe sto se tн пalazi пajvise dошасiпа 
па periferiji пjihovih florпih oЬ!asti. Ali Sloveпija dнz citavih 
!)iпarida шоrа jos dati severno-evropske vrste gara, dakle alpi
ske е!ешепtе, ра Ьi trebalo obracati пarocitu pazпju па takve 
c!omacine. U Vojvodiпi i severпom delu Srblje 111orajt1. se pro
пaci sve vrste pozпate iz шadjarske Paпonske, пizije. Podaci su 
jos uvek oskudпi. Zato se kao zakljucak шogu dati sашо sle
(1ece koпstataci је па jrazliciti је prirode: 

I. Iz Jugoslavije је dosad pozпato 132 vrste gara паdјепЊ 
па 207 vrsta Ьiljaka. 

I 11 ра r t i Ь ti s Ј u g о s 1 а v i а е CXXXII s ре с i е s i п CCVII 
р 1 а п t i s r е р е r t а е с о 11 s t а п t. 

II. Vrste gara н оvоше radн prvi put zabelezeпe kod паs: 

Aнctoris оре r а 11 а е s ре с i е s пн пс р r i 111 о i п Јн g o
s 1 а v i а r ере r t а е s н пt: 

Ustilago Eriaпthi, U. alopecurivora, U. Calaшagrostidis, U. 
striaeformis, U. graпdis, U. poaruш, U. festнcarшп, U. orпithogali, 
U. Cordai, U. Dllcellieri, U. Holostei, U. Moeпchiae-111aпticae, U. 
1)uriaeaпa, SphaceloЉeca straпgulaпs, Melaпopsichiшп austro
americatшш, Sorosporiшп tllnicae, S. diапЉоrшп, Tilletia triticoi
(\es, Tuburciпia orпiЉogali, Т. Sterпbergiae, Т. Leiшbachii, Т. 

Kmetiana, Т. рriпш!ае; Doassansia sagittariae, Graphiola phJeni
cis. Dakle 25 vrsta, od koji11 шozemo opet istak1шti sledece: 

а) поvо opisaпll - species поvа iЬideш descripta: 
lJstilago Moeпchiae-maпticae, (vidi р. 33). 

Ь) maloazijske vrste, kojima је lljedпo i prvo pozпato пa
laziste н Evropi - sp ecies Asiae aпterioris пнпс primo 
i11 partibнs Ешорае repertae: U. EriaпЉi, U. phrygica. 

с) amerikaпske vrste - s ре с i е s а m е r i с а 11 а е: Mela-
110psichiu111 aL1stro-a111erica11шn, Ustilago stipae i drL1ge. 
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III. Tilletia serЬica Raпojevic је siпопiш za Tilletia Boп1-

шiilkгJ. 

Т i 11 е t i а s е r Ь i с а Raпojevtc i п s уп о 11 i 111 i а m Т i 11 е t i а е 
В о г п ;л ti 11 е ·г i d u с е п d а е s t. 

!V. Diagпozu Tuburciп¾Je Sterпbergiae treba dopllпiti L1 
toliko, da gara пiје fгL1ktikol11a пеgо se пајсеsсе ispoljava па 
listovim9, plodпoj dгsci i karpelima, dok је uпutгasпjost саше 
iпtaktпa. 

Е с о 11 ес t i опе v а 1 d е а m р 1 а Мн s е i d е d L1 с i t Ll r Тн
Ь н r с i п i а Steгпbergiae (Moesz) Gнtпег frнcti(ola поп 
esse, qllia folia, scapus et carpelluш latere ехtегiоге 
fuпgodirнta, semiпibus iпtactis iпveпtllг. 

V. Novi domaciпi vec pozпatih gara. - Ма t r i се s по v а е 
iп adhllc пotis speciebus repertae: 

Diaпthнs sanguineнs var. atrosqua111atL1s i D. silvestris var. 
нпiflorus, па kojiшa se пalazi gara Soгosporiшn diапЉогш11. 

Diaпtlшs haeшatocalyx ssp. piпdicola i ssp. Siblhorpii, D. 
gracilis, D. scaгdicus, Sileпe Schnшckeri, па sviшa је Ustilago , 
violacea. Viola КitaiЬeliaпa i V. шасеdопiса, па kojiшa se пa

lazi ТнЬшсiпiа Кшеtiапа. 

Priшнla Соluпшае sa ТнЬшсiпiа рriшн!ае. 
Kпautia midzoreпsis ssp. Paпcicii sa garoш Ustilago scaЬiosae. 
Colchicum are 1тariL1m i С. latifolium iпficiraпi sa ТнЬшсiпiа 

colchici. 
Eriaпthlls Hostii dошасiп za Ustilago Eriaпthi, 

Роа bL1Љosa za Ustilago poarL1111. 
Broшus mollis zarazeп sa Tilletia Gнy.otiaпa, 
Hordeuш Ьн!Ьоsшп 11osilac Tilletiae Paпcicii, 

Calaшagrostis vaгia sa Ustilago calaшagrostidis, sto treba 
jos proveriti. 

\ 1!. Vrste koje sн bile 11 J11goslaviji рrопаdјепе i opisaпe 
ka::1 поvе. Sp.ecies q11arш11 loct1s classic11s iп J11goslavia est: 

а) iz Sloveпije-e C.aпiiolia: Neovossia шoliпiae па Mo
liпia coerulea. Ustilago muricata па Роlуgопнш шite, sto је tek 
Liгo, 1924 priшetio, da Vossoџ шaterijal pretstavlja пovl1 vгstu, 

Ь) iz Воsпе-е Bosiiia: Sphacelotheca bosпiaca па Polygo
пuш alpiпuш, 

с) iz Сrпе Gore-e Moпteпegro: Ustilago alЬida па Geпisia 
spathнlata, 
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d) iz SrЬije--e SerЬia: Tilletia Paпcicii па Ноrdешл vt1Igare 
Ustilago Moeпcl1iae-111aпticae, 

е) iz Makedoпije-e Масес!опiа: Tilletia triticiпa па Hay
пaldia villosa, 

f) iz Dalmзcije-e Dalmatia: Faгysia Jaapii па Carex ca
ryophyllea; Eпtyloma pastiпacae па Pastiпaca sativa i Е. Crepi-
dis-rвbrae. · 

Џi," 

VII. Gаге (bez oпih па zitaricaшa) гasireпe а SгЬiji i sн
sedпim zemljaшa, to jest Bнgarskoj, Rнnшпiji i Madzarskoj. 
Species iп Serbia et regioпibas terraraш аdјасеп

tiнш id est iп Balgaria, Rошапiа et Hнпgaria поtае: 
· . Ustilago Cгameri, Sphacelotheca aпdгopogoпis, Spl1. hy-
dropiperis, Sph. sorgl1i, Eпtyloma гапш1сн!i. Iша i tirнgih koje 
st1 osim 11 SгЬiji pozпate jos н 

а) Rшшшiјi i I¼adzarskoj: Ustilago Holostei, U. l1ypodytes, 
U. loпgissima, U. Vailla11tii, Sphacelotheca stra11gнlщ1s, Ci11tractia 
Caгicis, S. sнЬiпс!нsа, Schizoпella шelaпograшшa,IPTilletia coп
troversa, Епtуlоша Eгyпgii, Е. fнsснш, Maleпotheпi11111 ciпgcпs, 

Tubшciпia agropyгi, Т. colchici, Т. ficariae, Т. Leimbacl1ii, Gгa
phiola plюeпicis, 

Ь) Bнgarskoj i Rшшшiјi: Ustilago cyпodoпtis, U. реrеппапs, 
Tilletia secalis, Епtуlоша гапuпснlоruш, ТнЬшсiпiа Hellebori
\riridis, 

с) Bнgarskoj i Madzarskoj: Ustilago broшivoгa, Tilletia 
Gнyotiaпa, 

d) Bвgaгskoj: Ustilago сагпеа, Tilletia decipieпs, Т. Paпcicii, 

е) Rumuпiji: Ustilago alopecшivoгa, U. Cordai, U. Lyc!шi
dis-dioicae, U. oгпit!юgali, U. reticнlata, U. striaeformis, Toly
posporiuш jtшci, Tilletia triticiпa, Т. triticoides, Tubшciпia се
рвlае, Т. пшscaridis, Doassaпsia sagittaгiae, 

f) Madzaгskoj: Ustilago Ducellieгi, U. Dшiаеапа, U. mшi
cata, Melaпopsichium анstго-ашегiсапвш, Sorosporium sapollariae, 
Т. Sterпbergiae, Schгoeteгia Delastriпa. 

VIII. Vrste zajedпicke Avali (са 3~-450 m п. v) i Sвvoj 
Plaпiпi (са боо:1зооm п. v): Species iп regioпibнs altitu
t! iпis ultra 1000m repertae: U. Dшiаеапа, U. Dнcellieri, . 
Sc!1roeteria Delastrina, ТнЬшсiпiа Kmetiana. А iznad 1000 m 
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паdјепе su JOS Sorosporium diaпth.orum па КоrаЬн i Maljeпu 
(DivciЬare), Tilletia decipieпs verovat.10 па sviш plaпiпama Sr
Ьije, Makedoпije i Сrпе Gore; Tuburciпia priшulae па ·Cakoru; 
Т. soroзporioides па Korab11; T11burciпia raпuпculi ш:1 Tomorosu 
u AlЬaпiji itd. Ustilago violacea па razпim domaciпiшa. 

IX. Vrlo ceste gare ро livadama i strпistima gde ih stoka 
kao otrovпё odnosпo stetne ostavlja, sto је primeceпo н Srblji. 

Species, quae veпefici effectнs causa а grege 
iп pabulis пegliguпtur: 

Tilletia decipiens па sviш vrstama Ag-гostis; Ustilago bro
mivora па vrstama Вrопшs; U. hypodytes па Agгopyrum iпter

medium; U. Crameri i U. пeglecta па Setaria; Tilletia coпtro
versa па Agгopyrum repeпs. 

' Х. Vrste (osiш oпih па kulturпim Ьiljkama) za koje iшашо 
podatke da su svuda rasireпe u Jugoslaviji: Ustilago Vaillaпtii, 

U. violacea, Ciпtractia Caricis, Tuburciпia Hellebori-viridis; Til
letia triticiпa, prati u stopu svog domaciпa Hayпaldia villosa to 
jeste od severoistocпog dela Srblje do severoistocпe Makedonije. 

XI. Da se gare mogu stalпo odгzavati па istome пalazistu 

pod перrоmепјепiш edafskiш usloviшa dokazuju Ciпtractia Moп
tagпei i Tilletia triticiпa, prva пalazi se паkоп 68 godiпa drнga 
nakoп 34 godiпa jos uvek tamo gde su ih пasli prvi skupljaci 
Voss i Raпojevic. 

XII. Vrste koje se moraju jos ргопасi ~u Srblji оdпоsпо u 
Jugoslaviji, jer il1 imaju. 

Species q11ae iп Jugoslavia reperieпdae s11пt 
поtае е: 

а) Bugarska: Sphacelotheca сrнепtа (Киhп) Тгоttег = Spl1. 
bulgarica BuЬdk па Sorglшm vнlgare; Eпtyloma Cichorii .We. па 
Cichorium iпtybнs, 

Ь) Rнmuпija: Ustilago margiпalis (DC) Lev. па Роlуgопшп 
Bistorta; U. iпterшedia па Scablosa Colнmbaria; U. Adoxae Bref. 
па Adoxa шos:::hatelliпa; U. Cardui Fisc/1. v. Waldh. па Cardннs; 

Tuburcinia Heufleri па Tulipa sp. div.; ТнЬшсiпiа Raпuпculi

auricoшi. 

с) Madzarska: Spoacelcћheca spermophora (Вегk. et Сигt.) 

Moesz па Eragrostis шiпоr; Tl1ecaphora leptideum (Sycf.) Zuпdel 

па Cheпopodiuш а1Ьuш; Tнburciпia polyg:oпati. Moesz et Ulbг. 
па Polygoпum multiflorum; Т. pulsatillae Liгo па Pнlsatilla graп-
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dis, Т. bromi Lavr. па Вrопшs crueпtus i Br. iпermis; Т. gakшЉi 

(Раре) Liгo, па Oalaпthus пivalis. 

d) Rumuпija i Madzarska: Ustilago mајог Sclzr. па Sileпe 
otites; Melaпothaeпium Агi (Cooke) Lag!z. па Arшn шaculatuш. 

е) н Sloveпiji treba traziti: Ustilpgo stellariae (Sow.) Liгo, 

па Stellaria gгашшiпеа; U. piпgнicнlae Rostr. па Piпguicula al
piпa; Tubшciпia atrageпes Liгo па Clematis alpiпa. Sve su po
zпate u Alpima. 

f) t1 Makedoпiji се se verovatпo пасi: Sphacelotheca Schweiп
fшthiaпa (Thuem.) Sacc. јег raste domaciп Iшperata cyliпdrica 

oko Dojraпskog jezera. Thecapl10ra aпdrosaces (Kaгst.) Оиtпег 

па Aпdrosace rпaxirпa пiје iskljнceпo da је iша па brezu!Jciшa 

d нz Vardara. ' 
g) ТнЬшсiпiа scillae Ci/. па Scilla aнtuпшalis treba da se 

паdје н Сrпој Oori i Dalшaciji, а па Scilla Ьifolia u Sloveпiji 
јег је pozпata gara t1 Italiji. 

XIII. U Tнbшcinia Кшеtiапа, jednoj fгt1ktil,olпoj gari, па

сt;епој па V10la arveпsis Murг.,. V. Кitaibeliзлз R. S. i Viola ша
сеdопiса Boiss. et Heldг. iшашо јеdап sпаzап dokaz рrеша 
kоше treba svrstati sve tri ljt1Ьicice u liпejevt1 Viola: tricolor. 
Posto se odlikuje пajvisim stерепош 111atrikal11e specijalizacije, 
шogla Ьi gara posluziti za reseпje Ыiskog srodstva svih ljublcica, 
koje se grupisн oko V. tricolor. Sisteшaticari је паiше izjed11a
cнjt1 sa V. iнveпsis, deliшicпo trpajt1 t1 V. alpestris, kојн sma
traju za si11011i111 V. saxatilis, cije Ьi podvrsta Ьila V. 111acedo11ica. 
Оvн posledпju odvaja Hayek od V. arveпsis i sшatra kao pod
vrstн V. saxatilis, 11ast1prot vec ше11ја110111 111islje11jt1 saшog 1110-
пografa W. Весkега, koji је spaja sa V. tricolor (vidi Hayek: 
Prodr. fl. Balc. 1 s. 515 i Hegi: lllнstr. Fl. v. Mittelet1., V/I s. 604). 
Viola КitaiЬeliaпa vodi se kao samostalпa vrsta (Hayek) ili kao 
podvrsta V. tricoloris. Verovatпo је sviш oviш ljublcicaшa i nji
hoviш polifiletskiш izvoriшa zajedпicka sресШспа materija па 
kojt1 је specijalizovaпa gara, ТнЬшсiпiа1 Кшеtiапа. Na 0s11ovt1 
te pretpostavke vгedilo Ьi pristнpiti iпfekcioпiш opitima sa 1ш10-
gim balkaпskim i sredпjeevгopskiш ljt1blcica111a. Pozitivпi гeztil

tati sa tош garoш pokazali Ьi koje ljнblcice treba svrstati ll srod
stve1ш grнpt1 V. tricolor, koje st1 sve jedпogodisпje Ьiljke te sta
пovпici пiziпe i brdskil1 livada, ра Љ i gara tl stopн prati. 

Tuburciпia Кшеtiапа Маgпнs sншшо speciali
satioпe санsа шatrice,s iп Viola aгveпsis Mнrr., V. 
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К i t а i Ь е 1 i а 11 а R. S. et V. ша се d о 11 i с а 111 Во i s s. et Не 1 d r. 
t е s t а п t о m 11 е s 11 а s s р е с i е s s u Ь V i о 1 а t r i с о 1 о r s u b
s u ш е п d а s е s s е. 

XIV. Dosadaiпji rad је гezultat tereпskog prikuplja11ja. Ьп 
паш pгuza 11ove iпteresaпtпije паuспе zadatke, koji iziskujн la
boratorijt1 i bastн. Ја пisаш iшао шogucпosti da svez шateгijal 

нроtrеЬiш i za cista laboгatorijska ргоuс~vапја, posшatrajнci пa

cin klijaпja spora, gde опа jos пisн pozпata i1i vrsiti iпfekcioпe 
opite preпoseci garн sa jedпog dошасiпа па dr11gog. Vise ос! 

pola паsЉ gага ceka па Ьioloska pro11cava11ja. 

Skraceпice 

!1. 1:3. br. = Ьгој шikoloskog 11erbara Prirod11jilckog пшzеја srpske 
zеш!је u Веоgгаdн (11erbaгiuш шусоlоgiсшл M11sei 
шst. паt. Serbiae, Belgrad по.) 

11. L. br. == Ьгој шikoloskog 11erbara V. Liпdtпeгa (11erbariшп my
cologicuш, V. Liпdtпer 110.) 



PREGLEDNA Т ABELA - Т ABULA SYNOPTICA 
svi!I gara iz JнgosJavije роdе!јепа prema skнpljacima i zemljama (Slove11ija, Hrvabl а, 

Dalmacija, Bos11a i Hercegovi11a, Сrпа Gora, Makedo11ija i ~;;Ыја): 

011111it1m specierнm sеснпdшn aнtores et regiones (Car11iol •, Croatia, Dalm tia, Bos. ia 
et Hercegovi11a, Moпte11egro, Macedo11ia, SerЫa1 ordita: 

------------------------------------S!oveпija ~va't.J 

USTILAGQ 
1 a!Ьida 
2 alopecшivora 
3 avenae 
4 Betonicae 
Б bromivora 
б calamagrostidis 
7 car11ea 
8 Cor,lai 
9 Crameri 
ЈО cyпodoпtis 

11 Dt1cellieri 
12 Dшiаеапа 
13 echiпata 
14 Eriaпtl1i 
1 .'i festнcarшh 
Јб gra11dis 
1 '7 Holostei 
18 !10rd~i 
Ј 9 hypoclytes 
20 levis 
21 lo11gissima 
22 Lych11idis-clioic;e 
2а Moenchiae-maпticae 

++ 

++ 

++ 

+ 
+ 

24 mшicata + 
2:, пegJecta + + 
21 11нdа + 
27 01·nit111;igali 
28 pereп11ans 
~9 plнygica 
ао poarнm 
:11 retictilata 
:12 scablosae 
;\;\ scorzonerae 
:i,J Silenis-inflatae 
а:, striaeformis 

+ 

+ 

++ 
;11; sнccisae + 
;!/ Tragopogi-prateпsis + + 
:1в trltici + + + 
;111 Vaillantii + + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+-

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 
++ 

Bos. i Нег. 

+ 
++ 

++ !-+++ 
~ 

+++ 
+ 

++ 

+-

+ 

+ 
+ 

++ 
+ 

+ 
++ 

ј- j-

f- + + 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
++ 
+ 

1- ј-

+ 

+ 
+ 
++ 
+ 
+ 

+ 
++ 
+ 

++ 
+ 

+ 

++ 
++++ 

1- + 

*Ј U Dalmaciji је skupljac Јаар; t1 Crnoj Gori Је skup!Jac ]'>uЫ,k. 

Nap:J111e11a 

teg. Sydo\\• н 
I!r,•atsћoj 

leg. Z. Pavtovic 

teg. Z. Pavlo\'ic 
н С1'11ој Go,·i 
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40 violacea + + + + 
41 zeae ++ + 

SPHACELOTHECA 
42 andropogoпis + + + 
43 bosniaca 
44 11ydropiperis + + 
45 Pзnici-miliacei + + + + 
46 sorghi. + 
47 strangulans 
48 usti\aginea + 

ME!,ANOPSICНIUM 

49 aastro-americanum 

CINTRACTIA 
50 baccata + 
51 caricis + + + 
52 Cal'icis~a!Ьae + + 
53 Luzнlae 
54 Moпtagnei + + 
55 pratensls + + 
5n sнЫnclasa 

FARYSIA 
57 Jaapii + 

SCHIZONELLA 
58 melanogramшa + + + 

SOROSPORIUM 
59 dianthorнm 
60 Reilianнm 
61 saponariae + 
62 Silenis-iпflatae + 
63 tнпiсае 

THECAPHORA 
64 affiпis + 
65 seminis-coпvol ,•uli 

TOLYPOSPORiUM 
66 Јчпсi + 

ТILLETIA 

67 Bornmнlleri 

68 coпtroversa + 
69 declpiens + 
70 Guyotiaпa 
71 holci 

... 
Bos. iHer. ---
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+ ++ 
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++ 
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+ 

+ 

i: + 
+'+ + 
) 

1+ 

+ 
+ 

-

+ + 
+ +1: + 

lt + + 

Nарошепа 

lcg. Picbl•r t1 
Jvlake,ioпiji 

Је~. Katic 

leg Mttra\7je\7 
н Bosпi 

1eg. Vojiпovi1.~ 

. 

lcg. PicЬlet· 11 
Ma1'cdoпiji 
le(!. Katil' 11 

St·Ьiii 

1 
1 
1 
! 
! 
Ј 

10 
10 

10 

!Q 
10: 
ЈО 

101 
10( 
11( 
11; 
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72 hordel 
73 levis 
74 Lolii 
75 olida + 
76 Pancicii + 
77 secalis 
78 triticl ++ + 
79 tritlci11a 
80 triticoides + 

ENТYLOMA 

81 aposeridis + 
82 Asteris-alpini 
83 bellidis + + 
84 Ca!t"ndalae ++ + 
1!5 Camasianшп 
86 Chrysosplenii + 
87 Corydalis + 
88 cr~pldistrabrae + 
89 Eryпgii ++ 
90 fascam + 
91 glaa~i + 
92 tienningsianam + 
!ЈЗ hieracii 
94 microspoN1m, + 
95 pastinacae + 
\Ј(ј picridis + 
97 ranancali ' + + 
98 ranancaloram + + 
99 rhagadioli + 

100 serotinum + + 
101 veronlcicola 

MELANOT!iENIUivl 
102 cingeпs 
103 endogeпum + + 

NEOVOSSIA 
104 moliniedea + 

TUBURCINIA 

IOS aneшones + + + 
106 agropyri 

\1. 107 cepulae + 
108 Coluhici + + 
109 ficariae + 
110 Hellebori-viridis + + + + 

t 
111 Н epatica e-triio Ьас + 

. 
:\ ' 

-Bos.!Her. 
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+ 

+ + 
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+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 
+ 

++ 
+ 

+ + 
+ ++ + 

Napo шена 

Је\{. Кi SpatiC 
sl,oj tt li1·,,a· 

Jeg. Рс 1·iSiC 

le~. V ad11a1 t1 
iji Sioveп 

oji11oviC Jeg. V· 

Jeg. V 
tt St·blii 

tcg. Ре 
Ilerccg 

1·iSiC н 
OYilli 
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112 irregttlaris + 
113 Leiшb,srhii + 114 Kшetiana + 115 шнscaridis + + + + 1-
116 occulta + + ++ 
117 orпithog,11i + 
118 priш11lae ..ј + leg. T.iпc!lner 

+1 u Сп1ој (Joi·i 
119 ramшct1lorш11 + 120 sorosporioides + le!A, l<c1Sa11in 
121 Sternbe1·giae + 12) , 1iolae + 

DOASSANSIA 
123 allismatis + + . leg. SoSJ~a н 

Srblji 
124 Hottoпiae + 
125 sagittariae 

+ 
SCHROEТERIA 

126 Decaisпeana + С< 

127 delastrina + -1"" 

GRAPHIOLA 
128 piloenicis + le~. Роlн"~ајЈо 

USТILAGO 

129 aпtheraruш + 
130 digitariae -f-
131 stipae + 
132 tricl10pl10ra var. + + 

SOROSPORIUIV\ 
133 Lolli + + + 

TUBURCINIA 
134 tritici + lcg. robcgujlo 



IV. SPISAK DOMACINA I NJIHOVIH GARA 

Acoпitнm Vнlparia Tubuгciпia iггegu!aгis 
Adoпis aestivalis Tulmгciпia Leimbacflii 
Agropyrнm cristatнm . Tilletia сопtгоvегsа 

glaнcнm · · 7 i!letia сопtгоvегsа 
iпtermedium · Ustilago hypodytes . 

герепs 

sp. 
Agrostis а!Ьа · 

сапiпа . 
са pillaris . 
pнmila 

rнpestris 

te1111is· 
Alisma plaпtago 
Alliнm сера 

' Alopecшus prateпsis 
Aпdropogoп ischaemнm 

Апеmопе Ыапdа 

пemorosa 

trifo lia 
А poseris foetida 
Аrепагiа serpyllifolia 
Аrrl1епаЉегшn elatiнs 

Aster alpi1111s . 
Лstragal нs glycyp h у ll us 
А vепа sativa 

Tilletia сопtгоvегsа 

· Tilletia сопtгоvегsа 

· Tubuгcinia аgгоругi 
Ti!letia rlecipieпs ,

1 
Tilletia decipieпs 

Tilletia decipieпs ~ 

Tilletia decipieпs 1 

· Tilletia decipieпs / 
. Ti!letia c!ecipieпs t 

· Doass.1пsia . alismatis . 
,Џ 

· ТаЬагсiпiа сери/це 
· Ustila[{O alopecarivora · 
· Sp!zacelotlzeca aпdгopogoпis 
· ТиЬигсiпiа апетопеs 
· ТаЬигсiпiа апетопеs 
· ТиЬигсiпiа arzemones 
· Eпtyloma aposeгiciis . 
· Ustilago Ducel!ie,-i 
· Ustilago peгemzans • 

Ustilag·o stгiaejoгmis 
· Erztyloma Asteгis-alpiпi 

· Т!zесар!zога ajjiпis 
· Ustilago аv?пае 

Ustilago levis 
Bellis регеппis · Entyloma bellidis 
Вгac11ypodium raшosшn · Tilletia olida · 
Olast1ik, В 3 7 

S11·,1пн 

75 
77 
56 
56 
25 
56 
56 
70 

54 

79 
71 
19 
41 
75 
75 
75 
67 
32 
21 
20 
66 
52 
20 
21 
66 
56 
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Bromus arvensis 
madritensis 
mollis 
secaJinus 

sterilis 
tectorum 

Calamagrostis varia 
Calendula officinalis . 
Carex а!Ьа . . 

caгyophyllaea 

digitata 

firma 
glauca · 
Horпschuchiana 

humilis 
inflata . 
laevis 
Michelii 
moпtaria 

orпiЉopoda 

palleпs 

pilosa · 
pilulifera 

Vojteh Liпdtпer 

· Ustilago bromivora 
· Ustilago bromivora 
· Tilletia Guyotiana 
· Ustilago bгomivora 

Тilletia Guyotiana 
· Ustilago bromivora 
· Ustilago bromivora 
· Ustilago calamag·rostidis ; 
· Entyloma calendulae · . · 
· "f:intractia Caricis-albae 
· Cintractia caricis 

Farysia Jaapii 
• · Cintractia caricis 

Schizonel!a melanogramma 
. Cintractia caгicis • 
. Cintractia pratensis 
. Cintractia caricis 
. Cintractia caricis • 
· Untf'actia suЬinclusa 
· Cintractia caricis · 
· Scflizonr:lla melanogгamma 
. Cintractia caricis 
. Cintractia caf'icis • 
· Cintractia caгicis 
· Cintгactia caricis 
· Cintractia bacatta · 

Schizonella melanogramma 
praecox · Cintractia baccata . • 
remota . Schizonella melanogгamma 
riparia . Farysia jaapii • 
sempeгvireпs · · Cintгactia caгicis · 
silvatica , · Schizonella melanogramma 
verпa · Schizonella melanogramma 

Cerastium brachypetalum · Ustilago Duriaeana · 
glutiпosuш · Ustilago Duriaeana 

Chrysospleпium alterпifol. Entyloma clzrysosplenii 
Colchicum areпarium · Tubuгcinia ·colchici 

autumпale · Tuburcin{a colchici 
latifo1ium · Tubuгcinia colchici 

Stra11a 

24 
24 
55 
24 
55 
24 
24 
83 
66 
47 
46 

. 48 
46 
49 
46 
48 
46 
46 
47 
46 
49 
16 
47 
47 
47 
47 
49 
47 
49 
48 
47 
49 
49 
34 
34 
64 

70 
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Coпvolvulus arveпsis 
Corydalis са va 
Crepis rubra . 
СушЬороgоп hirtus 
Супоdоп dactyloп 
Cнcubalнs baccifer 
l)igitaria saпgнiпalis . 
!)iaпth LIS arшeria 

crueпtus , 
deltoides 
gracilis 
!1ae111atocalyx 
iпteger 

Nikolai 
Poпtederae 

sa11gL1i11eus . 

scardicus 
sivestгis , 

strictl!s 
tгistis 

Пуш11s criпitus · 

E1agrostis 111i11or 
Eгiaпthнs Iiostii 
Љупgiuш caшpestre , 
1 -'t·stLica oviпa 

sp .. 
l'icaria verпa 

( 1Щ{Са arveпsis 

prateпsis 

Jнliщn шollugo · 
! \t•11ista spathulata 

1l1111ciu111 flavшn 
ilyceria aqLiatica 

flцitaпs 

l11y1ialdia villosa 

· Тlzecap/zora seminis-convolvuli 
· Entyloma cшydalis 
· Entyloma Crepidis-rubme 
· Sp!zacelotlzeca aтzdгopogonis 
· Ustilago cynodontis · 
· Ustilago violacea 
· Ustilago digitaгiae 

· Ustilago violacea 
Usti/ag·o violacea 
Ustilago violacea 
Ustilago violacea 
Ustilag·o violacea 
Ustilago violacea 
Usti!ago violacea 

· Ustilag·o violacea 
Ustilago violacea 
Џstilago violacea 
Ustilago violacea 
Ustilag·o 11iolacea 
Soгospoгiam diaпtfzoпzm , 

· Ustilag·o violacea 
· Ustilag·o violace:l 
· Ustiiago plzгygica 

Tilletia ВоттШLегi 
· Sp!шcelotheca stгaтzgalmzs 
· Ustilag·o Eriantlzi 
· Елtу!ота eгyngii 
· Ustilago festacamm 
· Tabaгcinia agгopyri . 
· Entytoma raлшzcafi 

Tabarcinia jicaгiae 
· Ustilago omit/zogali · 
· Usti!ago omЩzogali · 
· Melanothaenium endogenum 
· Ustilag·o а!Ыdа 
• Entyloшa glaucii 
· Ustilago fongissima 
· Ustilago long"issima 
· Тilletia triticina . 
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Sf1·ana 

53 
б4 

67 
41 
21 
36 
82 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
35 
34 
35 
35 
36 
52 
35 
35 
27 
60 
43 
17 
64 
23 
69 
62 
76 
28 
28 
68 
38 
63 
23 
23 
57 
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Helleborus cyclophyllus · Tuburcinia Hellebori-viridis 
Helleborus foetidus • · Tuburcinia Hel!ebori 

пiger 

odorus · 
serblcus 
viridis · 

· Tubш-cinia Hellebori 

Hepaticae 
· Entyloma hieгacii · · 

Hepatica trilo Ьа 
Hieracium juraпum 

muroruш 

Holcus mollis · Ustilago stгiae/ormis 

Tilletiti /zolci · · 
Holosteum umbellatum · · Ustilag·o Holostei 
Hordeum bulЬosum · · Тilletia Paтzcicii 

distichuш · · Ustilago hordei . 
hexasticht1m nuda 

шaritimum , 
vulgare . · 

tetrasticш11 

Hottoпia palustris · 
Iшperata cyliпdrica 

Jt111cus bufoпius . · 
Kпautia arveпsis 

midzoreпsis · 
Liпaria vulgaris · 
Lolit1m реrеппае 

reшotuш 

Lt1Zt1la Foersteri 
Melandryum alЬufn 
Moliпia coert1lea . 
Moeпchia maпtica 

Mt1scari commost1m 

Tilletia Pancicii 
/1oт-dei · 

· Ustilogo lюrdei · 
Ustilago nuda . 
Tilletia Pancicii 

· Doassaпsia Hottoniae 
• · Splzacelot/1eca Sc/1wein/. 

Tolyposporiaш junci 

: } Ustilag·o scablosae 

• · Melanotaeniшn cing·ens 
· Soгospoгium Lolii · 
· Tilletia· Lolii · · · 
· Cintгactia Luzulae 
· Ustilago Lyclmidis 
· Neovossia maliniae 

Ustilago Moenchiae 
_ Vaillantii 

Tubuгcinia muscaridis · 
пeglectum 

racemosш11 · Ustilago Vaillantii 
Tubuгcinia пшscaгidis ·. 

te1111Шoru111 · , · Ustilago Vaillantii · · · 

Stt-aпa 

74 
74 
74 

73 

76 
68 
68 
20 
54 
32 ] 

61 ј 

27 I 
28 I 
61 l 
60 
27 
28 
61 
61 
80 
85 
53 

39 
р 

68 ri 
84 
55 
48 
as 
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Muscari tublflorum , . , Ustilago Vaillantii , . , 
Tuburcinia пшscaridis . 

Orпitl10galu111 Llmbellatum omitlzogali · 
Pallenis spinosa . Eтztyloma calendulae 
Paпicum cгus-galli · , Ustilago tгichophora 

шiliaceuш . Sphacelot!zeca Panici 
Papaver dublum 

rlюeas 

somпiferum. 

Pastiпaca sati va · • . 
Pl1alaris апшdiпасеа 
Рlюепiх dacty lifera . 
Pl1leu111 aгeпarit1111 · , 
Pl1rag111ites coшmuпis 
Picris hieracioides 
Роа bll!Ьosa , · · . 
Polygoпum alpi11t1m . 

, Entyloma fuscuш · . 

• Entyloma pastinacae 
, Ustilago ecfzirzata · . 
, Gru pfziola J;lzoenicis . 
. Entyloma Caпшsianum · 
· Ustilago graпdis 
· Entyloma picridis · . · 
· Ustilago роагит . · . · 
· Sphacelot!zeca bosrziaca 
, Ustilago сатеа · : . · coпvolvulus 

hydropiper Cordai 
Splzacelotlzeca lzydгopip 

lapaЉifolium Ustilago reticulata 

mite .. 

peгsicaria 

viviparum . 
Primul~ Со!uпшае 
Panu11cL1lt1s acer 

bгevifolius • 
calthaefolit1s 
пшcroпatus 

пeшorosus 

repeпs 

Melanopsiclziam aastгo-ameгic. 
. Ustilago maгicata · . , • 

Sp/zacelotlzeca lzydropip. · 

ustilagiпea 

Tubuгcirzia pгimulae . , 
. Eтztyloma гапшzсиlогит 
, Tuburciпia mmzrzculi 
. Entyloma ranшzculoгum 

micгospoгum 

гaтzшzculorum 

Tabuгcinia гammculi 

sardoнs 

sceleratнs 

l<l1agadio!L1s stellatнs 

l1'!1y11chospora а!Ьа , 

. ·· . Entyloma microsponшz 
Tubшcinia гатштzсuli . • 

. Entyloma гатzшzсиlогиm 
rfzag·adioli , 

. Cintmctia Montagпei 
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Slrana 

29 
72 
72 
66 
82 
42 

63 

65 
19 
81 
62 
22 
67 
22 
44 
30 
31 
43 
30 
44 
31 
43 
43 
44 
79 
62 
76 
62 
63 
62 
62 
76 
63 
76 
62 
67 
45 
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Sagittaria sagittifolia . 
Saшolнs valeraпdi 
Sаропагiа oШciпalis . 

· Doassansia sagittariae . 
· Entyloma Henniпg·siamшz 
· Ustilago violacea , 

Scilla Ьifo lia 
Scorzoпera rosea 
Secale cereale 

Setaria gerшaпica 
glaнca 

italica 

Sileпe acaнlis 

italica 
loпgiflora 

multicaulis 
paradoxa 
quadridentata 
saxifraga 
Scl111111ckeri 
~eпdtпeri 

triпervia 

vulgaris 

W aldsteiпii 
Sorghum halepeпse 

saccharatum 

vulgare 
Stacr1ys alopecurus 
Sterпbeгgia colchiciflora 
Stipa capillata 
Succisa prateпsis , 
Sympl1ytшn officiпale 

оttошюшш 

tuberosam 
Т11alictrш11 шiпаs 

Tragopogoп prateпsis 

Triticшп aestivшn • 

Sorospoгiшn saponariae 
Ustilago Vaillaпtii . 

scorzonerae 
Tilletia sесаЉ 
Tubuгciniu occulta 
Ustilago Crameri 

пeglecta 

Crameri 
neglecta 
antheraгum 

violacea 

Sorosporillm Sileizis.-injl. 
, Ustilago violacea , 
· Sorosporillm Reilianum ' 
, Splzacelot/zeca sorglzi 
Soгosporillm Reilianшn 

, Splzacelot/zeca sorghi 
· Ustilag·o betonicae 
· Tuburcinia Stembeгgiae 
. Ustilago stipae 

succisae 

. Entyloma serotinшn 

· Tuburcinia soгospoгioides 
· Ustilag·o Tгagopogi • 
· Tilletia tгitici · 

Slrana 

80 
65 
34 
51 
29 
40 
57 
70 
18 
19 
18 
19 
83 
37 
37 
36 
37 
37 
37 
37 
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37 
41 
84 
36 
50 
41 
50 
41 
39 
73 
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39 

65 

77 
40 
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Triticшn aestivum . 
Triticum vulgare 

Tulipa silvestris • 
Tuni~a saxifraga 

Veronica acimifolia 
arvensis . 

hederifolia 
Viola arvensis · . 

Кi taiЬeliana . 
macedonica , 

' odorata 
Zea mays 

· Tilletia levis · 
· Ustilago tritici 

Tilletia tгitici · 
triticoides 
levis · . 

Tuburcinia tritici 
· Usti!ago Heujleгi 

violacea 
Sorospoгiшn tunicue · 

· Entyloma veгonicicola 

· Scl1roeteria Delastгina 
Decaisneana 

Tuburcinia Kmetiana 

violae 
· Ustilago zeae · · · 

Sorosporium Reilimшm 
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MIKOCOSКI HERBAR koji izdaje PRIRODNJACIO MUZEJ 

SRГSKE ZEMJLE 

Fasc. !: Gare Jugoslavije - obнhvata sledece vrste: 

HERBAR!UM MYCOCOG!CUM editшn а MUSEO H!STORIAE 

NA TURALIS SERВIAE 

Br. 

no. 

14 
21 
15 
25 
36 
35 
16 
17 
34 
13 
12 
44 
40 
41 
18 
38 
39 
37 
43 
45 
20 
19 
42 
47 
50 

fasc. !: Ustilagiпales Jцgoslaviae - amplectL1пtш: 

Vrsta - species 

CINTRACTIA Moпtagпei 
MELANOT AENIUM епdоgепшn 
SCHIZONE¾'LA melaпograшma 
SCHROETERIA Delastгiпa 
SOROSPORIUM diaпЉorшn 

" Reiliaпшn fa sorgl1i 

" fa zeae 
" tнпiсае 

SPHACELOTHECA aпdropogoпis 
,, !1ydropiperis 
" Paпici-шiliacei 

Tilletia Вошшйllегi 
coпtroversa 

" " 

,, 

decipieпs 

Guyotiaпa 

holci 
levis 
Paпcicii 

tritici 
triticiпa 

TUBURCINIA cepLllae 
,, ficariae 

Dошасiп - шatrix 

Rhy11cl10spora аlЬа 

Galiшn шollllg·o 

Carex Micl1elii 
Veroпica arveпsis 

Diantlшs saпglliпeнs 

Sorghшп halepeпse 

Zea шауs 
Ttшica saxifraga 
Andropogoп isсhаешшп 

PolygonL1111 mite 
Paпicllm шiliасенш 

Еlушнs criпitнs 

Аgгоруљm repeпs 

cristatшп 

Agrostis capillaris 
Вrошнs шollis 

secaliпнs 

HolCllS шollis 
Triticнш vнlgare 

Ноrdешп ЬнlЬоsнш 

" vнlgare 
Triticшп vlllgare 
Hayпaldia villosa 
Alliш11 сера 

Ficaria verпa 



Вг. 

110. 

49 
24 
23 
46 
22 
48 

4 
26 
зо 

2 
31 
10 
1 

11 
29 
27 

5 
3 
9 
6 

28 
8 

;33 
7 

;)2 

Vгsta - species 

TUBURCINIA Hellebori-viridis 
Kmetiaпa 

occulta 
orпithogali 

Stembergiae 
USТILAGO alopecuгivora 

bromivora 

,, 

camea 
Crameri 
Dнcellieri 

Dшiаеапа 

EriaпЉi 

Holostei 
Hmdei 
l1ypodytes 
loпgissiшa 

Moeпcl1iae-шa11ticae 

пшricata 

orпithogali 

plнygica 

гeticнlata 

scablosae 
Vaillaпtii 

violacea 

Domaciп - matrix 

Helleborus ociorнs 

Viola arveпsis 

" шасеdопiса 
Secale cereale 
OrniЉogaluш umbellatum 
Sternbeгgia colcmciflora 

Alopecur11s prantensis 
Вrопшs tectorum 
Fagopyruш coпvolvulus 

Setaгia italica 
Аrепагiа seгpyllifolia 

Ceгastit1111 bracl1ypetalшn 

Eгiaпth11s Hostii 
Holosteшп шnbellatuш 

Hordeuш disticlшrп 
Agropyruш iпter111ediн111 

Glyceria aquatica 
Моепсmа maпtica 

Polyg·oпuш шite 

Gagea prateпsis 
Elyшus criпit11s 

Polygo11u111 lapaЉifoliшп 
Kпautia midzorensis 
Muscari teпuiflorum 
Sileпe loпgiflora 
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Sclнoeteria Del~strina (Ти!) w·iпta. - Sch1zunella rnelanograшa (DC) 
:,i:/1r0Pte1. '2, Sorosporium tunicae ( Aueгswa/d) Liro, gгttdvire i pojedin~cпa 
,р..га. - 4. Tttbttrciпia Kшetiana Мщгпи,, grttd vice sa vссош ceпtrR]110111 

sporom. i dve bezbojne per1ferne spore. 



П. ЧЕРЊАВСКИ 

МОРФОЛОШl{О-Е :<ОЛОШКА АНАЛИЗА 

РОДА ТН УМ U S ИВ Оl<ОЛИНЕ БЕОГРАДА*) 

- Посве1'1ено успомени Теодора Сошке --

"Пожељно је узимати категорије врсте и рода 

у њиховом узаном, природном тумачењу, које 

одр' жава генетичl(е, а нс формалне односе срод- · 
них организама, наиме врсте као географске тво

ревин,·, а родове као скупинt>, које постају дивер

генцијом из потомства предака дате групе". 

В. П. I< ом ар о в. Пред, овор "ФЈ10ра 

С. С. С. Р." !. 1934. 

"Свако 1(0 би поr<уп:ао да даје засебна имена 

св~му што се међvсобно разликује био би при

нуђен да крсти сваку јединку посебним именlм". 

Е. Ма у 1·. Systematics апd the origiп 
of species. 1914. 

Протекло је скоро пола века откако се појавило у 1892 
години посмртно и последње, шесто издање Панчиilеве флоре 

у околини Београдској. Ова је флора била издавана у I<рат

I<им размацима; прво је њено издање изашло 1865, друго у 

1878, а остала у 1882, 1885, 1888 и 1892 години. Шест ње

них издања убедљиво доказују да је у доба Ј. Пан чи h а 

*) Овај рад био је спремљен за шта~шу 19!0 године, али због "бу
џетских немогуlшости" није могао онда бнти објављен. 

Основна идеЈа овог Р-'да, на11мс да голо м, рфолош,,о 1руписањс 
формf! рода Т 11 уш 11 s -;1 не одговара природном стању ствари и ничему 
пе служи, , стаје нс•акнута. Сам текст је ипак прерађен и знатно допу
њен подацима из новије Ј11нературе, резултаI"нма прегледа хербарrког ма
теријала из музеја у С •рај сву, Ботаничког завода Униве'р штета у З,нрr•бу 
и оби 1110 скупљеног новог материјяла из околине Београда, као и једне 
хербе.рекс збирке, коју је непосредно одр~дна 11озняти бечки ботаничар и 
снсцијалисrа зз род Тћупшs, К. Ронигер (К. Roппiger). 

!Јисац 

Гласник В 3 8 
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било rе~ико интересовање за флористичко испитивање и да 

се !Iепрсюrд_r-ю радило на проучавању флоре околине Бео

грздэ., а n1:v1e је стално продубљивано њено познавање. Ме

!Јутнм од 1892 године прилш<е су се измениле. ,,Флора у 

ок0Јш1-ш београдској" постала је антикварна ретI<ост, а за 

последњих 50 година о цветницама београдсI<е окоЈrине било 
је врло мало објављено, па и то у иностранству. 

Није ствар у томе што су ова испитивања вршиЈIИ странци, 

јер је природа неисцрпна и свака будуhа генерација имаi'1е 

пуне руке посла. Научна обрада материјала од стране струч

њака ван земље увек је неопходна и 1<орисна помоЬ. Али је 

ипак опасно и штетно за домаЬе генерације, aI<o оне не раде 

самостално на свим пољима приступачним људској делатно

сти, н::го свесно или несвесно препуштају извесне послове 

странциrv1 а. 

Ј. Пан чи h је добро знао да без систематског испити

вање флоре нема приступа у остале ботаничке гране. Фло

ристичко познавање је основа за ве!шну ботаничких проблема. 

Систематика, која многе плаши и одбија од себе, као нешто 

суво, вештачко и досадно, неопходна је у истој мери, као 

што је потребна азбу1<а сваком човеку који· хоЬе да научи 

да чита. Осим тога не треба заборавити да систематика није 

досадна и вештачка сама по себи, него су је људи таквом 
/ . ,., 

начинили према својим наклоностима и спосооностима, а у 

вези с;а својим погледом на свет. У систематици се увек во

дила, а води се и данас, борба око "сталности" врсте, али 

не отворено, веh мање-више прикривено. Сумњиво је да i1e 
се наЬи данас биолог, који би отворено и потпуно одрицао 

еволуцију. Али има их више, који њу замишљају као после

дицу решетања кроз сито (одабирање), ве11 датих, готових, 

постоје1шх форми. На тај начин еволуција је постфактум, а 

не фактор. Еволуци;а дакле у овом случају нема нш<акву 

стваралачку моЬ. ,,Систематичари" овог типа никад немају 

наме.оу да израде систем живих биЬа према "крвном" срод

ству ових би11а, јер у то не верују, него покушавају да иде

јом сличности потисну и саму идеју сродности, идеју крвне 

повезаности живих би!1а. Ови "систематичари• тврде да у 

природи објективно постоје само сличне форме; сродност 

је у најбољем случају радна хипотеза, а у ствари је жалосна 

заблуда (D u- f\ i е t z). Наравно да се у овом случају појав-
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љују вештачка ређања биљака на основу чисто произвољних 

и субјективних принципа, а то веh није систематика, нег.о 

класификац½ја. Свакако да она не може бити привлачна ни 

узбудљива, јер даје само моментан статички преглед, а не 

отсI<очницу, сретство ·за рад, за испитиваље. Генетика школе 
Моргана много је учинила да поново васкрсне идеја стално

сти и потпуне изолованости, аутомности врста, јер тврди да 

· су облик, градња и биологија живих биhа резултат случај

них комбинација гена, I<oje су дате као константне или су 

само случајно, без ш<аI<ве везе са светом, изненада промен

љиве (мутације) једанпут у. 10.000 или чак 100.000 година 

(Меl!ег). ,,Систематичари" следбеници 1;1деја формалне гене

тиI<е иду тако далеко да проглашавају идеје Линеја о кон

стантности врста напредним, а еволуционистичI<е, дарвини

стичке идеје заблудама, које се одржавају само због страха 

да не будемо проглашени за ншзадне ако устанемо против 

идеје еволуције (D н - R i е t z). 
Мод'ерни браниоци сталности врсте, као Du Rietz, по

кушавају да докажу исправност свог гледишта тврдњом да 

само они имају "школовано око" и да су само они "увеж

бани систематичари". Остали су лаици и због тога не виде 

између врста границе, I<oje посвеilени и просвеhени: систе

'матичари без икаквих напора јасно увиђају. Неоспорна је 
истина да постоји "психичко слепило", када један чове!{ пе 

опажа ствари, !{Оје су другом потпуно уочљиве. Али треба 

признати да има И обрнутих случајева, Када ДОГМаТИЧ!{О 
учење заслепљује, укалупљује наше мишљење и ми сти

чемо исто "психичко ·слепило" !{ао и лаици или нешколо

вани људи. 

Питање променљивости врсте, тпање границе изме!ју 

сродних врста и питање реалности прела:тих обшша изме!Ју 

сродних врста су камен спотицаља у систематици, јер у при

роди не постоје штампани О}~говори на питања. Због тога се 

ово увек тумачи овако иЈiи онако, према нашим погледима 

на свет. Потенцијашш савремени присталица сталности врсте 

одлично зна да. је код многих млаl1их врста готово немогуhе 

утврдити морфолошI<у границу врсте. У овим случајевима 

он онда говори о хибридr.вацији сродних врста. То.м лрили

I<Ом на.равно стварају се нске средње форме и нестаје мор·

фолошке границе, али н~ услед пластичности врста и пре-
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ображаја једних и друге. На овај начин он покушава да се 

задр,хи на позицијама непроменљивости врсте и да објасни 

случRјеве очевидних "прелаза" између врста. Али притом 

забор:шља да стално самоопрашивање води ка деге11ерацији 

и изумараљу врсте (D а r wi n), да је укрштавање најобичнија 

најава код цветница и да оно игра исту улогу у одржавању 

врсте као и остале биофизичке прилике. 

Тешкоhе у разграничавању млаlјИХ врста су заиста врло 

велике. I-Ьих пратимо у свакој флори. Исти је случај и са 

,,Флором и околини београдској" од Ј. Папчи!1а. 

Ј. Пан чи h, отац науке .о природи у Србији, творац 

њене научне терминологије и језика, учитељ сјајне генера

ције, која је дала научњаке светског гласп, заиста није по

клањао пажњу ботаничким проблемима, који на први поглед 

изгледају ефектнији од систематике. Али он није био глув 

ни за њих. Он је С'амо свесно или потсвесно жртвовао и себе 

и све остале проблеме осим систематских, јер је. хтео да 

створи солидан и сигуран темељ за развој биологије у срп

ском народу. Због тога су његови наводи ве!шном из обла

сти систематике, без чије се помоlш не може саставити 

никакав ни најелементарнији инвентар у природи. На томе 

баш пољу стално је радио Ј. Пан чи Ь, за што сведоче пет 
' I 

издања београдске "Флоре" и флоре Србије, Бугарске, Црн'е 

Горе итд. 

Биљни свет београдске околине свакако је претрпео за 

последњих пет деценија знатне промене. Нарочито су се· 

после првог империјалистичког рата нагло измениле најбит

није животне прилике у простору ове околине, а и данас 

после другог империјалистичког рата оне су се још више 

промениле. Нестали су., на пример, резерват код Липовице 

и шуме код Раковице и на савским и дунавским острвима. 

Оштеhена је вегетација 11а Лrзали,' у Кошутњаку и на Фру

шкој Гори. 

Ново издање "Флоре" захтева не само утвр!Јиваље не

станка и конста-~·аr\ију нових uрста, него и потпуну флори

етичку прераду са ревизијом и заменом старе систематске 

номенклатуре санременом. Фитоценолошка испитиuаљR и кар

тирање вегетације и распрострањења појединих најинтере

сантнијих врста у београдској околини такође су неопходна 

Детаљна инвентаризација и картирање потребни су не само 
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ради тачног познаrзања стања биљног псщривача, него ради 
и једино ефиI<асног маI<ар и индиректног начина да ,се са

чупају њена флора и вегетација, што претставља у Србији 

горуi'1е питање. 

Ј. Пан чи h је назвао београдском 01<олином :,непра

виЈши четвороугао, I<Оји се простире између Београда, Оструж

нице, Авале и Винче". На овом сасrзим малом простору по

стоји врло богата флора. У петом издању Ј. Пан чи 1'1 наводи 
да је она састављена од "1127 врста васкуларних биљака". 
ЦЈто је она "доста разнолика_.и реткостима биљним при.rшчно 

богата" треба приписати јакој разноврсности теренских об

лика београдске ОI<ОЈшне и додиру различитих флористичких 

области и различитих типова вегетације. Београдска околина 

претставља једним делом равничаст степски предео панонске 

флористичке области, а другим брдовит пошумљен крај ме

зијске флористичке области (Адамовиt1). 

За релативно кратко време из београдске флоре тј. из 

.списка, који је објавио Ј. Пан чи 11 потпуно је нестало око 

30 врста, које су биле нађене раrшје у околюш Београд:~ и 

после Па н ч и }1 а: 

Aldrovaпda vesiculosa 
Aristolocl1ia pallida 
Callitгiche verпa 

Celtis australis 
Ceпtaurea iЬerica 

CrocL1s шoesiacus 
Elatiпe А!siпаstгнш 

ЕнрhогЬiа Рер!нs 

Geпista sagittalis 
Oladiolнs соnшшпis 

НеliапЉешшn 11ш11шL!lariнm 

Iшpatieпs Noli taпgere var. vнlgare 
Iris рншilа 
Iris Reicl1eпbachii 

I,iшosella aqнatica 

l,iпdeгпia gгatioloic!es 

Maisilia (i нac!rifolia 
Mercшialis аппiш 

'JV\oпotropa Hypopitys 
Oplнys агапifега 

Раеопiа decora 
Pilнlaria globнlifera 

Piш1s пigга 

Ргшшs fгнticosa 

Stipa реппаtа 
Sугепiа cнspidata 

Syгiпga vнlgaris 

Veroпica trip]1yllos 

Осим тога у блиској будуhности у сигурне кандидате 
за изчезаваrье слободно можемо убројата виш~ од 25 врсга 
биљака, јер су веh сада врло ретке у београдској околини;: 
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Acorus · Calaшus 
Adoxa шoschatelliпa 
Alliuш шoschatuш 

А11е111011е Pulsati!Ia var. graпdis 
Апешопе silvestris 
Carpiпus orieпtalis 

Chrysospleпiuш alterпifoliuш 

Colchicuш autuшпale 

Coпvallaria шaialis 

Cotiпus Coggygria 
Crocus variegatus 
Ge11tia11a cruciata 
Hesperis tristis 
Iris gra111i11ea 
Iris spuria 

Iris variegata 
Juпiperus сошшuпis 

Liliuш Martagoп 

Loro'glosst111 Ыrсi1шш 
Ophrys corпuta 
Notholaeпa Maraпtae 

Oxalis Acetosella 
Paris quadrifolia 
Plataпthera Ьifolia 

Ruscus Hypoglossuш 
Staphylea pi1111ata 
Sterпbergia colcblciflora 
Stipa capillata 
Succisa prateпsis 

Затим у околини Београда никад после Пан чи h а није 
било нађено преко 60 врста, које су наведене у његовој 

,,Флори", а то су: 

Alliuш carinatuш f. asperuш 
Alпus glt1ti11osa (сађен? у Топ

чидеру) 

Anacaшptis pyraшidalis 

Aпtherict1111 raшost1ш 
' Astragalt1s Ьaшost1s 

Аsупеt1ша сапеsсепs 

Bryoпia dioica 
Bt1pleurшn teпuissiшuш 

Carex depauperata 
Carex Ьordeisticllos 
Carex шопtапа 
Carex pallesce11s 
Carex paпict1lata 

Carex vesicaria 
Carex riparia 
Carpesiuш cerпuuш 

Cepllalaпthera rubra 
Cephalaria uraleпsis 

Crepis praeшorsa 
EleocЬaris paucifloгa 

Eleocl1aris uпigluшis 
Epiloblt1n1 palustre 
Epipactis palustris 
Егупgi11111 рlа~шш 

Gagea шiпiша 
Galit1111 luciduш 
Hordeuш secaliпuш, 

HordeLiш europaeuш 

Juпcus s11bпodulosL1s 

Isatis tiпctoria 

Lagoseris saпcta ssp. Ьifida 
Laшiшn а!Ьшn 

Lathyп1s palustris 
Lешпа gibba 
Liпaria italica 
Li11t1ш реrеппе' 

Mela111pyгL1111 prateпse 

Melilot11s altissi11111s var. шас-· 
roпl1izt1s 

Moliпia coerulea 
Najas шiпоr 
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Oplнys araпife!·a 

Orchis coriophorn 
Orcl1is шilitaris 

ОгсЬis Morio 
Orcl1is нstнlata 

Oгyzopsis l10Icifor111is 
Oryzopsis viгesce11s 

Peplis Portнla 
Pisш11 elatfнs 

PlataпЉera сhlогапЉа 

Potaшogetoп acнbloliнs 

Potaшogetoп cleпsнs 

С друге стране нађено 

градској флори више ноrшх 

Achillea aspleпifolia 

Ајнgа I-ахшаппii 

А!оресшнs нtrict1lalнs 

Ашагапtus аЉнs 

Ашаrапtнs cгispнs 

Ашагапt11s deflexш; 

АшагапtL!S l1ybгiduз 

Ашагапtнs lividнs 

Ашшапiа veгtici11ata 

Bideпs orieпtalis 

Calystegia silvestris 
Сепtашеа cliffнsa 

Cl1eпopodiнm г11Ьrш11 

Cгataegus Охуаса11Ља 

Diaпthнs Агшегiаstrшп · 
Diaпtlшs gigaпteнs 

Epimediш11 аlрiпнш 

Eqнisetшп гашоsissiшшп 

Erociiшп Neilгeicl1ii 

Егуsiшшп diffнsшл 

Et1pl10rbla Niciciaпa 

FestL1ca шопtапа 
Galiuш tепнissiпшш 

Glechoшa serblca 
Heliotropiшп sнрiпшп 

Hespeгis sil vestris 

Potaшogetoп gгашiпенs 

Poteпtilla ca11esce11s 
Priшнla veгis ssp. Соlнmпае 
Sal via aнstriaca 

Saxifraga tгidacty Iites 
Scablosa Colш11baria ssp. Соlшл-

Ьагiа var. baпatica 
SсШа siblrica 
Spiraea media 
Тгiпiа КitaiЬelii 

Тгitiсшп ovatш11 

Veroпica scнtellata 

је после Ј. Пан чи h а у бео

биљних врста, :<ао што су: 

Нiегасiшп trebeviciaпш11 

Hippocrepis сошоsа 
Ноrdешп Ьu!Ьоsшл 

Ноrdешп criпitнш 

Lactнca ч негсiпа 

Legoнzia Sресн]шл Veпeгis 

Nledicago шedia 
Меlашругшп silvaticнm 

Ot1obrycl1is аrепагiшл 
Pl1ysocaнlis пo(iosa 

Potarnogetoп tricl10ici es 
Rшпех palнstгis 

Scaпdix Ресtеп Veпeris 

SpiraпЉes spiгalis 

Sclltellaria Соlшппае 
Теноiшп ScorciiLшi 

Тгара пata11s 

Tгifoiiш11 filifoгшe 

Tгifoliщп ts::шifoli 1111 

Tri,setшп flavesceпs 

Utгict1laria шiпог 

Veroпica ораса 

Veroпica Теl!сгiшп 

Viola aшЫgLia 
Viola ршпilа 
ХапЉiнm saccharatнm 
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Неке су од наведених врста нестале у околини Бео

града у последље време услед наглог смањивања шумских 

фитоценоза. Ову је судбину имао, на пример, Epimedit1.!ll 
alpiпum, који је био откривен веh после Пан чи h а у мешо
витој храстовој шуми код Кијева, а сад је нестао, чим су 

ове шуме после 1925 год. посечене, ради подизаља плантажа 
за гајење парадајза за фабрику конзерви у Кијеву. 

Флористичке промене у околини Београда иду пара

лелно са променама биљног покривача. Претварање шумских 

биоценоза у антропогене је последица утицаја деструктивне, 

старе цивилизације у околини Београда. У флори се то веh 

испољава смањивањем · броја шумских биљака и повеЬ.ањем 
броја биљака из биоценоза директно или индиректно ство

рених човековом деЈ~атношhу. Овамо спадају коровске биљке, 

које играју свуда у околини веhих вароши у завршној етапи 

ових промена вегетације доминантну улогу. 

Наведена факта нису безначајна за флористичку грађу 

макар и богате београдскt; флоре. Због тога је она веЬ са

зрела за нову прераду. Али се очекују значајније промене 

у погледу ревизије одредби синонима пој<:<диних њених кри

тичних родова и врста. Многи родови биљака у окоЈrини 

Београда, као што су Tl1y111us, Cytislls, Rosa, Rt1blls,· Carex, 
Hieraciнm, Сепtашеа, Viola, Trifoliнm, Vicia, Astrag-alus и др., 

одавно очекују своју ревизију. 

У Ботаничком одељењу постојао је веЬ хербарски ма

теријал флоре из београдске околине, који је скупио Ј. Ју

риш и h, а делом и његов отац )К. Јуриш и 11. Ова збирка 

после 1938 године знатно је употпуњена материјалом, који 

су прикупили пре и после 1938 године чланови и сарадници 
овог одељења: Т. Сош1<а, П. Черњавс1{и, Б. Линдтнер, 

О. Гр ебен ш чик ов, Л. Рајевски, Л. Ве сел ич и 11, М. 
Ј анко ви h, В. М и ш и h. Б. Бл е ч и h, Б. Ђе р фи и остали. 

За овај рад узет је у ревизију род 'Љупшs (мајчина душица), 

који је у хербарској збирци Музеја најпотпуније заступљен. 

Ј. Пан чи 11 у пет својих издања "Флоре у околини 

београдској" наводи само једну врсту мајчине душице. 

Tl1ymus Sегруllшп L. У посмртном, шестом издању под ре

дакцијом )К. Ју риш и Ь: а има ве11 три њене врсте и то 

Thyшus Serpylluш L., Th. шопtапus W. К. и ТЬ. laпugiпosus 

МШ. Међутим у току доцнијих година објављено је у лите-
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ратури или одреlЈСНО у хербарима из београдске околине 

ош 31 форма. Ако се узме у об:шр и шесто издање онда 

у околини Београда расту 34 различитих врста, подврста и 

варијетета Тhупшs-а. 

1. Thyшus Serpylluш L. 
2. Tll. pнlegioides L. ssp. шопtапus (W. К.) Rопп. var. 

iшbeгbls (Lyka) Nomz. 
3. 1'11. pulegioides · L. ssp. 111011taiшs ( W. К.) Ronn. var. 

veгbaпeпsis Roпrz. 

4. Th. pнlegioides L. ssp. шqпtапнs (\1/. К) Rопп. vаг. 

claпdestiпus (Sc/zш·.) Nmz:z. 
5. Th. pнlegiodes L. ssp. cla 1 шblalis (Simk.) Ronn. 
6. Th. шопtапus W. К. 

7. Tl1. Maгscl1alliaш1s Willr. 
8. Th. Maгscl1allia11нs Willd. vаг. 

9. Tl1. Marschalliaп нs Willd. var. 
10. Tk. Marscl1allia1111s 1,Vi/!cl. vаг. 

11. Th. Marscl1alliaп11s \л/Шс!. vаг. 

12. Th. Marscl1allia11tts Willd. var. 
13. Тr1. Maгsc11alliaпtts Wi!Ld. vаг. 

Urumo.tf. 

belgгade11sis Ronn. 
eiliptic11s (Opiz) Nопп. 

leptocepl1alнs Nonп. 

loпgifoli11s (Lyka) P.omz. 
eloпgatнs Opiz. 
IZadoslavovii Pomz. et 

14. Tl1. Maгschalliaпtts tVilld. \1ar. Soskiaп11s Rorzп. 
15. Tk. Marsctialliaш1s Willd. var. 
16. Th. laпнgi11os11s МШ. 

17. 'lЪ. iaпнgiпosus МШ. var. Eiseпsteiпiaпнs Opiz. 
18. 1'11. paппoпictts All. var. grisetts Nотш. 

19. Th. pa1111011ict1s All. vаг. Ceгпjavskii Nопп. 
20. Tl1. pa1111011ict1s All. var. ett-pa1111011ic11s П.. (= Koste-

leckyaпtts Ор.) 

21. Tl1. раппопiсus Al!. viн. griseнs Nonn. р. р. 

22. Th. Lбvуюшs Opiz vаг. eleпgatus Н. Вг. 
23. Tl1. glabгesceпs Willd. 
24. Sl1. glabresceпs Willd. vаг. agaЉophylltts Rorzп. 

25. Tl1. glabгesceпs Willd. eп-glabresceпs Rопп. 

26. Th. glabresceпs Willd. var. поv. Nomz. 
27. Th. glabresceпs Willd. var. Lбvyaш1s Opiz. ,i 

28. Т11. glabresce11s 1,Villd. var. sегрепs (Opiz) 'Ro1111. 
29. Т11. пюеsiаснs Vel. 
30. Т11. шoesiactts Vel. var. s11blsophyllt1s (ВогЬ.) Roшz. 
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31. Th. шoesiacнs Vel. var. шicrocalyx (Degeп et Ura
mofj) Horzrz. 

32. Tl1. Serpyllшп L. ssp. st1bdalшatict1s Lyka f. se11ict1lt1s 
Lyka. 

33. Th. aнstгiacнs Bern/1. 
34. Th. Maгschalliaпus pнlegioides (Тп. pilisieпsis Borbas). 

Дакле место једне врсте, Thyшus Sегруllшп L., коју,!ш-
води Ј. Пан чи h у петом издању београдске флоре, имамо 
сад 34 форме, од којих су четири нове: Т 11. Маг s с 11 а 11 i
a 11 lt s W i 11 d. v а г Ь е 1 g га d е 11 s i s R о 1111., Т 11. М а г s с 11 а 1-
1 i ап u s W i 11 d. v а r. S о s k i а 11 u s R о 11 п., Т 11. ра 1111 о 11 i
c u s А 11. v а r. Се r 11 ја v s k i i R оп 11. и Т h. g 1 а Ь ге s се 11 s 
W i 11 d. v а г. 11 о v. Број нових форми мајчине душице може 

се заиста повеhати до бесконачности, ако систематичар буде 

крстио сваку јединку посебним именом (Ма у r). Овде је у 

питању мера, тј. питање граница врсте, подврсте и ос'талих 

нижих систематских категорија. Нама није познато да ли је 

околина Београда била у доба Ј. Пан чи h а толико богата 

формама мајчине душице као данас. Вероватно да није, јер 

је 01,олина Вишњице онда свакако била јаче пошумљена. Она 

је имала чак и 1925 год. ·много више храстових забрана са 

· А11е111011е slivestгis, Ste1laгia Holostea, UЉоsреrшшп puгpuгeo
coerнleum, Sушрhуtшп tнЬегоsш11, Isоругшп tlшlictгoides, Апе -
шо11е гашшснlоidеs. Међутим данас је 01,оЈшна Вишњице, на

рочито гребен и падине од Ли1,ша па до Дунава, под степ

ском травном вегетацијом и врло је богата у погледу разно

врсности и бројности мајчине душице. Четири нове и ве!шна 

осталих описаних фо{)ми су баш из околине Вишњице. 

Све форме мајчине душице из околине Београда без

условно претстављају блискосродне популације. Ј. Пан чи li 
је сматрао да оне припадају једној врсти, Thynшs Serpylluш L. 
Издвајање Tl1yшus шопtапus W. К. и Т!1. laпugiпosus Mill. у 

шестом издању "Флоре" као самосталних врста поред Tl1. 
Serpylluш L. потпуно је неоправдано и унело је забуну, јер 

Tl1. Serpylluш L. у ширем смислу обухвата и форме описане 

као ТЬ. ,шопtапus W. К. и Th. laпugiпosus Mill. 

Нема сумње да је Ј. Пан чи 11 у био познат полимор

физам мајчине душице у околини Београда, али он је ипак, 

све њене облике схватао као једну врсту, Т11упiнs Sегруlшп L 
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у џајширем систематском обиму. У погледу односа форми 

Th. Serpyllшп I~. истог мишљења били су не само стари си

стематичари као Boissier, Schlosseг- Vt1koti11ovic, ПанчиЬ, Пе

трови!:1, а делимично Nушап, Halacs-y, него и многи нови као 
Тали1ев, Lyka, Gaшs и др. 

Тал ије в, на пример, у осмом издању (1935) свог дела 
за одреlјевање биљака Европске Русије и Кримаlсматра да 

на овом огромном простору све форме мајчине душице при

падају једној веома полиморфној збирној врсти, 1'11. Seгpyl

ltш1 L. Према Тал ије ву се разшшују само типично разви
јени облици ове врсте, али су ипак и 011и ме!Јусобно тесно 

повезани. Тал ије в издваја само осам таквих типично разви

јених облика, које сматра као врсте у ужем смислу. G аш s, 
који је обрадио Thy111L1s у познатом делу од Не g i-a, при

мио је гледиште L у k а-е, да је у Средњој Европи род мај
чине душице, не узимајући у обзир средоземноморску врсту 

ТЬ. vt1lgaгis L,., застушьен само једном збирном врстом, која 
се распада на више подврста (маље врсте Тал ије ва). Пада у 

очи да Средња Европа, којэ обилује разноврснијим облицима 

терена, има неупоредиао више ових подврст:~ (мањих врста) 

него равничаста Русија. !:3рдовити Кри~1 такоl1е је богатији у 

том по1'леду од читаве PycI1je, мада у погледу простора да
ле1,о заостаје за њом. По схватању ТаЈiијева, Lyka-e, 
G аш s-a и осталих од пресудног значаја је еколошка разно

врсност· простора, кад је у питању полиморфизюл врсте ·љ. 

Serpyllш11 L. Богатство или сиромашност ове полиморфне вр
сте зависи дакле од сложености или једноставности еколош

ких услова у границама ареала. Збирна врста Т11. Serpy
lluш L., налази се сада у стаљу стварања нових форми, тј. 

у прогресивном диференцирању; Опим се може објаснити 

њен полиморфизам и отсуство оштрих граница изме!Ју поје

диних њених подврста и варијетета (К I а s ап). 
Са еколошког иrедишта јака разноврсност пластике бео

градске околине пружа веома разнолике животне прилике. 

f Iрема томе није чудо што је и код нас ТЬ. Sегруllшп С 

:заступљен веЈшм бројем облика који су меl1усобно тесно 

11 овезани .. ' 
За поделу ове збирне и веома полиформне врсте на 

мање систематске јединице не може се употребити исюьу

чиво морфолошка метода. Познато је да она према субјек-
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тивном схватању испитивача често води неограниченом ства

рању "врсуа", пошто у природи нема ни две потпуно јед

наке јединке (S t ој а 11 о f f, S t ој ап о f f ll. А с h t а r о f f). Мор
фолошка метода даје у најбољем сЈiучају добар прегЈrед 

,,врста", ако се оне морфолошки јасно издвајају (W е t t s te i п). 
Ова метода обеЈiежава само статику врсте, а не и њену ди

намику, тј. унутрашњу повезаност измеЈју сnих обЈiика исте 

врсте (фиЈiогенетски односи), што је најважније (Stojaпoff 

u. А'с 11 t а r о f f). Према савременом схватању, врста је један 

жив, евоЈiуирајуt1и, динамичан скуп поколења од заједнич

ких предака, скуп који се стално мења и који у себи не 

може да има обЈiике (ако врста није у регресији) са оштро 

оцртаним морфолошким границама. УзаЈiуд су их тражили 

некада, замишљајуhи врсту као стаЈiан, непокретан, статички 

систем, који једанпут створен, може само да ишчезне. Ме

ђутим у (природи осим изумирују!шх, реликтивних врста) не 

постоје такве врсте. Напротив, природу сачињавају отворена, 

узајамно тесно повеза1ш изукрштана поколења. Свака врста 

у стадијуму прогресивног диференцирања претставља типи

чан пример овог. Исти је случај и са Т!1у111нs Sегруllшп. 

У таквим случајевима еколога-географски метод омогу

hује правилно решавање систематике тј. груписања према 

сродности и развоју (\Vettsteiп, Комаров, Жеребина) 

у простору. ,,Сматрам као врсту сваки комплекс организама, 

чија морфологија допушта закључивање о њи-ховом географ

ском распрострањењу", тврдио је Комаров (14). Свака си
стематска категорија је реалност, дакле, у простору и времену. 

:ј: :ј: 

::: 

ТЬупшs Serpyllшn у околини Београда претстављен је 

са две групе облика. Једну групу, која је бројно најсиро

машнија, сачињавају становници проређених шума и шумских 

чистина. Другу, најмногобројнију у сваком погледу, прет

стављају јединке из "степских" фитоценоза. Дакле, имамо 

две еколошки јасно обележене групе форми. Тако је, на. пр., 

у околини Вишњице код Липка била }едном наlјена "шумска" 
форма мајчине душице у биљној групацији as. Cl1rysopogo-
11etш11-a, а не у шуми како би то њој одговарало. Ово се 

ипак не коси са наведеном еколошко:и локаЈiизованош!1у, јер 

је Липак био до скоро (до 1930) под шумарком од Qнeгcus 
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pнl)esceпs, Q11. sessiliflora, Ulшнs foliosa, Fгaxius Оrпнs, Sta
phylea рiппаtа, Corylнs Avellaпa, Viburпнш Lапtапа, Cгataeg11s 

шопоgупэ, Рrшшs spiпosa са Cytis11s пig,icaпs и С. aнstгiaca. 

С друге стране у Кошутњаку са' његовим тамнијим старим 

храстовим (Quегсеtшп coпfeгtae-cerris) и влажнијим храстово

гра6опим (Qнerceto-Carpiпetшп) шумама до сада уопште нису 

нигде наlјене шумске форме мајчине душице, , осим на од 
шума слободним просторима по гребену, Кошутњака са зе

љастим покривачем од as. Chrysopogoпetнш-a. У оnом Cl1ry
sopogoпetш11-y наi1ене су једна "шумска" и једна прелазна 

форма измеlју "шумских" и "степских" (Thyшus pilisieпsis 

ВогЬ. = Maгschalliaпus Х pнlegioides). 

"Шумске" и "степске" форме мајчине душице се доста 

добро разликују микроскопски, али у погледу длака, наро

чито жлезданих, што се да констатовати само микроскоп

ском анализом, постојале су знатне несугласице. 

R о 1111 i g е r (22) је пронашао да код мајчине душице на 

цnетним дршкама постоје једно или двоi1еличне главичасте 

жлездане дла~се. Он је био мишљења да се ове rлаnичасте 

жлездане длаке налазе на цветним петељкама само код из

весних форми из групе "степских", на пр., код Т11уш11s Mar
schallia1111s \,Villd. и Th. раппопiснs All., тј. код неколико врста 

мањег систематског значаја од Линеове врсте. Ме!јутим де~ 

таљна микроскопска нспитивања цветних петељки код 32 при
мерка разЈ1ичитих форми мајчине душице из околине Београда, 

које је извршила Л. Ве сел ич и !1, асистент Универзитета и 
писац, показала су да rлавнчасте, жлездане длаке са дршком 

постоје не само код "степских", него и ко;.1, ,,шумских" 

форми 'Гl1уrпнs-а. 

Осим тога било је утвр\1ено да жлездане длаке могу 

да буду дугачке и кратке, да код неких примерака мајчине 

душице могу бити и једне и друге, а код других само 

кратке, да број жлезданих длака варира не само код раз

Јшчитих форми, него и I<Од различитих примерака исте 

форме ( сл. 1 }. 
Резултат микроскопског прегледа цветних петељки код 

~шјчине душице из околине Београда прш<азан је на табл. 1. 
Из таблице 1 види се да број главичастих, жлезданих 

длака варира код примерака исте врсте, на пр. код ,,ar. !)el
gradeпsis и то у вези са повеt1авањем мезофилности станишта 
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Vrste Т/1ymus-a iz 
okoliпe l3eograda 

(o(1reclio је !\. IZ о 11-

11 i g e r) 

П. Черњавски 

TABLICA I 

OPIS STANIST А 

1--'---·----·-·-·-------..С-----···· .. ···-·---··--·-·--·----·--·"--.. ----··· ·--·~-......... ·-- .... . 

Т!z. palegioides !~. 1 Pasпjak usred proredjeпe llгas-
vт-. damzblalis" tove SL1me kod Devojackog 
(Simk.) R о 11 п. Groba izпad Rusпja 

2 Т/z. pШsiensis Вог Ь. 

vr1o 
1111,lo + 

Т!z. pulegioides !~. 
3 var. daпublalis 

(Simk.) R о 11 11. 

Pasпjak (C!zгysopogorzez'шn) t1 

proгedje11oj suшi Ь!R.gшia i се- шаlо 
га (Qиегсеtиш сопјегtае·сетгis) 

па_~~~]~еп~ ... ~~~~~:~~~:а __ .... ---1-- _1._ 
Dнz puta па о1ЈОсlн prorecljeнe · 

1 
1 

surпe o(i kitпjaka i gгаћа (Qаег- 1

1

. vi 
1
° 1 + 

ceto-CaJJ inetum) па Avali ша O 
\ 

Т!z. Maгsclш!liaпus Pasпjal~~~j-~l~;~гoredjeпoj su- 1-::-1--1 
4 \,V. var. Pados!avovii mi Ыаgнпа i сега (Quercetam , ·+ + 1 

" ,шп,•gо R о 1111. е t. U г. сотегtае-сеггis) па vгl!L1 AvR.le 
·-~--· - -·--·-------·--·--·- -----·-- -·-- - ·-

5 
1 
-\ Th. Ma·;~!z~lli-~rш;-

6 \,V. vаг. e!li•Jticus 
(Ор i z) R оп 11. 

Na · recпjackoj padiпi blizн op
servatoгije (Z\rezdara) па V. 
Vracaп1 

U pнkotiпi jako osvet!jeпog 
zida па Kaleшegdaiш 

·- .. -··· ··-----------

Т!z. Магsс!юШатrs 
8 \V. vаг. lep1'oce/fza .. 

lus R о 11 11. 

9 

Na s11vi111 pasпjacirпa (Cluyso
pogoпetum) kod V. Vracaгa 

Na раsпјасiша koci Visпjice 

-----------------
0;,јепа Ll Botaпickoj basti (sa 
Vis11jice) 

------~·--·----- ~ -----

Пz. M~гs:lщl~iarшs I Na раsпјасiша Topcidcrskog 
l О w_. vm. belg т aden- Brda па lesн 

SlS l:Z О 11 11. ' 

11 

12 
" 

" 

·---·---· ·--- -·-·---- ----·--- .. --.. ·---.. ------· 

N..a Sl1vi111 pasпjaciшi! ispod 
Zvezdare kod V. Vracara 

... ----.. --------.. --·----
Kod КаrаЬшше, па раsпјасiша 

1 

:+ + 
1 

-\--1 
;+ + 
1 

+ + 

vгlo 
'+ + ша!,Ј I 
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Vrste 1 lzymus"a iz 
okoliпe Beogтada 

(odгedio је К. R о 11-
11 i g e r) 

OPIS ST ANIST А 

--ii Maгsclzall,_ia-,-ltl-s--'-----------------'----,·-~I --

13 W. vаг. belgгaden- Na pas11jaci11a kod Visпjice шпоgој + I,' + 
sis R оп п. 

- ----·--------' ~- ·-------··-··- ·--·--·-···---·· ·-·- 1-- -

14 

15 

U proredje11oj sшлi kod Kalн
djerice 

U рrогеdјепој l1rastovoj sшлi 
kod Lipovice 

.. 1 + 1 + 

vrlo 1 1 + 
malo 

-------- --------------------- -- --- -
Т!z. Marc!zalliaтшs 

16 \1/. vаг. steлocladas 
R о 1111. 

Na sнviш 
Vis11jice 

pasпjacima kod ! 
шпоgо + + 

1 

------------------- -
1 /1. Maгsc!zalliamzs 

17 W. var. long-ijolius 
(L у k а) R о 11 11. 

Tlz. paлnonicus All. 
vаг. eu-panтzoлiczzs 
R о 11 п. 
----------- ~---

Т/1. paJl!lOlliCllS А 11. 
19 var. Ceглjavskii 

R о 11 11. 

Т!z. glabrescens W. 
20 var. serpens (Ор i z) 

R о 11 п. 

')1\ · Th. g-faЬt'escens W. 
- vаг. поv.? 

1 Na peskovi'Loj padi11i ol)гas]oj 
zeljastim blljkaшa kod V. Vгa
cara 

'vrlo '-1- + 
шпоgоl __ 

Na !еsн gгеЬепа Dнbokog Dola 
kod Visпjice н C!zгysopogone~ 
tzzпнz · 

vrlo 
ша!о 

-1-

-----·--··------- ----·-
Na lesн gгеЬепа Dнbokog Dola 
kod Vis11jice 11 jako ispaseпoш шаlо 
C/zгysopog·oлetum-u 

-1-

--------------
Na раsпјасiша izпad sela Vis-
11 jice t 

-----------~- ----- --

u ргогеdјепој hrastovoj (Qиег- 1шnog) 
cetum conf'ertae-ceпis) па I 
gгеЬе1ш н Коsнtп jaku 
------------- --- --·-

Т!z. glab!'escens Vl. 1 Na реsсапој padiпi V. Vга-
22 vаг. ett-g-fabгescens I сага prema sel11 Mirijevu оЬ- шаlо -1-

R о 1111. гasloj zeljastiш Ыlјеш 
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~~ - щш,,1'>"-~ 

-" 
Vгste Тlzyrnus-a iz '§ о о " ~;.,. ' .и -с, 

с; ~"' okoliпe Beograda 
STANISTA 

,,, 
~~ l•):::a OP!S " ;"iJ u' ~ g ( odгedio је К. R оп- "' "' -··~Ј:!. ':;f,;,-

2Е ""' п i g е r) "" н -с, 
щ-.::, Ql'I ::d щ 

--
Т!z. g:fabгescens w. Gајепа t1 Botaпickoj Basti (iz 

шаlо + 26 vаг. agathop/zy/lus Kosнtпjaka) 
R о 11 п. 

- ------·---- --·-·-·----··, -··-·· ------ ·- --
Тlz. moesiacus V е 1. Na pas11jaciшa V. Vracara pre-

пшоgо + 27 vаг. suЫsoplzylus 
ша selн Mirijevн 

(Во r Ь.) R о 1111. 
- ... ----··-- ----

раsпјасiша izпad sela Vis-
1 -1-

Na 
ша!о 28 Т!z. moesiacus V е 1. *) ~1jice - --~------------ ---- - -

Тlz. moesiacus Vel. 
\'Г[О + 29 var. snЫsoplzyl!us 

" шаlо 
(В о r Ь.) rz о 11 п. 

- -- ---- ---
Т!z. austгiacus 

" + 30 Ве г 11 h. " 
--- -- ----

Gaje11a Botaпickoj Basti iz t1 
+ 31 

Visпjice) . 
" Cipka koc\ sela 

----- ---
Gајепа Ll Botaпickoj Basti (iz 

+ 32 . 
" Upka) 

- ----- ---- - --
Okoliпa Beograda (lg. Ј. Рап-33 . + " cic, VII, 1870) 

D) "Оlше S!ieldrLiscп" рrсша К. Г~ о 11 п i g е r-н (priшed !)а пз etil(eti) 
Mcdjнtiш sн оне koпstatovaпe i О\ (!е, 
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, л. 1 

Микрос1<опски преглед 24 хербарска примерю1 рода 

Thynшs-a из Федеративне Народне Републике Југославије и 

ра:зличитих земаља Европе, које су одредили Вг а l1 п, Ра п

с i с, О r есе s с ll, Бог Ь а s, Ба еп i t z и R, оп п i п g е r показао 
је да с~мо један примерак "шумске" форме (Tl1. pнlegioi(ies 
L.) из Хрватске нема уопште ових главичастих жлезданих 

длака. Сне остале ма}ье врсте Thynшs-a (Th. Marschallia11t1c;, 
Th, glabresceпs, Тhупшs ptlш1011ic11s, Th. шопtаш1s, 1Ъ. !апщ,;i
поsнs, Т11. hirst1tt1s, Th. Fr6hlichia11нs, Th. sшleiicнs(?), Th. clai
шaticнs, Tl1. \1illost1s, Th. Lovyaпas и ТЬ. seгЬic11s) су имале ду
гачке и кратке или само кратке главичасте жлезд1не длаке 

и то од врло много до врло мало. Овом приликом је било 

такође констатовано да ТЬ. раппоniснs А 11. ( одредио је В и1-

н 11) са Вршке Чуке у Србији има на петељкамя цвета вр·rо 

много ду1,ач1<их и кратких жлезданих дюша, а ист11 врста 

(одредио јЈ' тако!Је Вг а tl 11) са ЈЬесковика у Срби;и и:VЈа 1,рло 

мало и то само кратких жлезданих длака. 

Очевидно је да се примерци исте врсте а различит;.> 

екологије одликују бројем главичастих жле:щяних длачица 

са дршкамя. Примерци са ксеротермнијих станишта имају 

више жле:-щаних д/rачица. 

"Степс1<е" форме одлш<ују се упадљивом д,,лакавош!1у 

\11иш11а. Једне имају лисну плочу длакаву, а друге само uo 
Гласник Н 3 g 
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неколи~<о дугачких дтша на лисној дршци. Запажено је 

било и то да код неких примерака са голим доњим лиш!'1ем, 

·горње (у региону цвасти) је често са длаr<qIЗОм лисном плочом. 

У вези с тим били су тако!1е прегледани сви примерци 

из таблице 1 и било је установљено јако вариран,е длака

вости код чашице, гiриперака и доњег лишЈ1а (Таб. 2). 
Длакавост чашице приперака и листа у свим овим пре

гледаним случајевима очигледно стоји у вези са екоЈ10ш1шм 

приликама станишта. ,, Степске" форме реnгују доста брзо 

и упадљ;-~во на промене живота. Највише су длакаве "степ

ске" форме, док "шумс1<е" су најмање. Од "степских" су 

. опет длакавији они примерци који расту пQд изразито ксе

ротермним приликама, тј. на јако инсолираним и потпуно 

отвореним стаништима. Ипак има и таквих случајеnа да гола 

и длакава форма живе испреплетено на истом месту. Доц

није било је у баштици Природњачког музеја опажено сма

њивање длакавости код иначе јако длакаве "степске" форме, 

Th. pannoпicus .А 11., а код друге, Tl1. glabresceпs W i 11 d . 
. обично голе форме напротив повеi1ање длакавости. 

У музејској баштици био је посаl1ен лети 1943 год. је

дан примерак мајчнне душице, која расте дуж друма од 

Новог гробља за Опсерваторију (Звездара). То је била форма 

Th, glabresceпs \V i 11 d. Код ње је 'било констатовано да 
средње лишi1е има по неку дугачку длаку дуж лисног обода 

и главног нерва по наличју, а приi1ерци су били потпуно по

кривени видљивим дла1<ама ( сл_. 2). 
Овај примерак се за 5 година јако намножио и на јед

ном од њих била је 1948 године·'riађена грана, која није ли

чила на остале. Њено стабло је било више длакаво а длаке 

су биле дуже него на другим гранама. Доње, а не сам.о 

горње лишi1е било је са дугачким длакама по ободу и на 

наличју (а не по -лицу) углавном дуж нер::ша. Ситне, Ј1упом 

добро видљиве длачице биле су дуж обода .и на лицу. Лиде 

је имало само по неI<у ситну длачицу или је бНЈIО потпуно 

голо. На наличју лиш1'1а дуж нерава са лупом су се виделе до

бро развијене, али ниске длачице. Према 1'оме· длаI<ава грана 

није никаква "вегетативна мутација", јер овде· нема ничег 

новог до јаче развиi1е, веi1 rюсто1еlшх длаr<а. Посматраље у 

1950 години није се могло спровести, пошто је овај приме-

, paI< после пресађивања у проле!1е 194~ године угинуо (сл. 3). 
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Чашица може да буде Таблица ~ 

скроз са дугачким длакама (код 

једних више, код других мање) 

са дугачким длакама само на 

трбушној страни 

Без дугачких длака 

код свих примерака осим број 

1, 2, 3. 

код број 1 и 3 

1 код број 2 

Приперци по ободу лица могу бити са iЗрло ситним, оштрим, 

под лупом добро видљивим длачицама а 

по лицу и наличју са дугачким 

длакама 

или само до полозине и мање 

са дугачким длакама 

или само на лисној петељци са 

дугачким длакама 

код примерака број: 4-8, 10-15, 
17, 24, 26. 

код - број: 3, 20-33, 25 

код - број: 27, 28, 29. 

или без дугачких цлака уопште I код -- број: 1, 2. 

Ово би одговарало закону Заленског, по коме су код би

љака горњи делови ксерофитније грађе (длакавије) од доњих. 

Доње липЉе по лицу и наличју може б,1ти са дугач

ким длакама, а по ободу лица са добро видљивим под лу

пом ниским, оштрим длачицама: ,-од примерака број 18, 19, 
30, 31, 32, 33. 

Доње лиш11е може бити по ободу лица са добро под 
лупом видљивим ниским, оштрим длачицама и са дут1ч1<1,м 

длакама на петељци и на ободу у доњем делу лисне ПЈ!(пе 
или само на петељци: код примерака број 4-7, 10-12, 14, 15, 
17,,24, 25. 

Доње лишће може бити по оЬоду лица са једва под 
лупом видљивим оштрим длачицама, а са дугачким на лисној 
петељци и на ободу при доњем дел.у Јrисне плоче: код при
мерака број 1-3, 20-23, 26-29. 
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Осю~ променљивости у погледу жлезданих длачица и 
д·r·ша~:зости код биљаI<а мајчине дуuнще, у Оi<олини Београда 

било је опажено да неки причерц;1 ю11ају (доста ретко) беле, 

а не црnеню1сте I<рунице, и да је код неких нримерака лишhе 

Брло слабо назубљена, а нс ч:наьо као што је по правилу 

код веhине. То је утврд110 још P_onпiger, стаnљају!1и при

медбу поред једне "степске" форме Т\1. glabresceпs \1/ i 11 d. 
из оI<олине Београдя. да "klei11e Zah11cl1e11 ап сlеп Вl:Шеrп 

kошшеп bei Tl1yшus l1ieг uпd da vor, !)esoпders ансl1 bei Т11. 

pulegioides ". ДаI<.чс назубљеност ,писног обода јавља се уоп

ште код свих форми, јер је Tl1, pнlegioides "шумска" биљка. 
Величина "степских" примерака мајчине душице под

ложна је ја[{О променаiш1, као и величина и облик њиховог 

листа и начин растења стабла и бочних грана (усправно или 

оборено). На стрмим утр1н~ама-испашама у колико уопште 

могу да се одрже на њима биљке мајчине душице, оне су 

увек закржљале. Оне югледају rшо кепеци са најмањим ЈIИ

стовю1а и цветовима. На добро развијеном земљишту, обрас

лом ниски:,л: Chrysopogoпet\Ш1·0M, на I<ојима се вршила уме

рена испаша, мајчина душица је у врло добром стаљу. 

Мајчина душица на стрмим нагибима слабо обраслим дру

гим биљкама је најбујнијег пак раста (са растреситом под

логом - лес код села Биш1ыще и песак код В. Врачара). На 

пешчаним падинама В. Врачара претставници Thynшs-a су 

веhином врло крупни и усправног раста. 

Из оног прегледа се види да се ту не може говорити 

о неком индиферентном варирању, јер ю.весне морфолошке 

особине мајчине душице и:=, Оl{ОЈiине Београда су очигледно 

везане за одређене еколошке моменте. Исто тако неверо-

' ватно шаренило облиI<а мајчине душице у београдској око-

лин;1 не може се тумачити 1~10 последица удаљене хибриди

зације, јер се ради о ме!ЈУсобном опрашивању јединки 

сродних популација, које треба да имају исту или маl{ар 

сличну "генетичI<у" основу. Онда ово није меlјуnрсна хибри

дизација, 'него редовно опрашивање унутар једне алогамне 

или I<сеногамне врсте (у овом случају збирне). 

Све форме Тhушнs-а у околини Београда се каракте
ришу следеlшм заједничI<им особинама: 

1) Стабла су привидно пузеi'1а (plaпta pseнdorepeпtes) 

тј. главно стабло је мање или више положено и даје бочне, 
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прошлогодишње усправне гране, које се завршавају цвз.стима, 

а овогодишње гране су оборене уз земл1у или полуоборене. 
Нема основне гране, која непрестано расте и која је увек 
стерилна, веh С1?_аю1 грана је идуhе године фертилна. 

2) Цваст је главичаста или збивено - цилиндрична или 

испрекидано - дугуљаста. 

3) Стабло је у горњем делу близу цвасти маље или 

више четвртасто. 

4) Лист ~1ма истакнуте бочне /нерве, који се благо лучно 
савијају, а љихови завршецУI се удаљавају од обода, и не 

спајају се у заједнички нерв обода (пervatшa сашрtоdгоша). 

5) Стабло, лист, чашица и круница имају крупне п~о
снате, седеhе жлезде. 

6) Дугачке и кратке мртве . длаке (њихова површина 

није глатка, него је избраздана кратким цртицама) и живе 

жлездане кратке (двоi'1еличне) И дугачке (од три И више ће
лија) главичасте дла~<е наlјене су на свим делови:-,;а, али у 

различитом броју. 

Шест група ових упадљивих морфолоrшшх осо 5и на 

нису квантитативно исто"етне код "степских" и "шумских" 

форми мајчю~е душице у околини Београда. Наиме, уоч.rь:-ше 

су разлике у облику и величини стабла и грана, у њи;х:о.,ом 

положају у простору, у граlји фертилне гране одмах испод 

ц!Засти, у облику и величини лиш)н,, у величин'1 чашице, :;у 

степену длаканости и распореду длака стабла, листа и ча

шице а изгледа и у биологији. 

,, Шумске" форме претстављnју данас у околини Бео

града групу, која је местимично богата јединкама, али је 

ипак у стању несумњивог опадаља и сигурно ће је нестати 

заједно са неминоuним ишчезавањем шуме у оr<олшш Бео
града. Можда је ова група овде и најстарија, јер су шуме 

у недаnној прошлости београ,11;ске окоЈшне доминирi1Ј1е, а да

нашње брдске "степе" просторно су мла11ег порекла. 

За све београдске облике прве 1-руне карактеристично 

је да имају полегли надземни (неукореrы·1ш) део стабла не

знатне дужине према усправном и да цветају све до мразева. 

Стабло им је, нарочито при врху, испод· цвасти изразито че

твртасто са оштрим ребрима, кратким на ниже савијеним, 

ре\Је са нешто дужим и слабије савијеним длачицама дуж 

ребара, а ретко и између љих, то је група Goпiotгichi од 
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D 
1?5 

Сл. 4 

Во r Ь а s-a (Не g i). Затим је горње Jrишlle у овој групи на 

уочљивим петељкама и заједно са доњим никад није линеарно. 

Чашица- је 2-3 шш. (3,5 шш.) дугачка, гола или са ређим 

длакама, нарочито на трбушној страни, њени су горљи ши

роки зупци голи'или са неприметним, ситним длачицама. Ме

ђутим доњи, узани су увек са много упадљивих, дугачких 

и кратких длака. Цветна петељка је свуд наоколо са крат

ким длачицама (сл. А). 

Ове "шумске" форме у qморама Средње Европе (Не g i) 
и Балканског Полуострва (R о 1111 i g е r, Ст ој ан ов - Ст еф а
н ов) стављене су у засебну •врсту, у Thyшus pulegioides L., 
као маља врста у оквиру линеове збирне врсте, ТЈ1. Serpyl
lшn L. Ова шумска врста, Th. pulegioides L., распада се на 
Балканском Полуострву такође на неколико подврста (R о 11-

11 ig е r). Једној од њих, наиме ssp. шontaпus (W. К.) R о n 11. 

одговарају, сви примерци мајчине душице из групе "шум

ских" форми. 

Примерци ове групе су очигледно везани и то не само 

у околини Београда, него свуда на Балканском Полуострву 
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и у Европи 3а станишта у светлим шумама или у љиховим 

дериватима. 

На 1 а с s у наводи за Грчку да се Т\1. шопtапнs W. К. 

('Љ. pнlegioides S. S.) ј~вља "i11 sнbalpiпis гarissiшe". Према 

Ст о Јанову -Стеф .ан ов у (29) овај Тl1упшs расте у Бу

гарској у храстовим шумама и на "лrшадама", нарочито у 

брдским пределима. Ада~овиl1 каже за мезијску област да 

је Tl1ymнs 111011tапнs \V. К. везан за одре!јене шуме, за шиб
љике и за, брдске ливаде. Сличног је мишљења и Ве с k. 

Према Хорвату у ~штњаково-кестеновим шумама (Queг

ceto-Castaпetш11 croaticш11) Хрватске имамо такоlје неку под
врсту od Тl1ушнs Serpyllt1111 L. То је вероватно тако!Је ssp. 
шo11tam1s. Подаци са терена из Србије и из Македоније го

воре прво да "шумска" форма мајчине душице све више и 

више нестаје према југу (она је знатно ре!;а у Македонији) 

и да је заступљена поглавито у светлим шумским фитоце

нозаrv~а или у љих о зим дериватама. Руд с к и сматра ову 

форму у Шумадији као својствену врсту свези eestнcioп val
lesiacae, чије асоцијације имају изглед типичних степских 

фитоценоза. Меl;утим су оне ван сваке сумље секу1щарно1· 

порекла, јер постају на мl'сту уништених храстових шума. 

Осим тога Tl1. pнlegioicles ssp. шопtа1шs јавља се и у светлим, 
претежно храстовим и боровим фитоценозама. Разлика је 

само у томе да је он у њима само пратилац, а у изведеним 

фитоценозама од зељастих биљака --- градитељ, е;џ~фикатор . 

.. Ова "шу мека" форма нигде у Европи се не наводи :\а 

типске степске фитоценозе. Према Фед че нк о-Флер ов у, 

Талијеву ареал 'Љушus glabeг МД!. (Т\1. Cl1a111aedrys l:;- r.), који 
по R оп п i g е r-y --- заједно са Tl1. 111011tam1s Vv. К. припада 

Тt1. pнlegioides L., протеже се кроз сеuерозападни део СССР., 
тј. r<роз праве шумсr<е пределе. 

У раније наведеном списку врста мајчине душице, које 

су описане из околине Београда, броје1ш 2--Б припадају фор

мама из светлих храстових, у ширем смислу, шу ма брдског 

појаса. 

Сr.:ике 5 и 6 претстављају две биљке из групе "шум-. 

ских". Претставници ове групе нису једнолични, они пока-

зују такође јаку полиморфност (упореди слике 5 и 6) у по-. 

гледу величине и облика лишi'iа, дужине и длакавости лисне 
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дршке, длакавости и облика стабла испод цвасти, изгледа 

цвасти и длакавости чашице. 

L у k а је ставио у групу Мопtапi све претставнике Thy
mus-a са оштрим и длакавим ребрима из шума и шумских 

деривата средње, а делом и Јужне Европе, тј. мезо,филне 

щ~етставниI<е Th. Serpyllum L. Група Мопtапi од L у k а -е се 

састоји из 1) крупних биљака (Thymus шопtапнs W i 11 d.) 
источног и из 2) ситних биљака (Th. parviflorнs О р.) запад

ног простирања. За Th. шопtапнs W i 11 d. L у k а каже да је 

заступљен сада "uberhaнpt пш im Berglaпd vоп Siebe11Ыirge11, 
... ferпer arn Stocke der Frнska Gora ". 

L у k а супЈютно Roппiger-y у полиморфизму Тhушнs 

Serpyllнm L. у Европи, видео је динамику развоја а не уко.
чене групе, повезане само условним морфолошким аналоги

јама. Због тога је он мислио да Goпiotrichae ,(,,шумски" ста

новници) могу и треба да буду повезани са "степским". 

Јединке мајчине душице број 7 и 8 претстављају у око
лини Београда прелазне форме између "шумских" и "степ

ских", јер обликом дугуљастих и положених стабала и об

ликом лишhа, као и длакавошhу чашице (број 7). оне се у 
морфолошI<ом смислу приближавају оним јединI<ама Т\1уmнs-а 

у околини Београда, које улазе у састав чисто ксеротермних 

,, степских" фитоценоза. 
R о 11 п i g е r ове прелазне форме сматра као хибриде 

између Thymus mопtапнs и Tl1y11шs Marschalliaпus. Због тога, 
што имају црте "шумских" и "степских" форми, а ове црте 

са гледишта морганизма, су морфолошко-анатомска реали-

3ација, практично узевши, непромещьивих гена. Према томе 

појављивање различитих особина код јединке може бити об

јашњено само хибридизацијом. Међутим, као што смо видели, 

( сл. 2 и 3) код истог примерка Thyшu;s-a, чак и 
I 
различите 

гране могу се јасно морфолошки разликовати, што стоји у 
ве3и не са хибридношhу, него са индивидуалном пластич

ношhу претставника Tl1ymus Serpylluш L. 

Хербарски примерци типских и прелазних претставника 

групе Мопtапi у Музеју rютичу са Авале и3 мешовитих врло 

свет лих састојина храстових шума. Quercetuш coпfertae-cerris 

(R u d s k i), из Липовице и са гребена код Девојачког Гроба 

юнад села Рушањ, И3 уништених за време окупације проре

ђених састојина храстово-грабових шума, Querceto-Carpiпetшп 
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(R Ll d s k i), из Кошутњака исто из прореlјених храстово-гра-

бових деривата и са МиЈiи!tевог Брда код ceJia Вишњице 
опет из деривата мешовнтих, вероватно, храстово-rраriо

вих шума. 

Друга група мајчине душице (Thyшus Serpyllшn L.) у 
окоЈiини Београда претстављена је огромним бројем морфо

лошки разноврс1·их облика. Зэ њ·-1х је заједничко и каракте

ристично да је фертиЈiно стабло испод цвасти сву да нaoI{OJIO 
''дЈiакаво, а није оштро ребрасто. То је морфолош·,а група 

HoloiricЬi од Во r 1) ri s - а (Не g i). Њени претстаrшици никад 
не уЈiазе у састав шумс1,их биоценоза или 1ъих0Dих дери

вата. Они насељавају најсувља и шзјосветљевија станишта 

брежуљкастог подножја и брдског нојаса, обраслих зеља

стим групацијама степског типа и саставл-,ају посебну не 

само морфолошки, не·го и еколошки добро обележену групу 
Colliпi од L у k а - с (Не g i). Од 34 форме Т!1у1ш1s а напеде
них у литератури или одреlјених у хербарима из· околине 

Београда 27 припадају овој групи Colliпi. Примерци ове 

групе из музејске збир1,е поювују јаку променљивост у по

гледу грађе стабла и листа и љихоuе ЈЈ)IШ<авости. Стабло 

може да буде скоро потпуно усправно и његов оборени део 

је свега неколико сантиметар:: дуl'ачак или је обратно стабло 

полегло целом својом дужином, а усIIравэв је само заврше

так и бочне гране. На пресеку је стабло четвртасто или 

скоро округло. У 1rогледу длакавости ово је мање-више на 

самим странама а никад само дуж ребара ( сл 9-20) длакаво. 
ЛишЬе јако варира: једни су шароко елиптични, Јiан

цетасти, а други узано елиптични, ланцетасти, линеарни или 

шиљасти, од 5 до 20, pelJe више миЈшметарп дугачки, веhи
ном голи, а pelje дшшави. Горње и средље лишi1е фертил

ног стабла мало се меi)усобно разликује (сл. 9~20). 
Длака има неколико врста: једне су више11еличне и на 

врховима заоштрене, а друге су једr10}1еличне, тупе или јако 

проширене као буздован. Све су оне са рапавом или као са 

ситно избушеном површином: једноiiеличне су у круничној 
цеви и на лицу листа, а вишеl1еличне споља на I<руници и 

на свима осталим деловима биљке. 

)Клезда има такође две врсте: једне су више1'1еличне 

(hелије су растюреl1ене у једној равни), крупне, округле и 

седе11е. Оне су на стаблу, лишl1у, чашици и круници. Друге 
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су од две и више hелија врло ситне, дугуљасте, а налазе се 

и на свим деловима стабл,а; листа цвета. Од 29 про@а узе
тих од различитих биљака свака је цветна петељ1<а имала, 

ове ситне жлезде ( сл. 14--16). 
Чашица је чеџ~l1е цеваста или цевасто-левкаста, pelje, 

је" широка, звонаста, од 3 до 3,5 шш. дугаt!ка, а pel7e до 4 
или нешто више (сл. 9--13; 17-20.) 

Група Colliпi је ксеротермна. У њој су заступљене биљке 

са јако издуженим полеглим стаблом, са дугуљастим, често 

врло смањеним листом и са изразитом длакавошI1у, нарочито 

чашице, приперака и стабла. Ова група је подељена у читав 

низ "врста" на чисто морфолошкој основи, која често нема 

никакве везе не само са географским (налазиште) него и са 

еколошких (станишта) ареалом. То је потпуно разумљиво, 

јер се уобичајило да врсти прилазимо сасвим упрошllено, 

сматрајуЬи да сваки с1<уп јединки са СЈшчним, ,,константним" 

в 
Сл. 14 

дугуља·стог облика. 

01<0лине Београда. 

особинама претставља врсту. Због тога 

се дешавало са Tl1y11111s-oм, слично као и 

са Viola, да су примерци.од истог бусена 
011исивани као различите врсте. Од 34 
форми из ранијег списка 29 претстављају 
ксеротермне форме мајчине душице. 

У груни Colliпi се лако издвајају че

тири морфолошке подгрупе: једна ( сл. 9 
и 14) је од усправних (plaпtae subeгectes), 
најкрупнијих примерака, са голим вај- , 
крупнијим лишl1ем овалног облика (личе 

на Montaпi), друга (сл. 10-13 и 15) је са 

врло дугачким, пузеhим стаблом (plaпtae 

s111Jгepe11tes) са дугуљастим голим средње 

величине или ситним лишllем, тpelia ( сл. 
16-18) је такође од пузеhих примерака, 
али са потпуно длакавим лишliем и че" 

тврта је (сл. 19, 20) подгрупа, са усправ
ним (plaпtae s11beгectes) стаблом и.са дла
кавим Јшпlilем средње величине и више 

Она је најслабије изражена у флори 

Група Colliпi очигледно се налази 

развоја и то у смисЈtу нрилагоlјавања на 

у пуном јеку свог 

ксеротермне, а ве 
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мезотермне прИЈIИI<е живота (од свију прста европсI<е мајчине 

душице само једино маI<едонски ThyшL1s Oel1111iaш1s R о 11 п. et 
S о s k а прилагоl3ен на живот директно на стално влnжној 

подлози). Изгледа да група Colliпi раније завршава цветање 

од Мопlапi . 
. Ове четири подгрупе Colliпi у еколошком погледу се 

не разликују оштро. Очевидно су опде у питању еt{ОЈIОшке 

приюше микроре.ъефа, које нису упадљиве. Једино се вид

љиво издвајају станишта прве подгрупе, која ·претстављају 

слабо обрасле пес[{овите или лесне усе[{е изыеlЈУ Вишњице 

и В. Врачара. У вези слабе еколоuше диференцираIIости ста

ништа ове подгрупе се тешко рззл:.·шују и морфолошI<и. 

Ве!ш број морфолОШ[{КХ прелазних облика повезује ме

ђусобно ове подгрупе та[{О, да се још не може говорити о 

љима као о .збирним врстама у обиму Ро 1111 i g е r - а (23). 
Поједини пример1~и узети потнуно изоловано могу се ипа[{ 

морфолошки разликовати, што је и оправдало досадашње 

објављивање нових прста. Јvlеi1утим н:1 самом тepcIIy, посма

трајуhи испреплетеност ре.љефа, зел-1љишта и нэчина иско

ришhавања станишта уствари видимо на малом простору 

изнад Вишњице различито морфолошко реаговање, а не по

следице хибриди:зације. Ови:v1 rюјмом као и пој;VLом лшграције 

сувише је много спе1{улирано. Д:1 се от~<лонн опасност по

Сл. ] ·ј 

требе :т признаљем наслеlјивп.ња сте-

ченог ишло се путем тумачеља очи- , 
глсд;шх морфолошких .,,прелаза" хи

бридизацијом тј. комбинирањем раније 

постоје!шх особина. Због тога је само 

морфолошка [{Јiасификација била у ста

љу да рашЧЈ(ани групу Colliпi на при

видно самосталне "врсте" одузимају!ш 
свакој интермедијарној форми тако ре

hи "право гра!ЈанстЈа" на значај у си

стематици. 

У след тога је систематика прет

ставника Thy11111s-a из ове групе била 

веома замршена. Многе љене форме· 

су описиване као самосталне "врсте", 

понекад под различитим именима. Об

ра!Јивачи том приликом уопште нису водили рачуна о томе 
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да имају посла са жиБим "географским творевинама", а не 

са независним морфолошким, затвореним у себи групама 

биљ" ка. 

Иако је група Col!iпi јако полиморфна она у околини 

Београда нпак претставља сродне популације, као и наши 

претстэ.вници Moпtani, с том разликом да су последњи мање 

полиморфни. R о 1111 i g ег (23) међутим рашчлањује групу 

Co!liпi чак и из околине Београда на неколико самосталних 

врста у рангу Th. pulegioides L. "1 што би се могло оправдати 
једино тиме да у природи нtма ни две потпуно сличне биљке 

исте врсте. 

Задатак систематичара није у што веhем морфолошком 

рашчла~-ьивању, него у откривању и код видљиво различи

тих биљака нечег заједничког тј. у обједињавању сродних 

биљака. Сродност није нешто метафизичко или апстрактно. 

Она је потпуно конкретна и претставља истоветност цело

купне (узете и са гледишта њене историје) биологије врсте. 

Биологија се не може реализовати код биљака истоветног 

порекла различитом грађом и морфологијом. Оне 1'1Юрају 

бити код сродних врста углавном. сличне. Наравно да по

след1ъе није правило од апсолутног значаја, јер је .кон

вергенција у стању да јако "замрси конце" сродности, због 

чега се у морфологији и анатомији чак и код несродних би-' 
љака појављују сличне црте. Заиста неоспорну и блиску 

сродност имамо једино приликом гајења чистих лини'ја. У 
свим осталим случајевима ни серолошка нити кариолошка 

метода нису у стању да даду више до хемиске или карио

лошке .сличности, тј. исто што и анатомска или морфолошка 

анализа. Сваки од ових начина засебно не може да одлучи 

шта је сродно, а шта није. IVlopa се прибеl1и узајамном про

веравању, што су доследно спроводили V/ettseiп, Кома

р ов, Ст ој ан ов и други систематичари у последње време. 

Моl-?фологија, анатомија и гарнитура xpol'lroзo,лa код извесне 

биљке морају се одразити у њиховом ареалу и у њиховој 

екологији. Свака посебно узета морфолошка, анатомска, ка
риолошка, географс[{а или екоnошка метод1 нису у ста.њу 

да реше питање сродности, јер је она и сама ко;vшлексног 

смисла. 

Свака врста према Дарвину претставља ве!ш или маљи 

број дивергентних серија, група или редова еволутивног раз--
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виhа, а не хомолошких и очигледно паралелних редова Ва

в ил ов а. Пре~,ла томе је у њима немогу!tе очеюшати потпуну 

морфолошко-анатомску подударност. Еволуција је вечита ди
вергенција. Она је последица поступног прилагоlја~зања. У 

вези с тим све особине и оне најудаљеније разликују се само 

квантитативно, ако су у пита~-ьу једи1-l!{е исте врсте. Сваки 

њен индивидуум, је оригиналан и јединствен (Ли сенко). Он 
не понавља родитеља или родитаље, него увек претстарља 

нешто ново. Међутим с друге стране он је развојно везан 

како за родитеља или родитеље, тако и за своје потомке. 

Његови родитељи, он сам и потомство сачињавају једну ево

лупшну или развојну целину юзантитативно различитих је

динки, а не скуп истоветних јединки на одреl1еном простору. 

Раније су били наведени подаци морфологије појединих 

претставшша групе Colliпi, из којих се види да ни у једном 

случају немамо квалитетних разлика, и да меЈ1у крајним мор

фолошим типовима постоје низ прелазних облика. Ове мор

фолоuше _разлике очевидно стоје у ве:зи са неприметним за 

наше око еколошким разликама у микрорељсфу. Према томе 

морфолошко шаренило групе Colliпi иде паралелно са раз

новрснош.hу терена. 

Најмање · су заступљене у флори 01,от-111е Београда 

крупне и високе форме мајчине дуrлице. Оне се разликују 

дужином усправног стабла и ве:1и,1юю'.1 лиш!1а, а расту 

искључиво у ксеротермним степским травним фитоценозама. 

С пешчаних падина Великог Врачара испод астрономске 
опсерваторије а према селу Миријеву потичу највеlш при

мерци са усправним до 35 см" а врло кр~1тrшм полеглим 

стаблом. Лиш1'1е је I<од њих 8-20 111111 велико. Остали при

мерци са леса или са кречњака I<o;~ Вишљи11.е, код Карабурме 
и Кошутњаку и на Бањици иыају усправно стабло до 20 сш 
и лиш!1е од 15-20 111111 дугаспо а од З-8111111 широко. 

Примерак са успраш1½м стаблом дутзчким до 18 ст и 
са врло дугачким полеглчм стаблом, чије је ЈIИшье 7-13111111 

велико потиче са Карабурме (сл. 9). 

Осим ових постоје још ![р,шерци са усправним стаблом 

високим такође до 20 сш, али са још мањим лишhем. На 
.11есу код Лаудановог IJJaiщ1 (Велики Врачар) и на кречњачким 
нагибима близу Немачког гробља у t{ошутљаку на!јени су 
примерци ове мајчине душ,ще са лишt1ем свеr)'а ДО 10-12 111111 
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дугачким и до 3 mm широким. Исто тако постоје јединке са 
око 10 111111 дугачким и до 2 111111 широким лиш!н:' са креч

њачких пади113 1<од Кијева, Рипња, Uветконог Гроба, Топчи

дерског Брда, Липоrзице, -Калуђерице, Ташмајдана и Кале

мегдана, са утрина поред Старог Гробља и са пешчаних па

дина Великог Врачара одакле потиче и највеhи примерак. На 

једној хербарској биљци са ових пескова са најситнијим 

лишhем нађено је ипак лишhе до 20 111111 дугачко и 5 111111 

широко, што говори о њиховом индивидуалном и повреме

ном варирању. Дужина успраююг стабла и величине лишi1а 

изгледа да су последице утицаја исхране (врло дубоко и 

растресито земљиште) и јачине бочног осветљења у вези како 

са експозицијом стаништз тш<о и са висином и покровношl1у 

зељастог покривача. При;11ерци Thyшus-a из групе Colliпi са 

високим, усправним стаблом и крупним листовима познати 

су били под именом Тhупшs Marschalliaпus W i 11 d. у оквиру 

Линеове збирне врсте 1'11. Serpyllu111 L.- IZoппiger (23) раш
члањује Th'- Marschalliaпus W i 11 d. према величиiш стабла и 
лишi1а на веhи број варијација, што се може чинити до бес

коначности. 

Примерци Tl1yшus-a 

из групе Colliпi са дугач

ким полеглим стаблом и 

кратким усправним гра

нама или наставком г лав

ног стабла највише су за

ступљени у флори околине 

Београда. 

Све падине у околини 

Београда, осло60!1ене се-

ч ом и сталном испашом 

од шумског покривача и 

обрасле веh травним фи

тоценозама типа С hryso
пogoпetum-a, садрже ове 

поле,гле форме у свом са-

10 

р-
ставу као сталне или врло Сл. 16 
честе чланове. Они су још 

више полиморфни него претходни са дугачким усправним 

стаблом. 
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Сви прегледани примерци имају, како је то било веЬ 

раније спо1.rенуто исf<ључиво само привидно пузе!1а (pseшio

гepeпics) стэбла, јер ct њихово главно стабло увек 

завршава цв,:стима тј. фертилно и ограниченог је растења. 

Код беогрядских примерака увек се појявљује испод глав

ног сгабла, које се почеЈIО веl1 усправљати, ново стабло. Оно 

1тставља, растење положеног стабла исЈrед чега се добија 

погреrлан утис::ш, као да је главно стабло неограниченог 

растс:ьа. Уствари се и оно доrщије усправља и цвета, што 

се види по ш1шим примерцима. Због тога неки такви (сл. 11) 
при:v1ерци Т!1у1ш1s-а из околине Београда са пузе!шм стаблом 

бит1 су погрешно смат·Ј)юш 3а Th. шoesiacl!S V е !. У справне 
гране опих полеглих Т11ушнs-а су до 12 сш дужине, изузев 
неких примерака са. песка код В. Врачара, где су оне преко 

17 сш дугпч!{е. Напомињем да са песка код 13. Врачара по
тичу и најве!ЈИ у погледу стабла и величине лиш!iа примерци 

ус11раввог Т11упшs-а. 

Друга и доста упадљива особинама ових Т!1у11шs-а је у 

веЈшчшш лишЬа. Оно је голо, веhином дугачко, узано-лан

цетасто или елиптично или објајасто и до 18 сш дугачко. На 
биљкама са узаним, дугуљастим Јiиш!iем могу се наlш ипа1< 

листови и еЈiиптичног облика. Стабло и чашица су са ду1'ач" 

ким длакама. Изузетак чини један хербарски 11римерак са 

северних огоЈiиЬених падина Кошутњака (сл. 10), чија је ча

шица по леђима гола. Овај примерак R о 11 п i g ег је издвојио 

као нову варијацију (на етикети). 

Претставници Т!1упшs-а са врло дугачким и полеглим 

стаблима и голим листовима јако су заступЈьени у београд

ској околини у фитоцено:~ама од зељастих биљака, почев од 

села Вишњице, па преко оголи11еннх падина на Авали и l{о

nионе ~код Рипаљској тунела) до Топчидерског Брда и Ко

шутњака и то на кречњацима, на серпентину и на лесу. Све 

ове степске форме П1упшs-а у окоЈiини Београда биле су 
познате као многобројн(варијације од Т!1. glabresceпs W Ш d. 
и Т!1. 111oesiacL1s V е 1. 

На крају оста ју још претставници истог типа са јако 

издуженим полеглим стаблом, али са потпуно длакавим ЈIИШ

!1ем. У почетку овог чланка био је описан Tl1ymus истог 

типа у3ет директно из природе (сл. 2; и из културе на1<он 

5 година (сл. 3). I-Ьегоuо,доље лишliе бИЈrо је потпуно голо, 
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а доцније је добило л,1нше по ободу и наличју и то само на 

једној грани, а друге су имас'1е голо ча1< и горље лиullie. Ви

дели смо и раније друге прелазне облике, на пр., изме!Ју 

групе fЛ011ta11i и Coliiпi. У с1<лопу скроз дла1<авих Colliпi 
имамо биљке како са нешто више усправно развијеним стаб

лима и дугачким циЈ1индричним l\Вастима, тако и са врло 

дугачким полеrлим стаблима и за главичастим цвастима; 

затим како за ланцетастим, дугачким, тако и cn кратким 
објајастим Јrишhем. Ст26ло, чашица и све ЈiиuЉе су обрасли 

дугачким длаЕама. Стабло је та1<ође C3NIO приnидно неогра

ниченог расте1и. Према томе у њима имамо исте само с1<роз 

длакаве облике П!,)етходног типа. Ови длакаuи примерци се 

јављају у истим фитоценозама типз. Chrysopogoпotшn-a. Из-
• / :1 

дваЈати их на терену од примерако. са голим доњим лишнем 

је немогуt1е, јер често расту директно у мешовитим збиве

ним групицама, једни поред других. Ближим посматрш-ьима 

и пажљивим раздвајпњем читавих примерака било је конста

товано да у ствари постоје засебно биљ~<е са г:~отпуно дла

кавим и засебно са голим лиш11ем, а не једна иста биљка са 

длакавим и голим доњим листовима. Ова длакавост ~шо кон

станта особиi1а потпрђена је од стране Т. S о s k е у његовим 
дугогодишњим културап,а у Боташикој башти. Поред тога 

је он ипак тврдио, ,,да се 1'11упшs-i у култури јако мен,ају". 

Посматрање на ТЬушt1s-у у баштици Природњачког музеја 

(1943-!'948) то тако!1е rютврlјује. Према томе је ова особина 
у истој мери "констi1нтва" као и длакавост и обЈЈик стабла 
испод цвасти, усправност и дужина његова, количина и ра

според жлезданих длака, ю,аюшост чашице, облик и вели

чина листа и остало. Све ове особине јављају се унутра 

једног комплекса сродних група тј. овде се ради о сродним 

поколењима (популацијама\ која јон1 нису далеко одма~<ла 

у својој биолошкој юолацији, због чега и не могу бити про

глашена за збирне врсте Thymt1s-a од Roппiger-a (22). Веро-

ватно да се претставници свих различитих облика Тl1ушнs-а 
у околини Београда лако укрштају, ПОШТО су врло сродни. 
G а m s (Hegi) је истог мишљења зо све уопште средњеев

ропске "врсте" мајчине душице. Према томе из овог при

родног сплета, нормално тј. како се то обично и одиграва 

у природи, изукрштаних потомака сродних облика може се 

издвојити безброј морфолошких "врста". Сви длака пи ррет-



М орфолошl<О·еколошка анализа рода T!1ymas из околин,~ Бсогряда 145 

ставници С olliпi из флоре Оl{Олине Београда били су описи

вани као несумњиве врсте. У последљем научном делу о 

Т11уmнs-има од Ro1111iger-a (23) они се, на пример, наводе 1{30 
Tl1. pa1111011icus А 11. (тада су са претежно усправним стаблом) 

или ТI1. austriacus Ве г 11 !1. (са јако дугачким поЈ10женом 

стаблом). 

Ови ДЈiаI<ави претставници СоШ11i су заступљени само 

у више или мање испашом деградираним (јаче осветљеним) 

травним фитоценозама типа Cl1rysopo6011etum-a изнад Виш· 
њице (Дубоки До - Мили1'1ево Брдо). Односно до сада они 

нису били нађени на десној обаЈIИ Саве и Дунава код Бео

града ван Вишњице (сл. 17-20). 

:ј: 

* * 
Узимају!ш у обзир све наведене податке и разлоге може 

се закључити да у околини Београда имамо заиста посла са 

тесно сродним поколењима, која претстављају свакаl{о и 

једну генетичl{у целину. Beh је D е С ап ci о l 1 е у 1848 го

дини сматрао да све средњеевропске врсте Т11ушнs-а припа

да ју само двема врстама: Tl1. Serpyllнm L. и Т11. pa1111011ict1s 
А 11., а R е i с 11 е n Ь а с 11 (1858) је све, осим Tl1. aщ;L1stifolius 

Рег s. и Th. striatнs Va 11 l. ставио у Tl1. Serpyllшп L. Према 
В r i q L1 е t-y (Еп g 1 е r- Р r а 11 tl) оне претстављају та1{0!7е једну 
врсту, Т11. Serpyllum L. (1897) за три подврсте: sнbsp. ovatus 
(М i Ј 1.) В r i q., sнbsp. Sегруllшп (L.) В r i q. и sнbsp. la11нgi-

11ost1s Briq. 
Један од доцнијих обрађивача рода Thythus, L у k а, за

ступао је тако!1е изричито мишљење да средњеевропске вр

сте Tl1y111us-a припадају једној збирној врсти (,,der species 
collectiva TI1y11111s Serpyll11111 L. seпs. latiss. "), пошто су поје

дине форме међусобно тесно повезане безбројним прелазним 

формама (16) Међутим је Roппiger (23) другог мишљења. 
Према њему се "у Средњој Европи, чак и при врло широ-

1{0М схватщьу врсте издuајају се најмање 5 збирних врста ('Г!I. 

pнlegioides, Marscl1aШa11us, glabгesce11s, praecox и Sегруllшп"). 
R оп n i g· е r сматра да је потпуно погрешно стављати све ове 
врсте у једну "гигантску" врсту, као Tl1. Seгpyllш11 L\ (23). 

R о 1111 i g е r је са свог гледишта потпуно у праву, јер 

он издваја своје врсте готово искључиво морфолошком ме

тощ,м. Али ипак треба признати и то да је Т11упшs Serpyl-

Гласниl< В3 10 
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lum С. с;:зчста једна јако гломазна :::бирна врста, !{Оја је веh 

Ј1южд2. прерасла обим врсте. Ако бацимо поглед на њен ареал 

(Hegi), 01ца видимо да он обухвата евразијски континент до 
ширине Тибета (осим Арабије, Индије и Индокине) на југу 

и до јужне границе тундре на северу и захвата источни при

обалс1<и појас Гренланда, Кана~.;с1<а Острва и делимично Се

верну А фри!{у. Из оnога се види јасно да Th. Serpyllum IJ,, 
није постао ТЕ'!{ у Пссткnартару. Форме које састављају Th. 
Serpyllt1111 С. формирале су се, Еероватно, још пре Квартара 

паралелно са постанком површина слободних од мезофилних 

шума, што је обична појава у планинским пределима у вези 

са веt1 поодмаклим процесом денудације. Овим, а не пове

hэвањем ксеротермности опште климе, треба тумачити по

јављивање ксеротермних елемената у Терцијару на Балкан

ском Полуострву. Исти предеЈ;и, обрасли буковим шумама, 

свю<ако не могу пружити могуlшсст одабирању ксеротер

мних типова биљака. 

Ширеље форми групе Collini безусловно је везано у 

Европи са исушю~ањем панонског и понтис1<ог воденог басена 

и са образовање1~ пространих "степских" предела. Не смемо 

занемаривати познату чињеницу да делатност човека снажно 

потпомаже овом процесу. Према свему томе данашња раши

реност групе CoJlini не може да се сматра синхроничним са 
њеним постанком. 

С друге стране, шема сродних веза изме!1у главних 

средњеевропских група ТЬ. Serpyllum, коју даје L у k а (Н e
g i), тако\Је показује, да је ова "гигантска'' врста врло ста
рог порекла, јер је јако диференцирана. Према томе R оп
п i g е r с правом поставља питање да ЈIИ стварно у случају 

са Т!1. Serpyllнш имамо посла са пет подврста тј. географ

ских раса (I, у k а) а не са пет линеоrзих врста (23). Изгледа 

да је у овом спору по среди неправилно схватање врсте, I<ao 
потпуно (морфолошки и биолошки) изоловане категорије. 

Нама су обично потребни морфолошки или биолошки хиа

туси за констатацију врсте. У оним случајевима, где наила

зимо на прела:-шост особинп, видимо резултат хибридизације. 

То је код систематичпра остатак од пређашњег статичког 

схватања врсте. Ми се пЈiашимо њене динамичности, јер како 

нам изгледа, изгубиl1.емо врсту, као реалност, а добиhемо 

само непрекидне линије њеног филогенетског развоја (Даrзи-

r: 
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ташвили). Тренутно заборављамо !{ОНцепције D а r w i 11 а о 

еволутивном развоју врсте !{ао и о етапама развиliа врсте 

од Комарова и осталих дарвиниста. Сасвим испуштамо из 

вида да врста може али 11е мора бити изолована. Врста је 

реална, али није !{алуп. Постоје младе врсте, !{Оје су данас 

у пуном развоју, и онда је теш!{О установити њихове гра

нице. Сасвим је то ла!{О у случају старих врста. 

"Нова врста .се ОДЈIИ!{ује адаптивним особинама од оне 

од !{Оје је постала. Ове особине су фи!{сиране одабира~ъем. 

Процес формирања нове врсте, !{Оја се одваја од пређашње, 

везан је за промене односа измеlју организама и средине" 

(дав ит аш вил и). Младе тј. врсте тек у формирању, по

казују најтешњу везу измеlју своје биоморфологије и ста

ништа. Та!{ав случај имамо са нашим Тhушus-има из околине 

Београда. 

Они су постали на пqлуосветљеним и на ја!{О осветље

ним стаништима брдС!{ИХ предела у доба пре Пост!{вартара 

и претстављали су две самосталне групе, Мопtапi и Colliпi, 

тј. биљ!{е полусенке и биљ!{е ја1<ог осветљења. I-Ьихови прет

ставници су се формирали у брдском појасу, тј. сви су они 

у суштини Мопtапi. Ово се потврlјује данашњим распростра

њењем претставника Colliпi, на пример, Т11. Marscl1alliaпus 

\1/ i 11 d. и Th. glabresceпs W i 11 d, на Балканском Полуострву. 

Први је распрострањен почев од банатс!{е равнице (Дели

блато), где је он заступљен великим бројем и игра у фито

ценозама врло важну улогу, до Грчке. У Македонији, на 

11ример, у околини Ђевlјелије он је нађен на једном стено-· 

витом и оголиhеном ниском брду у деривату псеудомакије, 

:1 !{ОД Кичева улази у састав пашњака од Роа ршпilа и Са-

1ех-а (силикат) на 1700 метара надморске висине, у Албанији 
1\Од села Дарде -- у дериватима мешовитих шума од букве 

11 1~рног бора, на 1300 метара висине и у Грч!{ој на Атосу -
у храстовој шуми на 500 метара надморске висине. У правцу 
11;1 југ тј. улазеhи у средоземноморску област, Tl1. Maгscrial

liaпнs се само на веlшм надморским висинама појављује у 

чнсто зељастим групацијама, а на мањим се крије у светлим 

раставим и буковим шумама. Међутим у Војводини и око

iЈ111ш Беоrрада он никад не улази у шуму. 

Тhупшs gla·ьresceпs W i 11 d. је такође распрострањен 

од банатске _равнице (Делиблато), где је_ опет најмногоброј-
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нији, па до Албаније. У Санџаку је ова форма нађена на 

кречњачким отворе1!',м падинэма, у Македонији, од Скопља 

и до јужне границе, у шибљацима и IIрореlјеним храстовим 

и букоiљ:л шумама или нн шумским пашњацима, ·на пр. на 

Бистри (1000 ;,1.) а у Алб,шији, на пр. код се.па Дарде на ого
лиi1еним пропланцима у буковој и:щанач.кој шуми под нај

веhим врхом Моруве. Као што видимо и Т\1. glabresceпs у 

средоземноморској области напушта равницу и бежи под за

штиту светлих шума. 

ТЬуmнs M:1rscl1al!ia11нs и Th. glabresceпs на југу су дакле 
мање ксеро·1,ермни према изричитим македонским ксерофи

тима и не играју важну улогу у саставу~фитоценоза, супротно 

1ы1ховом значају у вегетацији Баната и околине Београда. 

Морфолошки ове форме су такође веома сличне, а разлике 

између усправног и полеглог стабла код примерака са Де

либлата, изгледа да је резултат ис1<ључиво јачине бочног 
сенчења, тј. густине и висине склопа травног покривача (фо

то 1 - 3). 
Претставник Мопtапi, код нас ТЬ. mo11ta1шs W. К., јавља 

се такође на целом Балканском Полуострву све до Епира 

(На уе k), али према југу све ређе и то знатно pet1e него 
Т11. MarscЬalliaпнs и ТЬ. glabгesceпs. Tl1. mопtапнs никад не 

расте у отвореним зељастим фитоценозама огромног прости

рања, него у мешовитим светлим шумским састојинама. Ако 

се он појављује у зељастим фитоценозама, онда су то или 

,оголиhене стене на веtшм надморским висинама или пропланци 
усред шуме. У широј оI<олини, на пр. Охридског Језера (Ма

кедонија и Албанија) Th. 111011ta11t1s није био уопште I<онста

товЈl!-1 (Че рњ а вск и). У читаоом ћ,акедонсI<ом хербару по

стоји само налазиште 1Ъ. 111011taпas на Беласици у буковој 

шуми, где је такоl1е нађен и Th. pilisieпsis, по лишliу и ха
битусу ТЬ. 111011ta11Lts Х glabresceпs. 

Македонски претставници Мопtапi мало се одлиI<ују од 

београдских. Међутим форме Colliпi знатно више; они су са 

нешто I<ожастијим, отнорено зелении и јаче длакавим лиш

hем. Читаве биљке су светлије боје. У веhини случајева оне 

су I<ao "прелаз" уопште измеl1 у голих (glabresceпs) и длака
вих (pa1111011ict1s) претставника Colliпi. Али длаI<аве форме у 
Македонији су још јаче длакаве од Th. pa1111011icнs. Због тога 
је R о 1111 i g е i- (23) и издвојио македонске длакаве врсте у 

t 
.1! 
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засебну, Т!1. n'шcedonicus (D е g еп et U г u ш.) R оп 11., ма да 

је она раније била природније схва!1ена, наиме као Tl1. Kos
teleckyaпus var. шасеdопiснs D е g еп е t U r 11111. (Т!1. I<ostelec
kyaп нs је синоним Th. ралпопiсш: А 1 !. 

Дакле, станишта група Colliпi и Мопtапi мал; се разли
кују у средњем и јужном делу Баш<анског Полуострва, што 

гозори о љиховом ззјсдничком пореклу, тј. од истих предака 

и под истим условима. Ма1{едонске биљке, из групе СоШпi, 

према београдским, ипак су ксеротермнијег карактера. 

Доцније, расељавањем ка северу и са веhих на1џлорсrшх 

, висина на ниже, нретставници опих група наилазили су на 

станишта истакнуто контрастних особина. Еколошке прилике 

у зељастим фитоценозама неплавних брежуљкастих равница 

и брдских падина с једне стране и храстових, китњаково-гра

бових или грабова-букових брдских шума у Србији с друге 

разликују се јаче и јасније (прве су ксеротермније од дру

гих), него станишта претставника истих група у Ntакедонији 

и Грчкој, где су она готово истоветна. Због тога се Мопtапi 

и Colliпi у Македонији разликују у ГЈ1авном морфолошки, то 

је почетак дипергенци је; а у Срби јн -- морфолошки и еко

лошки, што претстаu.ъа завршетаI< тј. фиксирање, услед при

лагоlјаваља на р[!зличите еколошI<е прилике. 

Према томе у флори Србије и Војводине ове форме из 

група Colliпi и Мопtапi вel'i не r1ретстављају географске расе 
или подврсте, пошто се у географском погледу не разликују, 

него младе врсте, које су још ме!Јусобно повезане заједнич

ким пореклом, а не хибридизацијом. Због тога групе Моп

iапi и Colliпi треба да имају заједничког претr<а из кога су 

се развиле. Оне се не могу изводити из Тl1ушнs Sei-py!lшп 

Ј" s. lat. и Tl1. Serpyllш11 L. s. st., јер је први збирна врста, а 

други се веI1 знатно приЈЈагодио на узане географске и еко

Ј!Ошке моменте и тиме се удаљио од Coliпi· и Mcmtaпi, мзда 

11рема L у k а - е (Не g i) стоји најближе према Colliпi. 

У ботаничкој литератури постоји више покушаја систе

матског расчлањивања рода Т!1ушпs-а. I) е С ап d о 11 е је до-
1-;ро уочио извесне био--географске односе изме!Ју средњеев

ронских врста овог рода. Он је уствари предложио две збирне 

арете: Th. Serpylluш L. и Tl1. Рашюпiспs А 1 !. 
Th. Serpyllш11-y по њему припадају све форме светл;1Х 

шума и пропланка из јужних брдских крајева као и форме 
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мајчине душице влажних и су~их зељастих групација у се

верном; северо-западном и средњем делу Европе, тј. ·опет 

из типске шумске области. Ово је сигурно неправилно, јер, 

како је то наведено раније, Th. Serpyllшп L. може се употре
бити само I<ao збирно име за све средњеевропске форме или 
само за једну групу, као што су то предложили В r i q u е t 
и L у k а, а не за неколико група, I<ако се то појављује код 

I)e Caпdolle-a. 
De Caпdolle је поделио Tl1. Serpylluш L. на две груре: 

1.) vulgaris и 2.) 111oпta11t1s. Друга група обухвата Мопtапi од 
Lyka-e и претставља групу јужног (балI<анског ?) пореI<ла. 

Прва одговара Decipieпtes (са Th. eЉ1sus) од L, у k а - е: она 

је мезофилнијег карактера од претх"одне и средњеевропског 

је порекла. D е С ап d о 11 е је у Tl1. Seгpyl!L1111 L. спојио две 

групе различитог . ареала и постанка, јер се повео за мор

фолош1<ом сличношћу између "vнlgaris" и "111011taпus". 

Друга збирна врста од I)e Caпdelle-a, а то је Thyшus 

Раппопiсus А 11., распрострањена је у југоисточном делу 

Евр~пе и добро се подудара са групом Colliпi од Lyka-e. 
Пошто се обе групе (Мошапi и Colliпi) у северном и 

централном делу Балканског Полуострва међусобно тесно 

повезане, онда оне треба да имају и заједничке форме, преко 

којих би се могло доiш до сазнања о њиховом претку. 

Облици мајчине душице, који се сматрају за хибриде 

између Tl1. Marschalliaш1s и Th. pulegioides, заступљени су у 
флори околине Београда и јављају се обично у стаништима 

која по својим еколошким особинама више карактеришу ста

ништа групе Мопtапi. Слични сЈrучајеви наводе на закључаI< 

· да стварно често само из "страха да не буду проглашени за 
неуке" многи флористичари прибегавају "хибридизацији" тамо, 

где постоје тешкоЬе морфолошког разграничавања врста или 

обележавања саме врсте. Они виде чак и тада "хибриде", 

када располажу само са једном компонентом проблематичних 
хибрида. 

Раније сам описао облике мајчине дужице са особинама 

групе Collini и Мопtапi, који се сматрају за хибридне. То је 
Th. pilisieпsis Во r Ь. (Т\1. Marscl1allianus Х pl1legioides) према 
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Ronпigeг-y (23). Сличне "хибриде" имамо стално и у самим 

групама Мопtапi и Colliпi. 

Th. pilisieпsis Во r Ь., који је такоlје вео11а полиморфан, 

не само повезује ове групе са морфолошког и е1(0:10шког 

гледишта, чиме се заиста потврђује њихова ве.тшю1 сродност, 

него претставља групу форми, из које се развијају у Србији 

претставници Мопtапi и Colliпi. 

Према томе у флори око~ине Београда имамо једну из

ворну (Series) групу форми, са Sнbseгies-oм, коју претставља 
сопствено Tl1. pilisieпsis (Вог Ь.) и две млађе групе Sнbse

ries-и: једна је од њих мезофилнијег, а друга ксерофилнијег 

карактера. Прва је заступљена са 1Ъупшs шопtапus \1/. К. од 
Lyka-e. За претставника друге групе оредлажем да се узме 
Т/1. Раппопiснs А 1 !. од De Caпdo!le-a, као збирну врсту, овде 
у смислу Sнbseries-a, пошто она баш обухвата ове форме и 

даје њима јасно географско и еколошко обележје. 

Th. шопtшшs у београдској околини је сасвим слабо по
лиморфан; напротив Tl1. PanпoпiC'.1s се карактерише јаким 

полиморфизмом. Све су његове форме невероватно изукр

штане, међусобно повезане, али се ипак у њима разликују 

две мање морфолошке групе. Једна је од_ њих са скроз дла

I<авим лишI1ем, стаблом и гранама, а друга је са голим ЈIИШ

hем по лицу и наличју и сз мање длакавим стабло:v~ и гра

нама. У свакој· од ових група имамо опет биљке са краткю1 
полеглим и дугачким усправним стаблом или обратно. 

Дакле систематска подела београдске мајчине душице 

изгледала би овако: 

THYNI.US SERPYLLLM L. s. lat. 

S ег. pilisieпsiforшes (све уопште фСЈрме из околине .. Бео
града). 

Sнbser. а - р i l i s i е 11 s i s (типа Th. Marschal]iaпнs Х pt1-
legioides). 

1. Th. pilisieпsis (Во r Ь.) Subser. Ь - шоп t апн s (Sec
tio 1 Sегру!lнш D е С а nd о 11 е; Th. Serpy!lш11 L i оп. р 111011-

tапнs D С: група Мопtапi L у k а) - мезофилног типа. , 
2. Th. шопtапus W. К. [Th. pL1legioides L. ssp. шолtапLЈs 

(W. К.) R оп 11. vаг. imbeгbis (L у k а) l.Z о 1111., 1'11. pнlegioic!es 

ssp. шопtаrшs var. verbaпeпsis R о n n., Th. pнlegioides ssp. 
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mo11ta11us var. cla11desti11us (S с h u r.) R'б 11 п., 1Ъ. pulegioides 
ssp. moпtaiшs var. da11ublalis (S i m k.) R о 1111., Th. mo11ta-
11us (W. К.)] 

Subser. с - Ра 1111 о 11 i с u s (Sectio Serpylluш- Tl1. Paп110-
пicus А 11. - D е С а 11 d о 11 е; група Colli11i-L у k а) - ксеро

филног типа. 

3. ТЬ. glabrescehs (W i 11 d.) var.1) Marsci1al\ia1шs (\1/. К.) 
[ТЬ. Marscl1allia11t1s W 1I 1 d., Th. Marscl1allia11нs var. belgгadeп
sis R о 1111., Th. Marschalliюшs var. elo11gatнs Ор i z., ТЬ. Mar
schallia11us var. Radoslavovii Ro1111 et Urumoff, Tl1.1Marschal
liaпus var. Soskia11us R о 1111.] 

var. eu-glabresce11s R оп 11. [ТЬ. glabгesce11s W i 11 d., Tl1. 
glabresce11s var. Lбvуапнs Ор i z" Th. 0glabresceпs var. agatl10-
phyllt1s. R о 1111., Th. Lovyaпus Ор i z var. eloпgatнs Н. В r. 
Th. glabresce11s var. 110v. R о 11 п., Th. glabresce11s var. serpeпs 

(Ор i z) R о 1111., Th. glabresceпs var. st1Ьisopl1yllt1s (Во r Ь.) 
R о 1111., Tl1. glabresce11s var. eн-glabresceпs R о 11 п., Th. шoe
siacнs V е 1., Th. шoesiacus var. microcalyx (D е g е 11 et U r u
m о f f) R оп 11., Т\1. Sorpyllнm L., Т\1. Serpyllш11 ssp. sнbdal

maticl1s Lyka f. se11ict1lus L у k а.] 
4. Т11. la11ugiпostts М i 11. 
var. ра11попiснs (А 11.) [1Ъ. parшoпicus А 11. var. griseнs 

R о 1111., Т11. pa1111011icL1s var. Cerпjavskii IZ о 1111., Th. рапопiснs 
var. ett-par111011ict1s All. = Kosteleckya1111s Ор., Т11. la11L1gi11osus 
М i 11., Th. la11ugi11osl1s var. Eiseпstei11ia11s Ор i z.] 

var austriacнs (Ве r 11 h.) (Th. at1striacus Ве r 1111.) 
Дакле у флори околине Београда имамо место 34 врсте, 

подврсте и варијације, само 4 врсте и 4 варијације: Tl1y111us 
pilisie11sis (Borb.), Th. moпta11us W. К., Тr1. glabrese11s W i 11 d. 
var. Marsc11alliaпus (W. К.) и var. eн-glabresceпs R о 1111. и Т11. 

laпugiпosL1s М i 11. var. paппooicus (А 11.) и var. austгiacL1s 

(Ве r 1111.) 
Свака од ових врста претставља скуп морфолошки ра

зличитих популација, обједињених заједничким простором и 

стаништем, чиме се потврђује њихово заједничко порекло, 

тј. сродност. Пошто свака од ових врста испуњава захтеве 
Комарова да скуп њихових морфолош1шх особина јасно ука-

1Ј var. се употребљава овде у смислу м. рфо.~ошкоr одклањања код 

појединих примерака, а не код читавих попу,1ација (Ма у r). 
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зује на одреl1ено станиште и налазиште (14), сматрам их као 
врсте, али пак као младе врсте, код којих још није дошло до 

физиолошке изолације, тј. до неспособности укрштања (26). 
)!{. Јуриш и h у шестом издаљу "Флоре", вероватно, 

је сматрао да све форме мајчине душице из околине Бео

града са дугачким полеглим стаблом припад,ају Tl1. Serpylltщ1 
С., у узаном обиму. Ово свакако није оправдано ни са чи
сто морфолошI<ог начина ра:11члањивања средњеевропских 

форми Tl1yшus-a. Меlјутим је сасвим правилно замишљена 

идеја припадности београдских форми трима групама. Ипак 

у истом издању није јасан положај var. Maгscl1allia1111s-a, ње
гов однос према Tl1. glabresceпs и Л1. laпнgiпosus, као и по

.ножа ј Tli. pilisi eпsis-a. 

I<ЈЬУЧ ВА ОДРЕ'ЂНВАI-ЬЕ ВРСТ А 

1. Биљке одређених светлих шума или шумских пропла

нака. Стабло дугачко, поле1'ЈЮ, испод цвасти четвртасто, 

са оштрим ребрима и само дуж љих са кратким длачицпма, 

широке стране обично голе. Лишhе голо, мање више окру

гластог или елиптичног облика са по неком дуга·и<ом дла

ком на петељци. Цвасти су дугуљасте, 11илиндричног об

лика, или испреI<идано или скоро главичасте. Чашица је 

до 3 (2,5-3,5) 111111 дужине, гола или са кратким длачи

цама на трбушној страни, три горња кратња чашина зупца 

гола или са врло I{ратким, rюне!{ад и са нешто дужим, 

отстоје!шм длаI<ама, а два доња дужа за врло дугачким 

• . . . . . . . . . . . . . . . Tl1 упшs шопtап нs \1/. К. 
Биљке отворених, ксеротер!11НИХ зељастих групација 

(,,степа"). Стабло врло дугачко, пузеЬе са врло кратким 

усправним фертилмим гранама или обрнуто; испод цвасти 

стабло четвртасто, чеш!1е са округлим ребрима и скроз 

длакаво. Лишfiе је голо или длакаво и различитог облика 

и величине. Цвасти су цилиндричне, главичасте или ис

прекидане (пршљенасте). Чашица скроз длакава, до 4 
(2-4) 111111 дугачка , . · - · · · · · - · · · · · · · 2 

2. Стабло испод цвасти слабо длакаво са кратким а ретко са 

дугачким длачицама на равним странама. Биљке личе по 

Јшшhу на Tl1. шопtапнs W. К., често са врло дугачким по
леглим стаблима, као код "степске" мајчине душице, онда 
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је лишhе уже и голо. Чашица је длакава или гола осим 

трбушне стране · , . , . · · · · Th. pilisieпsis (Во r Ь.). 
Стабло испод цвасти С]{роз и упадљиво (често са врло 

дугаЧ]{ИМ длакама!) длакаво · · · · · · · · · · · · 3 
3. Лишhе голо · · · · · · · · · • · Tl1. glabresce11s (W.KJ 

а) Усправно стабло дуже од полеглог - var. Marscl1al
liaпus (W. К.) ]фото 1,3). То су биљке богатог, растреситог 

земљишта и јаког бочног сенчења. Постоји више форми ра

зличите величине и облика лишhа, ]{Оје су описиване као var. 
belgгadeпsis, var. eloпgatus, var. Radoslavovii и vаг. Soski1шs: 
В. Врачар, Вишњица, Кошутњак, Бањица, Кијево, Риllан,, Цве г

ков Гроб, Топчидерско Брдо, Липовица, Калуђерица, Старо 

Гробље, Ташмајдан и Калемегдан. 

б) У справно стабло краhе од пол ег лог - vаг. eu-glab
resce11s R о 1111. То су биљке ниског, често проре!Јеног (ис

' паша) зељастог покривача, мање-више крупне, описиване као 
, варијетети од Th. g1abrescens и то као vаг. Lovyaпus, \таr. 

eloпgatus, var. agathophy11us и др. Са јако гажених пашњака 

и утрина имамо биљке скоро I<епеце, са врло ситним лишЬем 

и привидно неограниченим растењем стабла (фото 2). Оне 

су биле описане као Tl1. moesiacнs V е 1. и као Т\1. moesiacL1s 
var.microcalyx (Deg et Uruш.) Rопп.: Вишњица,В.Врачар, 
Топчидерс]{О Брдо, Авала, Кошутња~, Рипањски Тунел, Ра

ковица-Кнежевац, Бањица, Рушањ, манастир Ра~<овиr.щ, I<алС'

мегдан, Бели Поток,, Клење. 

Лишhе је скроз длакаво , · Т11. laпugiпosнs М i 11. 
а) У справно стабло дуже од полеглог., ЛишЬе _ елиптич

ног или дугуљастог облика, крупно . · , . . var.pa1111oпicus 
(А 11.): Милиhево Брдо код Вишњице. 

б) У справно стабло краhе од пол ег лог. Лиш11 е округ
ластог или еминтичног облика, ситно vаг. austгiacus (13 ег п 11).): 
Милиhево Брдо код Вишњице. 

На завршетку морам срдачно захвалити мом школском 

другу, Д. Миловановиhу и_ Б. Гојковиhу, директору овог 

Музеја за њихову помоh у погледу језика, а Беренђији, сли

кару о. М. и ~1. Јанковиhу, студенту биологије на одличној 
изради цртежа биљака, мајчине душице. 

Београд 

1941-:--1950 година 
Прuродњачн:и л1увеј 

срйС!,е ве,юье 



Опис слика 

Сл. 1 )Клезде са цветних петељI<и 
1, 2, 4 и 7 код Th. glabresce11s W i 11 d. vаг. eL1-glabгesceпs R о 1111. 
3 код Th. glabresceпs W i 11 d. vаг. austriact1s (Ве г 1111.) 
5, 6, 8-10 код Т11. glabresceпs (W i 11 d.) var. Maгscl1allia11L1s 

(W i 11 d.) 
11 код Th. laiшgiпosL1s М i 11. vаг. раппопiсt1s (А 11.) 
(Дужина ових жлезда у миI<ронима: 25 I<од 4; 35 код 6; 45 
КОД 9; 55 I<ОД 8 И 60 I<ОД 10) 

Сл. 2 Т11. glabresceпs W i 11 d. var. eн-glabresceпs W i 11 d. 
У зељастој фитоценози на међи поред друма за Опсервато

рији на Ii. Врачару. 
VIII. 1943. lg. С е r 11 ј а v s k i 

Сл. 3 Т11. glabresceпs W i 11 d. var. eL1-glabгesceпs W i 11 d. 
(Горља је страна длакавија од доње). У култури у му3ејској 

башти. 

Сл. 4 Tl1yшL1s 111011ta1шs ·w. К. 
1 - срж, 2 - дрвени део и 3 -- I<Opa попречног пресека 

кро3 усправно стабло. Дрво је јако ра3вијено. 

4 жле3да са наличја 

5 жле3да са нерва наличја 

6 лисни обод 

7 жлезда са чашице и голих страна стабла 

8 жле3да · са крунице 
9 попречан пресеI< кро3 лист са жлездом у удубљењу лица 

1 О пресек кроз цветну петељку: две рапаве длаI<е и у 

средини једна жлездана 

11 - епидерм°'петељке цвета са три рапаве длаке и једном 
жле3даном 
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Сл. 5 Thyшus шопtапus W. К. 
Авала: обод грабово-храстове шуме 

27. VII. 1941. 
и дуж друма. 

lg. Р. Се r пј а v s k i 

Цваст је главичаста. Чашица и широки зупци су са ситним 

длакама, а два узана зупца са дугачким длакама. Стабло је 

изразито четвртасто и по ребрима дугачко длакаво. Полегло 

стабло кратко, усправно 27 см., средње. лишhе 12 Х 6 мм. и 

14 Х 9 мм., доње лишhе 16 Х 9 мм., чашица 3 Х 3,5 мм. Лишl1е 
је голо, на дугачким петељкама, доње је обично са дугачким 

длакама, а горље је без длака на петељкама. 

Сл. 6 Thyшus шопtапus W. К. 
Београд: Девојачки Гроб код села Рушањ: на ледини, на ме

сту уништене шуме, близу су остаци грабова-храстове шуме, 

IX.1938. lg. V. Liпdtпer 

Цваст је збијено цилиндрична. Стабло је изразито четврта

сто и по ребрима дугачко длакаво. Узани чашини зупци са 

дугачким, а широки са кратким· длакама. Трбушна страна 
чашице је нешто длакава. Лисне петељке су кратке и без 

дугачких длака. Полегло стабло 10 см. дугачко, усправно 

17 см., средље лишЪе 12ХЗ,5 мм., доње лишће скоро исте 

величине, чашица' 2,5 мм. 

Сл. 7 Thyшus pilisieпsis (Во r Ь.) 
Кошутњак: проређена грабова-храстова шума. 

15. VIII.1935 lg. Р. Ceгпjavski 

Цваст је мала, главичаста. Чашица са зупцима је скроз ду
гачко длакава. Стабло је четвртасто са дугачким длакама дуж 

ребара и са положеним зупцима по равним странама. Лишliе 

је скроз голо, само је доње са дугачким длакама на петељ

кама. Полегло стабло преко 20 см. дугачко, усправно 13 см., 
средње лишliе 9 Х 3 мм. доње лишliе 5 Х 1 мм., чашица 2 мм. 
дугачка. 

Сл. 8 ТЬушus pilisiensis (Во r Ь.) 

Авала: на оголиhеним серпентинским стенама са дебелим цр

ним слојем земљишта иэме!Ју Хигијенске Чесме и станице 

Рипањ. 

13. VII.1941 lg. Р. Cernjavski 
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Цваст је збијено-цилиндрична. Чашица је скроз длакава. Ста

бло је четвртасто са дугачким длакама дуж ребара и са по

ложеним длакама на равним странама. Лиш!1е је голо осим 

петељке, која је са дугачким длакама. 

Сл. 9 Thyшus glabгesceпs (W i 11 d.) var. Maгschallia11t1s 

(\V i 11 d.). Београд, Карабурма 
29. V. 1888 lg. Jurisic 

Цваст је кратка, цилиндрична или главичаста. Чашица је скроз 

са дугачким длакама. Стабло је четвртасто са округлим ре

брима и са дугачким длакама. Лишhе је голо, а лисне дршке 

са дугачким длакам:1. Положено стабло је дугачко до 11 см., 

а усправно 18 см., средње лишhе је 13 Х 7 мм., а доње 5Xl,5 
мм. велико. Чашица је 3 мм. дугачка. 

Сл. 10 Т!1ушus glabresceпs W i 11 d. vаг. eu-glabresceпs 

R о 11 11. 

Кошутњак: на части нама обраслим Chrysopogoпetuш-oм, на 

падинама према Сави. 

22. V. 1 <;33 lg. Сег 11 ја v s k i 

Цваст је ГЛ"-вичаста. Ч:1.шиц1 је заједно са зупцима са ду

гаiЈ.I{ИМ дтшама осим леђне ·стране где је гола. Стабло је 

четвртасто, скроз длакаво. Лиш!1е је r·оло али петељка и обод 

листа при основи са дугачким длакама. Полегло стабло је 

врло дугачко преко 50 см., усправно 12 см., средњи лист 

15Х3 мм., а доњи 9Х 1,5 мм. велики, чашица 3 мм. дугачка. 
(Ронигер је обележио као варија:.;ију. Заиста код ње је ча

шица по леђима дла1{ава, као код Th. шопtапнs, а лиш!1е је 

ДЈiаI{:1вије од обичног код Т11. g!abгesce11s. Према томе и овде 

би требало очекивати хибридност, а не нову варијацију. 

С.VIатрам да је овде посреди индивидуална особина нешто'" 
упад.ъивнја од многобројних осталих, мање приметних). 

Сл. 11 T11ynшs glabгesceпs W i 11 d. vctr. eп-glal)resceпs 

R оп п. 
Београд: у ChrysopogoпetLi111-y 

29. V. 1948 
изнад села Вишњице 

lg. V. L i 11 d t 11 е r 

Цваст је полуцилиндрична или глаnичаста. Чашица је скроз 

са дугачким длакама. Стабло је четвртасто, скроз дугачко, 
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длакаво. Лишhе је осим петељке и обода лисне основе голо

Полегло стабло је врло дугачко (преко 20 см.) У справне 

гране су до 12 см. сред1-ьи лист 12Х1,5-мм., а доњи 8Х2 мм. 

(на другим примерцима и широко елиптичног облика); ча

шица је 3 мм дугачка. 

Сл. 12 Thyшus g!аЬгеsсеп:, W i 11 d. var. eн-glabгesceпs 

Rоп п. 

Београд: у C!irysopogoпetuш-y изнад Вишњице (Липак--Ми

лиhево Брдо) 270 метара надм. висине. 
29. V. 1938 lg. V. Сiпdtпег 

Цваст је главичаста. Чашица је скроз дугачко длакава. Ста

бло је четвртасто е1 дугачким длакама. Л1-шй1е је само по 

ободу лисне _ основе и по пете.rъци длакаво. Положено је 

стабло врло дугачко (преко 30 см.', усправне гране - од 

5 до 14 см., средњи лист 16Х4 мм., а доњи 7Х2 мм. (има 

ланцетастих); чашица је до 4_ мм. дугачка. 

Сл. 13 Thyшus glabresceпs \1/ i 11 с1. var. et1-g!abгesce11s 

Rопп. 

Београд: Избрешци крај путиЈ:-iа за IV\.иријево (на песку) са 

В. Врачара. 

4. VII. 1924 lg. Ј. Jшisic 

Цваст је кратка, цилиндрична или главичаста. Чашица је 

скроз са дугачким длакама. Стабло је четвртасто и тако!1е 

са дугачким длакама. Лиш1'1е је само са петељком и дуж 

обода основице длакав~. Положено стабло је врло дуr·ачко, 
али је веh укорењено; усправно 17 см., средњи лист 18Х5 

мм., а доњи 7Х2 мм., чашица је 3 мм. дугачка. 

Сл. 14. Thyшus glabresceпs (\1/ i 11 d.) \rar. Marschalliaш1s 

(W i 11 d.) 
1 - срж, 2 - дрвени део и 3 - кора на пропречном пре-

секу усправног стабла. Дрво је јако развијено! 

4 жлезда са лица и наличја листа и стабла 

5 ниске длачице дуж нерава са наличја 

6 рапаве длачице са лица 

7 жлезда са цветне дршке и крунице 

8 део попре,чног пресека кроз лист са жлездом у удуб

љењу лица 
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Сл. 15. ТЬушus glabresceпs W i 11 d. var. e11-glabresceos 
(W i 11 d.}. 
1 - срж, 2 - дрвени део, 3 - кора попречног пресека по

леглог стабла. Дрво је слабо развијено! 

4 - кратке длачиuе дуж лисног обода и дуж нерава на

личја и чашице 

5 - жлезда са крунице, чашице, цветне дршке, лица и на

личја листа и са стабла 

6 - жлезда са цветне дршке и чашице 

7 - епидерм цветне дршке са дугачким рапавим длачицама 

и са две жлездане длаке 

Сл. 16. Тl1у1ш1s la1111giпosнs Mill. var. aнstriact1s (Berпh.) 
- срж, 2 - дрвени део и 3 - кора попречног пресека 

пол ег лог стабла. Дрво је сасвим слабо развијено 1 

4 - жлезда са лица и наличја листа, чашице, крунице и пе-

тељке цвета 

5 , жлезда са чашице 
6 жлезда са стабла 

7 рапава длака са стабла 

8 жлезда са крунице 

Тl1. laпнgiпosнs М i 11" vаг. раппопi-снs (А 11.) 
9 - попречан пресек кроз лист са седеhом жлездом у 

удубљењу 

10 жлезда са обода листа 

11 - закржљала жлезда са лица 

Сл 17. Тhушнs lanнginosнs М i 11. var. aнstгiacнs (Ве r п 11.) 
Plaпta cнlta у Бот. башки са Вишњице (Липак) 

VII. 1939 lg. Т. S р s k а 

Цваст је главичаста или испрекидано цилиндрична, чашица 

је свуд длакава. Стабло је четвртасто са дугачким длакама . 
. Лишhе је широко елиптично, а pelje узано, по лицу и на

личју је длакаво. Полегло је стабло дуга,чко (преко 20 сш), 
усправно до 8 сш, средњи лист 7 Х 3 шт, доњи 4 Х 1,5 шт, 
ашица је 4 111111 дугачка. 

Сл. 18. ТЬупшs la1111gi11ost1s Mill. vаг. aнstriacus (Berпh.) 
Рlзлtз. culta. у Бот. башти са Вишњице (Липак). 

VII. 1939 lg. Т. S о s k а 



Цваст је rлаIЗичаста, чашица је скроз длакаБа. Стабло је че

твртасто и с:1 дугачким длакама. Ли:11hе је дугуљастог об

тша и ,zџтка,ю са лица и наличја. 

Положено а не укорењено стабло кратко (укорењено је 

врло дугачко) усправно до 15 сш, средњи лист 15 Х 3 111111, 

доњи 5 Х 1 шm, 11ашица је 4 111111 дугачка. 

Сл. 19. Tl1yшus laпugiпosus Mill. var.paппoшcus (All.) 
Београд: на јако попашеној "степи" на врху Дубоког Дола 

на лесу (Ви.11њи11а) 

22. УЈ. 1941 lg. Р. Се r пј а v s k i 

Цваст је ц1л11ндрична. Чашица је скроз са дугачким дла

кама. Стаб/ю је ,;етIЗртасто такоl1е скроз са дугачким длакама. 

Лишhе је дшша:ю по лицу и наличју. Полегло а местимично 

укорењено стабло је дугачко, потпуно слободно је кратко, 
а усправно је до 15 сш дугачко; средњи лист 10 Х 1,5 mш а 
доњи 8 Х l 1ш11 чашица је 4 mш дугачка. (Понеко је лишЬе 

широко елиптично). По облику лишhа и цIЗасти је vаг. раппо

пiсus (А 11.), а по дужини полеглог стабла је vаг. at1striacus 
(Berпh.) 

Сл. 20. Tl1y1шis la1шgiпosus М i 11. var. pa1111011ict1s (А 11.) 
Београд: исто код Дубоког Дола као и претходна. 

22. VI. 1941. lg. Р. Cerпjavski 

Примерак је са нилиндричном цвасти, са више усправ

ним стаблом и узаним липlllем. 

1. Thyml!s glabгesceпs var. eL1-glabresce11s, il, alba. 
Вишњица: Plaпta снНа Н. В. В. · 

2. Jhyшus glabresceпs var. eL1-glabresceпs 

Делиблато: на полуобраслој пешчаној површини. 

25. VI. 1949. lg. L. V е s е 1 i с i с 

3. Тhупшs glabгesceп~ vщ. Marschalliaш1s. 
Деш1блато: на потпуно обраслој _травној површини са врло 

великим склопом. 

25. VI. i :149.! lg. L. V е s е 1 i с i с; 
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RESUME 

ANALYSE MORPHOLOGIQUE et ECOLOGIQUE 
du GENRE ТН УМ U S des ENVIRONS de BELGRADE 

PAR Р. CERNJAVSIO 
. \ 

Daпs sa Flore des environs de Belgrade (1865) Ј. Pancic 
пе cite qu'uпe seule espece du thym: Thymus Serpyllum L. 
Aujourd'hui серепdапt пous sommes еп preseпce de 32 especes 
de Thymus, decrites et determiпees pour Је тете territoire. Uпе 
telle augmeпtatioп dн пombre des especes du geпre Тhупшs 
п'est анснпеmепt provoquee par нп chaпgemeпt с!е !а flore. 

Mayr classe Ies systematiciens еп ceux qнi saпs tenir 
compte de rieп emietteпt Ies especes et еп ceux qui еп reнпis
seпt plusieurs. еп uпе seule grosse espece. De toute evideпce, 
Jes Thymus des eпviroпs de Belgrade опt ete traites par ces 
emietteurs des especes. Les resultats atteiпts soпt !а coпse

queпce de l'iпcroyaЫe polymorpi1isme du geпre Thymнs, aiпsi 
que de l'applicattioп rigoureuse de Ја methode morphologique 
formaliste. 

La sysmteatiqнe "des represeпtaпts du geпre Т!-1ymus et 
l'etat пнmerique de ses especes se ргеsеп1сепt d'une maniere tout 
а fait differeпte, si еп faisaпt l'aпalyse de се geпre оп se sert 
поп pas de methode morphologiqнe, mais de methodes mor
phologo -ecologiqoe et geographique et si !'оп preпd l'espece 
сотте uпе realite. L'espece est Ја somme des pop11latio11s pa
reпtes qui differeпt par Ieurs caгactere$ adaptatifs des popula
tioпs de l'espece origiпaire. Ces differeпces soпt Је гe·flet du 
chaпgerпeпt des relatioпs eпtre l'orgaпisme et s011 milieн. C'est 
pourquoi оп peut coпclure d'ap'res l'espece qнelle_ est sa statioп 
et iпv<:rsemeпt. 

1 

1 

1 
1 
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L'allteur, еп applicaпt гigoшel!semeпt l'aпalyse morphologo
ccologiC]L1e, ргороsе la classificatioп sнivaпte c.1es especes dll 
.geпre Thymlls des eпviroпs de Belgrade. 

Т!zупщs Sегруl!шп L. s. lat. - graпde espece collect\ve рош 

tolltes les fon11es dll gеше Thymlls анх eпviroпs de 
. Belgrade. 

Serie pilisieпsijormes - serie des forшes ауапt нпе ori
giпe сошшuпе (balcaпiqlle?) et aпte-postqнaterпaire. 

Sllbser. а - pilisiensis - forme la plus апсiеппе et, peнt
etre, origiпaire. 

1. Th. pilisieпsis ВогЬ. (Т11. Marscl1allia1шs Х pнlegioicles). 

Subser. Ь - топtшшs (Sectio I Serpyllllш . De Caпdolle 

Т11. Serpyllшn Liпп. ~ шопtапнs DC; grонрешепt Моп
tапi - Ly1<a) - forme de репошЬrе des forets. 

2. Th. moпtaпus (W .К.) 
[Т11. pulegioides L. ssp. moпtaпus (W. К.) Rопп. var. 
imberbls (Lyka) Rопп.; Т11. р. ssp. m. var.' verbaпeпsis 
Rопп.; Т11. р. ssp. m. var. claпdestiпus (Sclшr.) Rопп.; 

Т11. р. ssp. m. var. daпublalis (Siшk.) Rопп.] 

Sllbser. с - Pannonicus (Sectio I Serpyllum Th. Раппопi

сus All. - De Caпdolle; groнpe1r1eпt Colli111· - Lyka) 
- forшes des groupemeпts l1eroaces xerothermes. 

3. Th. glabresceпs (Willd.), plaпtes allx feнilles glabres: 
var. Marscl1alliaпнs (W. К.) - avec tiges dressees daпs 
la plus graпd~ partie de !еш lопgнеш. 

(Т11. Marscllalliaiшs Willcl.; Т11. М. var. belgradeпsis 

Rопп.; Tl1. М. var. eloпgatнs Opiz; Tl1. М. var. Ra
doslavovii Rопп. et Uruш.; Т11. М. var. Soskia1шs 

Rопп. (Le terme variete л'est ешрlоуе ici qне daпs 
le seпs de variatioпs iпdividнelles, 11011 daпs Је seпs 

de variatioлs еп populatioпs. (Mayr)] 

vаг ett-glabrescens (Willd.) - avec tiges cottcl1ees daпs 
Ја plнs graпde partie de !еш lопgеш et avec des 
coшtes ramificatioпs dressees. " 

[Tl1. glabresceпs Willd.; Т11. g. var. Lбvуапнs Opiz; 
Th. g. var. agaЉophylltts R?1111.; Th. g. var. eн-gla~ 
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bresceпs Rопп.; Th. Lovyaпus Opiz.; var. eloпgatus 
Н. Br,; Tl1. g. var. поv. Rопп.; Th. g. var. serpeпs 
(Opiz) Rопп.; Th. g. var. suЬisophyllus '(Borb.) Rопп.; 
Th. шoesiacнs Vel.; Th. ш. var. шicrocalyx (Degeп 
et Uruш.) Rопп.; Th. Serpylluш L.; Т!1. S. ssp. sнb
dalшaticus Lyl,a f. saпiculнs Lyka.] 

4. TЬ. laпugiпosus (МШ.) - plaпtes aux feuilles poilues 
\ var. раппопiснs (All.) - avec !а tige dressee daпs la 

plus graпde partie de sa loпgueur 

[Th. раппопiснs All. var. griseus Rопп.; 1'11. р. var. Cer
пjavski Ro1111-.; Th. р. var. eu-paппoпicus А11. = Kos
teleckyaш1s Ор.; Th. laпнgiпoslls Mill.; Th. 1. var. 
Eiseпsteiпiaш1s Opiz.] 

vаг. 3llStriaCllS (Berпh.) -- avec !а tige COllchee daпs 
!'а plus graпde partie de sa loпgeur. 

Th. al!striacl!s Berпl1. 
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Л. РАЈЕВСКИ 

ВЕГЕТАЦИЈА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ 

Проуча'вање вегетације Аде Циганлије, чијој је шум
ској вегетацији претило уништење, извршио сам у току 1941, 
1942 и делимично 1943 год. У току 1942'године у ствари је 
сва шума на Ади била посечена, а у току 1943 године скоро 
су све ливаде биле обраlјене и претворене у баште. Због 

тога опис вегетације Аде Циганлије не претставља садашње 

стање, веh стање шума до 1942, а Јrивада до 1943 године. 
Ада Циганлија је речно острво састављено од савре

мених речних наноса. Доњи део· Аде налази се преко пута 
предграlја Београда-Чукарице, на отстојању око 4 км од 
ушhа Саве. Дужина љегова је око 5 и по км, ср111едња ши
рина око 625 м, а најве!1а је ширина, која се налази у доњем 

делу, око 750 м. Висинске разлике на Ади врло су незнатне. 
Највеhе висине налазе се у горњој тре!шни Аде. Средина је 

мало нижа од обода. Осим тога површина није потпуно равна, 

веh нешто валовита и то тако да је пружање гребенова и 

нижих места паралелно са уздужном осовином Аде. Висин

ске разлике између ни~их места и гребенова не прелазе 50 
см. Осим тога на Ади постоји и неколико уздужних плит

ких долиница ширине 1 О до 20 м. и са висинском разликом 

од околног терена око 100-120 см., где се после поплава 
најдуже задржава вода, понекад и до друге половине лета. 

Постоји и један попречан гребен и горњој половини Аде. За 

време поплава цела је Ада покривена за дуже или краhе 

време водом. 

Земљиште је у горњем делу Аде јако песковито. Ко-

личина песка постепено 

таложи најфинији муљ. 

нису била извршена. 

се смањује ка дољем делу, где се 

Детаљна педолошка истраживања 
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Морам напоменути да су висинске разлике и границе 

биљних здруга биле одре!7иване без ика!{ВИХ инструмената. 

Ада Циганлија служила је као излетиште и спортски 

терен и због тога, нарочито у доњем делу и дуж обода, на

лази се под јаким утицајем човека. Осим тога, страна Аде 

пpe;vra Чукарици на 2
/ 3 своје дужине била је делимично за

узета !{ултурама. Повремено, у годинама са нижим водоста

јем, биле су обрађиване и површине на другим местима. Због 

тога вегетација Аде је нарушена, а и на местима која нису 

била дире!{тно дирнута човеком наилазили смо на вели!{е ко

личине коровских биљака. Нарочито штетно у овом погледу 

било је повремено, једанпут у неколико година, обрађивање 

земљишта, јер су ова места претстављала праве расадни!{е 

коровског биља. 

Више од половине површине Аде било је покривено 

шумом и шибљем. Горi-ьа тре:lшна је била сва под шумом . 
. Даље је шума ишла дуж северне стране скоро до доњег 

краја у једном појасу који је заузимао око 1 / 3 ширине Аде. 

Дуж целог обода, са мањим прекидима, протезао се шири 

или ужи појас шибља или нис!{е шуме са појединач'ним ви

соким дрвећем. Ливадске задруге протезале су се од дољег 

дела до~орње трећине Аде (са изузетком приобалског шибља 

и култура) отприлике на 2/ 3 ширине Аде. 

Приобалски појас шуме и шибља био је претстављен 

ритским шумама састављеним од групације топола и врбе 

(Populus а!Ьа, Р. пigra t Salix а!Ьа). Испод дрвећа и шибља 

р~овно је долазила купина (R_ubнs caesiнs). 

Ове шуме јављале су се на Ади у две варијанте. Прва 

у доњем делу Аде на барско-муљевитом земљщпту (табеЈrа 

I, пробе I-III), где су се испод дрвеhа јављале биљке моч

варних ливада и то: Тr1yphoides aruпdiпacea, Sушрhуtнш of
ficinale, Euphorbla lucida, Сагех 1шta11s, С. riparia и др. Друга 
у горњем делу Аде на влажном пес!{овитом земљишту (та

блица I, пробе IV-VI), где испод дрвеhа имали смо биљке 

пешчаних приобалских спрудова: Pycreus gloшeratus, Cype
rнs fuscus, С. fuscнs var. viresceпs, Dicl10stilis Micheliana, Gпa
phaliuш нliginosнш и др. Дуж обале према Чу!{арици (таблице 

1, пробе !, II, III и~IV) ове шуме подвргавале су се сталној 

· сечи, услед чега није могло да се развије висо!{о дрвеhе. 
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Дуж обале на страни према Чу1{арици, у горњем делу 

Аде, на појединим местима налазио се у великој количини 

ViЬurпuш Opulus. Испод љега налазили су се у великом броју 
l'/\eпtha aqLiatica,. Mentha verticillata f. beJgradeпsis, МепЉа ar
veпsis, Agrostis а!Ьа, Lycopt1s exaltatus, L.europaeLis, Erigeroп 
caпadeпsis и др. I1a супротној страни Аде понекад су се су

сретали: Salix сiпегеа, Salix purpurea, Salix aшygclaliпa, Vibur
ш1111 OpulLis и Еvопупшs ешораенs .. 

У шумама !{Оје су се налазиле даље од обале имали 

смо постепене прела3е од ритских шума највлажнијих ста

ништа (групације топола и врба, таблица II, површина VII) 
ка шумама мање влажних станишта, где су нестајале врбе, 

а појављивао се лужњак (Quercнs Robur) и доминирао брест 

(Ulшus foliacea) ,(табела II, површина Х). Шуме топола и врбе 
3аузимале су најнижа места у доњем делу Аде, где земљи

ште садржи најмање песка. Шуме са Q1.1erct1s RоЬш налазиле 
су се у горњем делу Аде на мало узвишенијим местима, тамо 

земљиште садржи много песка. Ове шуме стоје веh врло 

близу славонским шума·ма (асоцијација (JL1erceto-Fraxinetu111 
excelsioris RL1dski), нарочито по саставу дрвеhа. Ту веЬ 

немамо Salix а!Ьа, врло мало PopL1!us а!Ьа, Р. пigra. Од 

карактеристичних врста за славонску шуму лужњака имамо 

Ulnшs foliacea, QL1erct1s RоЬш и караюеристичну лијану Vi
tis silvestгis. Занимљиво је' да је потпуно отсуствовао.,,јасен 
(Fraxiпt1s excclsior), иако rзрло близу, око села Умке, постоји 
остатак шуме од Quercus IZobш и Fraxinus excelsior, где је 
последљи врло лепо развијен. На целој Ади видео сам само 

један млад јасен, у врбаку у доњем делу Аде, па и тај је 

био закржљао. Слој ниског биља био је врло слабо разви

јен, услед тога што је високо дрве!1е врло' густо. · Нормал
ном развиhу ове шуме сметала је и сеча и крчење. Изгледа 

да су око 25 година пре мојих истраживања све ове шуме 

биле потпуно посечене. При даљем развиhу Аде и њене ве

гетације ове шуме несумњиво би се биле развиле у праве 

славонске шуме лужњака. Детаљан састав шуме изнеснен је 

у табели II, површини VII-X. 
Ливадске групације .. на Ади Циганлији по своме фло

ристичком саставу у многоме су се разликовале од до сада 

проучених групација на сличниrv;r стаништима у западном деЈrу 

наше државе. На најнижим местима, где се најдуже задр· 
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жава вода посл½ поплава, биле су развијене мочварне ливаде, 

у којима је до~,ширма Carex gracilis 1). По своме флори
ристичком саставу и екологији ливаде спадају у ред Pl1rag
mitetalia W. Koch. (присуство Alisma Plaпtago aquatica, Siнш· 
latifoliшn, Thyphoides аrнпdiпасеа, Iris Pseнdacorнs). Оне би 

биле најбл:1же асоцијацији Caricetuш elatae W. Koch, из свезе 

Magпocarioп elatae W. Koch., и то фацији са доминирањем 

Carex gracilis (Caricetнm elatae - сагiсоsшп gracilis W. Koch.), 
али због отсуства многих врста, које имамо у сличним ли

вадама у западном делу наше државе и присуству врста 

страних свеза Magпocarioп elatae (Lysiшachia vнlgaгis, Во!Ьоs
сhоепнs maritimus, Schoeпoplectнs lacнster) не можемо за ове 
ливадске групације на Ади Циганлији тачно да одредимо по

ложај у класификацији ливадских асоцијација. 

Састав ових групација је следеhи: 

површина XI XII 
Alisma Plaпtago aquatica + + 
Iris Pseнdacorнs . · · · + 
Siнm latifoliнm · · · · · + 
Typhoides ашпdiпасеа 
Carex gracШs · · · 
Seпecio palнdosнs · . 
Eleocharis palнstris 

+2 
· 5.5 3.3 

·+ 
· 1.2 + 

XI 
Polygoпum amphiblt1111 + 
Bнtomнs ttmbellatus , + 
Armoracia macrocaгpa + 
Lysiшachia vulgaris · + 
SclюeпoplectLts lacuster . 
Во1Ьоsсl10епнs maritiпшs 

XII 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

На једном месту где се вода још дуже задржавала била 

је развијена сасвим сиромашна мочварна ливада са по

кровношhу једва ¼ површине. Ту смо имали (проба XIII): 
Carex gracilis + 2, Siшn latifoliшn +, Eleoc!1aгis .aciculaгis 1.3, 
Carex brizoides +, Polygorшш ашрhiЬlшп +, SchoeпoplectLts 

lacнster +, Armoracia шасгосаrра +, C!1e11opoditш1 polysper
mнm +, Che11opodi1ш1 glансшћ +, Рапiсшп Crнs galli +, 
Bideпs orieпtalis +, Хапthiшп strшnariнm +. 

Најшире су биле распрострањене на Ади ливаде, које 

су заузимале низине измеi1у уздужних гребенова. dне су 
карактеристинче по сталном присуству, а у ве!шни случајева 

и доминирању BolЬoschoeпus шaritiшus, која је једна од ка-

1) Нисаы могао са сигурношћу да утврдиы да ЈЈИ примерци Carex 
gracilis, које сам прикупио на Ади Циганлији, припадају ssp. сагуоорl1ога 
или tricostata. Изгледа да је то нека треhа форма, која захтева даље де

таљно проучавање. Привремено узимам да њена диагностичка вредност 

одговара ssp, caryпophora, 
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рактеристичних врста свезе Plнagmitioп comпшnis W. Koch., 
из реда Phгagшitetalia. Осталих карактеристичних врста ове 
свезе, које су утврђене у сличним групацијама у западном 

делу државе, у задругама на· Ади нема. Од карактеристич

них врста р,еда Phragшitetalia у задругама на Ади имамо: 

Alisma Plaпtago aquatica, Typhoides агuпdiпасеа, Siuш latifo
liun1, Iris Pseudacoгus. Према осталим врстама које имамо у 

овим задругама не можемо да их убројимо ни у једну од 

асоцијација, које су биле утврђене у запад11ом делу наше 

државе. Од врста караюеристичних. за асоцијацију Scirpeto
Phrag111Иetш11 W.J<_och. имамо само Typha latifolia и то не 

свуда а само на једном месту Scl10e11oplectus lacL1ster. У овим 
задругама налазимо на врсте карактеристичне :и другу свезу 

из ред.а Phragmitetalia -1за свезу Magпocarioп elatae. То су: Se
пecio paludosi.1s, Роа palustris, Carex gracilis. Имамо неколико 
врста, које су карактеристичне за асоцијације из реда Mali
пietalia coerL1leae ~ то: Lysiшac11ia vнlgaris, Eupl10rbla palu
sti-i,s, Gratiola officinalis и Iпula britaппica. Детаљни састав ових 
групација изнесен је у табели III, пробе XIV-XIX. 

По гребеновима биле су развијене групације у којима 

се јако. смањивала количина врста карактеристичних за ред 

PЬragшitetalia и у ве!юј количини појављивале су се врсте 

карактеристичне за асоцијације из реда Maliпietalia coerнleae: 

Roripa silvestris, ЕuрЬогЬiа palнstris. Састав ових задруга је у 

табели IV, поврщини XX-XXII. 
Врло је вероватно да на речним адама, услед јаке раз

ноликости режима плављења у појединим годинама, немамо 

дефинитивно развијених асоцијација, него њихов почетни 

стадиум у формирању, чиме је омогуhена мозаичност биљног 

покривача из фрагмената различитих асоцијација различитих 

редова (Phragmitetalia и Maliпietalia). 
У ливадама на Ади имали смо еколошки ред од Јrивада 

највлажнијих станишта са најдуготрајнијим плављењем (пробе 

XIII и XI, XII) са дqминирањем Сагех gracilis - преко ливада 

мање влажних, са краhим шrављењем са великом количином 

B01Ьoscl10e11us шaritiпшs (пробе XIV-XIX) - ка ливадама по 
гребеновима са смањивањем количине карактеристичних врста 

из реда PhгagmitetaЩi и присуством ве!;е коЈrичине каракте

ристичних врста из реда Maliпietalia (пробе XX-XXII). 
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На ливадама биле су разбацане ту и тамо групе шибља 

и ниског дрвеhа састављене од Salix purpurea, Salix а!Ьа, Po
pнlus а!Ьа, Populus nigra. 

У узду''жним плитким дqлиницама развијене су биле или 
ретке шуме ьд Salix а!Ьа испод које у маси долази RнЬнs 

caesнis са ретким Symphytum officiпale, Siнm latifoliш11, Sta
chys palнstris, Armoracia macrocarpa, Typha latifolia, Iris Pseн
dacorнs, Carex gracilis, С. riparia, С. пнtапs; BolЬoschoenнs ma
ritimus, Agrostis а!Ьа или горе описане групације са домини

рањем Carex gracilis. 
На приобалским спрудовима, који само за кратко време 

нису покривени водом, биле су развијене групације из свезе 

Nanocyperioп flavesceпtis W. Koch., које су врло блиске асо

цијацији Eleocharetнm ovatae (Hayek) Moor. У овим задругама 
биљке скоро никад не покривају више од¼ површине. Нај

боље су ове групације биле развијене на пешчаним спрудо

вима. Ту смо обично имали у веiюј количини Dichostylis Mi
cheliana, Pycreнs glomerata, Cyperis fнscнs, Oпaphaliuш 11Цgi

nosнm, Polygoпum lapathifolium, и у мањим количинама Cype
rus fнscus f. viresceпs, Јнпснs bufoniнs, Eleocharis acicнlaris, 

Schoenoplectнs supiпus, Heleoc111oa alopecuroides, Pa11ic11m Crt1s 
galli, Cheпopodium polyspermшn, Cheпopodiнm ficifoliш11, Che
пopodiнm urblcum, Senecio vttlgaris, Lythrш11 tгibracteatш11, Ve
roпica Beccabuпga, Poteпtilla sнрiпа, Bideпs sp., Ха11Љiш11 sp. 

На муљевитим спрудовима у доњем делу Аде јављала 

се у веlюј количини Roripa silvestris, повеhавала се количина 
Heleochloa alopecuroides, Сhепороdiшл sp., јако се смањивала 
количина Dichostylis Micheliaпa, Pycreнs glomeratt1s и сасвим 
су нестајали Ј1111снs bufo11it1s, Schoeпoplectus st1pi11t1s, Eleocha
I"is acict1laris, Cyperнs ft1sc11s f. viresceпs и Lithrt1m tribracteatшn. 

Приликом обраде материјала и писања о:вог рада увек 

сам имао свестрану помоh и подршку од стране Др. Павла 

Черњавског и пок. Теодора Сошке, којима дугујем најве!1у 

захвалност. 

18. JV. 1949 
Београд.· 

Прuродњачтсu л~увеј 

српспе вемље 



TABLICA I 
Populeto-SaHcetum 

па barsko-mu-1 па vl~zno - ре-
ljevitom ,. 1 skovitom zeшl. Probe zem Ј., 

1 

1 I 1 II 1 III 1 IV 1 V 1 VI 
Drvece ЈО - 15 т. 
SИix alba 3.3 + 
ULmus fоИасеа + + 
Populu,s аЉЬа + + 
Popu1lus nigira + + 
SiЫje :!-7 т. 
SaXix &ЈiЬа l l + l. l 2.1 
Po;pulл.Is <аЈ.Ьа 1 2 4.4 3.3 
Po:pulus ruigira + + + 
Ulшщs fo•liacea + + 
Rhwmnrus Fraa:igu1a + 
Lijane 
Sola'llum Dulcamara + + + 
Calystegia se.pjJџjm + 
V,iJtis Slilveзtri:9 + 
Zyisko Ы/је 
Rubus caesi,us 3 « .~ 33 3.3 4.4 + + 
Salix al-ba 3.1 + 
4mo[·pha fru,ticosa 1.1 + 
Glyzyr.rhiza echi111a:ta + + + 
1.,yt]ll'Um sal,ica,ria + + + 
Ro['ipa, silvesttis + + + + 
'l'yphoi-des ·art1J11dinacea :i.3 2.2 
Pa.nicuan Crщs gаШ + + 
I,yнimachia vul.g1v1·is + + 
Sy,шpllyt11.ы11 officinalc + + 
Иt1pllol'!Jia lucida 3.· + 
Са.гех r·ipaюia 1 1 
Са.1·ех nutaпs + 
Шu,рћш"Ьiа paJustl'i,s + 
Alt.lщe,a offl callalis + 
Sitнн lattifo!ium + 
ltuшcx Cl'isiнш т 

Во I bosclюe.1111>s шai·it,inшs + 
Ро.Јуg'О!щ,ш lapatllifolium + 1.1 + 
Вiйens tl'ipaтti.tчs + + + 
Bide!!S oт-ieп,taHs + + + 
Вiйе.нs cernuпs + 
Сhе1юроd'шн ficifo.Jiuш + + 



Probe 

I,yН11·un1 tгЉ1-acteatuш 

V ,то11kа Beccabuнg·a 

Seлecio vulg·aгis 

Crюplra:Jiuш uliginosun1 
!'yш·eus g·lorнeгatas 

Cypc1·r1·s .fuscнs 

Су,рс1·ш; fuseнs f. vkesceшз 
l)iclJo.s;LyJti:s 1\1:.iclle,liaпia 

Scl1oe,11oplcctнs Sћрiннs 

Ј 1шcus )JuJ:oнius 

EleoclшQ·is acicнlю·is 

Heleocl1lca. alo.peщ;1·oir1es· 
I,ycopu•s оu,го,раешs 
Ј 'о!.енlШа. st1.pi,пa 

XaлtJ1iuш s•acclшxalшn ssp. ilalicшп 

па barsko.mн- па vlazno pe
ljevitoш zeшlj. skovitoш zeшl. 

+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 1.1 

+ 
+ 
+ 1.1 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

U proЬi I iшашо jos Agropyruш repeпs, 2.2, Clematis iп

tegrifolia +, Mcпtha arveпsis + .2, Iпula Britaппica +, Seпecoi 
paludosus +; u proЬi III-Eleocharis palustris +, Polygoпum, 

amphiЬium +, Poteпtilla reptaпs +; u proЬi IV - Stachys pa
lustris +, Scutellaria galericulata +, Typha latifolia +-



TABLICA II 
Stadijumi razvoja Querceto-Fraxinetum excelsioris Rнdski. 

,...,..,..... 
Probe 1 VII 1 VIII i IX х 

Drvece 15 - 20 
SаИх alba 4.3 3.1 
Populus w!Ьа i.l 3.2 + 
Popнlus IJ.ig11Ћ 2.1 + + 
тљш,нs foliacea 2.1 + 5.3 
1.Јlшнs lacvis + + + 
cгue1·ous Ro-/JU,Г 2.1 2.1 
l'.i11·,us Рiга:,tег + + 
:Мalus silvest1·is + 
SiЫJe 2- -5 111. 

l tћњrнпus l•1i'w11gula 1.1-2 1.1-2 + + 
Пlшus foliacea + + + 
П1пius· laeYis + + + 
C1·a1taeg1us ni!gгa .1-2 1.1-2 + + 
lVIul'U-s aillba + + 

' 
Vtьuтnum Opulus + 
Que,1·coo Robu,г + 
Pj.гu,s · P,irгasteг + 
Populus nig'l:'a -~-

Со,1·1ю.в sa-nguinea + + 

Lijane 
Sol1юшm Dulcaanaгa + + 
Cmlysteg·ia SeJPium + + 
Vitis silvestl'is + + 
Nisko bil}e 
llшbu,s caes-ius 3-4.4 4 · 5.5 2.2 -1 + 
Нћа,rrШUЈЭ l<'I·aпgula 1 + 

1 

Cr·rulaegus (lli\g·J:a + + +-

Populus аЬЬа + + 
'.l'yplш 1atifolia +.2 +.2 
I,ytћл1m salica,1·ia 1.1 + 
Шacl1ys pal1U'8t1:i•S + + 
:м:еюthа aquaJtica + + 
Lys.iшacllia vulgщ·is + 
Seвeci'O paludosus + 
:Мeli·ca altissiш·a +.2 
Alisnщ Plantag·o aquatica + 
Lycopus еuгораенs + 
Leuc0Lшn1. aestivum + 2.1 

. Syinpl1yiuш officiпale + /+ 
Blide:шs tгipaтtitяls + 
Queгcuв Ro:bur + 
Пlпшs foliacea + 
Aspaгagus .ten,uiifolliltls + 
Typl1a aпgustifolia +.2 
Aгistolocћia Clem81ti:tis + 



TABLICA III 
Livadske grupacije u nizinaшa izшedju uzduznih grebenova 

<F::пz=лп.-.-1~,,.-;,ж«ћс.=-~, 

Probe I XIV I XV I XVI 1хvн1хvш1 XIX 

Harakt1risticne vrste reda Phragnzitetalia 
Лlisшa Plan(љgo aqurutica 
'Гypl10iй0s ai,uncH1щcea 

Шнm latif0Jiit1:ri.1 
Iris P-seнd,acorнs 

Narakt. vrste sveze Plzragmition comnzunis 
Bo!ЬoschoeЩ!s mм·ttiш,us 

l<arakt. vrste za asocijac. Scirpeto-Plzгag
тnitetшn 

'ГурЈщ Ia:tifolia 
Schoe11oplectus lacuster 
Haгakt. vгste za grupacije izvan sveze 
Plzrogmition communis 
Роа paJп,stтis 

Сагсх g'lЋCil~s 

Scnecio paJJнdosнs 
I.ysiшacћia vпlg·aris 

Cщi;io!a officinalis 
ЕЈ11рћоrь.1а paLш,t.r.is 

Irшla britaruпica 

Pratilice 
Eleocharis pa1нstr·is

Euphorbla; licida 
PotentilLa терtапs 
S:yшphytшn officiпaie 

А!Љаеа. off.iciJnalis 
J..,ythmш1 v,iJ:t·g·atuш 

Rtиnex crispus 
Lуtћ)пш1 s&licaгia 

Stacl1ys paћњt,ris 
'Гl1а1iсtгнш lucid:uш 

CJcшokis i<ntegгifolia 

Vicia Сгасса 
\Te1·onica шaюirtiшa 

Аl!iщн ang1.!1-osuш 

Bнto,mнs н,шЬе11аtнs 

Mentl1a al'Veюsis 

Hanuncнlus гepens 

Oe.n.a.11tl1e шedia 
Aspa.r-agus officiпalis 
Leщ1-0r11m a.e,s,tivнm 

I,y,siшacbla пш11.1111.1Јаr-iа 

3.1 + 2.1 2.1 2.2 2.1 
1.2 +2 44 2.2 

+ + + + 
+ 

4 3 4.3 3.2 2.1 2.1 ?.1 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 2.2 

7.1 
2.2 
3.2 

+ 
+ 
+ 

1.1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

2.2 

1.1 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ + 
+ 1.1 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

1 1 2.1 

+ + 
+ 1.1 

+ + 
+ + 
+ 
+ + 

+ 
+ 
+ + 
+ + 

1.2 + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 2.1 

+ + 
2.2 + 
+ + 
+. + 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ 

1.1 + 
+2 

+ 
+ 
+ + 
+ ..ј... 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

U probl XIV imaшo jos: Carex . riparia +; u probl XV: Agrostis а!Ьа 
2.3, Panicum Crt1s gаШ +, Galium palнstre +, Convolvulus arvensis +, Plan
tago maior +. Вidens tripartitus +, В. orientalis +. Cirsium arvense +; u 
probl XVI: Valeriana officinalis +, Alopecurus pratensis +.2, Agropyrum re
peпs + 2; u probl XVIII Agrostis а!Ьа +.2; u probl XIX: Armoraci~ macro
carpa +, RorJpa sil vestris +. ScutellarJa l1astifolia +. · 



ТАБС!СА IV 
Livadske gгнрасiје ро grebeпovima 

-~-,N·==;::--=-=-=т=x=x-/ _x_X_I -, X_X_I_I --
Vrste karakt. za grup. iz red,1 Phrщ,mitetat1a 
Alisma Plaпtago aquatica 1 .1 3.1 

+.2 Typhoides arundiпв.cea 
Siшп latif,,liшп 

Bolb0<scћoenus шaгitimus 

Роа ,palillStгis 

Сагех giracШs 

Vrste lcarakt. za grapacije iz 1 eda М 0/1-
nietalia со rulea 
G,гatiola offici,naд.is 

Roтipa silves·tгis 

I11u1a ь.г.irtaпnica 

Inula •sablcina 
:Зeiтatula ttncto,гia 

Euphoгbla palu,sti,is 
Ly.s~ш:acћia vulg-aгis 

Soutel'lжia ћastifolia 

Pratilice 
IGwpho,1·bla Lucida 
'l'lialictгu,m lucicluш 

Syш;phytum off,icia1ale 
Ga!Jшn ,rubloides 
Clы1~tis tntegrifolia 
Vicia Сгасса 
Leucoium aestivu,m 
Portentиla гeptans 

Lythгum Salicaria 
I,ythгu,m v:irg·a1Juш 

Vегопiса ша1·Юша 

Ruшex cгispus 

Лllhaea officinalis 
Stac!Jys palu:;;,t1·i:s 
E!eochai·is pa1'ust.г,is 

Менtћа aтveпsis 

Alliuш anguloouш. 

Convolvulus aгvensis 
Рап.iсuш C11u,s g-alli 
Аgгоруг,uш ге1ренs 

· Xanthi,um stiuшarium 

+ 
+ 
+ 

2.1 1.1 

+ + 
2.2 +.2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 1.1 
+ + 
+ + 
+ +.2 
+ + 

+.2 +.2 
+ + 
2.2 + 
+ + 
+ + 
+ 
+ 
+ + 
+ + 

1.1 
2.1 + 
+ 
+ 1.1 
1.1 + 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
2.1 
2.1 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
2.1 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

1. 1 

+ 

2.2 

+ 
U probl ХХ imamo jos: Agrostis'a!Ьa +.2, Equis !um arve,1se +, Ra

lllшcul11s reper,s +, Butomus uшbellatнs +, Plaпtaro 11,aior + Bideпs tri
'partitus +, Cirsiшп arveпse +, Populus nigra +; tl 11·0Ьi ХХ1: Alupecurus 
aequalis +, Calystegia sepium +, Salix alba +; ii pro,,i XXII: Alopecнr11s pr~
tensis +, (агех brizoides +, Asparagus offlcin?!is +, Vicia tetrasperma +.2, 
<3lycyrrhiza echinata +. 
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RESUME 

LA VltGETATION DE L'ILE АОА CIOANLIJA 

раг L. RAJEVSIO 

Ada Cigaпlija est tше petite ile daпs Је fleuve Sava, ргеs 

de BeJgrade. Cette ile est souшise а des iпoпdatioпs regulieres 
clшque аппее. L'auteur с!оппе J'etat de sa vegetatioп рош Jes 
аппееs 1942 et 1943. Actuelleшeпt, Ја vegetatioп de cette Ile 
est tres cl1aпgee par Је deboiseшeпt, de шапiеrе qне Jes forшa
tioпs heгbatees soпt doшiпaпtes. L'auteur а distiпgLie et decrit 
Ј es associatioпs sLiivaпtes: 

1. PopLIJeto-Salicetшn, avec dенх variaпtes: Ј'ш1е daпs Jes 
terraiпs епsаЬ!еs et huшides et Ј'анtге sш Jes soJs vaseнx ша
rесаgенх. 

2. Qнerceto-Fraxiпetшл exceJsioгis, soнs Ја forшe de petits 
шassifs ot1 а J'etat de stades jetшes, sш des terraiпs q11eJqнe 

peu eleves. 
3. Caricetнш eJatae, а facies Caricetшn · elatae - caricosш11 

gгaciJis, sш les sols сопstашшепt lшшides. 
4. Groнpeшeпts avec !а dошiпапсе de 1:espece B01Ьoschoe-

11t1s шaritinшs, sш les soJs ш1 pett шоiпs hшnides et, eпfin. 

5. EJeocharetшл ovatae, s11r Jes Ьапсs de sаЫе Је loпg 

(1ll rivage. 
La vegetatioп des pres est daгis tш etat tres alteгe. 



ОЛЕГ ГРЕБЕ!iШЧИКОВ 

О ВЕГЕТАЦИЈИ СИЋЕВАЧКЕ КЛИСУРЕ 

(Претходна белешка) 

Овај рад јавља се као резултат петодневне екскурзије 

од 11 до 16 маја 1949 год., предузете у циљу истраживања 

вегетације ове интересантне клисуре, I{ao и ради прикупљања 
за хербар српских ендемичних врста, које имају овде кла

сично налазиште. 

Сиi1евачка клисура, названа по селу Си1'1еву, које се на

лази одмах изнад ње, претставља кланац, који је река Ни

шава, притока реке Мораве, пробила на свом путу !{роз ве

лике кречњачке масиве Сврљишких планина. Општ~ правац 
протезања ове клисуре јесте исток-запад. Специјално је био 

истражен њен најужи део, изме!1у села Лесковиr<а и Мана

стира Св. Петке (жел. станица Св. Петка), који је дуг око 

5 км. Северно, изнад тог кланца, свега на одстојању од 2,5 км 
од Нишаве, диже се врх Пљеш (1267 м), а јужно од кли

суре на.пази се један мањи масив - Облик, са врхом од 898 м. 
Надморска висина реке Нишаве на том месту је око 

240 м. Падине к.писуре често су сасвим окомите, а високе до 

500 м. Великог је труда I{Оштало провести овде важну же

лезничку пругу (са 3 тунела), која спаја Европу са Блиским 
Истоком. Сада се на северној обали клисуре прави и цеста, 

који Ј1е имати не мањи значај од железнице. 
411 

Област ове клисуре још је Л. АдамовиЈ1 обележио као 

једну термофилну "оазу" полумедитеранске вегетације. По~ 
стојање такве "оазе" и читавог низа медитеранских, биљака 

у њој (као Salvia officiпalis и др.) објашњава се заштиhеношt1у 

ове котлине од хладних северних и источних ветрова вели

ким масивом Сврљишких планина, са највеiшм врхом Пљеш 

(1267 м), као и топ.лом кречњачком подлогом, на којој су се 
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настанили многи термофилни елементи јужнијих' зона. ВеQма 

стрми и неприступаi11-1и обронци сачували су у својим сте

нама и пукотинама више врста ретких биљаr<а, измеlју којих 

се овде у велиr<ом броју .налазе и обе врсте нашег терци

јарног ендемичног релиюа рамондије (Raшo11dia NaЉaliae 

Ра 11 с. et Ре t r. и Raшoпdia serЬica Ра 11 с.), које се наЈiазе 

овде у свом класичном лоr<аЈiитету. 

Правац протезања клисуре исток - запад, а то значи 

и постојање чисто јужних и северних маr<роекспозиција на 

разним обалама кланца, проузроr<ује и велику разлику у ка
раr<теру биљног покривача на северној и на јужно.ј страни 

клисуре. 

Дрвенаста вегетација је у клисури, прилиr<ом градље 

железнице и цесте била јако оштеi'1ена, а местимично и уни

штена, нарочито на десној обали Нишаве (јужна еr,спозиција). 
Међутим на левој обали (северна експозиција) где пролази 

и железница, после радова на осигурању падина од одроња

вања и прављења местимично чак и заштитних зидова, цеЈiа 

ова страна била је забрањена за сечу и испашу да би шибље 

и дрвеhе још боље везало опасне стрмине и осуЈiине. Као 

резултат те забране имамо на северној експозицији клисуре 

бујну вегетацију шибљака и шумарака, која је, вероватно, 

повратила свој првобитни облик и састав, необично каракте-

истичан и значајан. 

Почеhемо ов~ кратак опис вегетације са тих северних 

експозиција, тј. оних падина које се налазе на левој, јужној 

обали реке Нишаве. 

Ове падине су обрасле сада непроходно густом ниском 

шумом и шибљаком, који би се могли назвати асоцијацијом 

Carpiпetttm oгientalis syriпg·osam ргоv., у к9јој гЈiавну улогу 

играју грабиh (Carpiпus 9rieпtalis), дивљи јоргован (Syгiпga 

vulgaris), а такође и црни јасен (Fraxiш1s Or1шs) и руј (Co
tiпus coggygгia). 

Ов~ асоцијацtја настањује северне, _хладне падине !{ЈIИ
суре, које су врло стрме. Рељеф је врло шарен и претставља 

мозаик из огромних блокова стена, осулина, мањих тераса 

са боље развијеним земљиштем и великих пукотина. 

Густа вегетација створила је овде испод, себе прилично 

богате наслаге земљишта, местимично са добро развијеним 

хумусом, а то се односи на она меета где земљиште има 
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могуЈшости да се зgдржи, тј. на блаже нагнутим терасама и 
у пукотинама. Ипак цела вегетација, поред хетерогености 

микрорељефа доста је једнолична. Једино на блоковима ма

сивних кречњачких стена развијена је посебна вегетација, 

чији претставници нису уведени у приложену таблицу асо

цијације Carpiпetшn orieпtalis syriпgosum. У таблицу су ушле 

дрвенасте и жбунасте врсте са оценом њихове релативне 

бројности, док је за приземно биље само означено њихово 

присуство на пређеној површини косим крстом, због марш

рутног карактера бележака на терену. 

Ради упоређења наводим у последње ~ве рубрике А и В 

присуство одн. осуство нађених врста у асоцијацијама граби1'1а 

на кречњаку из околине Крагујевца Carpiпetшn orie11talis sеr

Ьiсшп subass. quercetosшп pнbesceпtis scillosum R н d s k i) као 
и у асоцијацији описаној од Р. Кнапа са Тимок~ (Syriпgetum 

timokeпse R. Кпарр). 
Осим напред поменуте 4 врсте, које чине главну масу 

те ниске шуме, констатујемо необично богатство у дрвена

стим претставницима. На северној експозицији клисуре, на

име, налазимо (са повијушама) 26 врста дрвета и жбуња. 

Благодаре!ш разноликим условима мезо и микрорељефа, овде 

налазе уточиште како изразите термофилне врсте ксерофил

них станишта, као Acer moпspessulaпum, Fraxiпus Orпus,. Co
tiпнs coggygria, Coroпilla emeroides, Crataegнs mопоgупа, Rhaш
пus tiпctoria, и др., тако и мезофилни еле'менти влажнијих 
станишта, као Acer Pseudoplataпus, А. Heldreicllii, Corylнs со
lшпа, Corпus sапgнiпеа, па чак и Fгахiпнs excelsior. С друге 
стране пада у очи известан број врста, чије је присуство 

условљено географским· моментима и које изостају у слич

ним фитоценозама централне Србије (Рудски). 

Као авангарда продирања медитеранског утицаја наЈrа

зимо овде Acer шoпspessнlaпum, Coroпilla eшeгoides, донс~<ле 
и Sorbнs Aria. Као елементи југоисточног дела БаЈшанског 

полуострва долазе овде масовно Syriпga vнlg-aris, а поједи

начно Corylus Соlшпа, које у централној Србији изостају. 
Такав источни тип ниске шуме граби!1а, који се карак

терише пре свега обилним присуством јоргована, као и мно
гих јужнијих термофилних вpcira, могли би назвати Сагрiпе

tшn orieпtalis syriпgosum, који је очигледно везан на мезо-

. Гласник В 3 11 
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филннја станишта северних експозиција на стрмим кречњач

ким надинэма у источном делу Србије. 

Међутим, од веома сличног по састаrзу шибљака или 

ниске шуме у области Тимока, који је Кпарр (6) описао као 
Syriпgetнш tiшokeпse, као и од сличних фитоценоза са јор

гованом у области Пека, описаних од Б. Јованоrзиl1а као as. 
fraxiпus Оrпнs - Асег 111011spess11laпш11 (8, и усмено саоп

штење П. Чер11-,авског), овај наш тип из Сиhевачке Клисуре 

јако се разликује веh по обилном присуству самог граби1'1а 
(Carpi1шs oгieпtalis), којм у севернијим поменутим областима 

изостаје из сличних заједница. Северно од Дунава, меlјутим, 

он се опет појављује у планинама Ердеља и Баната. Тако 

да ове састојине из Си!1евачке Клисуре чине неки прелаз из
меi1у Сагрiпеtш11 orieпtalis из Шумадије и шибљака са јор

гованом у , источном Подунављу. Али сва три типа, несум

љиво су веома слична, и то по саставу и по синекологији. 

Наш Саrрiпеtнш oгieпtalis syriпgosuш је и најбогатији у вр

стама. Од зељастих биљака пада, у очи обилно присуство 

многих врста из мезофилних асоцијација као Asperнla tашiпа, 

Thalictruш aqLiilegifoliшn, Сашрапнlа Tracheliш11, Saxifгaga ro
tнпdifolia, Liliшп Martagoп и др., што би се могло објаснити 

северном експозицијом и влажним фрагментима микрорељефа. 

Често асоцијације типа Сагрiпеtшп oгieпtalis у нашим 

областима долазе секундарно, као шибљак који је постао 

на месту уништених ксеротермних храсi'Ових шума. Ме!Ју

тим, овај фрагмент из Сиhевачке Клисуре мислим да није 

таквог порекла, веh је релативно "примаран", што показује 

веh и скоро потпуно отсуство ма каквих врста храстова, као 

и граба или букве, или њихових остатака, на хладнијим па

динама Сиhевачке Клисуре. Такве су стрме падине, вероватно 

са веiюм влажношhу ваздуха, биле, изгледа, ве!1 издавна 

обрасле таквом ниском "шумом", док сву да около и ш1 ви

соравнима изнад клисуре одмах преовлађују врсте храста 

(Quercus laпнgiпosa, Q. ceгris). 

Изнад саме клисуре, на благо н'агнутим падинама об
лика наилази се на остатке храстових шума. Између шиб

љака виде се ту и тамо поједина старија стабла Q. laпugiпosa 
- храста медунца и Q. cerris - цера. Са љима се јављају 

ређе клен (Acer caшpestre), 1маклен (А. шoпspessнla11u111), до 

40 цм у пречнику, грабиil (Carpiпus orieпtalis), као веl1е дрво, 
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30 цм у пречнику, али јасно се види да су ту преовла!рвале 
врсте храста, који је у последље време посечен. Ту се може 

говорити само о деградираној храстовој шуми. 

Ево списак дрвенастих врста из једног острвца прео

сталог од храстове шуме: 

Quercнs !апнgiпоsа 

Qнегснs cerris 
Carpiпнs orieпtalis 

Acer шo11spessulaпLш1 
caшpestre 

Piп1s сошшuпis 

aшygdaliforшis 

високо дрвеhе 

- до 8 м висине 
Crataegt1s шопоgупа 
Paliurt1s Spiпa Cl1risti 
P1н11us spiпosa 

Rosa sp. div. 

Од ретког зељастог биља. може се споменути: Hellebo
п1s odort1s, Asperнla tашiпа, Veroпica chaшaedrys, Gа!iшп 

cruciata и др. 

Уништењем такве шуме долази до стварања шибљака, 

који је близак фитоценоЈюшки Сагрiпеtuш oгientalis из 

Средње Србије. У прореlјеним местима Carpiпus ori-eпtalis од

мах заузима својим бујно развијеним жбуњем цео доњи спрат. 

На стрмој површини северне експозиције, коју заузима 

Carpiпetuш orieпtalis syriпgosшл, налазе се, као што је поме

нуто, велики блокови масивних кречљачких стена,' који су 
обрасли својом караюерисг;1чном вегетацијом. 

На јаче засењеним стенама долазе (па и под засеном 

ниске шуме) врсте рамондије - Ra111011dia Naihaliae и R. seг
bica, које су најбоље развијене по непр·иступачним нукоти

нама и литицама. Иначе на стенама северне експо:шције нај

више су заступљене ове биљке: 

Geraпiuш sапgнiпенш 

Lactuca pereппis 
Edrajaпtlшs teш1ifoli us 
Scorzoпera l1ispaпica 

Hypochoeris radicata 
Leoпtodoп asper 
Еrуsiшшп silvestre 
Lasiagrostis Calaшagrostis 
Sileпe vulgaris 
Ti1yшus glabresceпs 

Sesleria rigida 

Sesleria teпнifolia 

Lашiнт gагgапiсшл 

Diaпthus petraet1s 
J111aspi шопtапшп 
Iiyaciпthe!la leucopl1aea 
Aspleпiuш tгicl10111aпes 

Ruta шшаriа 

Ceteracl1 officiпarшп 

Seduш шахiшшл 

Viscaria vнlgaris 

Olobнlaria Willkoшii 
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Последња врста само у горњем делу клисуре. Понегде 

на обешумљеним стрмим падинама развиле су се скоро чисте 

фације од Sesleria aff. rigida. 

На камењарима топлијих експозиција, са нагибом до 45°, 
налази се једна осиромашена испашом фитоценоза са пре

овлађивањем Aпdropogoп Jschaeшum, Euphorыa· Myrsiпites, 
Hypericнm rumelicuш, Raпuпculus bulbosus и др. 

Да би свршили са левом страном клисуре, окренутом 

према северу, споменуhемо још карактеристичне фрагменте 

мезофилне и полурудералне бујне вегетације при дну кли
суре и у јарковима поред железнице. 

Ту, поред густог шибљака од црног јасена, јоргована, 

шипка и црне зове (Sambucus пiger), налазимо читав низ по

вијуша: Vitis silvestris, Humulнs lupultts, Tamus commuпis, Ca
lystegia sepium, Rubus hirttts, и зељастих биљака, наведених 

у следећем списку: 

Orysopsis viresceпs (у масама) 

Melica uпiflora 

Thalictrum aquilegifolium 
Lamium gargaпicum 

· Aпthriscus silvester 
е;1 trichosperma 

Geraпium luciduш 

Robertiaпшn 

Salvia glutiпosa 
Urtica dioica 
Parietaria officiпalis (масовно) 

Вrошнs sterjlis 
Salvia verticillata и др. 

Десна страна клисуре, чије су падине окренуте према 

југу, много је сиромашнија у вегетацији, него влажнија лева 

страна. Ту се скоро од Нишаве па до врха Пљеш (1267 м) 
протеже једна оголиhена камењара, која издалека изгледа 

као једна каменита пустиња са разбацаним ту и тамо рет

ким жбуњем. 

Међутим када се погледа мало боље, види се. да пије 
све сиви кречњак, него да је он обрастао великим масама 

ситног; сивкасто-зеленог жбуња лековите жалфије, свуда 
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Схематски профил вегетације Сиhевачке Клисуре 

1 - Камењuр; 2- остаци храстових шума (Qu. lanuginosa, Qu. cerris); 3 - њиве на заравнима; 
4 - асоцијације кадуље и пелена (Salvia officiпalis - Arteшisia Lobelii); 5 - црни јасен (Fraxiпus 

Orпus); 6 - јоргован (Syri11ga vulgaris); - 7 грабuh (Carpiпus or;entalis). 
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Carpinetum orientalis syringosum 
Юisura kod Sv. Petke, ехр. N. 
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где има бар нешто земљишта, које је овде црвенкасто као 

права "terra rossa" из приморских крајева. 

Л. iдамовиh (1) назива сличне формације "tommilares ", 
по шпанским фитоценозама ниског жбуња од разних прет

ставника фамилије Lablatae. 

Такве фитоценозе са доминирањем жалфије (Salvia offi
cinalis) у клисури Св. Петке несумњиво су се створиле (или 
тачније прошириле) на рачун, шибљака, а можда и шума, о 

чему сведочи појединачно разбацано жбуње грабиhа (Carpi
пus orientalis), црног јасена (Fraxinus Ornus); маклена (Acer 
monspessulaпum), храста медунца (Quercus lanuginosa), драча 
(Paliurus Spina Christi), Prunus Machaleb, СоrопШа emeroides, 
Rosa agrestis, Evonymus europaea и др. У доњем делу падине, 
ближе прузи и насељу, налазимо и честаре од побеглих из 

култура багрема и киселог дрвета (Roblnia Pseudatacia и 
, Ailanthus glandulosa). 

Али сви су ти елементи, остаци некадашње дрвенасте 

вегетације (сем културних), врло ретки и скоро нигде не чу1не 

јаче склопљених острва. 

Цео фон чини ниска вегетација, која би се могла назвати 

асоцијацијом Salvia officiпalis-Artemisia, Lobelii. Из'гл~да да 
се ова асоцијација, у којој доминирају, две насловне биљке, 

простире све до 800 м надморске висине. Поред ова два 

едификатора виђену улогу у саставу играју Stipa · capilata, 
Satureia montana var. KitaiЬelii, Achillea clypeolata, Koeleria 
glaucovirens. 

Прилажем списак са једне веhе површине из ове асо

цијације. Интересантно је да Л. Адамовиh (1), који даје један 
синтетички списак баµ~ са овог станишта, не наводи такве 

врсте као ковиље (Stipa capillata, S. pen11ata)1, Achillea · clype
olata и др., које су сада широко распростра~ене у .тој ,фи
тоценози. Вероватно су те врсте дошле са виших камењара 

и пашњака сиhевских планина после разређивања покривача 

од жалфије, која се јако уништава, пошто се прикупља као 
лековито биље. 

Снимак једног фрагмента асоцијације Salvia officinalis -
Artemisia Lobelii (експ. S; нагиб - 30°; кречњак са плитком 
црвеницом; надм. висина 350 м: 
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Salvia officiпalis · 3.3 
Arteшisia Lobelli · 3.2 
Stipa capillata . 2.2 
Satшeia шопtапа . 1.2 
Koeleria glaucovireпs . 1.2 
Achillea clypeolata . 1.1 
Stipa реппаtа • · · · . 1.2 
Melica ciliata · . · · . 1.2 
Lasiagrostis Calaшagrostis . 1.2 
Аsупеuша li111011ifoliu111 · 1.1 
Calaшiпtha Aciпos . 1.1 

alpiпa · · · · 1.2 
HyaciпЉella leucophaea · 1.1 
Crepis capillaris. · · . . 1.1 
Liпaria пissaпa ( coпcolor) · + 
Aethioпeшa saxatile . + 
Cleшatis recta +.1 
Teucriuш 111011ta11u111 . +.2 
Thyшus glabresceпs +.2 
Alyssuш orieпtale · . + 
Microшeria Juliaпa + 
EupЬorbla Cyparissias + 
Hypericuш rшnelicuш + 

, Broшus sqL1arrosнs + 
Eupl10rbla роlусЬrоша . + 

graeca · . . + 
Helia11the111н111 11u111111ulariш11 + 
Dictaшпus albus . . . . . + 
Супапсlшш Viпcetoxicuш + 
Cirsiшn atrшn + 
Сашрапulа liпgнlata + 
Poteпtilla recta . . + 
Arabls aшicнlata 
Cyпoglossuш creticшn . 
Asparagus teпuifolius 

Orobaпche а!Ьа · · 

+ 
+ 
+ 
+ 
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На крају наводим неколико података о ендемичним и 

ређим биљкама, које су пронаl1ене у клисури. 
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1. I~a111011dia serЬica Рапе. и R. NзЉaliae Рапе. et Petrov., 
налазе се понегде и у великим групацнјамз IIарочито у 

горњем, мање приступачном и стрмо:vт делу клисуре. 

Скоро уuек зау:нмају сезерне и хладније микро-експо

зиције стена и пукотина. Често се налазе и под засеном 

дрве!ш. У доњем делу клисуре, уз пругу, постале су 

врло ретке и малобројне. Никаквих еколошких разлика 

у стаништима обеју врста није се могло уочити. И саме 

врсте рамондије овде, као и свуда, уосталом, тешко се 

разликују једна од друге и СЈrабо су морфолошки раз

граничене. 

На овом делу клисуре, тј. на северн@ј експозицији, ю

ме!ју Св. Петке и Градишта, рамондије су као и цела веге

тпција заштиЬене веh због тога, што је забрањена сеча и 

и испаша на том стрмом делу юrисуре у циљу заштите же

лезничке пруге, те се вегетација овде несметано развија. 

Овде нема опасности од уништења овог ретког нашег еII

д емита. 

5. Tragopogoп pterodes Ра 11 с., описан од Панчи!1а rл 

ових места, у клисури је врло редак. На!1е11 је само један 

примерак у разре!јеном шумарку, на шљунковитом тлу. 

3. Caгdtшs leiopl1yllus Ре t го v. Ова ретка биљка, веро
ватно мезоф,1лног карактера, наlје~н1 је у више махова на 

падинаме изложеним према северу, у шибљаку, по IIешто 

влажнијим местима. У овој клисури је љено класично нала

зиште, одакле је и описана од С. ПетровиЬа. 

4. Hyaciпthella le11cophaea (S t е v.) S с !1 11 r. Ова ретка лу
I{овача са понтским ареалом распростирања, на Балкану расте 

само у Србији и Бугарској. На!јена 1је у клисури спорадично, 
али у многобројним групацијама, како на јужној експозицији 

(на камељари са Salvia officiпalis), тако и на северној (јужно 

од Нишав;)), на местима слободним од шибљака, :"3аједно са 

Sesleria rigida и др. I-Ье:зине луковице су дубоко уса!Јеве у 

шљунковито, скелетно земљиште и доста се тешко ваде. 14 
ма ја вeli је скоро сву да прецветала. 

2. Liпaria пissa11a Ре t r о v., описана од С. Петрови!1а из 
околине Ниша, од доцнијих аутора сматрана за идентичну 

врсту sa L. coпcolor G г i s., од које се, стварно, врло тешко 

и несигурно разликује. Расте по топ.тrим, на југ окренутим 
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обронцима клисуре у асоцијацији Salvia officiпalis-Arteшisia 

Lobellii, и није ретка, иако се јш:зља појединачно. 
6. Scorzoпera l1ispaпica L. Ви!]ена крупна биљка са де

белим кртоласто задебљалим кореном, који се употребљава 

у многим земљама и за јело, заступљена је у клисури са 

многобројним прелазним формама почев од форми са широ

ким, оrзално-заоштреним лишt1ем, па до форми са лишt1ем ли

неарним као код трава. Док Хајек (3) наводи за ту биљку 
као станиште - ливаде и пашљаке, а С. Петровиti - rзино

граде, овде, у клисури, она се јавља искључиво као биљка 

кречњачких стена и пукотина. Налази се највише у доњем 

делу клисур'е, ·на окомитим литицама и стенама. 

7 .. Laciнca регеппis L., доста ретка у Југославији биљка 
са лепим плавим цветовима, настањује овде искључиво стрме 

стене на левој обали клисуре (обронци Облика), на север

ним експqзицијама. Доста је обилна. 

. ' 
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RESUME 

LA VEGETAТION ОЕ LA GORGE DE SICEVO 

PAR О. GREBENSCIKOV 

!,е Gorge de Sicevo, protegee cies veпts froicJs par Је 

шassif calcaire шопtаgпеuх de SvrJjig, est соппuе depuis Joпg
teшps сошше tше "oasis" шеditепапееппе (Adamovic, 1907), . 
0(1 se deveJoppe, gгасе а ш1 cliшat reJativeшeпt do11x, tше ve
gctatioп Љeг111opl1ile avec de 11ошЬrе11х represeпtaпts de !а flore 
шеd iterraпeeппe. 

Sш Jes versaпts abrupts сЈе Ја Gorge, li J'expositioп Nord, 
et par cela шеше pJ11s froids et plt1s !111111ides, il se developpe 
uпе broнsaille du type пюеsiачuе, passaпt раг eпdroits еп L!пе 

foret basse. Cette ЬrонsаШе est ш1 Carpinetшn orientalis syrin
gosam. Ces pгiпcipaux cleшeпts с!е cette associatioп soпt Саг

рiтшs orientalis, Syгing-a vulgшis, Fraxiтшs Отаs, Cotim1s 
cog~qyгia (voir Је tаЫеан). Sш ces шешеs veгsaпts, Ја vegetatioп 

de~ rocheгs calcaires est аЬопdашшепt reprcseпtce. l)aпs Jes 
шcsoexpositioпs froides оп trol!ve Jes pJaпtes tertia1res rcsiduelle,s 
сошше Ramondia serblca Рапе. et Ramondia Natlzaliae, Рапе. 

et Petrovic, aiпsi CJL!e Jes Scorzonem lzispanica et Јдсtаса ре-· 

reшzis, CJL!i soпt assez rares cl1ez понs, taпdis ч11'аL1х eпdгoits 
secs et cl1at1ds des versaпts Jes Andropogon Isc!zaemam, Euplzor
bla Myrsiпites, Hypericam mmelicam dошiпепt. 

Се versaпt droit de Ја Gorge, est expose ан Slld. l,a ot'1 Је 

soJ est sчueJettiчue et rol!geatre, се versaпt est recoнveгt раг 

l'associatioп Salvia ojficinalis -Artemisia Lobelii, daпs Јачнеllе 

оп recoпtre aussi les Stipa, Satureia montana, Hyacinte!la leu
cop!zaea · et d'autres. 

Sш Jes versaпts а репtе douce et sш Jes pJateaox еп de
!10rs cle Ја G.orge теше оп reпcoпtre Jes restes des forets de 

Гласник В3 13 
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clleпe а Queгcus laтшg"inosa et Qu. Сеттis, avec Carpiтшs oгieтz
talis, Acer monspessulamm', mais saпs Syring·a valgaris. La il 
у а aussi des chaшps sous culture, шais d'нпе faiЫe productivite. 

La coupe et !е paturage пе soпt pas perшis sш le veгsaпt 
пord de !а Gorge. Ceci а ete fait еп vue de proteger cle tог~ 
reпts et d'eboнleшeпts !а ligпe de сhешiп de fer qui passe par 
cette Gorge. De cette шапiеrе i\ s'y est coпstitue нпе espcce 
de reserve ou se 111ai11tie1111e11t les raшoпdies eпdeшiques et qttel
ques autres plaпtes rares. 

\ 



МИЈЈОРА;l ЈАНКОВИЋ 

СЕ3'0НСI<И ДИМОРФИВАМ ЛИСТ А I<ОД QUERCUS 
PUBESCENS У ОI<ОЛИНИ БЕОГРАДА 

Аrзгуста 1949 године професор П. И. ЧерљавсI<и посма
трао је у Кошутњаку појаву варирања листа код храста ме

дунца (Queгct1s pubesceпs W i 11 d.) На појединим, преко 50 
година старим стаблима која су расла на једном гребену на

лазили су се, поред обичних, и лист9ви који су знатно от

ступали од облиI<а карактеристичног 'за Qнercus рнЬеsсепs. 
Насупрот типичном објајастом Ј1ишl1у са крупним, доста из

резаним и тупо заобљеним режњевима, ЈЈистови I<Оји су при~ 

вукЈЈи пажљу приближавали су се много својим обликом лишћу 

караюеристичном за цер (Qнегснs cerris L.). {)во цероидно 

лиш11е је издуженог облика, обично са копљастим врхом и 
знатно уже од типичног, а режњеви су релативно краlш и 

ка врху оштро сужени. Треба нарочито истаiш чињеницу да 

се оно налази увек на одређеним местима и то 1ia врло мла
дим гранама, израошм у току ,ЈЈета из успаваних пупољака 

или из врхова старијих трана. Вероватно је,. да се форми

рање ових гранчица и цероидног ЛИ!f111а вршило током јуна 

и јула, а за поједине случај~ве чак и у првој половини ав

густа, што се може заI<ључити по хербарсI<ом материјалу који 

је прикупљен 21 августа. Прикупљени хербарски материјал 

професор П. И. ЧерњавсI<и предао је мени на обраду, ука

завши ми истовремено на 'проблематику I<oja се поставља у 
вези са постоје!шм варирањем. Следе!шх неколиI<о описа да!iе 

јаснију слиI<у у Еолю<ој мери цероидно лишhе отступа од 

ткпичног медунчевог обЈiика. 

На једној гранчици дугачкој OI<O 170 111111 интересантни 

су млади лисгони чија је просечна дужина (са ЈIИсном петељ-



196 МИЈюрад Јанковиh 

ком) од 45--65 111111, а ширина (у средини, од краја до краја 

нзспрамних режњева) између 15 и 25 111111 (Сл. 1). Петељка 

је доста кратка са максималном дужююм од 3 111111. Лисне 

петељке као и читава гранчица јако су маљави. Лишhе је 

такође маљаво по наличју, нарочито дуж нерава. На вршним 

, пупољцима налазили су се чак и пал~сти!ш толико каракте

ристични з_а Querct1s cerris. Листови на овој гранчици дугу

љастог су облика и са копљастим врхом, насупрот објајастим, 

типичним л·истовима медунца. Режљеви су на крајевима су

жени и заоштрени. Они су на врху ситнији, а. на средини 

листа често јако истакнути, издужени и уски, понегде ду

гачки и преко 5 111111. Има их обично 9, , а на неким Јiисто
вима и до 11. Сви су више и~ш мање косо управљени према. 
врху Јiиста._ Основа листа је кЈшнаста или заобљена. Описани 

млади листови почели су се формирати можда тек крајем 

јула или почетком августа (датум скупљања 21 август!) 

На једној другој гранчици (Сл. 2), дугој свега 22 111111, 

налазили су се добро развијени старији листови, формирани 

још у пролеhе. Они су, насупрот горе описаним, типичног 

медунчевог облика. , Ово лишЬе је објајасто са ширим, на 

страну управљеним режњевима и са релативно дубоким уре

зима. Крајеви режњева су тупо заобљени или чак и нешто 

удубљени. Режњева је обично 5. Њихова је просечна ши

рина 01<0 12 111111, а дужина средњих, најбоље развијених од 

20-30 111111. Понегде ово лиш!-1е по дубини уреза потсе!lа на 

лишhе сладуна (Quercus. сопfегtа К i t.). Дужина листова из

носи 80-100 111111, а ширина 40 до преко 65 111111. Петељка је 

дугачка 10-15 111111. Наличје листова је мање маљаво него 

код напред описаних младих цероидних листова и то углав

ном дуж нерава. Петељке нису длакаве, док је гранч_ица на 

којој се оне налазе обрасла врло кратким длачицама само на 
стран11 окренутој сунцу. 

Док се ови листови цероидног и медунчевог типа на

лазе на гранама удаљеним једна од друге, посматрао сам ове 

различите облике и на једној истој грани. На врху ове гране 

(Сл. 3-1) која је израстала у току лета, нала:шли су се до

бро развијени листови цероидног типа. Имали су издужени 

облик са копљастим врхом. Основа лиске је клинаста или 

нешто заобљена. Режњеви су издужени, зашиљених крајева 

и косо управљени према врху листа. Њихов број је веЬином 
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Сл. 1 -. Нлади ли1:тови (~11erc11s p11lн,•scens, цероидш l' обю-11<·, c:tt<) ПЈченн 
у Кошутњ11ку 21. VIII. 19ПЈ. год, 
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Сл. 2 - Типични лнстови Quercнs pпbesce11s формирани у пролеће. 
-Са истог дрвета са кога су и лист"ви на сл. 1. Сакупљено 21. VIII. 194\Ј 

од 5-6. По наличју лиш!1е је длаI<аво углавном дуж нерава. 
ПетељI<е и гранчица су маљави на оној страни која је окре

нута сунцу. Дужина ових листова је од 80-110 111111, а ши

рина од 20--35 111111. Дужина петељке је 5--7 111111. 

Одмах испод ових листова налазе се на старијим дело

вима гране листови који су се формирали још у пролеliе 

(Сл. 3-2). На њима се запажају сасвим друI<чији карактери. 
Они су овалног, об јајастог облика, а режњеви тупо. зао бље-



Диформизам листоuа Quercus pubesceпs на истој грани. 1. листови цере 
щ1лика формирани на гранчици израслој у току лета; 2. типични медунчеви 

11 формирани у пролеi'1е на старијем делу гране (на слици јс овај део гранчю 
испуњен црном бојом). 





----- -

Сл, За. -- Типични и цероидног облика листо13и Qнегснs pн\Jcsce11s 
формирани у различито доба године. 
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них врхова и_ управљени у страну. Урези изме!Ју режњева 

су доста дубоки а понегде и узани, насупрот горњем церо

идном лиш!1у на коме су урези шири. Ширина листова је 

40-50 111111, а дужина петељке од 10-16 111111.· Основа лиске 
је широко КЈrинаста. Ни гранчица ни петел,!{е нису дла!{ави, 

док је лишhе маљаво на наличју углавном дуж нерава. 

Слична појава запажена је и на једној другој грани. 

Поред типичних медунчевих, листова налазили су се и церо

идни листови формирани у лето на млађем делу гране (Сл. За). 

На једној гранчици, која се ра:-шила на стаблу из успа

ваног пупољка и то близу земље, нала:-зиЈIО се лишhе које 

чини известан прелаз између медунчевог и цероидног типа. 

(Сл. 4). Оно је доста юдужено, али објајастог облика са вр
хом који није !{0Пљаст, веh овалан и прилично широк. Реж

њеви, којих је обично 7, управљени су косо према врху ли
ста; на крајевима су издужени и заоштрени са нервом по

негде извученим у кратку бодљу. Лиш!1е је длакаво на на

личју дуж нерава, а гранчица и лисне петељке нису длакави. 

Дужина ових листова се кре!-1е од 60--120 1щ_р, а ширина од • 
40-50 111111. Петељка је дугачка 8-10 111111. 

Ради упореl1ења наводим опис листова са једног ста.бла. 
цера из Кошутњака (QнercL1s cerгis f. typica l, о tl ci.). Ови ЈIИ

стови су издуженог, копљастог обли!{а са :-~ашиљеним реж

њевима (сл. 5). На· једној истој грани запажају се следеl1е 

варијације основног обли!{а. На врху гране су дуги, узани 

и често дубоко сечени листови са копљастим врхом. Реж

њеви су косо управљени према врху, зашиљени су и са нер

вом јасно извученим у бодљу. Режњева има од 7-8. Дужина,., 
Јшстова креhе се од 100-150 ш111. Основа лиске је заобљена 
или клинаста. Испод ових листова је лишl1е са маљим бројем 
режњева ( од 4-6) и са кра!10м и релативно широм ли ском. 

· Није усечено као горње лиш!1е, а режњеви су кра!ш, нешто 

шири и управљени денекле у страну. Основа је юшнаста 

или заобљена. Врх листа није копљаст као код горњих, веl1 

нешто проширен. 

Поставља се питање чиме је условљена појава церо

идних листова на храсту медунцу. У почетку је ве!1 подву

чено да се ово лиш!iе јавља на младим гранчицама израслим 

у току лета из успаваних пупољака или из врхова старијих 

грана.. Развијање успаваних пупољака и нових гранчица. не-
,;" 
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а 

С11. 5. - Листови Q11ercus cerris; а, са врха гране, - Ь, испод врха гране. 

зано је за све оне случај 1<ада лисни апарат, из било I<о

јих pa:'IJIOГa, постаје недовол,ан. ,,У нашем случају цероидно 

ЈIИШhе на младим гранчицама формирало се у TOI<Y лета, у 
јуну и јулу, а на појединим местима и у августу. У овим 

месецима владали су ксеротермнији услови него у проле!iе 

када су се формирали типични медунчеви листови. Свакако 

да се повишена летња температура и смюьена влажност ваз

духа морала одразити на облик листова формираних под 

таквим условима. И заиста, издужен11, I<опљасти облик, дакле 

смањена лисна површина, ушиљени режњеви и краiы петељка 

код цероидних листова претстављају несумњиво ксероморф

није карактере него што је то случај I<од типичног медун

чевог листа. Ово се доста сла)Ј<е са познатим законом, За

л ен ск ог а по коме се на истој биљци мо.гу јавити листови 
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различитог облика и гра!Је у вези са различитим условима 

који владају при основи и врху биљке. Код нашег храста 

медунца у питању је наравно не толико место на коме се 

ови различити листови налазе, ве!1 време у које су се фор

мирали. 

Поред тога, у питању су не само . еколош!{и услови 

(температура и влажност), ве!, и кара!{тер исхране. Цероидно 

ЈrинЉе формирало се у оно време када је веr1 постојао добро 

развијен лисни апарат због чега је имало богатију исхрану 

од пролеlших листова. Свакаr(О да је и други тип исхране 

имао знатног у дела у обликовању цероидног Јшш!,а. 

Код описаног лиш!1а Qt1erc11s сеггis запажала се појава 

да се у вези са различитим местом (врх или основа гранчице) 

појављују сличне промене карактера као код храста медунца. 

!'орње је лиш!1е издужено, копљасто, са ве!шм бројN,1 оштрих 

режњева, а доње нешто шире и са овалнијим режњевима. 

Поред тога, I(Од цера је горље лиш!1е дубоко урезано чиме 

се такоlје смањује лисна попршина. 

Смаљиваље лисне попршЙна ду
боким урезивањем лиске :~апажа се 

тако!Је код типичних ЈIИстовn CJнer

ct1s pLtbesceпs, нарочито код стари

јих, који јако расту у ширину (сл. 6). 
Ову појаву приметио је вelt Крашан 

1886 године (К r а s а 11, Г.1. 

У рзду .Гомологические ряди 

форм некоторr,1х дубов", В. Н. Ан

дрејев наводи за QLtercus rolщr, Q. 
sessilis и Q. рнЬеsсепs читав низ 1<а
ра!{тера који у свакој врсти вари

рају ш~. исти начин, само што је 
С11. 6. - Лист Qнcrcнs р11ћеs,-

и:1вестан варијациони облик код је- сепs са дубоким урезима. 
дне врсте више :1аступљеп. Tai,o на 
пр. у односу на дла!{авост листа, Андрејеь издваја три групе: 

1. форме са голим лш1Јliем, 2. форме са Јrишhем делимично 
длакавим !{ратки:vr, :1ве:щастим длакама и Э ја!{о длакаве форме 

са дугим длакама. У свакој од наведених врсти храста за

ступљене су све три форме, од којих је само једна у доми

нацији, те се узима као карактеристична са дату врсту. Тако 

на пр. код врсте (~нсrснs rоЬш најдоминантнија је форма са 
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голим листовима због чега се они сматрају I<араI<теристичном 

особином дате врсте. Ову појаву, да I<Од неколико врста 

једаl! основни облик варира на сличан начин и у одреlјеном 

правцу, Андрејев објашњава на сЈiедеhи начин. Претходно је 

постојала праматеринска врста QuercL1s гоЬш s. F. 1., I<oja се 

доцније распала на три врсте: Q. rоЬш, Q. sessilis и Q. pu
bescens. Андрејев претпоставља да· се променљивост поје~ 
диних карактера у одређеним правцима, која је постојала 

I<Од праматеринске врсте, сачуваЈiа и код нових врста и да 

се сада испољава у паралелним (хомологим) редовима про

менљивости. Он у овој паралелности варирюьа види оства

рење оних закона које је Вавилов поставио и формули'сао у 
следеhем облику: ,, генетички бЈiисI<е врсте карактеришу се 

паралеЈiним и истоветним редовима особина" и "генетички 

блиски линеони имају једнаке редове наследне променљи

вости" (Н. Ва вил ов). 

Иако наводи радове Бренера (W. В r епе г), који сма;гра 
да су многобројне форме храстова изазване утицајем спо

љашњих услова, у првом реду светлости и влаге, а да ове 

промене постају наследне, Андрејев ипак сумња у наслед

ност стечених особина осЈ1а~-ьајуЪи се и ;~аље чврсто на 1ю
менуте за~<оне Ва вил ов а. Насупрот утицају с110Јы1шње 

средина, насле!јивању модификационих промена. и љиховим 

развојем у особине нових врста, Ан ;Ј, реје в истиче идеју 

да је разноврсност форми код храстова резултат комбина

ционе променљивости и мутација. Ма да паралелни редови 

променљивости форме код појединих врста заиста постоје, 

ип 9к се горње мишљење Андрејева, које у себи крије идеју 
о непроменљивости гена, не ,може прихватити. 

Биљка .и спољашња средина налазе се у необично ин

тимном односу, па је потпуно логично, да he на сваку про

мену спољашњих услова биљка одговорити прилагоlЈавају!ш 

се на ра:мичите начине. Ове промене, нарочито ако имају 

карактер непрестаног понавл,ања у низу генерација, бе:-зу

словно морају преlш у особине које се наслеђују .. 
У нашем примеру савршено је јасно да је појава це, 

роидног лиш!iа код храста медувца директна реа1'ција на 

промењене услове средине. Развијају\Ј.и се у лето, када је 

темI1ература виша, влюкност ваздуха маља а храна у др1iету 

богатија, ово ново Јrишi1е нужно је морало да бу де ра:зли-



а 

Сп. 7. -- МЈЈади .шстови (2негснs pt1l)esceвs; а, саку,и1,сш1 14. Ј\1, 1946 ,од. -
ћ, сакупљени 21. VШ. 1949 год.' 
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Сл. 8. - а, доњи листови Quercus sessilis фор~~ирани на избојцима из аања; - Ь, лист Qнercuz phollos из 
{W. М. Harlo\v and D. S. Harrar); - с, типични лист Qнercus sessilis. 
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чито од листова формираних у пролеће, дакле под сасвим 

другим условима. 

Зависност облика од спољашњих услова нарочито се 

јасно уочава ако се упореде у почетку излагања описани 

млади, летњи листови са младим пролеhњим листовима, при

купљеним 14. IV. 1946 год. у Кошутњаку. Иако су ови про

·ле!1йи листови приближно истог узраста као и летњи, они 

се ипак објајастим обликом, широком лиском, тупо заобље
ним режњевима и дужом петељком јасно разликују од лет

њег цероидног облика. (Сл. 7). 
Врло убедљиву слику зависности облика од променљи

вих услова исхране пружа хербарски материјал који је при

купио Х. Ем. VII. 1949 год. у доЈrини Беличке реке код Ки
чева. У шибљаку храста китњака ( Quercнs sessilis Е h г h.) 
примеhенџ су на избојцима из једног китњаковог пања ли

стови који се јако разликују од типичних листова за Q. ses
, silis. Они су издуженог облика, узане лиске са једноставним 
ободом и без режњева или са слабим назнакама режњева и 

плитким урезима (Сл. 8а). Врхови су сужени и заобљени, а 

основа лиске клинаста. Општи изглед ових листова много 

потсећа 'на врбово ливЉе; Дужина листова (са петељком) је 
8-12 sш, а дужина петељке 1--1,5 sш. Ширина лиске је 

1,5--2 sш. Бочни нерви, којих има 8-15, не допиру до обода 
лиске, ве!1 се паралелно савијају:уз обод и спајају са следе-

1шм горњим нервом (брахиодромна нерватура). Наличје лиске 

и лисне петељке нису длакави. 

Код североамеричких Quercus pl1ellos L., Q. пigra L., 
Q. iшbricaria М i с 11 х., Q. laurilifolia М i с 11 х. и Q. viгgi11ia11a 

М i 11., ли~тови су врло слични напред описаним. Са нашим 

примером нарочито су слични листоnи Q. p11ellos (Сл. 8Ь). Они 
су без режњеnа, издужени и узани, само што је основа лиске 

заобљена а не клинаста а врх лиске заоштрен. Сви наведени 
/ 

североамерички храстови становници су влажних, мочnаишх 

предела. 

Листови из долине Беличке Реке, које смо напред опи

сали, развили су се на избојцима из пања. Огроман коренов 

систем који је раније снабдевао водом чнтаво стабло храс1'а, 

после сечења несумњиво пружа избојцима и лиuЉу и суnише 

влаге, због чега· се ови листови у погледу влаге у подлози 

ня.лазе у сли,шим условима као и мочварни храстови Северне 
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Америке. Паралелизам у форми листова Кичевског китњаl{а 

и америчких храстова без сумње је. последица сличних еко

лош1шх услова: у једном случају мочварног земљишта, у 

другом мо!шог кореновог система !{Оји је за лишi'1е на из

бојцима из пања створио услове прекомерног (за Q. sessilis) 
снабдевања водом. 

Сличну појаву описивао је К раш ан за доње листове 

(NiederЫatter) !{ОД Q. sessilis и Q. pedu11culata Е \1 r \1., !{Оји су; 
насупрот типичном лиш!1у, ланцетастог облш<а. Код фосил

ног Qнercus tephroides U п g. из миоцена листови су такоlје 

једноставног облика и без режњева. Овај облик Крашан до

води у везу са влажном' миоце11Сl{ОМ климом. По њему по

јава режњевитих листова код плиоценских и рецентних хра

стова условљена је опадањем влажности климе и њеном ве

!10м ксеротермношhу. Појава 'доњих листова примитивног 

ланцетастог обли1<а и без реж1ъева код наших храстова може 

се тумачити као о;.(говор, реакциона норма на услове вelie 

влажности. 

Овде треба подву!ш .још један важан моменат. Познато 

је да се листови на rвбојцима из пања караl{теришу изузет

ном величином (што је свакако непосредна последица: преко

мерне влажности), али ми код храста китњака у нашем слу

чају имамо доње лишhе сасвим друкчијег облика од типич

ног, које с једне стране личи на листове североамеричких 

мочварних храстова, а с друге стране на примитиван лист 

напред поменутог миоценског Q. tephгoides. Што су северо
амерички мочварни храстови примитивним обликом својих 

листова слични фосилним, миоценским храстовима, сасвим је 

разумљиво када се узме у обзир да се услови мочварног 

станишта највише приближавају условима влажне миоценске 

климе. Али примитиван облик доњих листова на пању код 

нашег храста китњака не може се објаснити само прекомер

ним снабдевањем водом, иако је то у овом случају један од 

врло важних фактора. Према Тахтаџјану (А. Л. Тахтаджян) 

код биљака се може посматрати случај ретенције, тј. кон

зервативности доњих делова биљке при чему се њени раз

личити делови налазе на различитим стадијумима онтогенет- , 
ског развоја и у исто време више или мање одражавају фи- 1 

логенетске промене које су настајале у еволуцији биљног 

организма. Ово схватање свакако проистиче из Лисенковоr 
1 
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:iакона о стадијн"ом развиhу по коме су различити делови 

биљке прошли кро:-3 различите стадије свога развоја. l<ю<о 

се, према Лисенку, стадијне промене дешавају само у веге

тационој купи и не могу бити пренесене 'хемијским путем 

веh само 1'1еличном деобом, сасвим је разумљиво да i1e дољи, 
старији делови биљке бити стадијно млаl1и од горњих делова. 

Према томе ткиво у непосредној близини вегетационе купе 

биЈ1е стадијно најстар11је, а при дну стабла најмлаlје. Иако 

се Лисенкови радови односе у првqм реду на зељасте биљке, 
сигурно је да овај закон в,ажи и за дрвенасте биљке, пошто 

Ј1е меристемс1<0 ткиво камбијалног прстена у нижим деловима 

стабла и по својој функuији и по ве!юј изолованости од ди

ректних спољашrьих утицаја бити мање подложно стадијним 

променама него ткиво у близини вегетационе купе. Зато је 

сасвим рюумљиво што су доњи делови б11.ъ1<е у погледу 

онтогенетских промена релативно доста конзервативни, док 

су горњи делови далеко пластичнији. Пошто доњи делови 

биљке прола:~е кроз ма1-ьи број стадијума онтогенетског раз

воја од горњих онда lie "природа организма", односно на

следност, бити у 1'1елијама ткива доњих делова релативно 

мало измењена због чега Ј1е се ту карактери предака лаюпе 

и изразитије испољавати. Отуда је примитиван облик доњих 

листова на пању код нашег китњака био условљен конзер

вативнијим, СтадијНО мла\јИМ ТКИВОМ доњег дела биљке И 

условима прекомерне. влажности који су због сличности са 

условима прастарог станишта омогу!шли да се ови прими

тиnни карактери јасно испоље. 

Узроr< оваквом или онаквом облику, једној или другој 

особини код биљака треба тражити у узајамном дејству спо

љашњ;;х услова и наслеђених особина, -концентрисаних током 
дугих временских периода, на формирање конкретног облика 

или особине у датом моменту, а не у прегрупацији гена тј. 

у комбинационој променљивости како је то учинио В. М. 

Андрејев у своме, напред поменутом, раду. Изложене чи

љенице су скромна подршка концепцији о великом значају 

спољашњих услова за променљивост биљака као и схватању 

да једино у узајамном делован,у организма и спољашње сре

дине треба тражити решење многобројних проqлема који се 

постављају у вези са животом биљака и њиховом еволуцијом. 
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RESUME 

1-Е DIMORPHISME SAISONNIER DES FEUlLLES 
DU CHENE QUERCUS PUBESCENS WILLD. 

DES ENVIRONS ОЕ BELGRADE 

par М. JANKOVIC 

Sш plL1sieшs eX:eшplaires de С11епе Ы311с (Quercus pubes
ceпs Wil!d.) а [(osL1t11jak, ргеs de Belgrade," il se developpait, 
ан сошs de l'ete, а partiг de Ьошgеопs dогшапts de la partie 
iпferieuгe dн troпc он ан sошшеt des ЬгапсЬеs, de feuilles pre
seпtaпt uпе fогше differeпte de се!Је qне possedeпt les feнilles 

pгiпtaпieres typiqнes de се шеше СЬепе. Ces fet1Шes estivaJes 
soпt petites et dн type cerro1de: elles soпt alloпgees, au sош
шеt ЈапсеоЈе et анх Jobes pJus coшts, retгecis vers J'extreшite 

et шucroпes. La sшface foJiaire re(luite (le liшbe etroit de fогше 
!апсео!ее et les Jobes p!L1s coшts, pJL1s etroits et aigus), et Је pe
tiole pllls сошt et, Је pJus soL1veпt, poilll de ces feuilles cerroI
des preseпteпt saпs doute des caгacteres plus пеttешепt xero- , 
шоrрЬеs qlle пе soпt сенх des feuilJes typiqL1es dll СЬlпе Ыапс, 
de fщ:оп qне !'оп doit addшettгe Чl!е се pl1e110111e11e et lie а\1 апt 

t011t анх coп:ctitioпs ecologiчl!es dtt шошепt. Les fellilles cerro1-
des apparaisseпt al! сошs de J'ete, еп јнiп et еп juillet,:~par eп

dгoits теше еп aoat, al! шошепt ой L111e tешрегаtше eJevee et 
1111 faiЫe etat Ьygгoшetriчlle de Ј'аiг опt du iпflller sш Ја forшe 

(1es fellilles forшees daпs de telles coпдitioпs. Еп olltre, uпе Пll

tritioп шodifiee а du avoir sa рагt d'iпflнeпce sш Ја forшatioп 

de ces fellilles cerгoldes, se cleveloppaпt all шошепt ой il exis
tait deja ш1 appareil foJiaiгe Ьiеп coпstitнe. 

Daпs s011 travail sш "Les series l10111ologL1es de forшes де 
чнеlчнеs сЬепеs", W. N. Aпdre'ieff sollligпe чl!е les variatioпs de 
!а forme des feнilles et cles frнits сЬеz чу.еЈчнеs cheпes (Qll. 
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· RоЬш, Qt1. sessilis et QLI. pLibesceпs) soпt le resнltat d'Liпe va
riablJite coшblпatoire et des пшtatio11s, co11foг111e111e11t aLix Jois 
de VaviJoff sш Ја variablJite paгallcJe. Aпdгei'eff 11'accepte pas 
l'opiпioп de \V. Вrеппег qLie les пошЬгенsеs forшes de cl1i!пes 

опt apparLI soLis l'i11Љ1e11ce des facteшs exterпes, еп рrешiег JieLI 
soпs l'iпfJLieпce de !а lшпiere et de Лшшidite, et qне ces 1110-
dificatioпs ctevieппeпt herecliiaiгes. L'apparitioп ci-cJessLis c!ccrite 
des feнilles поп typiqLies а fогше ceгroi'de chez Је С11епе Ыапс 

(QLI. p11besce11s) est saпs doнte dtrecte111e11t liee анх co11ctitioпs 

dLI шiJieLI, шais elle est certaiпeшeпt сопс!itiоппее aнssi par !а 

паtше hereditaire de J'orgaпisшe, daпs Је seпs cie sоп арраrtе
папсе а LШе поппе reactioппelle cteterшiпee. 

L'ехешрЈе s11iva11t шопtге Ьiе11 Је rappoгt existaпt епtге les 
coпditioпs ecoJogiqнes co11cretes et !а паtше blгt1 ciitaiгe. l)aпs 

Ја vallee de !а гi\1 iere BeJicka Reka ргеs de Kicevo (Массс!оiпе) 

оп а troнve sш Jes гejets d'ш1е soLicl1e d'Liп Qu. sessi!is Elнl1.' 
des feнilles alloпgees, анх Jobes peLI рrопопсеs, 011 toнt а fait 
liпe'aires. Les chei1es пord-aшericaiпs Qa. пigга L., Qa. imbгica
ria Michx, Qtt . .Zaurf/olia Micl1x, С.ји. viгgiпiaпa Mill. et sшtoнt 
Qи. p!zellos L. possedeпt des feнilles tгcs sешЫаЫеs а11х fellilles 
des rejets dн Qa. sessilis Elнh. de Юсеvо. Тонs ces cl1eпes 11oгd
a111ericaiпs hablteпt les гegioпs hшпides, шагесаgенsеs. Etaпt 

с!оппе чне le systeшe radicLilaire de !а soнcl1e с!11 сhепе de 
Kicevo, рнiss'ашшепt de\1eloppe, doппait saпs lio11te а11х rejets 
et а leшs fe11illes cle l'еан еп аћопdапсе, 11011s pouvoпs с!iге 

qне les feнilles liпeaires d11 Qи. sessi!is El1rl1. с!е Юсеvо se troн
vaieпt, aLI poiпt de vне de l'lшшidite, с!апs les шешеs coпcti

tioпs qне les cheпes de шarecages de 1' А111егiч11е ci11 Norcl. 
Les feuilles а forшe laпceolee 011t ёtе ciccrites cl1ez Jes Qu. 

scssilis et Qtt. pedшicttlata par I:;. Кгаsап: D'apres l11i Је cl1e11e 
fossile 111iосепiч11е Qu. tep/1гor'dcs lJпg. possede aнssi c!es fe11il
les de forшe siшple et saпs lo1Jes, се Cjt1'il attriЬнe ан cliшat 

lшшide d11 Мiосспе, taпdis CJLit, раг coпtre, les cl1eпcs pliocc
пiчнes et receпts опt des feнilles lobees, cette forшe etaпt coп
ditioппee раг !а diшiпнtioп de l'lшшiciite dн cliшat ct раг шн: 
xeroЉerшie plLis рrопопсее. 

Il est toнt а fait сошргсl1е11siЫе qlle les с11спеs des шa
recages пord-aшericaiпs soieпt sешЫаЫеs анх cl1cпes 111iocc11i
qнes par !а forrпe primitive с!е leшs feнilles, si !'011 se rappelle 
que les coпditioпs,, des statio11s 111arecage11ses se rapprocl1e11t 
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beaLicoнp анх coпditioпs dLI cli111at lшшide шiосепiqне. II est 
iшpossЉle d'expliqнer !а forшatioп des feнilles laпceolees sш 

les гejets de la soнche dн Qu. sessilis par l'approvisioпneшent
aboпdant еп еан seнl, шais aнssi, da.пs le seпs !iereditaire, par 
!с coпservatisшe plнs graпd (ies parties iпferieшes de la plaпte, 
dопс par ш1 cas particнlier de Ја reteпtioп cliez Је Qu. sessilis. 
Ses (iiffereпtes parties se troнveпt анх differeпts stades dt1 de
veJoppeшeпt 011togeпiqLie. Ces differeпts stades dн deveJoppe
шeпt oпtogeпiqнe soпt еп шеше teшps Је reflet. des variatioпs 

pliyJogeпiqнes sшvепнеs ан сошs de J'evolнtioп de J'orgaпisшe 
vegetaJ. I~es passages dн stade ан stade пе se foпt, ci"apres r 

l,ysseпko, qн'ан sошшеt vegetatif de !а рЈапtе et пе se traпs

porteпt poiпt par des cЬiшisшes, раг сопsеqнепt les parties iп

ferieшes de Ја рЈапtе passeпt par ш1 пошЬrе шoiпdre de stades 
olltogeпiqнes. De cette fа<;оп, la "паtше de J'orgaпisшe", он 

J'l1eredite ан seпs de Ја coпservatioп des caracteres a11cestra11x, 
аuга шоiпs varie daпs Jes celluJes de Ја pariie iпferieшe dtt vegctal 
et les caracteres aпcestraнx s'y шaпifesteroпt plнs facile111e11t et 
plнs пеttешепt. La forшe pгiшordiale des feнilles iпferieшes de 
Ја soнcl1e dн Qu. sessilis est dопс coпditioппee анtапt par Је 

coпservatisшe plus graпd, par !а je1111esse stadiale des tissus de 
Ја partie iпfегiеше du vegetal, que par uпе lшшidite tres graпde, 
cette lшшidite гappela11i Jes coпditioпs de l'апсiеппе statioп de 
Ја plaпte et dоппапt par сеЈа шеше Ја possiЬiJite а ces caracteres 
priшordiaнx de se шaпifester пеttешепt. 

Par сопsеqнепt, Је cieterшiпisшe d'tшe forшe 011 d'1111e анtге · 
qнalite dн vegetaJ doit etre cl1ercl1e daпs l'iпteractioп des соп-· 

дitioпs exterпes et cles caracteres herites, co11ce11tres q.Ц, сошs 

. (ie loпgнes perioдes de teшps а !а forшatioп d'нпе forшe coп

crcte он d't111e/q11alite а ш1 1110111епt до1111е, et 11011 pas дапs ш1 
regroнpeшe11t des ge11es, c'est-a-dire da11s !а variabllite coшbl
пatoire, сошше !'а fait W. N. A11dr1eff daпs le travail citc. 

Les faits exposes ici so11t н11 шодеstе аррнi а !а сопсер

tiоп де Ја graпde iшportaпce des coпditioпs exterпes рош !а 

variabllite деs vegetaнx, aiпsi qtt'a Ја сопсерtiоп q11e sенlешепt 
daпs l'iпteractioп де l'orgaпisшe et dн шiЈiен exterпe оп до.i 
cl1erclier la solнtioп de пошЬrенх рrоЫешеs сопсеrпапt Ја vie 
des vegetaцx et ]еш evolнtioп. 

Г11асник В 3 14 





Т. ПАЈИЋ 

ПРИЛОГ ПОВНАВАЊУ ОБРАШЋИВАЊА 

НОВОСТВОРЕНЕ ПОДЛОГЕ*) 

,,У фитосоциолоrији је динамички део важ- · 
нији од дескриптивног". - Ра с z о s k i Ј., Lasy 
Bia]o\viezy . . Poznan. 1930. 

Бомбардовањем Београда у току последњег рата пору

шено је делимично или потпуно много зграда. На тај начин 

створен је велики број рушевина и свеже отворених повр

шина, I<oje је у веhем или мањем степену захватио процес 

обрашhивања од стране коровског биља. Степен обрашhи

вања овако створених површина условљен је веhим бројем 

фактора: положајем самих површина с обзиром на околне 

зграде, посредним или непосредним ударом ветра на те по

вршине,_ виталношhу семена односно плодова који су ту до

несени, стањем у коме се налази подлога и удаљеношhу ве

iшх површина које су обрасле. Подаци за овај рад прику

пљени су у току 1949 и 1950 године. 

Површина која је узета у испитивање провизорни је 

кров једне делимично порушене високе зграде која се на

.пази на углу Булевара Црвене Армије и улице Проте Ма

теје. Ова зграда порушена је првим бомбардовањем града 

*) Питаље обрашlшваља потпуно свежих новостворених површина је 
основа за познавање динамике фотоценоза. Веhина фитоценплошких радова 

школе В. ВJanquet-a даје углавном описивање флористичкоr сьстава II кла
сификацију асоцијација. Међутим испитивању суштине одређеног групи

сања биљан8, динамици, посвеhује се врло мало, Овај прилог преста пља 

резултате једног од проучавања која се воде веh више година у Ботанич

ком одељењу Природњачког музеја непосредно у вези са формираљем 

различитих, поглавито зељастнх групација. 
П. Черњавски 
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1931 rо.ти:1е. Најгрубљи материјал, ш~стао рушењем зграде, 

о::щес:.'н је још у току исте године, тако да је на томе "крову" 

ст:юрена отворена површина са вишим, у облику ку11е, сре

диЈЈНим дело;v1. Ова се 1<упа поступно снижава на све стране 

и прелю;-1 у благу зараван llpeмa Булевару Црвене Лрмије, 

а постаје мање-више не11равилна према ос-1-али;vr деловима по

вршине. PaзiIИIOl у вr-iсини изме11 у ивица и ку11:1стог узвишења 
износи скоро 1 метар. Дужина површине са југоисточне стране 
износи 28 метара, са североисточне 24 метра. Према тим 

странама она је отворена, до1< је са осталих страна посредно 

и непосредно затворена зидовима околних зграда. Висина 

"крова" юноси око 7 метара, уI<упна површиш1 444 квадратна 
метра. 

Ова површина поседнута је биљI<ама у знатној мери, 

иако је обраш!швање почело тек крајем 1941 године, што 

значи да је читав овај процес трајао око деuет година. 

Подлогу чини бетонска плоча, на којој се нала:1е крупни 

комади цигала, којих има највише на основи поменутог ку

пастог узвишења. Преко овога материјала налази се слој 

дебљине 40-50 см. Боје је светло сиве. Изнад слоја дробине 
формирао се слој хумуса тамно-мрке, CI<opo црне боје чија 
дебљина варира према микрорељефу од 0,5-2,5 см. Струк

тура хумуса је ситно-зрнаста, проткана испреплетаним биљ

ним жилицама. На површини се налази слој нераспаднутих 

органских материја мрI<е боје, дебљине до 0,5 см, састављен 

искључиво ~д остатака биљака које се овде налазе. Мести
мично, на једном улеrнутом делу на западној страни, измеlју 

слоја дробине и слоја хумуса, налази се слој жуте земље 

сличне лесу, дебљине до 5,5 см. У погледу постанка овог 

слоја морају се узети у обзир два фактора: прuо, један део 

овог июја постао је слагањем прашине још одмах поиrс 

рушења зграде и друго, ветар је I<асније навејавао прашину 

и пове!1ао дебљину слоја. Подлога је јако к9рбонатна. 
На овој површини, почетком 1950 године, копана је 

више профила на оним деловима који су обрасли следеlшм 

биљним врстама: Epilobiшп aпgt1stifoliш11, Veг1)ascLш1 pl1loшoi

des, Arteшisia ашша, Ноrdешп 111шiпш11 и Loli1ш1 регеппе. Неки 
нрофили су претстављени на следеhим сликама; 
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• 

Сл. l 

Профил са површине ретко обрасле нис1<ом артемизијом. Слој 

хумуса свега 0,8 см деб.ъине. Остало чини дробина са I<руп
ним I<омадима цигала. 

С:,. 2 

Профил са rю:1рш,ше с1 r1исоком артс>ми:-1ијо:vr. Слој хумуса 

2 см дебљине. I Iрела:з хумуса у дробину ностепен. 

Гл. 3 

Ilрофил с1'С\1епорl)(]iш11 а!Ьшл. Дебъин1 слоја xy:.ryca 2,0 см. 
Прела:з ка дробини је нагао. 
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Сл. 4 

Профил са граминејама. Хумусни слој је најдебљи и износи 

2,5 см и прожет је многобројним 1<орењем и жилицама. 

На профилима се види да је најдебљи слој хумуса под 

врстама Loliuш pererшe и Hordeш11 111uri11u111, да1<ле под гра

минејама, мањи под Verbascuш-oм а најмаљи под врстама Epi
loblшn и Arteшisia. 

У овим профилима узето је пет земљишних проба, са 

дубине од 0-4; см, а I<Од 2 профила и са дубине од 4-8 см. 
Анализом проба утврђен је садржај органских материја, ху

муса и рН. Резултате ових проба даје таблица бр. 1. 
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Биљна врста под којом је узета проба 

дубина минерални 

ст · део у¼ 

Epiloblum anguэtifolium . .. од 0-4 ст 88,5 
/ 

од 0-4 ст 89 
Verbascum phlomoides · . . .. 

од 4-8 ст 94 

Artemisia anпua · . . . . . . од 0-4 ст 1 89 

. Hordeum nшriпum ..... од 0-4 ст 89 

.i) 

од 0-4 ст 86,5 
Lolium pereпne · . . . .. , . . . 

од 4-8 ст 91 

органски хумус 

део у¼ У О/9 

11,5 3,47 

1 },, 3,67 

6 2,50 

11 2,41 

11 3,78 

13,5 3,70 

9 1,87 
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Из таблице се види да је највеlш проценат органске 

материје у проби где расту Супо(lоп Dactyloп, Loliш11 pe
re11ne, док су у осталим пробама резултати скоро исти. На 

дубини испод 4 см овај проценат знатно опада. Што се тиче 

процента хумуса, његова количина варира, како у односу на 

сама места са којих су пробе узимане, тако и у односу на 

дубину. Највеhи је проценат хумуса на дубини. од 0-4 см 
на месту са Hordeш11 шuriпuш (З,78¼) и са Loliuш реrеппе, 
(3,70°/о), док је у осталим пробама нешто нижи, а најнижи 

на месту обраслом са Arteшisia аппuа. Из таблице се такоlје 

види да проценат ових материја знатно опада са дубином. 
Анализа свих проба у односу на рН показује вредност 7-7,5 
у хумусном слоју, док идуhи наниже његова вредност из

носи 8, што значи да је у горњем слоју реакција неутрална, 

а да са дубином расте базичност. Ово је сасвим разумљиiзо 
у вези са саставом подлоге. 

Анализа хумусних материја вршена је по методи Ишче

рекова модификација Коцмана, органског дела методом жа

рења, а вредност рН утврђена је универзалним индикатором. 

Не располаже се са подацима о учешhу појединих хе

миских елемената у саставу ове подлоге, али се, с об:шром 

на присуство врста Epi10Ьit1111 a11gнstif0Jiш11, Cl1e11opocii11111 а]

Ьшп, Cirsiнш агvепsе, Таrахасшл 0Шci11ale и др., може прет

поставити да се у њој налази довољно а:юта и калија. 

На подлози овакве структуре, састава и микрорељефа 

извршено је у ssнатној мери обрашhивање биљним врстама, 

углавном коровским. Биљни покривач није свуда исте гу

стине. Најслабије је обрастао купасти део и његов благи 

нагиб према југоисточној страни, док је остале делове повр

шине процес обрашhивања захватио у много већем степену. 

Општа покровност износи 70-80¾, Флористичком анализом 
утврlјене су следе!1е биљне врсте: 

Acer Negнпdo L. 
. Agrostis а!Ьа L. 
Aшaraпthнs retroflexнs L. 
Aпagallis arv eпsis L. 
Areпaria serpy11ifolia !,. 
Arteшisia ашша L. 
Вrопшs sterilis 

1949 год. 

1.1 

+ 
2.2 

1950 год. 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
3.2 
1.2 
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Che11opodi11111 а!Ьшп L. 
Cheпopodiuш glaucшп L. 
Сhепороdiшп шшаlе L. 
Cirsiшп arveпse L. 
Coпvolvulus arveпsis L. 

1949 год. 

2.2 

2.2 

Crepis foetida L. +' 
Супоdоп Dactyloп Pers. 2.2 
Diplotaxis пшralis (L.) D. С. 2.2 
Epilobl11111 aпgustifoliuш(L.) Scop.-j 
Epilobluш 111011tа11ш11 l" 
Erigeroп caпadeпsis L. 
Festuca heterophylla La111. 
Ноrdешп пшriпuш L, 
Lactuca Scariola L. 
Loliuш реrеппе L" 
Plaпtago шајоr L. 
Plaпtago laпceolata L. 
Plata1111s acerifolia Wilc.l. 
Роа aпgнstifolia (L.) Р. а. Ј" 

Роа coшpressa l". 
Роlуgопшп aviclllaгe Ј" 

Роlуgопшп Co11volv11111s Ј" 

IZeseda !L1tea Ј" 

1.1 
1.2 
1.2 

+ 
1.~1 

+ 
+ 

1.1 

-+ 
.IZшпех crisp11s L. + 

1950 год. 

2.2 

+ 
+ 

2.2 
1 .1 
1.1 
3.3 
3.3 

+ 
+ 
3.2 
1.3 
i .1 
1.1 
2.2 
1.1 

+ 
+ 
1.2 
1. 1 

+ 
+ 
1.1 

Setaria viridis (С.) Р.В. - , -ј- 1.1 
SoпchL!s oleraceнs Соп. 1.2 1.1 
Taшarix gallica С. + + 
Таrахаtшп officiпale Web. + 1.1 
Verbascшп phloшoides L. 2.1 2.1 
Вrушл caespiticiuш Е'. 3.3 3.3 

217 

Одређивање биљака вршено је по Панчи!1у ( 4), На уе k-y 
(7) и Не g i-y (8). 

Узимајуhи податке из 1949 и 1950 године, број' једно
годишњих врста износи 16, дугоnечних је такође 16, а дво

годишњих свега 3 врсте. С обзиром на исти број једного

дишњих и дугогодишњих биљака може се сматрати да чоnек 

ту није имао великог утицаја, На таквим површинама једно

годишње врсте уступају пред дуговечни;УI услед вегетативног 

множења ових посЈrедњих. По 1Ђеlш1g-у, кога наводи Ков а-
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че ви 1'1 (2), на обраl1еном земљишту које подлеже агротех

ничким мерама углавном преовла13ују једногодишње коровске 
биљке, које у току једне године завршавају свdј живот до

ношељем семена. На тај начин оне се најбоље штите од 

агротехнике. Како на ову обраслу површину човек досада 

није имао великог утицаја, разумљив је овакав бројни однос 

измеi1у једногодишњих и дуговечних биљака. 

Што се тиче висине појединих врста, оне у том смислу 

образују 4 слоја. Висина првог слоја износи 130---250 сш, 
другог од 50-130 см, треhег од 5-50 см и четвртог до 1 см. 

1 СЛОЈ: 

Verbascum phloшoides 
SoпcЬus oleraceus 
Crepis foetida 

Arteшisia ашша 

Cl1eпopodit1111 а!Ьшп 

Сhепороdiшп шurale 
Erigeroп Caпacleпsis 

Epilobl11111 a11gнstifoliu111 

111 СЛОЈ: 

I~esecia l11tea 
Loliшп pere1111e 
Супоdоп Dactyloп 

Роа co111pressa 
Festuca heteropr1ylla 
Роlуgопшп aviculare 
Areпaria serpyllifolia 
Plaпtago laпceolata 

Acer NegL111do 

IV СЛОЈ: 

Cirsiшп arveпse 

Taшarix gallica (?) 
I~actL1ca Scariola 

Сhепороdiшп gla11cш11 

А111аrапЉ11s retгoflextis 

RL1111ex crisplls 
Роа a11gL1stifolia 

l)iplotaxis шшalis 
HordeL1111 11шri1111111 

Setaria virillis 
Вrопшs sterilis 
Coпvolvнlнs arveпsis 

Aпagallis arveпsis 

Plaпtago ша jor 
младице Platam1s-a 

Вгушп caespitici11111 

У погледу бројности биљака из I слоја, на прво место 
долазе Verbascшп и Cirsiшп. Verbascшп ~е, поред масовнијег 

појављиваља на средњем делу површине, нала3и у облику 

појединих розета скоро свуда. (Схема 1 и 2). 
То је свакако у вези са његовим размножавањем искљу

чиво семеном, ситним али без специјалног апарата за разщ>·. 
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шеље ветром. Сiгsiшп arveпse јавља се групно на oдpeljeIIOм 

делу површине, што 'је последица углавном вегетативног 

размножавања и лаког одношења семена. Soпclшs oleracet1s 
је у пореlјењу са 1950 године опао по бројности, али је ипак 
конце1п;рисан на једном делу површине. Crepis foetida, напро
тив, бројнији је него 1949 године и мање-више разбацан. 

Ташагiх највероватније води порекло' из непосредне близине 
у околини Универзитетске библиотеке. Његово семе је врло 

ситно са чуперком длака, те је доношење оваквог семена 

лако могуi1е путем ветра. 

Од биљака из другог слоја најбројнија је Aгteшisia ашша. 

Она покрива скоро ПОЈЈО13Ину од укупне површине. Јављасе ско
ро на :Целој површини заједно са врстом Erigeгoп Caпadeпsis. 

Повеhавање бројности у односу на, 1949 годину запажа 

се и код Erigeroп Caпadeпsis. Cl1e11opodiшп аЉш11 је био бројно 

добро заступљен и прошле године, поред спорадичног по

јаnљивања, образовао је скоро чисту фацију на једном делу 

североисточне стране површине. Ове године, 1950, приме

I1ује се да се баш на том месту местимично појављују бу

сени од Festuca !1eteropl1ylla и Роа сошрrеssа,што је знак ње
говог постепеног потис1~ивања, као једногодишњег корова, 

дуговечним врстама трава. У извесно'м порасту је Lactuca 
Scariola, али не у толикој мери, колико би се могло очеки
вати с обзиром на морфолошка сnојства и број плодова, које 

ова врста г1родуцира. Epiloblш11 aпgнstifoliш11, услед густе 

сенке од стране Arteшisia ашша, у истом је стаљу у погледу 

бројности као и прошле године. Epiloblшп шопtапшп јавио 

се тек ове године са мањим бројем примерака. Од грами

неја у овом слоју је Роа a11gнstifolia, која се појавила 1950 
године са максималном здруженошhу, на само једном одре

lјеном делу површине на југоисточној страни. 

У треhем слоју главно место припада травама. Meljy 
њима најбројнији, је Супоdоп Dactyloп, а затим Broшus steri
lis и Coliнm реrеппе а Роа coшpressa · и Festнca Ьeteropl1ylla 
јављају се у мањим бусенима и за сада слабије од претходних 

lllтo се тиче осталих врста граминеја треба поменути 

Diplotaxis шшalis. За ову врсту може се констатовати, да је 
она 1'950 године о_својила много више простора, да се јавља 
скоро по читавој површини, па чак и на потпу.но голим де, 

ловима, 'где нема ни трага од хумуса. Taraxacuш officiпale је 
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нешто бројнији, док су остале врсте само присутне (Ро1у -
gо11ш11 avicнlare), а Aпagallis arve11sis је нестао. 

Маховине, I<oje чине IV слој, припадају врсти Вrушл 

caespiticiшn. Њена појава на овој површини је разумљива, с 

обзиром на екологију ове врсте. Scl1i111peг (5) наводи да се 
она врло често јавља и то у великим мacaryia на • 11еСЈ<у и 
динама. 

Имају!ш у виду недавни постанак ове поврнш11е и свој

ства ТЛЈ.l, биљни покривач је интересантан, кю<о по броју 

врста које су се овде населиле за релативно кратко време, 

тако и по њиховом ме!1усобном односу. Треба нарочито 11а

гласити чињеницу, да се веhина врста јавља групно, тако да 

се опажа извесна диференцираност биљног покривача. Ово 

нарочито важи за биљке, које се размножавају не само се

меном ве\'1 и вегетативним путем. У том погледу треба на 

првом месту поменути траве, који се са малим юузетком 

(Ноrdенш 111шi11ш11, Setaгia viridis) јављају у гру11ама, обра

зују\ш јасно издвојена острвца са покровнош\'1у 100°/0 • Глав11а 

улога у овом смислу припада нрстама: Супосlоп l)acty\011, 
Роа aпgнstifolia, а :~атим Вгопшs ste1·ilis. 

Стање вегетације на овој rюврши11и у 194\Ј ГОЈl. r1риr<а

:1ано је 11а схеми 1, а· у 1950 11а схеми 2. 
Бројеви 1----8 олrачавају површине које су обрасле углав

ном наведеним врстама. Остали бројеви о:шачавају ноједи

начне биљке. 

Упоређењем ове две схеме види се да су 3а време само 

од године дана наступиле извесне промене у биљном покри

вачу. Ове промене састоје се у потискивању и:шесних врста 

јед11огодишњих биљака (АшаrапЉнs retгoflexнs, So11clшs ole
raceнs, Polygoпшn avicнlare и др.) и у напредовању и шире

њу групације трава на рачун осталих биљака. И:-1 .схеме 2 
види ,се да су се површине под травама, које су постојале 

и прошле године, пове!1але и да су траве захватиле и нове 

мање површине. У томе rюгледу онажа се нарочито ширење 

Супос\011 Dactyloп, који је освојио извесна места на север

ном делу. Поред ове врсте треба поменути и друге, као 

Coliш11 регеппе, који захвата углавном ободе затрављених 

места и постепено осваја нове делове површине rrотис1<ују!ш 

Verbascнш pl1!0111oides и Сће11ороdiш11 а1Ьш11. На веl1 посто

јеl1а места која су обрасла са Су11ос1011 l)actyloп надове:заЈiе 
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су се нове врсте трава (Роа сошргеssа, Роа aпgт1sti1olia, Вго

ШL!S steгilis). Траве углавном заузимају улегну!1а са више 

сенке и влажности. И ако су ра:злике у микрорељефу., са

ставу подлоге, тС':\!пературе, в'!ажности и осветљеља мини

малне, итш се опажа прилична морфолошка разлш<а и код 

исте врсте која живи на· ра:з!шчитим деловима површине. 

Тако је на пр. Роа сошрге~sа на сувљим местима, где је и 

маља ко.,rичина хумуса, кржљава· и није виша од 20 сш. Ме
!јутим на влз.жним местима ова врсnа има нормалну висину, 

тј. преко 20 сш. 
Поред изразито коровских нрста гра-минеја појавили 

су се и претставници који учествују у формирању збијених 

травних групација (Роа aпgнstifolia), па чак и шумски (Fes
iL1ca l1eteгopl1ylla), што указује на даљи развитак биљног по

кривача у правц,) постепеног потискивања извесних, ве\1 

постојеtшх коровских врста и ствара11,а травног покривача 

затвореiiОГ типа. По Аљохину (1) садашње стаље на овом 

"крову" претставља примарни стадиј обраш!шваr~,а, стадиј 

коровских биљака, али у коме се ве!i јав,ъају елементи сле

дег1ег траrтог стадија. 

Осим трава, од осталих врста интензивно се множи ве

гетативна и Ciгsiш11 ar -1e11se. Примера ради цитира1'1емо овде 
један ре:зултат Ког s 111 о-вих испитивања способности веге

тативног множеља 1<од поменуте врсте. Према његовим по

дацима, које наводи Д. Тодоров и Ь (6), количина подземних 
изданака на 1 метру квадратном И3носи: 

Сiгsiшн агvепsе 

Т, жина 

у гр. 

158 

дужина 

у П1 

8.2 

број 

11упољака 

526 

На осн.ову тога могли бисмо IIретноставити да више 

надземних изданаr<а ове биљке воде порекЈiо од истог под-

3емног изданка. 

Поред вегетативног множења на груписање појединих 

врста утиче и микрорељеф са својом микроклимоrl'I. Иако 

разлике у погледу појединих чинилаца нису веl!ике, ипак се 

то у И3весној мери одразило на биљкама. Траве на пр. углав

ном зау:зимају места у благим улегнуhима, где је вelia вла

жност и више сенке. 

Биљне врсте које чине покривач на овој површини 

припадају углавном коровским биљ1<ама раснростраљеним 
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Из горње таблице се види да су плодови и семена ових 

биљака приЈiично ситни, те је ветар могао .rraкo, да их понесе 

и подигне и на ову узвишену површину. 

Изразито анемохорне биљке су Coшpositae. Код свих 

врста из ове фамилије које су овде заступљене ахеније су 

снабдевене папусом, чија дужина обично премаша дужину 

ахеније. Изузетак у овом смислу чини Arteшisia аппuа, чиЈа 

је ахенија ситна, али без папуса. Папус чини да је тежина 

плода врло мала према његовој носивој површини, Стога је 

ветар, а нарочито јак североисточни ветар - кошава, према 

чијем удару је ова површина отворена, могао лако пренети 

плодове композита у првом реду 'са оближњег плаца иза 

Правног факултета, који је био главни снабдевач у томе сми

слу, а затим и са удаљених закоровљених површина око Но

вог Гробља и Вишњице. У погледу расејавања плодова и се

мена и освајања терена један исти фактор, у овом случају 
ветар, различито делује. Ако је у питању крилато семе и·ли 

плод снабдевен великим папусом, онда !1е код таквих биљю<а 

ветар деловати као фактор који !1е им помоhи у осва

јању удаљених и пространих површина. Међутим биљке са 

ситним семеном, или са шюдовима без папуса, или са крат-

1<им папусом, који због тога имају смањену способност да

леког летења, лакше 1'1е освајати мале и ,ближе површине, 

јер они падају у близину биљака које су их створиле. Због 

тога ова незнатна површина не може у веhој мери да задржи 

семена или rтодове са великом способношЬу далеког летења, 

а пружа више могу!шости за насељавање биљака са ситним 

семеном. Тиме се може објаснити широка заступљеност врсте 

Arteшisia ашша, чија је ахенија вр.r.:о ситна, али нема папуса, 

те се услед тога раширила на овој површини. Што се тиче 

граминеја, иако углавном оне нису анемохорне биљке, ипак је 

њихов долазак на ову површину везан за ветар. Ово се може 

објаснити тиме што крупе заступљених врста трава остају 

дуже времена затворене у класи!1у, па је мало јачи ветар 

могао да пренесе читаве делове сувих стабљика заједно са 

цвастима. Нема сумње да је и семе Epiloblш11-a донесено ве
тром и то са веhе даљине, јер је оно снабдевено једном вр

стом дуге пернице. 

Поред ветра, као несумњиво најважнијег фактора у ос

вајању ове мале површине усред града _од стране биљака, 
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сва!(а!(о да и:изесна улога припада и птицама. Позната је да 

семе биља!(а из фамилија Cheпopodiaceae, Ашаrапtасеае, Po
lygoпaceae, па и Coпvolvнlaceae, задржавају способност I<Јiи

јања и после пролаша кроз цревни тракт животиља. Зато се 

са разлогом може претпоставити да је њихопо семе доспело 

на опу површину помо\'1у птица. 

Закључак. Опис.ана попршина претставља провизорни 
~<ров једне зграде порушене бомбардовањем Београда 1941 
године. Њена подлога 0састављена је од пес!(а, малтера и 

креча измешаног са крупнијим или ситнијим комадима цигала. 

Развијеног земљишта није било уопште. На подлози оваквог 

састава развио се биљни покривач, под чијим се утицајем :за 

девет година формирао слој хумуса· дебљине до 2,5 см, i1 
проценат хумусних материја достигао је вредност 3,78. То 

је ве\'1 зна!( почетка формирања зем.љишта. 

Биљни покривач изграlјују углавном коровс!(е биљ!(е. 

Број врста у 1949 години износио је 28, а у 1950 години 34. 
Највеlш удео у његовој изградљи припада биљкама ю фа

милија Coшpositae, Graшiпeae и Cl1e11opodiaceae, а затим биљ

кама из фамилија Scгoplшlariaceae и Cгнciferae, као и махо

винама. Главни фактори разноше1ъа плодова и семена су ве

тар и птице. Coшpositae чије ахеније имају способност да

леког летења заузимају мањи део овог терена у пopelJeI1,y 

са оним врстама чије су ахеније са маљом носивом површи

ном услед малог папуса или љеговог отсуства уопште. Gra-
. шiпеае, иако нису ве!шном изразито анемо~орне биљке, ипак 
се у овом случају могу сматрати као та~ше, пошто су ути

цајем јаког ветра могле бити донете читаве стабљике са кла

си!шма. 

Промене у биљном покривачу, које су се одиграЈ1е :Ја 

време само једне г_одине састоје се: 1. у порасту броја вр

ста досељиваљем нових, 2. у нестајању извесних врста које 

су постојале прошле године и 3. у самом меlјусобном односу 
биљака, нарочито у ширењу групације трава на рачун дру

гих врста. 

Садашње стање вегетације на овој површини претставља 

примарни стадиј обрашlшвања, стадиј коровских биљака, са 

извесним елементима следеl-1ег травног студија, што ука:зује 

на њен даљи развој у правцу стварања једне хомогене травне 

површине. 
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Д КОСОВИЋ 

РЕВУЛТАТИ МОРФОЛОШI<ОГ ИСПИТИВАЊА 

ХРАСТА ОД ШТОЈ<\ (УЛЦИЊ) 

У раду о вегетацији и флори С1<адарског Језера детаљно 
је обра!Јено питање "дуба", храста из Гостиља (Скадарско 
Језеро), као нове форме лужњака, а само је дотакнуто, и 
нерешено, питање систематског места храст11 код Улциља 
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1. Дијаграм ширине жирева храста 
од Ulтoja и Јiужњака 

због непотпуности сакупљеног материј11ла од стране инж. 11. 
Фукаре ка, асистента Универзитета у Сарајеву. Дощ1ије је 
добијен материјал и:з места Штој, близу Улциња, материјаЈЈ 
који је прикупио А. 11 а ви 11, геолог. И:1 oбpalJeIIOI' матери
јала и извршених мерења добијени су следеЈш резултати. 

Опис листа и гранчице храста о;~ Штоја у раду о ве
гетацији Скадарског пол:ручја rдужина петељке, ретко-зве
здаста длакавост листа, боја и веш-1ч11;1а 11уrюљ1,а та трен-
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љама на љуспама) у потпуности одговара добијеном матери

јалу. Томе се још може додати у мом осврту на лужњак да 

је петељка листа доста дужа и може износити и преко 1 см, 
док је код лужњака врло кратка, редовно неколико мили

метара (до 8 мм), и да је 1rист храста од Штоја крупнији, 

са дубљим урезима. 

Кора храста од Што ја (из материјала инж. Ф. Пук а

рек а) у раду о вегетацији Скадарског· подручја није обра

lјена, јер је није било. Кора из пошиљке А. Пав и h а много 
потсеhа на кору .дуба" из Гостиља. Та сличност се огледа 

у правцу пружања честих вертикалних бразди, које се сли

вају и рамвајају, у плитким попречним браздама и малој 

дебљини. Разлика, у односу на .дуб" из Гостиља, у грубљој 

sto;'--
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2. Дијаграм дужине жирева 

и дубљој вертикалној испуцаности, у тамнијој боји и нешто 

ве!юј дебљини (2 см), може да отпадне, с обзиром да је кора 
храста од Штоја са дрвета веhе старости. У сваком случају 

ако би се поменуте разлике и узеле у обзир (пошто немамо 

тачних података о старости), ипак би кора храста од Штоја 

у многоме одговарала кори .дуба" а никако кори лужњака, 

која је дебела од 4-6 см, са прилично правилним вертикал
ним, широко растављеним браздама, rзрло дубоко и грубо 

испуцана ( сл. 1, 2). 

)Кир је крупан, црвенкасто-смеђе боје, потсеi'iа на це

ров и на први поглед се разликује од лужњаковог. Дужина 

му је од 3,1 до 3,3 cm, ширина 1,5-1,6 сш, а однос дужине 

према ширини 2,0 ,док је код лужњю<а дужина 2,6-3,1 сш, 
ширина 1,1-1,2 с111, а однос 2,0-2,5. Њихову међусобну ди
мензионалну разлику јасно показују дијаграми (дијаграм 1, 
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2, 3). Облик жира је "цилиндричан и широко елиптичан или 
јајаст слично лужњаковом". Од 93 комада жqра из Штоја 
(А. Пав и h) са којима смо располагали, 28 има цилиндричну 
форму, 52 широко ·елиптичну, а само 13 јајасту сличну луж
њаку. Њихов више цилиндричан облик најбоље се може из

разити кроз разлику юмеђу ширине средине жира и ширине 

крајева. Ова разлика код храста од Штоја креl1е се према 

врху од 0,1-0,3 сш, ређе и до 0,4 сш, а према основи од 

0,0-0,2 сш, ређе и до 0,3 сш, што нам тюказује да је жир 

код овог храста шири при основи и скоро једнак са шири

ном на средини.- Код лужњака ова се разлика према врху 

креhе од 0,3-0,5 сш, а ка доњем делу од 0,3-0,4 с\11, што 

указује на јајасту форму лужњаковог жира. 

5tOJ -
Xo!iut"JQ/(. :- - - • 

3. Дијаграм односа дужине и ширине жи: ева 

Шиљасти завршеци жира на врху увек су увучени код 

храста. од Штоја, док су код .лужњака ис'rурени напред. 

Место где је жир причврш!1ен за купу лу пречника је 7-9111111, 
а код лужњака 4-6 111111. Жир храста од Штоја има попречне 
бразде, али не толико видљиве као код "дуба" из Гостиља, 

ОД КОГа се разликује И ПО ТОМе ШТО је ЖИр ГОСТИЈЬСКОГ 
храста ужи и што му је цилиндрична форма више изражена 
(вероватно због тога што се није располагало великим бро

јем примерака жира). 

Опису купуле у раду о флори Скадарс1<ог подручја 

треба додати још, да сасвим приљубљене и густо длакаве 

љуспе дају утисак њихове сливености са купулом. Меlјутим 

t<од лужљака љуспе нису толико приљубљене, израженије· 
су, а купула је "на изглед гола због сасвим ретких длака". 
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Из наведеног може се закључити да се и код храста 

са места Штој, као и код гостиљског "дуба" ради о специ

јалној форми лужњака Quercus Robu,r ssp. scutareпsis (Се r 11 ј.). 
Евентуалне постојеhе разлике између "дуба" из Гост иља и 

храста од Штоја условљене су вероватно недовољном коли

чином испитаног материјала, као и локалним приликама жи

вота "дуба", који расте на ниским, полу плавним теренима, 

. и храста из околине Улциња, који расте на вишим и сувљим 
местима. 
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RESUME 

LES RECHERCHES MORPHOIJOGIQUES CONCERNANT 
LE CHENE DE STOJ (ULCINJ) 

. PAR D. KOSOVIC 

Daпs Је travail sш Ја vegetatioп de Ја rеgюп de Scнtari, 

pнblie (1апs Је Jivre 1 & 2 de се BLtlletiп, Ја qLtestioп de Ја posi
tioп systeшatique сlн СЬепе de Stoj est restee онvегtе parce qне 
!'011 шaпquait dll шateriel suffisaпt рош pouvoir !а resoнdre. 

Серепdапt l'ехашеп du шateriel plus coшplet, colle·ctioппe 
ulterieureшeпt, а deшoпtre que le Сl1епе de Stoj 11'est poiпt LШ 
Сhепе Rouvre (Quercus Robur L.) typique, шais l'uпe cie ses 
forшes: Qtz. RоЬиг L., ssp. scataгiensis (Cerпjavski). 
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Фото 1 Кора храста од UЈтоја 

1 
~-·- :;..,јЕ.!~ 

Фото 2. Кора лужњака из Кошутњака 





Д-р ПАВЛЕ ВУКАСОВИЋ 

О ТОI<СИЧНОСТИ DDT (DICHLORO-DIPHENYL
TRICHLORO-ETHAN) И HCC(HEXACHLORCYCLOHEXAN) 

3А ГРУПУ ПРЕГАЉА ИЛИ ГРИЊА 

Прегљи или гриње (ред Acariпa, класа Araclшoidea) убра

ЈаЈу се меlју опасне и честе штеточине биљака, нарочито зр

невља разних жита. Покрај штете коју наносе уништавајуlш 

га директно, токсинима које носе у себи или својим и:~метом, 

као и остацима од пресвучених кошуљица или угинулих је

динки, изазивају ра:ша, често опасна алергична обољења. По

стоје чак и врсте које лако прелазе на чонека и животиње 

и својим убодима и убризганим токсинима проузрокују, осо

бене дерматитисе, као на пр. прегаљ Pediculoides veпtrico

sus, узрочник доста честих епидемија тако зване "житне шу
ге" у нашој земљи. Према томе питање токсичности DDT 
спрам прегаља није само важно с економског гледишта, веl1 

и медицинског. Оно има и свој биолошки ,значај, јер прегљи 

припадају класи паукова, врло блиских суседа инсеката у 

класификацији, а као што је познато DDT је за сада о,д нај

јачих инсектицида. 

О акцији DDT на групу прегаља мало се говори у ли
тератури којом располажемо. Према швајцарским ауторима 

DDT је без дејства на целу групу паукова, па према томе 

и на прегље (Faes, Stacheliп, Bovey, 1947; Feпjves, 1945 итд.), 

У америчкој литератури наилазимо на слична мишљења, док 

су руски аутори мање категорични. Головјанко, Руднев и 

Стражеско (1947) наводе међу организмима осетљивим на 

DDT, истина у малој мери, и црвеног паука (Paratetraпyclшs 

pilosus). Покровски (1947), додају!ш пшеници један део пре
парата са 5-7¾ DDT на 350 делова зрневља по тежини, на
шао је да су сви брашнени прегљи (Tyroglyphнs fariпae) у 
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току месец дана ишчезли, ДО]{ их је у сразмери једног деЈrа 

препарата на 500 делова зрневља било још и после месец 

дана. 

На сва]{и начин, питање ТО]{Сичности DDT за прегље, 

па дакле :И целу групу пау]{ова, није решено иако је од ве

лю<оr значаја, и са 1ьеговим детаљнијим проучавањем запо

чето· је у Музеју у то]{у прошле године. Засада су истра

живања ограничена само на веh поменути Pedicнloides veпtгi

cosнs, ]{Оји се лако култивише у лабораторији, са којим при

родњаци могу често доhи у додир, а од разних прегаља за 

медицину је најзначајнији 1 ). r!ьстигнути су доста интере
сантни резултати. Они нам омогу1'1ују да механи,зам дејства 

DDT посматрамо· под једним новим углом и да поставимо 

ново објашњење отпорности појединих врста и једин]{и једне 

врсте спрам DDT. 
Истовремено са DDT проучавано је дејство и НСС, пре

парата познатог понајвише под именом "гамексан" 2), иа~<о 

му оно у овом случ~у не одговара потпуно. 

Препарати DDT употребљапани за експерименте били 
су америчког порекла: оригинално 10°/0 прапщво "I11sectici(Je 
powde! laнse"; оригинална 2б¼ емулзија DI)T у ксилену и 
оригинални чист DDT у ]{ристаЈшма. Проценат DDT у 11ра

шиву је проверен, ДО]{ ]{Онцентрација емилзије и уопште ко

личина пара-пара изомера I)l)T није могла бити испитана, јер 
не располажемо са потребним елементима. Прашина са ма

њим концентрацијама добијана су ра:1блажују!ш оригинални 

препарат са одговарајуЬим количинама талка одличног ква

литета, према упутствима хемичара. 

нес употребљаван ,)а екс11ериме11те добијен је од твор

нице "Зор1<а", у стању грому.11,ичавог теста. Тачан хемиски 

састав и нарочито проп,енат и:юмера гама није нам познат. 

1) DDT је у нас ве!, био прР.поручен за сузбијаље једне епидемије 

житне шуге у Сплиту. НажаЈIОСТ нису нам познати ре3у лтати ове примене. 

2) НСС или !1ex,cl1lorcyclo!1exaп или benzolllexacl1ioгill или J1rxa нли 
666, у трговини носи 0611чно име свог најактивнијеr изомера gашт~, Ј1а1<ле 
rамексан. Нешто млађи од DDT, покушао је да га замени, јер јс ТОI(СИЧ

пији и јефтинији, само има велики недостатак - и сувише Јак, !lродорни 

мирис на плесан, који се те111 ко може отстранити. Као продукат наше ип 

дустријс за нас јс био од нарочитог значаја и узет је у свестрано проу

чавањ,с .. 
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Средства за прашење НСС добијана су ве11 справљена у по

требним концентрацијама из творнице, и само у малом броју 

случајева разређивана су талкрм. Раствори су прављени са 

добивеним материјалом који је прочишhаван помоЬу ацетона. 

При свем том, у пореlјењу са DDT, концентрације НСС са
државале су ма1ъе активног пршщи11а од истих концентра

ција DDT, услед нечистоilе основног продукта. 
Пречишhавања НСС, израчунавање и прављење свих 

потребних раствора у ацетону и алкохолу извршио је хе

мичар Савезног хигијенског института Момчило Здравкови11. 

Са DDT и НСС извршен је веlш број опита. Испити

вана је токсичност: 

1. чистог DDT и НСС за одрасле женке Р. veпtricosнs 

које рађају; 

2. чистог DDT и НСС као и прашина DDT l0°lo и НСС 
7¾ за женке које ра!Јају · и за тек роlјене, младе женке. 
Извршене су две сери је опита; 

3. депозита 26¾ емулзије DDT у концентраци]ама за 
1 ¼, 5¾ и 10¾ чистог DDT за женке које рађају и за тек 

роlзене младе женке; , 
4. депозита раст~ора DDT и НСС у ацетону или алко

холу у концентрацијама од l°lo, 5½ и 10°/0 за женке које 

ра1Јају и за тек роlјене. 

1° Токсичност чистог DDT и НСС ва одрасле женке 
Pediculoides ventricosus 

Да би се испитало дејство чистог DDТ и НСС на ,Qд-
~"Ј 

расле женке Р. vetricoы1s извршен је ОВрј опит: · 

Издвојене су три групе, свака од по 10 потпуно 
одраслих женкУI. Да би једнообразност била што веlтi, 

за сваку групу узет је исти број же1ши од истог ро

дитеља, одгајених на истом домаЬину и по могуi'Ј.Ству 

што приближније по величини. Свака група стављена 

је за себе у Петријев стаклени суд и у њему је свака 

женка издвојена и окружена лепком. Једна група остав

:ьена је као контрола. Од двеју осталих група једЙ'а је 

третирана за DDT а друга за НСС. Женке су биле по

суте честицама ових супстанца и при томе се нарочито 

гледало да бар неке од честица бу ду у додиру са ногама 
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и трупом, а друге су расуте по трбуху. На сuаки начин 

женке су биле у сталном и најприснијем додиру са 

њи.ма својим ногамај усненим деловима и осталим телом. 

Све три групе чуване су на истом месту у тер111остату, 

на истој топлоти и влази. 

Резултати су били: 

Женке свих трију група почеле су рађати на око 24 
часа од почетка опита. Максимум ро17ених у току, 24 часа 

био је постигнут петог дана, а затим је њихоu број почео 

опадати и 17 дана женке из група нес престале су раl7ати, 

док су женке из групе DDT раlјале до 23, а женке из кон

троле до 25 дана. Ду~l(ИНа живота женки и дужина периоде 
рађања, као и поступци младих, тек ро!Јених јединки били 

су у групи третираној са DDT приближно исти као у кон
тролној групи: Младе, тек ро\јен~ женке напуштале су мајку 

и лутајуlш по површини окруженој лепком у малом броју 

улазиле су у лепак и у њему угинуле, 1 док је веtшна уги

нула и остала равномерно распоређена по целој површини. 

Једина је разлика што је на самим женкама родитељима из 

контролне. групе налаж~но свега по 2 до 4 младих угину

лих, и тада су обично 1 до 2 били мужјаци, док је ла жен

кама родитељима из групе DDT број нађених угинулих био 
веhи: у пет случајева износио је 5, 6, 9, 14, 14, а просечно 

за све женке око 5 до 6. Оiзај повеl1ани број угинулих на 

самим женкама треба приписати акцији DDT. 
У групи са НСС приме\сiене су ве!1е варијације у по

ступцима младих, у дужини живота и дужини периоде ра

lјања · одраслих женки. Број угинулих младих у лепку је 

просечно веhи но у другим групама. Број угинулих на жен

кама родитељима је јако повеt1ан и креhе се, сем у два 

случаја, између 5 и 47. Они су обично густо нагомилани на 
задњем делу трбуха женке, делом слепљени. Meljy угину
.лима на самој повр_шини један веюши број налазио се у врло 

блиском отстојању' од женке родитеља. 

Ради ве!1е прецизности у доњим таблицама дате су про

сечне дужине живота и периоде раlјаља посматраних женки 

(табл. !), као и бројно стање у процентима угинулих младих 

нађених: на самим родитељима, у непосредној близини, на 

осталој површини окруженој леrщом и најзад у самом лепку 

(табл. II). 
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Одреlјивање дужине живота женки престављало је из

весних тешкоhа. Покрети ногу, једино покретљивих делова 

:гела, престају у веhине пре но што су прекинуле са рађа

њем, и тако се на основу само њихових покрета не може 

одређивати дужина живота. Она се може једино и само при

ближно одредити пратеhи ток рађања и исцрпљивања ре
зерви тела. 

Таблица !. -----: Дужина живота женки из контролне групе, групе 
са DDT и групе са НСС 

]. женке из контроле 

макс. мин. _просечно 

27 10 око 20 

2. женке И3 групе DDT 3. женке из групе НСС 
макс. мин. просечно · 1 макс. ' мин. просечно 

25 9 18-19 , 3 19 8-9 

Таблица II. - Распоред младих угинулих женки 

контро.па · · · 
група са DDT · 
група са нес . 

Од м11.аднх угинулих- женки било је у процењэ:има 
1. на самом 2. у непо- 3. на оста110ј 4. у 11еш<у 
родитељу сре дној површини 

близини 

0,01¼ 
0,027¼ 

19¼ 

о 

о 

10,7¼ 

65°/н 
89°/0 

22°/о 

34°/о 
10°/о 
47¼ 

Према изложеним резултатима, одрасле женке Р. veп

tricosus показују велику отпорност спрам оба инсектицида. У 
сталном додиру са чистим DDT, просечни живот женки је све
га за 1/20 краhи од живота ж,енки контролне групе. Ов~ ... не
.знатна разлика може бити посЈ]едица многих других фактора 

а не само акције DDT. Женке у сталном додиру са НСС жи
веле су просечно половином мање од женки из контроле, 

аЈiи ипак скоро пуних 9 дана. Сем тога поједине јединке 

живеле су и до 19 дatia, дакЈiе двојином дуже но женке нај
краi'~:ег века из контроле. Иако активнији од DDT, нес по
казује исто тако недовољну и нарочито лагану и неравно

мерну акцију на одрасле женке Р. veпtricosus. 

Што се тиче пак млађих, тек роt,ених јединки, НСС је 

деловао на њих да.пеко брже и енергичније од DDT, што се 
види по јако повеhаном броју угинулих, на!3ених на самим 

женкама и у њиховој непосредној близини. Али и ова је ак-

. ција недовољна, као што he се видети из каснијих опита. 

Остаје да видимо каква је била плодност женки трети

раних са DDT и НСС. Она може дати 'најбољу оцену вред-
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ности једног инсеI<тицида, а и са' прат,~гичног гледишта је нај~ 

важнија. 

Плодност 1<од Р. veпtricosнs-a зависи поглавито од вели

чине трбуха и дужине живота, тј. од I<оличине нагомиланих 

ре:1ерви и могу!шости да се исI<ористе, у овом случају пре

творе у младе. · Према томе да би процењивање плодности 

било што тачније, код свих же'~ши извршена су мереља тр

буха, тј. њихових најве!шх ширина и дужина, пошто само у 

ретким случа је вима наилазимо на сасвим лоптасте трбухе, и 

њихова. средња вредност је о:-шачена као величина женке. 

Добијени резултати изложени су у таблици III. 

Таблица III. -- Плодност одря.слих женки Р. vel1tricostts 
третиран~х. са Dl)T и НСС 

Група DDT Група НСС Контрола 
Бр. женке вел. у шт родила веЈI. у 111ll1 РОЈIИЈ!З ве.1. у 111111 ро;шла 

1 9,3 265 8,5 197 8,4 251 
2 9,8 262 8,7 173 8,Z 249 
3 9,5 256 7,2 149 8,8 248 
4 8 248 8,6 141 8,2 242 
5 8,4 241 8,4 139 8,5 229 
6 8,1 191 8,1 120 8,4 226 
7 8,2 189 7,7 85 8,5 220 
8 8 185 8,8 75 8,1 170 
9 8,7 .184 8 6 8 139 

10 8, 1 182 6 7,8 136 
средља 8,5 220 8,2 109 8,5 211 (:,pC{\l!OCT 

Као што се види, женке из групе третиране са DDT 
родиле су од 182 до 265 младих, или просечно свака по 220, 
што прелази просечну плодност женки из контроле. јКенке 

ИЗ групе третиране Са НСС дале су ОД 6 ДО 197 младих, ИЛИ 
r1росечно по 109 свака, што чини скоро полоцину од про

сечног броја младих рођених . у групи DDT и контроююј 

групи. :живот ових женки био је дакле за половину кра!ш 

од живота женки других двеју група, а њихова плодност 

половином слабија. и овде се покя.зује веliЯ. токсичност нес 

у пореlјењу са DDT, али у веl1р'ни случајева и она је пот
пуно недовољна. 

Крајн,и закључак из свега до сада изложеног био би да 

чист DDT и у сталном ко1паrпу са одрасл11м женкама прегља 
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није испољио никакву видљивију токсичну акцију: женке су 

живеле просечно исто то~ико и дале просечно исти б,рој 

младих као и женке из контроле. НСС показао је извесну 

токсичну акцију под истим условима :"'скратио је дужину жи

вота одраслих женки на половину и преполовио је број ро

ђених. Његов утицај је јасан, али' у сваком случају сасвим 
недовољан. Његова акција се још најв~1ше испољила против 

тек ро!Јених младих јединки, и да би се она детаљније про

учила и за НСС и за DDT, предузета су два следе!1а опита. 

2. То1,сичност чистог DDT и НС<.: 1<ао и прашива са 10¼ 
DDT и 7¼ НСС ва одрасле и ва теI< рођене младе жен1<е 

Р. ventricosus 

Извршена су два опита да би се дејство горњих пре

парата испитало. 

Прва опат 

У средини четири обична Петријева суда са 

пречником од 9 ст залепљен је по један стаклени пр

стен, са пречником од 14 mm а висине 10 mm. У прстен 
је стављено по 5 одраслих женки из "Исте културе и 

што приближније величине. Оне су запрашене, заједно 

са целом површином прстена, са чистим DDT, са препа
ратом DDT у стању праха са 10¼ чистог DDT, са чи
стим НСС и са препаратом са 7°1о чистог НСС. Концен

трације од 10¾ и 7¾ узете су као најчешhе употреб
љаване у пракси, а чист DDT и НСС да би се видео 

максимум дејства оба инсектицида. У простор изван 

прстена стављане су ларве домаhина Р. ventricosas, по

главито ларве Rlzodites rosae, Ortlzopelma lateator, Tori
mus sp:, као најпогодније за ове сврхе. Одрасле женке 
прегљЙ биле су у сталном додиру са активном супстан
цом, али као што се види из претходног опита, оне су 

увек рађале известан број младих. Напуштајуhи мајку 

или веh на њој, младе тек ро!јене јединке су морале 

неминовно доhи и додир са инсектицидима и с обзиром 

на своју отпорност један део морао је угинути веh на 

мајци или у самом прстену, док би друге из њега из

лазиле. Оне су могле провести- извесно време у лутању 

по суду, угинути после кpaher или дужег времена услед 

Гласник В 3 .•· 16 
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каснијег дејства отрова, шш се напротив фискирати на 

ларве домаhине, хранити се и развити до степена по

требног за рађање. Према бројном стању ових разних 

категорија може ~е пратити и оценити дејство приме

њених препарата. За време опита сви Петријеви судови 

чувани су на истом i\1'есту, под истим погодбама топлоте 
и влажности. 

Резултати су би4и: 

I. Група третирана са чистим НСС: 
)Кенке су почеле рађати одмах и већ у току првих 24 

часа на њима су примеl'~ени низови угинулих, више-мање сле

пљених рођених младих. Они су полазили од једне безоб

личне масе која је прекривала полни отвор женке, и која се 

састојала из младих збивених й сасвйм слепљених. У току 

посматрања од ћеколико дана примећена је само једна мЈrада" 
рођена жевка каI<о се креhе по површини прстена. Према 

свему може се заI<ључити да су одрасле женке остале живе 

више дана, да су рађале, али да су млади одмах по изла

жењу из тела мајке угинули, остајали више-мање слепљени 

екстремитетима, и потискивани, од касније рађаних стварали · 
су поменуте низове ( сл. 1 ). 

Сл. 1. - Р. ventricosus: (Ь) низ слепљених угинулих мл~дих женки 

на одраслој женки мајци (а). (Ориг.) 

По завршеном експерименту, 77 дана, нађено је у суду 

свега угинулих: 

- на женI<ама родитељима (којих је било пет), по 21, 
38, 23, OI<0 50 и 0I<0 28 младих, 'што чини свега око 170, или 
просечно по 37 за једну женку; 

на површини прстена: 4; 
на осталој површини суда: О. 
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II. Група третирана са препаратом са 7¼ НСС: 
Женке су почеле рађати одмах и веh за првих 24 часа 

приме!1ене су прве живе и прве угинуле младе женке у пр

стену. У то~<у идуhих дана поједине младе женке почеле су 

излазити из прстена и осмог дана нађене су прве фиксиране 

на ларвама у суду, а четрнаестог дана веh је било међу 

њима потпуно израслих, спремних за раlјање, и оне су от

страњиване из суда. Период рађања продужио се за више 

од месец дана и при јутарњим прегледима за све време су 

налажене младе живе женке у прстену. У почетку периоде 

биле су мноf';(9бројније, по 8 до 10 дневно, а затим све[реlје, по 
1 до 2 или их није ни било. 

Доста велики број младих женки изашао је из прстена 

и фиксирао се на ларве домаhине. Било их је свега 80. Ове 
фиксиране женке норматю су се развијале, и једном израсле 

tЈЗдва јане су да би се видело да ли ће рађати. Оне су све 

нормално раlјале и једино је ~~ного ве!ш број, око 74¼, дао 
само мужјаке, што значи да нису биле оплоlјене, а 0I<0 26¼ 
дало је и мужјаке и женке, дакле биле су оплоlјене. 

Да би се видело да њихов додир са инсектицидом није 

можда имао утицаја на плодност; 23 од ових женки су из

двојене, величина трбуха одређена и добијено п6томство од 

сваке пребројана. Резултати су били: 

- 18 женки средње величине, пречника трбуха 0,8 mm, 
родиле су само мужјаке, од 60 до 125, или просечно по 93 
свака; 

- 5 женки скоро сасвим исте средње величине родиле 
су мужјаке и женке, од 64 до 86, или просечно по 74 свака. 

Овде наилазимо на ненормалну појаву да оплођене женке 

рађају мањи број јединки од неоплођених. Да ли и уколико 

би се могла приписати дејств'у инсектицида, засада се не може 
ништа реhи. 

Детаљним прегле}~;ом по свршетку опита, 77 дана, на
ђено је и у овом случају мртвих младих на родитељима, у 

самом прстену, на осталој површини суда. Скупа са извађе

ним женкама било их је: 

12,2¾, 

угинулих на родитељима свега: 80 или 12,5¼ 
угинулих на прстену свега: 251 или 38,3¾ 
угинулих на осталој површини суда: 242 или 36,9¼ 
младе женке које су се фиксирале и рађале: 80 или 
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Дакле свих пет женки родитеља дале су скупа 655 мла
дих, што чини просечно по 131 на жен!{у, према томе прет

ставља СIФРО нормалну плодност. 

Ш. Група третирана са чистим DDT: 

:женке су раl1але одмах. Излажење младих ю прстена 

било је активније но у претходном случају и прве фш<си

ране младе женке на ларвама наl3ене су вeil шестог дана, а 

дванаестог је једна од њих била веЈ-i потпуно израсла. Пе

риода pal3aiьa трајања је око месец и 10 дана. Младих женки 
које су изашле из прстена, фиксирале се и касније рађале 

било је свега 68. 

Детаљни преглед после 77 дана дао је резултате: 
уrинули млади на родитељима · · · · 34 или 9,89/ 0 

угинули млади у прстену · · · · . · 96 " 27,9¼ 
угинули млади на осталој површини суда 146 " 42,4°/0 

младе женке које су се фиксирале и рађале · 68 " 19,79/о 

Свих пет женки родило је дакле скупа 344 младих или 
просечно свега по 69 свака, што је испод нормале плодо

ности с обзиром на њихову величину, 

Младе женке које су се фиксирале, одрасЈ1е су нормално 

и све су рађале: 55¾ дало је мужјаке (нису биле оплоlјене) 

а 45¼ и мужјаке и женке. Од њих ј,е одвојено 18 женки 
ради испитивања плодности, измерене су и потомство је 

пребројавано. Оне су родиле: 

15 женки просечне величине трбуха 0,75 шш дале су само 
мужјаке, од 50 до 149 или просечно по 101 свака; 

3 женке просечне величине трбуха 0,78 шш родиле су и 
мужјаке и женке, од 104 до 192, или просечно по 14 
свака. 

IV. Група третирана са преr~аратом са 10¼ DDT: 

И овде су женке мајке рађале одмах, младе женке су 

убрзо излазиле из прстена и прве фиксиране наlјене су ше

стог, а потпуно одрасле, четрнаестог дана. Периода рађања 

била је нешто r<paha од месец дана. Младих женки које су 
изашле из прстена и фиксирале су се било је свега 83. 

Резултати прегледа при свршетку опита, 77 дана, били су 

угинули млади на родитељима 31 или 5,7¼ 
- угинули млади у прстену 239 " 44,3¾ 
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угинули млади на осталој површини суда 186 или 34,5¼ 
младе женке које су фиксирале и одрасле 83 15,3¼ 

Свих пет женки дало је дакле свега 539 потомака или 
просечно по 110 за сваку, што чини углавном ск9ро нор

малну плодност. 

Фиксиране женке и овде су се нормално развијале, нор

мално рађале, и супротно ранијим случајевима, мањи број 

или око 309/ 0 дао је само мужјаке, а 70¼ и женке и муж
јаке, дакле биле су у веiшни оплођене. И овде је издвојено 

22 женке да се види плодност. Оне су даЈiе: 

11 са просечном величином трбуха 0,82 111111 рађале су само 

мужјаке, од 69 до 130 или просечно по 101 свака; 

11 женки просечне величине трбуха 0,8 111111 раl1але су и 

мужјаке и женке, од 70 до 193, или просечно по 134 
свака, што одговара нормаЈiној плодности. 

Из изЈiожених резултата могу се изву!ш закључци: 

1. Чист НСС имао је делимичног дејства на одрасЈiе 

женке Р. ventricosus. I-Ьихова плодност била је смањена и 

износила је просечно око 37 младих, што је с обзиром на 
њихову величину било далеко испод нормалне плодности. 

I-Ьихов живот био је исто тако јако скраhен и износио је 

свега око неколико дана највише. На младе, тек роlјене је

динке дејство чистог НСН било је необично јако, смртност 

је _била 100¾. Дејство је бИЈIО и врло брзо: свега четири 

младе женке или (само нешто више од 2¼) сишле су са ро
дитеља \;1 угинуле крај њих, док су све остале угинуле још 

у току рађања и остајаЈiе мање-више сЈiепљене међу собом. 

Поред чисто контактног дејства, НСС морао је деловати и 

својим еманацијама. 

2. Препарат у праху са 7¼ НСС имао је далеко сла

бије дејство од претходног. Одрасле третиране женке жи-. 

веЈiе су дуже од месец и по дана и за све време су нор

мално рађале. I-Ьихова просечна шюдност може се углавном 

сматрати као нормална, те је према томе и акција препарата 

на одрасле женке била негативна или можда врло слаба. 
На младе, тек рођене женке акција препарата била је да

,Јiеко јача. Велики број јединки је угинуо и према начину када 

су и где су угинуле, могу се поделити у две категорије. Прву 

сачињавају јединке наlјене мртве на самим родитељима или у са-
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мом прстену. Ова угину\сш морају битr~ приписана непосредној, 

брзој акцији инсектицида и она би чинила смртност коју може

мо означити као апсолутну, изазвану без икакве сумње дејством 

отрова. Другу категорију чиниле би јединке које су биле у 

директном додиру са препаратом али су изашле из прстена 

и нађене су угинуле на површини Петријевог суда. За њих 

је веh теже рећи колики проценат смртности треба припи

сати а~щијI:! отрова, а колики осталим чиниоцима. Оне су 

увек имале, као што је речено, на расположењу у суду бар 

две ларве дома!шна на које су се могле фиксирати и хра

нити- се. За време своје вишечасовне миграције морале су на 

њих наиhи. Али и у нор·малним културама један известан 

део младих >~<енки угине не фиксирајуtш се. Понајчешt1е во

ђене инстиктом миграције продиру у лепак којим су културе 

окружене, што при садашњим опитима није био случај, или 

угину од разних других узрока. Колики је број 01~их јединки 

немогуhе је реhи, али у сваком случају је далеко мањи од 
броја јединки које су ипак угинуле од инсектицида, само је 

његова акција била спорија, касније се испољила, тако да су 

имале могуhности да напусте прстен пре почетка јаче пара

лизе. Ова угинуhа могли би означити као релативну смрт

ност, коју у основи треба исто тако приписати акцији отрова,. 

са извесним малим одбитком. Код употребљеног препарата, 

смртност младих угинулих на родитељима износила је 12,5¼, 
смртност наlјених у прстену 38¼, дакле апсолутна смртност 
изазвана инсектицидом била је око 50¼. РеЈrативна смртност 
била је око 37°; 0 и, према томе, општа смртност износила је 

ОКО 87--88°/ 0 • 

Остатак од 12¼ јединки показао се као имун спрам 

акције Н.СС. Оне су се фиксирале, одрасле нормално и нор

мално раi1але, само је њихова плодност била испод нормалне, 

али колико ово треба приписати некој акцији инсектицида 

не може се ре\ш без детаљнијих истраживања. Проценат од 

12¼ преосталих јединки доста је велики и да дејство пре

парата није дуготрајно, љегова примена у пракси била би 

ш1узорна. 

3. Чист~ DDT показао је приближно исто дејство као 

препарат са 7¼ нес, дакле далеко слабије но чист нес. 

Третиране женке живеле су и нормално раlјале око 40 дана, 
али им је плодност била испод нормалне. Код младих женки 
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апсолутна смртност износила је око 37-38°/0 , релативна око 

42¼, а укупна око 80¼. Проценат младих женки које су се 
фиксирале, одрасле и нормално рађале био је око 20¾, те 
се може рећи да је дејство чистог DDT слабије од препа
рата са 7¼ нес, и разуме се тим још далеко више од чи
стог нес. 

4. Препарат са 10¾ DDT показује нешто. ја~е дејство 

од чистог DDT што се може приписати финијем · физичком 
стању. Одрасле женке живеле су скоро нормално дуго и 

нормално су рађале а и плодност је н9рмална. Код младих$ 

тек рођених женки, апсолутна смртност износи око 50°/~, ре
лативна око 34-35¼, а општа око 85¼, дакле скоро иста 
смртност као и са 7¼ НСС ... Проценат фиксираних женки је 
OI{O 15¼, те према томе за ¼ мањи но код чистог DDT, а 
нешто већи но код 7¼ нес. , 

11 Опшп 
' Опит је извршен на приближно исти начин као пре·г.-

ходни, али место прстена употребљена су сахатна стакла, 

са пречником од 2 сш. Она су залепљена у сре.дини 

обичних Петријевих судова. У средњи део. стакала став

љено је по три женке потпуно одрасле, спремне да ра

ђају. Стакла и женке на њима запрашене су као у прет

ходном опиту са чистим НСС и чистим DDT, са пре

паратима са 7% НСС и 10¼ DDT. Младе, тек рођене 

женке имале су тако да прелазе веiч површину запра

шену инсектицидом но у I опиту, пре но што си!ју у, 

Петријев суд. Запрашивања су извршена да препарати 

буду у довољном слоју да би младе јединке морале 
доhи са њим у додир, а ипак да својим присуством не 

спречава,ју механички њихово кретање, нагомилавају!ш се 

на ногама и пипцима. У суд су биле стављене исте ларве 

домаlшни, као у I опиту, на које су се могле фиксирати 
младе женке пошто су сишле са сахатних стакала. 

Опит је вршен истовремено, под истим условима као и 

претходни. Резултати су били: 

!. Гpyila шрешuрана са чuсшuм нес: 

:Женке су одмах' рађале и у току првих 24 часа запажен 
је веhи број младих угинулих на њима и прва два-три уги-
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нула у сахатном поклопцу. Идуlшх пет_ дана гомилице и ни

зови угинулих младих око полних отвора женки родитеља 

били су све веhи, а истовремено су примеhиваие и }!{Иве је

динке" у самом поклопцу. Ни једна од њих није успела да 

сиlје у суд. Од петог дана живих младих виrпе није било· 

Детаљним прегледом по свршетку опита на!јено је: 

- угинулих јtдинки на родитељима: 373 (31, 150 и 183) или 78¾, 
-угинулих јединки у сахатном стаклу: 115 или 24¼ (од којих 

· . око 100 одмах крај родитеља); 
- угинулих· на површини суда . 'О. 

И у овом опиту три одрасле женке показале су се до

ста отпорним спрам дејства НСС, родиле су просечно по 162 
младих што одговара' не ca)'vfo нормалној ве!1 и врло доброј 

плодности и показује да су морале живети више дана, сем 

_ ако услед ексцитације юазване инсектицидом, нису избаци
вале из јајника веhи број младих за једно одре!јено време 
нб што се то нормално дешава*). 

·2. Груаа шреширана са ii.репарашом са 7°/о НСС 

Женке су одмах рађале. Периода рађања трајала је 34 
дана; изузетно примеhена је још једна жива млада женка 48 
дана. Младе женке силазиле су одмах са својих маЈки, ни 
једна угинула није нађена на њ3м'а. Оне су се доста лако 
кретале у прашку на сахатном поклопцу. Зрнца 'праха хватала 

су се поглавито за њихове ножице и сакупљала у ·мале хр

пице које су женке вукле са собом. Временом прашак се 

све више згрудвавао у мање и веhе гр'удвиuе, постојао је, 
могло би се реhи, шљунковит, чиме је кретање младих женки 

било олакшано. Веhина је и даље вукла на ногама као мале 

•џомбице, али је све веhи број успевао да сиlј_е у Петријев 

суд. Ове младе женке, свега 190, или су се 'сриксираЈ;е на 
ларве домаh'tше или су угинуле и нађене· су мртве на повр

шини суда. 

Најзад и у само сахатно стакло стављене су две ларве 

домаhина. И оне су бщrе и даље у непосредном и јаком до

диру са средством. На њих се фиксирало 64 младих. Скупа 
по свршеном опиту било је свега јединки: 

*) Код лептирица Plodia interpuпctella примеhено је да под дејством 

отрова 1111 време фазе ексuитације испражњују наг ло своје јајнике. 
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угинулих на мајкама 
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јединке које су се фиксирале и одрасле 
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о 

129 ИЛИ. 28,6°/О 
68 ИЛИ 56,3¾ 

154 или 56,3¾ 

Према томе, три женке родитељи дале су свега 451 је
,динку, или просечно 150 свака, што претставља нормалну 

плодност и показује да препарат није имао 1щ њих дејства. 

Младе фиксиране женке издвајане су да би се пратило 

њихово потомство. )Кенке које су рађале само мужјдке, тј. 

нису биле оплођене, биле су далеко ма.побројније но у прет

ходној групи, свега око 20¼ до 21°/0 • Известан број, свега 

26, измерен је, број потомака сваке пребројан и резултати 

су били: 

- 4 же1;ше које су рађале само мужјаке, са просечном 
величином трбуха 0,74 mm, родиле су од 62 до 80 младих, 
или просечно свака 77; 

- 22 женке које су раlјале и мужјаке и женке, са про
сечном величином трбуха 0,81 шm, родиле су од 62 до 274 
младих, или просечно 165 свака. ' 

Овр,е имамо нормалну појаву да су женке које paljajy 
само мужјаке, женке аренотокичне, мање плодне од женки 

које рађају и мужјаке и женке (толитокичне), а и једне и 

друге показале су довољну плодност. Ово је нарочито важно 

код женки које су се развиле на Ј1арвама домаlшна ставље

ним у само сахатно стакло и прекривеним слојем препарата. 

Иако, су рођене од родитеља веh третираних са. препаратом, 

иако су се развијале на ларвама исто тако запрашеним са 

инсектицидом те и саме биле у додиру са њим, ипак су по

казале велику плодност: 6 женки просечне величине трбуха 
0,74 mЦ1 дале су су свака по -157 младих, а 8 женки са тр
бухом 0,79 mm дале су свака 189 младах. 

Препарат дакле није имао никаквог утицаја ни на њи

хово нормално развиhе ни на њихову плодност. 

З. Груиа шрешuрана са чистuлt DDT 

)Кенке су одмах рађале, прве младе јединке сишле су 

са сахатног стакла и фиксирале су се на ларве домаlшна 

четвртог дана. Периода рађања трајала је око 25 дана. До
ста велики број младих угинуо је је веh на самим родите-
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љима. Младих женки које су се фиксирале и одрасле на лар

вама дома!шна било је свега 39. Детаљним прегледом по за

вршетку опита нађено је свега: 

- угинулих младих на мајкама 74 или 15,1¼ 
- угинулих на сахатном стаклу 138 ИЛИ 28,2¾ 
- угинулих на осталој површини суда 237 ИЛИ 48,5¼ 
- младих који су се фиксирали и одрасли 39 ИЈ!И 7,9% 

Дакле све женке родитељи дале су свега 488 јединки, 
или просечно свака 163, што претставља нормалну плодност. 

Фиксиране женке као и у свим ранијим групама нор

мално су се развијале и рађале су. Највеhи број или 66,6¾ 
'дале су мужјаке и женке, а остатак или 33,4°/0 само мужјаке. 

Од фиксираних женки је 20 издвојено, измерено, потомство 
праhено, и резултати су ~или: 

13 женки које су раl1але и мужјаке и женке, са просечном 
величинои трбуха 0,82 шш, родИЈrе су од 112 до 288 је
динки, или просечно по 175 свака; 

7 женки које су рађале само мужјаке, са трбухом про
сече величине 0,80 шш, родиле су од 68 до Ј 58 мла
дих, или просечно свака 120. 
Плодност је била у оба случаја нормалиа. 

4. Гpyila шрешираиа са ilpeuapaшo11t са 10°/0 DDT 

)Ке1ше родитељи одмах су ра!1але, и периода рађања 

трајала је око 24 дана. Изузетно примеЬена је још једна 

жива млада женка 38 дана, што се може објаснити застојима 
у рађању, (детаљније о прекидима у току периоде ношеља 

ја ја видети Вукасовиh, 1939), 

Младе женке силазиле су са родит'еља. I-Ьихово кре

тање по сахатном стаклу, иако је оно било само лако занра

шено, било је јако отежано чисто механичком акцијом праха. 

У брзо читаве грудвице прах;~ приан)але су, уз љих, лепиле 

се нарочито за ноге, а мање за главу и цело тело. Младе 

женке су врло тешко напредовале, ослобађале се од једних 

док би се друrе за њих лепиле, гурале пред собом нагоми

лани прах, кретале се у круг и најзад угшrуЈrе. Можда је 

свега неколико женки успело да сиђе са сахатног стакла у 

суд, али ни једна ције успела да се фискира на лавре дома-
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hине. У след тога један известан број младих, око 50 свега, 

пренесен је са сахатног стакла на ларве и од њих само су се 

две фиксирале, одрасле и рађале су само мужјаке, дакле 

нису биле оплођене. Покушано је да се у само сахатно 

стакло ставе ларве домаhини. На две тако стављене ларве 

веh за неколико часова почеле су да долазе младе женке, и 

у току идуhих 11 дана стално их је било бар једна до две, 
али ни једна се није фиксирала; слично се десило и са је

дном треhом ларвом. 

При завршеном детаљном прегледу нађено је: 

угинулих јединки на родитељима 7 или око 1 а;0 
угинулих јtдинки у сахатном стаклу 642 • 99~0 

јединки које су се саме фиксирале О • О¼ 

Ако се додаду јединке које су биле са третиране 

површине снесене у суц, може се реhи да од око 700 је

динки, ни једна није успела да сиђе сама и да се фиксира 

на ларве домаhине. 

Овај број од 700 јединки претставља и укупан број ро
ђених, што чини просечно око 233 младих за једну женку 

или једну врло велику плодност. 

Из свега изложеног може се закључити: 

Чист нес у овом опиту показао је слабије дејство на 
одрасле женке но, у претходном. Просечна плодност женки 

достигла"Те број од 162 за једну, док је раније била свега 
око 37 младих просечно. 

Слабије дејство чистог нес могло би се објаснити сла

бијом концентрацијом испарљивих састојака који му и дају 

његов карактеристичан и врло јак мирис. Она је у дну пр

стена у претходном опиту морала бити далеко ј:lча, но на 

отвореној површини сахатноr стакла. 

Дејстно чистог нес на младе, тек рођене ј~диr-ше било 

је и у овом случају тотално, све су угинуле најл,аље на да

љини од 1 сш од својих родите.ља. 
· Препарати за 7¼ НСС показао је и у свом слу,1ају да
леко слабију токсичност ОД чистог нес. Третирэ.нс женке 

живеле су дуже од месец дана, нормално су рађале, плод
ност је била сасвим нормална или чак повишена, те према 

:гоме нес на њих није имао дејства. Акција препарата на 

младе, тек рођене женке била је исто тако далеко слабија 
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но у пре,тходном опиту. Угинулих на самим родитељима није 

ни било, угинуЈrих у самом сахатном стаклу, чији број прет

ставља апсолутну смртност, било је свега 28,6¼. Угинулих 

на осталој површини суда било је 15¼ и они одговарају 

релативној смртности ранијег опита, те би постигнута то

тална {:мртност из1-юсила свега 43,7¼. На супрот овој пози
тивној акцији· инсектицида имамо број од 56,3¼ младих 

женки VOje су б.иЈiе у додиру Са НСС, а ипак су се фИI<СИ

рале, нормално развиле и рађале. 

Чист DDT и овде далеко заостаје иза чистог НСС, као 
и у ранијем опиту. Иначе, у поређењу са чистим DDT из 
претходног опита види се да је сада дужини периоде ра

ђања била краhа, али је плодност женки нормална или"'и из
над нормалне. Апсолутна смртност младих износила је 48,5¼, 
дакле веhа је од смртности из опита I. Релативна смртност 

била је 43,5¼, а укупна око 92¼, Број фиксираних женки 

од 7 ,9¼ мањи је но раније, тако да у овом опиту поређење 
између токсичности чистог DDT и чистог НСС далеко је 

мање неповољно но у опиту I. 
Препарат са 10¼ DDT дао је у овом опиту врло инте

ресантне резултате. Без икакве акције на одрасле женке које 

чак показују рекордну плодност, изазвао је скоро 100¾ 
смртност код младих, тек рођених јединки. При томе изгледа 

да је физичко стање препарата и, дакле, механичко дејство 

било од пресудног значаја, ометајуhи ларве да се удаље из 

зараженог дела пре но што се испољи хемиско дејствоЗотрова. 

У опиту 1 ово механичко дејство било је слабије, јер је и 

запрашена површина прстена била далеко мања и ларве су 

успевале да дођу до дуварова прстена и да га напуштају у 

веhем броју, те је тотална смртност износила свега 50¾. 
Према томе физичко стање средства јавља се као један од 

најважнијих фактора у љеговом дејству, бар у оквиру ових 

опита. 

Ако сакупимо резултат I и II опита, добијамо да је ток

сично дејство НСС и DDT на дужину живота и плодност 

одраслих женки, као и смртност младих тек рођених· Р. veп
tricosus биле следеhе: (за сваки препарат у горњој линији 

означене су вредности из првог, а у доњој из другог опита): 
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а. одрасле женке: Ь. младе, тек ро!јене 
женке: 

Дужина живота 
просечна угинуло остало 

ПЈЮДНОСТ ¾ живо¾ 

чист неколико дана 37 100 о 
нес више дана 162 100 о 

нес више одмесец и по дана 131 око 88 око 12 
¼ око месец и по дана ' 150 44 56 

чист он;о 40 дана 69 80 
" 

2·0 
DDT 

" 
25 163 

" 
92 

" 
8 

-- -"---·------ -- -----· -· --
DDT мање ОД месец дана 110 

" 89 " 
15 

100;0 више од месец дана 233 
" 

98 
" 

2 

Иако се резултати обеју опита не слажу у потпуности, 

ипак можемо из њих извуhи неколико закључака: 

- дејство IiCC било је тим слабије уколико је простор 

био мање ограничен, мање затворен. Јаче у прстену но на 
0·1'вореном саха тн ом стаклу, и ово треба приписати, као што 

је речено, слабијој концентрацији испарљивих састојака НСС. 
Дејство DDT пак било је тим· јаче, уколико је била веhа 

запрашена површина и према томе и могућност дужег и 

интимнијег додира измеlју инсектицида и јединки; 

- чист DDT као и препарат са 10¼ DDT у стању 
праха није показао углавном никакво токсично дејство спрам 

одраслих женки Р. vetricosus. Дужине живота и плодност 

третираних женки могу се сматр?ТИ као нормалне сем у је

дном случају (чист DDT, I опит) где је плодност била не

шао нижа; 

- чист нес имао је увек утицаја на дужину живо·tа 

одраслих женки У. vetricosus, скраЬ:ујуiш је знатно и према 

томе и на плодност истих, бар у једном случају. Препарат 

7¼ у стању праха није показивао токсичног дејства на од
расле женке; 

- у погледу на младе, тек рођене јединке, оба инсек

тицида показала су се токсичним: смртност изазвана са чи

стим НСС била је за оба опита 100¾, а са чистим DDT 80¼ 
и 92%; смртност изазвана препаратима са 7¼ НСС износила 
је према опитима 44¼ и 88Q/~, а са 10¼ DDT била је 

85¼ И 98°/0 • 

· - изузимајуiш групу третирану са чистим НСС, у оста-
лим трима увек је известан број младих јединки, иако су 
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морале доiш у непосредан додир са инсектицидом, остајао 

жив, фиксирао се на присутне ларве домаhине, нормално се 
развијао и дао нормалан број потом9ка. Проценат ових је-

- динки извосио је за чист DDT 8°/0 и 2оп;0 ; за препарат са 

7¼ НСС био је 12°!о и 56°/0 , а за препарат са 10¼ DDT био 
је 2°/0 и 15°/ 0 ; 

- према својој токсичности спрам Р. veпtricosнs у стан,у 

младих, тек рођених женки, на прво место са 100¼ смрт
ношhу долази чист нес, на друго, са једном средњом смрт

ношhу за оба опита од око 91¾ до 92¼ доЈrази препарат 
са 10¼' DDT, на треhе, са средњом смртношhу за оба опита 
од око 86¼ долази чист DDT, и на четврто, са средњом 

смртнош11у од око 66°/,., долази препарат са 7¼ НСС. 

3. - Токсичност деповита 26u/0 емулвије DDT 
ва Pediculoides ventricosus 

Емулзија DDT у ксилену 26°/о је оригинални амерички 

препарат. Употребљав;ша је_ разблажена у обичној води и ја

чина употребљаваних разреlјења израчунавана је према ко

личини чистог DDT у њима. Испитивано је дејство концен-

Сл. 2 - Кристаласти депозит 1¾ концентрације емулзије DDT (ориг.) 
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траци ја 1 ¼, 5¾ и 10¾ чистоD DDT на одрасле женке и тек 
роlэене јединке· Р. veпtricosнs. Од сваке концентрације узи

мано је по 0,1 cm8 течности, стаnљено у пе·тријев суд са 

површином дна од 63,59 с1112 , колико је мor:yixe боље растр

љано по овој површини и остављено да се осуши. Сушење 

је захтевало врло дуго времена. Депозит DDT формирао се 
у облику кристала и да би се донекле добила слиl{а о њи

ховом распореду и густини приложене су скице 1, 2 и 3 ( сл. 2, 
3 и 4), које показују изглед дна третираних судова. Као што 
се види, у овом опиту испитивано је поглавито дејство чи

стог DDT у разним концентрацијама на јединицу површине. 
Количина чистог DDT на 1 с111 1 износила је 0,000015725 g за 

Сл. 3 - Кристаласти депозит Ь¾ концентрације емулзије DDT (ориг) 

раствор 1 ¼; 0,000078625 g за раствор 5¼ и· 0,00015725 g за 
раствор 10¼. Прерачунато на површину од 1 m2, депозит 

чистог DDT износио је 0,15725 g за раствор 1 ¾; 0,78625 g за 
раствор 5¾ и 1,5725 g за раствор 10¼, 

У сваки од трију третираних судова стављено је уз 

бок, на саме наслаге кристала DDT, уколико их је било, по 

3 одрасле женке и окружене су малим прстеном од воска да 
'би се спречило њихово веhе померање. Све употребљене 
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женке произлазиле су из исте културе и биЈIЕ; су што је 

могуhе приближније величине. У средини сваког суда и уз 

други супротни бок постављен је по један непотпун прстен 

од воска и у њих су стављане ларве домаhини прег ља, по-, 

главито, као и у ранијим опитима, ларве Rlюdites rosae, Or
thope]шa lнteator, Тоrупшs sp. Младе женке после роlјења, 

пошто би напустиле мајку, морале су преlш најмање 4 сш 
да би доспеле до средишне ларве, а 8 сш до супротне бочне, 

Сл. 4 - Кристаласти деп-зи: 10% концентрације емулзије DDT (ориг.) 

да би се на њих фиксирале. ·само пошто ,се оне, не креhу 
у правој линији и пре фиксирања лутају 1<:pahe или дуже 

време, то су морале прелазити далеко веце даљине и бити 

далеко дуже времена у додиру са кристалима DDT. Женке 
које су се фиксирале и почеле да расту вађене су из тре

тираних судова, надгледане да се види да ли he рађати и 
да ли су биле оплођене, али сама плодност није испитивана. 

Сва три суда чувана су под истим условима топлоте и влаж

ности. 

Детаљним прегледом по свршетку опита утврђен је број 

свега угинулих младих с обзиром на место где су нађене: 
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на самим родитељима, крај њих у прстену, на првој ближој 

половини површине дна суда, или на другој половини. 

Добијени су резултати: 

- средња дужина периода рађања, па према томе и 

живота, износила је за женке у концентрацији 1 ¼ око 19 дана, 
у концентрацији 5¼ око 19-21 дан, и у концентрацији l{)°Jo 
око 2-3 дана; 

- средња плодност женки трију група била је: у кон

центрацији 1¾ - 136 младих; у концентрацији 5¼ - 168 
младих, а у концентрацији 10¼ - 70 младих; 

- од угинулих младих јединки било је у процентима: 

концентра- на родите- - у кругу - на I полов. - на II пол. 
ција Љима прстена дн11 суда дна суда 

1¼ 0,2¼ 1,50/о 37,8¼ 20,5¾ 
5¼ 3,7¼ 9,7¼ 54,6¾ 29,5¼ 

10°/о 4,2¼ 32,8¼ 57,l°fo 5,2¼ 

- известан број младих женки фиксирао се на датим 

ларвама, одрасао је и paljao. У процентима их је било у раз
ним концентрацијама (у загради је означен укупан број 

женки): 

концентрација 

" 
" 

l°lo 
5¼ 

10¼ 

на средишној 
ларви 

20¼ 
0,8¼ 
о 

н11 бочној ларви свега 

19,8¼ 39,8¼ (163) 
1,6¼ 2,4¼ (12) 
0,5¼ 0,5¼ (1) 

- фиксиране и одрасле 

загради израчунати су према 

·рађале): 

женке рађале су (проценти у 

укупном броју женки које су 

само мужјаке и мужјаке нису ргђале 
и женке 

концентрација 1¼ 6 (4,8¼) 120 (90¼) 7 (5,2¼) 

" 5¼ 2 (25¼) 6 (75¼) о 

" 10¼ 1 (100¼) о 

На основу изложених резултата може се закључити: 

- са повећавањем концентрације и дакле депозита DDT 
на јед~ници површине повећава се и број угинулих младих 

јединки нађених на родитељима или у њиховој непосредној 

близини, а смањује се број младих женки !{оје су се фикси
рале, дакле са повећањем депозита и акција инсектицида се 

појачава и постаје непосреднија, бржа; 

Г~асник В 3 17 . 
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- ова брза нагла смртност била је у концентрацији 

1 ¼ свега око 1,7¼ од укупног броја рођених, у концентра
цији 5¼ око 13-14¾, а у концентрацији 10¼ око 37¼;. 

- општа смртност изазвана инсектицидом код младих 

јединки била је у концентрацији 1 ¼ око 60~ /0 , у концентра

цији 5¼ око 97°/о, а у концентрацији 10¼ око 99¼; 
- на одрасле женке, у овом случају родитеље, акција 

DDT била је далеко неодређенија. У погледу на плодност 

· види се доста јако опад,ање код групе женки из концентра
ције 10°/ 0 , док код других двеју група не само да нема па

ралелности између јачина концентрација и броја роl7ених, веh 

је плодност женки из 5¼ концентрације веl1а од плодности· 
женки из 1 ¼ концентрације. Слично се cpehe и у дужинама 
живота: токсичност 10° 0 конценiрације је врло јасна, про
сечна дужина живота је само 2-3 дана, док' је у осталим 
концентрацијама приближно иста. 

4. То1<сичност депоаита раствора н,._с и DoT 
""- ва Р. ventricosus 

Опити су извршени са растворима чистог DDT и НСС 
у ацетону на сличан начин као и претходни опит са 26¼ 
емулзијом DDT. Употребљени су раствори са волуменским 

концентрацијама 1 ¼, 5¼ и 1 О¼, Од сваког је узето по 

0,10 cm3 , стављено на дi:io обичног Петријевог суда преч

ника 63,59 с111 2 , и што је могу1iе равномерније и боље распо

ре!,ено по целој површини дна суда. Количина депозита на 

јединицу површине била је пре'ма томе иста као у претхо
дном опиту. Затим су у сваки суд, у мали парафински пр

стен покрај бока, стављене две одрасле женке. Све жен'ке 

су произлазиле из исте културе и ради тачнијег просуiјивања 

плодности щ3мерене с.х,, тј. одређен им је средњи пречник 

трбуха. Ларве домаlшни стављене су у средишни и ивични 

прстен од парафина. Сви судови чувани су на истом месту, 

под истим условима топлоте и влажности. 

Резултати су били: 

- величина женки, просечна дужина периоде рађања 

па дакле и живота, као и просечна плодност, тј. број јединки 

које су родиле, биле су: 



О токсичности DDT 259 

а. раствори нес 

конuентрација величина ·дужина периоде плодност 

раствора ЖfНКИ рађања 

1,¼ 0,79 mm око 28 дана 173 
0,86 mm 

50;0 0,83 mm око 7 дана 76 
0,86 mm 

100;0 0,79 mm 1 до 3 дана 12 
0,81 mm 

Ь. раствори DDT 
концентрација величина дужина нериоде плодност 

раств,)ра ж~нки рађања 

1¼ 0,93 mm око 27 дана око '119 
0,98 mm 

5¼ 0,88 mm око 16 дана око 99 
O,92 шm 

100/0 0,84 mm око 15 дана око 60 
0,98 шm 

младе, тек рођене женке и овде су налажене мртве 

веh на самим родитељима, крај њих или пак на о-еталој по

вршини. У процентима било их је свега: 

а. раствори нес 

конuентраuија мртвих на 
!{рај њих 

на остялој 

раствора родитељима површщш 

1¾ O.3°/о 0.3°/0 27.3¼ 
5¼ 10.4¼ 5.20/0 84.3¼ 

1O°/о 75¼ 12.5¼ 12.5¼ 

Ь, раствори DDT 
ковuентраuиЈа мртвих на 

крај њих 
на осталој 

раствора родитељима површини 

1¼ 1,6¾ 4,6¼ 55.2¼ 
5¼ 7¼ 1,5¼ 90.9¼ 

10010 3,3¼ 1,7¼ 92.3°/0 

један известан број младих женки фиксирао се на 

ларве домаhине, израстао је и рађао је. Њихов проценат из

носио је у разним концентрацијама: 

-раствори нес 

1¼ 71,9¼ 
50;0 о 

10¼ О 

DDT 
38.4¼ 

0,5¼ 
2,5¼ 
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- фиксиране женке вађене су и праhене да би се ви

дело да ли су биле оплођене, тј. да ли he рађати само муж
јаке или мужјаке и женке, као и да би се одредила њихова 

плодност. 

Од 249 све~:а добијених женки из 1 ¼ НСС, 93,3¼ ра
ђале су мужјаке и женке, дакле биле су оплоl1ене, а 2,7¼ 
само _мужјаке, тј. нису биле оплођене. Од првих су 24 женке 
биле мерене и њихово потомство бројано: средња величина 

трбуха била је 0,72 шш, а просечно свака је дала по 108 мла
дих. Из НСС 5¼ и 10¼ није добијена ни једна фиксирана 

женка као што је веh изложено раније. 

Из DDT 1¼ добијено је свега 49 одраслих женки, од 

којих се 77,5¼ рађале мужјаке и женке, а 22,5¼ само муж-. 
јаке. Мз прве категорије 25 женки, са средњом величином 

пречника трбуха 0,7 шш, дало је по 126 младих свака. Из 

DDT 5¼ добијена је само једна женка, величине 0,8 111111 са 

86 потомю~а свега. Из DDT 10¼ три добијене женке имале 
су средњу величину пречника трбуха 0,82 111111, а просечна 

плодност је била 100 младих. 
Из изложених података може се закључити: 

- депозити раствора НСС и DDT показали су се ток
сичним за младе, тек рођене Р. ventricosus, пре њихове фик
сације. Токсичност је сразмерна јачини концентрације, иако 

не постоји увек паралелност. Раствори 1 ¼ су углавном слабо 
активни: број угинулих нађених на родитељима или у бли

зини, цакле угинулих услед брзе, нагле акције отрова, из

носио је код НСС само 0,6¼, а код DDT нешто изнад 6¾1, 

У,купна смртност била је пак за НСС око 28°/0 , а за DDT 
око 61-62¼, Раствори 5¾ били су далеко токсичнији: 

смртност изазвана брзом акцијом инсектицида износи код 

нес око 15-16¾, а КОД DDT око 8,5¼, ДОК је општа 
смртност била код НСС 100¼, а код DDT 99,5¼, Најзад, 
са растворима 10¼ постигнута је код НСС општа смртност 

наново 100¼, од чега око 87-88¼ пада на наглу, брзу 

смртност; код DDT имамо нешто ниже бројеве: нагла смрт
вост свега је око 5¾, а тотална око 97,5¼, 

Према томе, веh са концентрацијом 5¼ НСС, која даје 
кристаласти депозит од 0,0000786 g на 1 с1112 , постигнута је 

тотална, 100¼ смртност. Са DDT тотална смртност уопште 
није постигнута. Највеhу смртност од 99,5¼ дала је концен-
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траци ја 5¼, док је_ са концентрацијом 10¼ смртност била 
мања, свега око 97 до 98¼. Као што hемо касније видети, 
ова .се појава може лако објаснити. 

- утицај депозита разних раствора НСС и DDT на од
расле женке које веh рађају мање је јасан. Код DDT по
стоји известан однос између дужине периоде рађања и ја

чине концентрације, али би морао бити проучен на ве!1ем 

броју примерака. Однос између плодности и јачине концен

трације јаснији је: број свега роlјених увек је био испод нор

малног, али смањење није пропорционално концентрацији, 

као што се види из раније изложених података. Код НСС 

акција инсектицида је одређенија: концентрација 1 ¼, може 
. се реhи, није утицала ни на дужину ни на број рођених. Али 
веh код 5¼ раствора периода рађаља сведена је на једну 

. четвртину, а број рођених бар на једну треhину, док са кон

центрацијом 10¼ одрасле женке живе свега 1 до 2 дана и 
paljajy свега 1;10 до 1/15 нормалног броја потомака. Упоре
lјујуhи ове резултате са раније постигнутим са запрашива-· 
њима са НСС и DDT, могло би се реhи да су у стању кри
сталастог депозита оба инсектицида била активнија спрам 

одраслих женки. 

Реакција младих женки Р. ventricosus на НСС и DDT 
Из свих ранијих излагања види се да је увек један из-

, вестан број младих женки, иако су све морале доhи у присан 
додир са инсектицидима, остајао жив и да се чак дешавало 

да су са- јачим концентрацијама DDT постигнут11 слабији ре
зултати. 

Требало је дакле детаљније испитати како младе женке 

реагирају на контактну акцију инсектицида и чему треба 

приписати неактивност ових спрам појединих јединки. 

Ради овога младе, тек рођене женке су издвајане, µз

Ј1агане су утицају нес И DDT И праЬене су њихове реакције. 
Извршен је веЬи број испитивања, од којих Ьемо изложити 

два најважнија. 

опат са нес 7¼ ц DDT ЈО¼ 
На површину запрашену препаратом са 10¼ DDT ста

вљено је 17 младих женки рођених у току 3 и по до 4 часа. 
У току првих 3 ча<:а две су угинуле, а, остале по1<азују јасне 
знакове парализе. Све су угинуле најкасније у току идуhих 
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шест часова, дакле постигнута је смртност 100¼ у ТО!{у де
вет часова. 

На површину запрашену са препаратом 7¼ НСС став
љено је 14 младих жеН!{И, рођених у току три часа. Прва 

угинула нађена је веi1 1 час касније, друга око 4 часа касније .. 
Остале с_у. тада биле, сем једне, у потпуној парализи, и за 

9 до 11 часова касније све су угинуле. 

У исто време у контроли није наl3ена ни једна угинула. 

Оба инсектицида изазвала су, у присном контакту са је

динкама, потпуну парализу код веlшне јединки а код малог 

броја и смрт веh после 3-4 часа. Парализа је била нешто 

краl1а и смрт је брже наступала са препаратом са Dl)T (око 
6 час.) но са НСС. Температура за време опита кретала се · 
између 18° и 22,3°, са средњом вредношћу од 22°--21 °. 

Оиuш са емулвијом DDT 26¼ 

Извршена су два опита. У оба са 0,1 сш? емулзије 1 °!о 
чистог DDT прекривено је дно Петријевог суда. Пошто се 

течност испарила, на дну је остао депозит од кристала DDT 
у количини од 0,000016 g· на 1 сш2 површине. 

У првом опиту, од ,12 женке рођене у току 4 часа, је

дна је угину ла за прва два часа; пет после 6 часова; 34 по

сле 21 часа .. 

У другом опиту, од 55 младих женки, наl1ено је угину

лих 18 после 12 и по часова; 47 после 17 и по час9ва и 53 
после 21 и по часа. Од двеју заостаЈЈИХ једна је још 1била 

у крајљој фа,ш парализе, а друга се и лагано кретала. Тем

пература за вре~1е оба опита !{ретала се изме!Ју 17° и 19°. 

Дејство емулзије је било као што се види слабије од 

,цејствя. препарата у стању праха, што се може можда обја

' снити механичком акцијом праха, али ово би требало подроб
није проучити. 

У свим посматраним случајевима, слика угинуi1а била је 

иста и слична као и у разних других инсеката. После краi1ег 

или дужег времена пошто би дошле у додир са инсектици

димя. наступала је фаза ексцитације, само она је обично. била 

доста слабо испољена. Затим су почињале сметње у кретању, 

постепена парализа удова, отежан ход, рефлексни, грчевити 
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покрети ногу, падање на леђа, конвулзивно грчење и опру

жање ногу и најзад, при крају фазе. парализе, само спазма

тично, више-мање јако дрхтање удова. 

Индивидуална отпорност младих Р. ventricosus 
спрам DuT 

У свим· претходним опитима да би се детаљније проу

чавала ·дејство инсектицида на младе тек рођене женке, све 

третиране јединке су угинуле у току 6 до 11 часова са пре
парати.ма у стању праха, а у току око 21 часа са емулзијом 
DDT. Отпорне јединке нису запажене сем можда једне у II 
опиту са емулзијом 26¼ DDT, која се и после 21 и по часа 

још лагано кретала. Њихов недостатак могао би се сигурно 

приписати најпре малом броју посматраних јединки, а и од

лажењу извесног броја од њих у лепак који је окружавао 

третиране површине, и међу којима су се можда налазиле и 

отпорне женке. 

Да би се питање отпорности јединки испитало, приме

њен је систем масовног одабирања. За сада вршена су само 

проучавања са инсектицидом DDT и ово су сам,о претходна 
саопштења. 

Опит је био организован на следеhи начин: у обичне 

Петријеве судове сипане су веhе количи·не раствора DDT, да 
је после испаривања цело _дно суда било потпуно прекри

вено кристалним депозитом чистог DDT. На њега су став

љане зреле женке које почињу да pal;ajy, а на даљини од 

најмање 2 до 3 cm од њих, стављене су ларве домаhини. 

Искоришhаване ларве Rodites гоsае и Oгtl10pel111a lt1teator от

порне су спрам I)DT, те. иако су у додиру ,са љим претва

рају се у лутке. Али има-го врло брзо угине када напусти 

ларвалну кошуљицу и доlје у додир са· DDT. О ово:v1е Ье 

бити говора у посебном раду. У оваквим 1<ултурама на под

лози прекривеној са кристалима DDT тек роlјене младе женке 
напуштале су своје родитеље, Ј1утале по подлози, долазиле 

на ларве дома!шне, фиксирале се на њих или су их напу

штале да би после извесног времена угин_уле. 

У првој култури, I генерацији у присуству ,DDT, фик
сирао се само мали број младих Ј~арви. Када су одрасле, пре

бачене су у нов суд приправљен са DDT на исти начи\I, и 

стављене су нове ларве домаiшни. У овој II култури број 
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фиксираних младих" женки био је врло велики, и са њима је 
поступљено као са ранијим: извађене су у нов суд са DDT, 
дате су нове ларве. У III генерацији број фиксираних мла
дих женки знатно је опао и свега неколико су се развиле. 

У IV, V и осталим генерацијама, број фиксираних младих 

остајао је приближно исти, углавном увек их је било. У току 

отпрИЈшке два и по месеца добијено је тако 11 генерација 

Р. veпtricosus, одгајених_ на подлози прекриведој кристалима 

чистог DDT. 

У Шведској, Италији и Грчкој веh су наlјене отпорне 

расе домаhе муве спрам DDT. У Енглеској и Грчкој запа

жене су отпорне расе Culicidae-a, Aediпae~a и чак Апорl1е
!iпае-а. У Америци издвојена ј,е отпорна раса одеЬне чове

·чије ваши итд. У нашем случају, према изложеним резулта

тима, може се само реЬи да један известан број младих, тек 

рођених Р. veпtricosus показује потпуну отпорнос_т спрам 

DDT, да се и у сталном додиру са њиме развија нормално 

и рађа. Проценат ових отпорних јединки кретао би се, према 

досадашњим опажањима~ између 0,5¾ и 2,5¼, Ова. отпор

ност испољава се веh у првој генерацији, и засада се не 

може реhи да ли се у каснијим повеЬава. На сваки начин 

потребна су детаљнија и дужа проучавања да би се испитао 

механизам појаве. 

Један практичан закључак намеhе се из свега изложе

ног: присуство отпорних јединки Р. veпtricosus објашњава 

неслагања у резултатима ранијих опита, I{ao на пр. веhу _ 
о . . 

смртност постигнуту са депозитом 5¼ раствора DDT но са 
депозитом 10¾ раствора DDT. Проценат смртности зависио 
би, дакле, у првом реду од процента отпорних јединки у 

датој култури. Ако се претпостави да је ова отпорност не

једнако испољена у разних јединки, постаје јасна и све веi1а 

токсичност све јачих концентрација DDT на једној одреlјеној 
површини. А да постоји и потпуна отпорност показују је

динке које се генерацијама развијају у 'срединама заси!1еним 
са овим инсектицидом. 

3а1<ључа1< 

При крају сваког опита разгледали смо постигнуте ре

зултате и из њих извукли могуhе закључке. Остаје нам на 
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крају да питање токсичности оба инсе1<Тицида разгледамо. и 

са практичног гледишта. 

Ако резимирамо укратко резултате постигнуте са пре

парати.ма у стању праха, са 7¼ НСС и 10¼ DDT, дакле са 
најуобичајенијим концентрацијама у пракси, и примењујуlш 

средње јака, обична запрашивања да би се избегла чисто 

механичка акција о којој је раније гоuорено а да ипак све 

јединке морају доiш у додир са честицама активне супстанце, 

видимо да је токсичност НСС и DDT била: 

- за одрасле женке Р. veпtricosus које веЬ paljajy са
свим слаба, боље peilи није је ни било. Просечне дужине 

живота и број рођених јединки I<од третираних женки могу 

се сматрати нормалним-; 

- за младе, тек рођене женке, оба препарата су се 

показала токсичним. Са 7¼ НСС постигнута је средња смрт
ност око 66¼, а са l0°fo DDT средња смртност око 92°fo. 

/ 
· Остатак од 34¼ и 8¼ младих женки остао је жив, нормално 

1 

се развијао и углавном показао нормалну плодност. · 

Са чи.стим НСС и DDT, у најчишilем хемиском стању 

у којима смо их имали, употребљеним да би се видео мак

симум активности, добије_ни су резултати: 

- код одрасли женки нес је донекле дејствовао скра

Ьујуilи просечну дужину живота и према томе смањујуЬи 

просечан број рођених, док .DDT и овде није показивао ни

какво токсично дејство; 

- код младих, тек рођених женки, нес је изазивао 

увек 100¼ смртност, и она је тим брже постигнута уколико 
је простор био ограниченији, дакле дејство испарљивих са

стојака јаче. DDT је дао средњу смртност од 86¼, а остатак 
од 14¼ женки нормално се развио и рађао. 

С практичног гледишта, резултати постигнути са чистим 

НСС и DDT · су без значаја јер се инсектициди у таквом 

стању не могу примењивати и на њима се неilемо задржавати. 

Али они су утолико важни што показују да постоје отпорне, 

природно имуне јединке. Оне су налажене у свим опитима 

са DDT и њихов је број тим м:;~њи, уколико су младе женке 
у дужем и приснијем додиру са активним телом. ПI,Iтање 

имунитета спрам НСС није још довољно испитано, и за сада 

се може само peilи да изгледа да је, према [свему, чист нес 
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који смо употребљавали 100¼ токсичан, и да ово треба при
писати најпре његовим испарљивим састојцима. 

За праксу су важни једино резултати постигнути са 

препаратима у стању прашка, са 7¼ НСС и 10¼ DDT. На 

први поглед може се реhи да су и они дали неповољне ре

зуЈпате ако се жели непосредно и потпуно уништавање 

прегља, на пр. слично оном које се постиже против мува 

или вашију. Смртности од 66¼ са НСС па и око 92¼ са 
~ 

DDT су недовољне, али ипак показују једно јако смањивање 
живих јединки. Ако томе још додамо да оба инсектицида, 

једном примеr-ьени, дуже· времена испољавају своју токсич

ност, да могу дејствовати и на касније нараштаје прегља, 

њихова примена могла би се саветоват~ у свим случајевима 

као једна мера сузбијања прегља. Мог ло би се одмах при

метити, да када се ради о DDT, могуi'шост појаве отпорних 
јединки може делом паралисати или чак временом и сасвим 

от'странити ову продужену акцију инсектицида. Да ли је исти 
случај и са НСС за сада још не можемо реiш. Само, не 

треба заборавити да материјџл третиран са оба инсектицида 

постаје неподесан за даље развиhе домаlшна прегља, и са 
њиховим ишчезавањем· и сам прегаљ мора угинути. Према 

томе, било посредним, било непосредним дејством, запраши

вањима са горњим препаратима, после извесног времена, мо

рамо постиhи потпуно уништавање паразита. 

Да узмемо као пример пасуљ заражен са жишком 

Acaпtlюscelides oblectнs, или пшеница са жишком Саlапdга 

gгапагiа, са мољцима Тiпеа gтaпella, Sitotгoga cerealella, Epl1e
stia kнetшiella итд. PeliicL1lt1s veпtгicos11s их све радо напада, 

на њима се масовно множи и својим присуством 011емогуiiава 

манипулисање материјала. Једним запрашавањем уништиilемо 

непосредно веi1 велики број паразита и његових домаlшна, 

а истовремено учиниl1емо материјал тако реlш стерилним за 

даље развиhе поменутих инсеката прегљевих домаlшна, па 

тако спречити и даље множење самог прегља. Према томе 

запрашивања су увек индицирана. 

Поред материјала могу бити заражене прегљем и про

сторије у којима се разан материјал чува. Појава прегља 

везана је за присуство њего'вих домаlшна у заосталим, ра
сутим, недовољно сакупљеним, непочишhеним остацима хране 
у пукотинама дасака, испод подова, у гредама итд. Запра-
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, шивањ~ су и овде за препоруку, најпре ради уништавања 

самог пр~гља, а затим његових домаhина. Разуме се да им 

мора претходити једно темељно чишhење просторија. 

Остаје нам примена оба препарата у течном стања. Као 

што је изложено, проучавана је само токсичност депозита 

емулзија и раствора НСС и DDT. Акција самих емулзија и 

{)'а.створа директно примењених на прегље није испити'вана, 
јер би у њој главну улогу играли сами растварачи. Сва ра

зна уља која као таква служе, чак и у слабим процентима 

морају изазвати тоталну смртност и младих и одраишх женки 

Р. veпtricosus са којима доlју у присан додир веh својим фи

зичким деловањем, тј. запушавањем стигмата, слепљивањем 

удова, продирањем у кутикулу итд. Ако су у питању аце

тон, ксилол, сапун и друга хемиска тела, увек се јављају 

физичка и хемиска дејства· довољна да изазову кваси тоталну 

смртност, и у слабим концентрацијама, а с обзиром на вели

чину преrља. Према томе сва прскања заражених просторија 

или 'материјала на који се могу применити, уништиhе све 

прегље са којима течност доlје у додир. 1) 

У погледу на токсичност депозита који остављају упо

требљене солуције и емулзије и који је износио за најсла

бију од 1¼ око 0,16 g чистог DDT или НСС на 1 ш2, за 

средњу од 5¾ око 0,78 g, а за најјачу од 10¼ око 1,57 g 
на исту површину, средњи резултати за разне опите су били: 

а. код одраслих женки, које рађају, депозити DDT по
казивали су понекад извесну токсичну акцију cкpai'i:yjylш ду

жину живота женки, а увек су смањивали број ро!јених, али 

смањење није пропорционално концентрацији депозита. Де

позити НСС у најслаб~јој концентрацији НИСУ показали НИ
какво токсично дејство, али већ са средњом концентрацијом 

5°/0 просечна дужина живота смањена је на једну четвртину, 

а просечан број ро!јених на једну треlшну, док је са најјачим 

10¼ просечна дужина живота била свега дан-два, а број р,о
ђених раван једној десетини или чак петнаестини од нормалног; 

1) У последње време добијен је прl П3рат ODT WetaЬle, сл,,чан пре
парату .Gesarol", !(Оји се додаје чистој води и у 1<ојима се DDT на;1ази у 
стању суспензије, I-Ьихово дејство није проучавано, али се може претпо

ставити да не делују додиром физички и н мисrш веh поглавито као ак

тивни, отровни депозит. 
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Ь. I<Од младих женки депозити оба инсектицида показују 
проценат смртности пропорционалан јачини концентрације. 

Он износи за најслабију, средњу и најјачу код DDT: 60-62¼, 
97-99,6¼; 97,54-99°/о, а код НСС: 28¼, 100¼ и 100¼, За
остали проценат лсенI<и нормално се развијао~ рађао, само 

је можда плодност женки добивениА из јачих концентрација 

била нешто нижа од ~ормалне. 

Токсичност најслабије концентрације НСС заостаје јако 

иза токсичности исте концентрације DDT, аЈrи ве!1 у средљој, 
па тим више у најјачој концентрацији, с·мртност постигнута 

са НСС је 100¼ и акција је далеко енергичнија и бржа од 

акције DDT. Углавном могло би се ре!ш да уобичајена кон
центрација од око 1 g активног тела на 1 ш2 даје са оба ин

сектицида потпуно задовољавајућу смртност. Код DDT услед 
присуства отпорних јединки она само изузетно може бити 

тотална. 

Све остало што је речено за каснију акцију препарата 

у стању праха, важи и за течне препарате. Резултати са по
следњим дозвољавају нам само, као што смо видели, да тач

није одредимо и количину активне супстанце на јединицу по

вршине. Само примена ових течних препарата ограничена је 
у праI<си с обзиром на природу' објеката који се третирају. 

Течни препарати су нарочито погодни за третирање самих 

просторија и објеката у њима, док за разне продукте, на

рочито разно семење, долазе у обзир најпре препарати у 

прашном стању. 

Енrпомолошко одељење 
Природњачког 111yseja сриске sе111ље 
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RESUME 

SUR LA TOXICIТE DES INSECTlCIDES DDT ЕТ нес 
POUR LES ACARIENS*) 

par PAVLE VOUKASSOV!TCH, . 
cl1ef da Laboratoire с\е 1 arasitologie de l'Instilнt d'l1ygie11e de Yoпgoslavie 

La qнestion de la toxicite de DDT et de НСС рош les 
Acarieпs п'еtапt pas епсоrе resolнe, noнs avoпs fait нпе serie 
d'experieпces рош exa111yi1er de plнs pres l'actioп toxiqнe de 
ces .dенх insecticides sш l'acarieп ediculoides veпtricosus New. 
Оп а оЬlепн les resнltats sнivaпts: 

1 .. I experieпce: DDT а l'etat рш он шеlапgе ан talc а !а 
dose de 10¼, de шеше qне НСС шеlапgе ан talc а !а dose 
de 7¼, tонјошs soнs !а forшe de ронdге, п'ont ен анснпе ac
tioп пocive sш les feшelles 'Р. veпtricosus : !а dшее de !а vie · 
et !а fecoпdite des feшelles traitees опt ete pareilles а celles des 
feшelles servaпt de tешоiп. Par coпtre, нес рош, SOl1S forшe 
de poнdre grossiere, а шопtrе uпе certaiпe actioп toxiqнe еп di
mшшaпt de moitie la dшее de la vie et !а fecoпdite des feшel
les traitees а l'aide de cette poнdre. 

2. II et III experieпce: Vis-a-vis les jeuпes feшelles avaпt 
lеш fixatioп, les dенх iпsecticides а l'etat de poнdre se soпt 
moпtres toxiqнes: la шortalite prodнite par DDT et НСН а 
l'etat рш (prodнits techпiqнes) а ete, sнivaпt les experieпces, 
de 100 / 0 рош celнi-ci, et de 80¼ et 92¼ рош celнi-la. Melaпge 
ан talc а 10¾, DDT а provoqнe la шortalite de 85 /0 а 98¼; 
шеlапgе ан talc а 7°/n, НСС а шопtrе нпе actioп plнs faiЫe, 

la шortalite пе depassaпt pas 44¼ et 88°/о sнivaпt les experi
eпces. L'actioп de DDT etait d'aнtaпt plнs for'te qне le coпtact 
eпtre les jeuпes feшelles et l'iпsecticide etait plнs iпtiшe, dопс 

*) L'abreviatioп DDT strt а dlsigпer le dichlor-diphenyl-trichlor-ethane; 
celle .de НСС а designer l'hexachlorocyclohexane. 
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poudre plus fine et surface traitee plus graпd~; l'actioп de НСС, 
par contre, plus forte si l'espace etait plus сопfiпе, pl11s ferшe, 

dопс eшaпations de l'insecticide plus conceпtrees. 

Daпs les cas de шortalite partielle, un certaiп пошЬrе de 
jeuпes feшelles а аЬапdоnпе la surface traitee et s' est fixe sur 
les larves hбtes шises daпs le шеше recipient а !еш disposi
tioп. Leur пошЬrе а ete suivaпt les deux experieпces 8°/0 et 20% 
рош DDT рш, 2(1/0 et 15¾ рош DDT dilue а 10¼ et de 12¼ 
а 56¼ рош НСС dilt1e а 7¾. Ces feшelles se soпt deveJop
pees пormaleшeпt et опt dоппе uп пошЬrе поrшаЈ -de jeuпes. 

3. IV experieпce: Le depбt cristalliп apres Је dessecJ1e111e11t 
des s0Jt1tioпs de J'eшuJsioп а 26°/о de DDT daпs Је xylol, coп
teпant 1 °!о, 5¾ et 10¼ de DDT рш, ou 0,15725 g., 0,78625 g, 
et 1,57259 g par 11112 (voir Jes fig. 2, 3, 4), s'est шопtrе toxique 
рош Jes jetшes feшelles avaпt !еш fixatioп. Lеш шoгtaJite а ete 
d'eпviroп 60¼ avec Ја solutioп а 1 °!о, de 97 /0

0 avec celle de 
5¼, et 99°/0 avec !а s0Jt1tio11 а 10¼. Le reste des jeuпes fe
шelles s'est fixe sur Jes lэ.rves deposees daпs les recipieпts 

traites (boites de Petri), s'est developpe поrша!ешепt et а dоппе 
un пошЬrе norшal de jeuпes. Sur Jes feшelles adultes, seule
шent Ја soJution а 10¼ а agi, еп reduisaпt forteшeпt Ја duree 
de Ја vie et Ја fecondite. 

4. V et VI experieпces: L~s depбts cristalliпs des soJutioпs 
а 1 ¼, 5¼ de DDT et de НСС daпs J'alcooJ ou Ј'асеtопе, соп
tепапt !а шеше quantite de s11bsta11ce pure par uпite de surface · 
aiпsi qне daпs J'experieпce precedeпte, опt ete toxiqнes роЦЈ 

les јенпеs feшelles avaпt Ја fixatioп. La шortalite provoquee 
par Jes soJutioпs а 1 ¼, 5¼ et 1 О de DDT а ete 61,5¼, 99,5¼ 
et 97,5%; avec les шешеs solнtioпs de НСС: 28¼, 100¼ et 
100¼, Рош Jes feшelles adнltes, l'actioп toxiqнe des depбts а 

ete шоiпs пette: avec DDT Ја fecoпdite etait gепеrаЈешепt еп 

partie redнite, avec НС~ !а soJнtioп а 1¼ п'а eu aucuп effet, 
шais avec Ја solution а 59/ 0 , Ја duree de Ја vie des feшelles 

traitees а ete reduite d'enviroп 75¼ et !а fecoпdite de 66¼, 
et. avec celle de 10¼, Ia vie пе depassait pas un а dенх јошs 
et Је пошЬrе de јенпеs nes 1/10 а 1/15 du пошЬrе поrшаЈ. 

5. Experieпces avec Jes jeunes feшelles: Prises aнssitбt 

apres Ја пaissaпce et шainteпues coпtiпuelle111e11t еп coпtact 

tres iпtiшe avec DDT et НСС еп etat de poudre, elles опt ete 
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completemeпt paralysees daпs нп laps de teшps variaпt de 1 
а 21-22 h. 

6. Le fait qн'оп п'а pas 0Ьtе1ш la шortalite totale cl1ez les 
јенпеs femelles de Р. venblcosus avec D·Dт, пous а co11dt1it а 
eпvisager !а possibilite de l'existeпce des i11dividt1s refractaires 
а l'actioп de l'iпsecticide. Les elevages faits daпs des boites de 
Petri, sur le foпd coнvert de cristaux de DDT, пous опt dоппе 
јнsqн'а preseпt нпе ligпee de 11 geпeratioпs de Р. ventt-icosus. 
Le пошЬrе d'iпdividнs refractaires varierait, d'apres les obser
vatioпs preliшiпaires, de 0,5¼ а 2,5¼ рош uпе geпeratioп. Le 
шecaпisme . de cette resistaпce пaturelle seгait а etнc1ier, шais 
elle exp\ique Ыеп les desaccords daпs les resнltats des expe
rieпces exposees, c'est-a-dire qне meilleurs resнltats опt ete ob
te1шs avec des coпceпtratioпs plнs faiЫes. La preseпce et le 
пошЬrе d'iпdividus refractaires serait le facteur priпcipal daпs 

а dete rшiпatioп dн tанх, de la mortalite. 



д·р ПАВЛЕ ВУКАСОВИЋ 

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ГУБАРА (LYMANTRIA DISPAR) 
У години 1949 

Питање губара (Lyшaпtria dispar), а нарочито његових 

паразита, од толике је важности за нашу земљу да ми из

гледа да је од користи сваки па и нај,11:ањи прилог његовом 

проучавању. Обављајуiш друге радове на терену и наила

зе!ш при томе и на крајеве заражене губаром, сакупљао сам 

материјал ради испитивања у лабораторији, нарочито индекса 
паразитизма. Сакупљања, као нузгредна, нису могла бити 

обављена у довољном обиму и систематски, али ипак дала су 

извесне резултате које 'укратко излажем. 

Материјал (гусенице, лутке) сакупљен је на следећим 

местима: 

1. у Мургашу код Уба, 28 маја и 2. 25 јуна, на истом ме
сту; 3. између Вреоца и Шопиhа (код Лазаревца), 4 јуна; 4. у 
Панчевачком Риту, 6 јула и 5. у Липовачкој Шуми, 9 јула, -
дакле свега пет скупљања. 

Сакупљени материјал је одмах у лаб9раторији прегле
дан, распоређен и сваког дана надгледан, док нису добијени 

лептири или паразити. Сем при првом скупљању пре ним

фозе, _из сакупљеног материјала добијане су, у ма1tој или 

веhој множини, следеhе категорије губара: 1. гусенице у ра
зним добима развиhа. Оне су храњене и надгледане да би се 

видело да нису паразитиране или док су добијени лептири 

ради одређивања односа'полова и времена појаве; 2. гусенице 
паразитиране, понајвише од Apaпteles sp. у почетку развиhа, 
или касније, од разних мува; 3. гусенице у пронимфози, било 

· почетној са само скраћеним и задебљалим телом, било веh 

изграђене лутке које се нису ослободиле ларвалне кожице. 

Оне су скоро без изузетако биле паразитиране од мува. Ако 

Гласник В 3 18 
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су се паразитне Ј1арве још наЈ1азиЈ1е у њима, оне су биЈ1е из
двајане, понајчешhе свака посебно, у епрувете да би се ви

деЈ10 време' изЈ1аска и број паразитних Ј1арви у свакој од 

њих; 4. угинуле гусенице, узроци неодређени, сигурно бак
терије или вируси. У след малог броја нису детаљније истра

живане; 5. из лег ле лутке; 6. неизлеr ле лут1<е. Оне су сва1<оr 

дана прегледане, обично јутром и вечером, и бележен је број 

изЈ1еглих лептира и њихов пол. Истовремено, све лут1<е које 

су биле сумњиве да су паразитиране издв'ајане су посебно у 
епрувете или по неЈ<олико у Петријеве судове. Лутке са па

разитима, нарочито када су у питању велике ларве паразит

них мува, разликују се од здравих тим више уколико су па

разити развијенији; оне имају свој особен изглед. Здраве 

лутке при додиру, нарочито лаком притиску грудног дела 

јако реагују забацујуhи трбух наrЈ1им покретом устрану. Па

разитиране лутке остају не реагирајуlш или су покрети тр
буха лагани, слаби и последица су реакције ларве у трбуху. 

Даље, код паразитираних лутака трбушни сегменти су изду

жени, као када би здраву лутку растегли. Само д~к се здраве 
лутке чим се пусте одмах враћају у нормаЈ1но стаље, пара

зитиране остају издужене, а при јачем растезању се преки

даја у трбушном делу, ослобађајући паразитну Ј1арву и оста

так неискоришћене материје у облику мрке, водњикаве или 

кашасте масе. И здраве лутке непосредно пре излажења ле

птира имају исто тако растегнуте трбушне прстенове, сре

дином испупчене али су чврсте, док су прве меке. Најзад, 

боја здравих и паразитираних лутака није иста; последње 

често показују и извесне деформације итд., те ако се обрати 

и мало пажње, за кратко време стиче се довољно искуства 

и са великом сигурношћу могу се издвајати здраве од зара

жених лутака. На неколико стотина издвојених лутака, било 

је свега 3-4 погрешака; 7. убијене лутке од страi1е мува 

или осица. Оне се одЈ1икују по издуженим, растегнутим тр

бушним прстеновима, мркој боји и нарочито отворима кроз 

које су паразити изашли. За поједине паразите они су до

вољно карактеристични да се могу одредити и врсте пара

зита и о овоме је веh биЈ10 говора (Вукасовић, 1936); 8. лутке 
убијене, тј. изједене од предатора. Од поједених лутака увек 

остаје довољно остатака да се одреди узрок угинућа; 9. лутке 
са угинулим лептирима. Потпуно изграђени лептири налазе 
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се у луткама или у стању мрке каше са чврстим деловима 

или су им ткива претворена у чврсту, ви.шемање зрнасту масу 

која се мрви. У првом случају може се претпоставити да су 

у питању бактеријалне болести или и паразитне муве, јер су 

у неким случајевима у њима нађене ·угинуле ларве мува. У 

другим пак, да су, бар код неких, узрочници ентомофагне 

гљивице и бела плесан била је запажена на неким од уби

јених лутака са изграђеним лептирима. Уосталом њихов број, 

сем у Панчевачком Риту, био је слаб и детаљнија испити

вања нису вршена, веh су се узроци угинуhа сматрали као 

неодређени; 10. лу.тке угинуле из непознатих узрока. · 
Интересантно је напоменути да се многе од ових кате

горија могу лаЈ{о одредити и у старом материјалу, сакушье

ном дуже времена после излажења и лептира и паразита, ако 

је сачуван и није јаче нападнут од ухолажа, које се увек 

налазе у великом броју у њему. 
Ево укратко сакупљених опажања о месту? времену и 

стању губара у местима сакупљања, као и резултати доби

јени прегледом и кас~ијим проучавањем материјала. 

Прво с~<упљање материјала 

Извршено је у селу"Мургашу, у близини Уба, 28 маја. 
Материјал је скупљен у једном воhњаку, на нападнутим ја

букама, од којих су две-три биле потпуно обршhене. Нађене 

су гусенице разних величина, од 2 до 5 ст, али веhином око 
2,5 до 3,5 ст. Скупљање је извршено при крају развиhа гу
сеница, јер су прве лутке у лабораторији добијене 6 дана 
касније, а у току идуhих 4 дана све су се гусенице претво
риле у лутке. 

Запажено је да су младе гусенице биле врло јако на

паднуте од двеју врста осица рода Apanteles, за сада још 

неодређених, и проценат паразитираних гусеница прелазио 

је 50¼, 
Ч:аурице паразита лежале су крај нападнутих гусеница 

у лишhу, али су нарочито биле многобројне у рачвама грана 

с доње стране или и на самом деблу, где су се налазиле у 

групама од 5-10, а често и 18-20, у мањим или веhим 
размацима једна од друге. Ово скупљање паразитираних гу

сеница на извесним местима је интересантно и требало би га 

проучити детаљније. 
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У преко 200 сакупљених чаурица паразита било је око 
120 празних, из којих је паразит веh изашао, а остатак па

разита добијен је у лабораторији од 29 маја до 8 јуна. Од 

9 до 14 јуна из заосталих чаурица изл.азили су хиперпара

зити, разне врсте Chalcididae. Од свега 86 чаура са парази
тима било је 25 хиперпаразитираних, дакле око 30°/0 • 

Као и код многих осталих Apaпteles, који су посебни 

(солитарни) паразити гусеница, и овде се паразитне ларве 

развијају у сасвим младим гусеницама. Оне су обично мериле 

око 10-14 тш, изузетно и 16 m111 у моменту када их је ларва 
напуштала. Само ~еличина гусенице не мора одговарати ње

ној старости и према свему изгледа да заражене гусенице 

престају да расту иако се да.ње хране. У лабораторији у два 

маха, 10 и 13 јуна, добијене су ларве паразита из гусеница 

не веiшх од 12 и 15 mm, док је у исто време веiшна оста

лих нормалних гусеница била у нимфози (10 јуна око 81 °/0 , 

а 13 јуна око 90¼), После изласка паразитне ларве гусенице 
остају још по недељу-две живе, реагују на додир тј. опру

жају, скупљају и савијају предњу половину тела, а у мањој 

мери и задњу, али се не кpeily са места. Нарочито су 7 и 
s:прстен непокретни и изгледа да на том месту ларва излази 

из тела гусенице. Чаурица паразитне ларве, као и сам пара

зит у њој, заузимају увек исти одређен положај у~односу 

са гусеницом. Чаурице су биле понајчешhе испод саме гу

сенице у трбушном делу, ређе крај ње обухватају!ш је ни

тима пређе, и паразит у чаурици био је увек окренут на 

исту страну. О овој интересантној али чисто биолопшој по

јави биhе детаљније говора у посебном раду. 

У лабораторији из лутака су добијени лептири од 16' 
јушf1до 7 јула. Они су били нормалне величине. Као пара

зити добијено је свега неколико малих грегарних паразитних 

ларви мува и 14 великих, посебних пара:штних ларви мува. 

Прве од њих напустиле су лутке 12 јуна, дакле 10-ог дана 

нимфозе, а последif>е 12 дана касније, када се веЬ велики 
број лептира излегао. Из пущ~ријума још нису изашли од

расли. Ток појава одраслих Apaпteles sp. и лептирова, као и 
ток нимфозе и излажења паразитних ларви мува из лутака 

дат је на кривуљама слике 1 да би се јасније видео однос 

између развића хранитеља и његових паразита. Однос полова 
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СЈ1, !. - Liparis dispar, Мургаш 28 ;,1аја. Кривуље. појава A11a11teles sp. 
(а); ннмфозе гусеница (Ь); излажења паразитних ларви тахина нз паразити

раних јединки (с); појава ы,ужјака;губара (d), женки (f) и ску11а оба пола (е). 

означен је на диаграму I, а крајњи резултати испитивања 

материјала у табл. I. 

Друго скупљање материјала 

Извршено је 4 јуна, изме!1у села Вреоци и Шопи!1 (око
лина Лазаревца). Губар је на!1ен у огромном броју на гра

нама тополе, где су чауре обрюовале читаве велшfе гужве на 
врховима гранчицама и грана, у више-мање поједеном липй~:у. 

Гусенице су допiле са оближњих, потпуно оголелих јабука 

и из оближње храстове шуме, исто тако скоро потпуно по

једене. Ве!шна губара била је у стаљу лутке и на преко 800 
лутака било је свега око 70 гусешща у пронимфози, само 3 
израсле нормалне гусенице и 5-6 гусеница разних величина, 
које су уосталом касније угинуле. Скупљање је према томе 

извршено при крају преображаја гусеница у лутке. Истовре

мено на!1епо је угинулих· 33 лутака и 11 гусеница у проним
фози, ве!1 напуштених од паразита, од пеликих, солитарних 

ларпи мува. 
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Први лептири добијени су у лабораторији из сакупље

ног материјала 13 јуна, а послеЈ;Ј,њи 23 јуна. Ток појава прет
стављен је кривуљама на сл. 2, посебно за сваки пол; однос 
полова дат је и у дијаграму I. За време најчешhих појава 

бележен је број излеглих лептира и јутром око 6-7 час., и 
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Сл. 2. - Lymantria dispar, Вреоце-Шопиh, 4 јуна. l{ривуље: појава мужјака 
(а) и женки (Ь) губара; излажења ларви та хина из нападнутих јединки (с). 
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увече око 18 час-. Запажено је да се у току дана излегао 

далеко веtш број лептира но у току осталих часова и на пр. 

16 11 17 јуна добивено је преко дана скупа 178 мужјака и 
170 женки, а у току вечери и ноhи 16-17 и 17-18 јуна 
свега 73 мужјака и 63 женки. Пошто је темnература у ла

бораторији била скоро стална свих 24 часа, светлост је си

гурно била одлучујуhи чинилац у овој појави. 

Величина и плодност лептирц нису показивали ничега 
ненормалног. 

Проценат паразитираних губара био је прилично велики 

и сви добијени паразити припадuјуwискључиво мувама. Једне 

су од њих грегарни, задружни паразити и они су добијени 

у веhем броју из исте лутке или гусенице у пронимфози (у 

једном случају 14 ларви из једне гусенице у пронимфози). 

Све ларве су за кратко време образовале пупаријуме и за 

десетину дана дале одрасле. Према досада добијеним при

мерцима ради се углавном о врсти Pseudosarcophaga шo

nachae. Друга категорија добијених ларви припада посебним 
или солитарним паразитима. Ток излажења ових ларви из 

паразит\;!раних јединки претстављен је на истој слици 2. Прве 
су добијене 6 јуна, последње 19. Највеhи број од њих, око 

80¼, напустиле су своје хранитеље у току свега 5 дана што 
указује или на веома кратак временски период заражавања 

или, још пре, да постоји утв,рђени однос између развиhа хра

нитеља и паразита, при чему је хистолиза ткива последњег 

од битног значаја. 

Сем у ретким случајевима, свега око 4-5¼, из пара

зитираних лутака или гусеница у пронимфози добијена је 

само по једна паразитна ~арва. У великим, женским луткама 

после излажења паразита остајала би увек приюрна коли
чина неискоришhеног материјала у стању мрке, густе, више

мање разводњене кашасте материје. 

Паразитне ларве су Обично за неколи1<0 часова образо
вале пупаријуме, али од преко 150 свега је 4 до 5 дало имаго 
до сада. Добијени примерци још нису одређени. 

Детаљни, краЈЊИ резултати испитивања сакупљеног ма

теријала дати су у таблици I. 
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Tpehe скупљање материјала 

Извршено је на истом месту, у Мургашу, на ком је и 
прво обављено, 25 јуна, у почетку појава лептира пошто је 
на око 558 са~<упљених чаура било 56 излеглих. Гусеница је 
при скупљању нађено свега око 10, · и сем једне која се 27 
јуна претворила у лутку, све су биле заостале у разви!с1у, 

болесне и угинуле су. У лабораторији појаве лептира про

дужују се до 13 јула и ток појава претс'тављен је на кри
вуљама с.л. 3. 
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·сл 3. - Lyшaпtria dispar, Мургаш, 25 јуна. Кривуље: излажења ;1арви та
хина из паразитираних јQдипки (а); појава мужјака (11) и женки (с) губара. 

Пада у очи огромна диспропорција и3ме1Ју полова и опа 

се још јасније види на дијаграму I. 
Од свега 437 лептира било је 416 или 95°/0 мужјака и 

21 или 5°. 0 женки. 

Истраживање узрока оволиких диспропорција полова, 

о којима 1'1е касније бити још говора, и3гледа ми један од 

најважнијих проблема биологије губара. 

Величина и плодност лептира биле су нормалне. 
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Врло велики број губара био је паразитиран скоро ис

кључиво дд паразитних мува. Ларве мува су биле у највеhем 
броју веh напустиле своје хранитеље пре скупљаља, и на пр.\ 

од свега 894 добијених лутака, 578 је било напуштено од ! 
паразита. Остатак ларви изашао је касније у лабораторији 

из Јrутака, и ток овог излажења назначен је на кривуљи 

сл. 3 упоредно са појавама лептира. Изузетно нађене су 16 
јула још 2 ларве и 1 лутка са мањом паразитном ларвом. 

Четврто скупљање материјала 

Извршено је 6 јула у Панчевачком Риту, недалеко од 

Крњаче, код школе. Beh 8 јуна запажене су гусенице губара 
на неколико дрвета жа.лосне врбе (Salix ЬаЬу!опiса rL.) и на 

оближњим јабланима. Оне су се одликовале својим веhим 

растом у поређењу са гусеницама са других места. На гра

нама, на остацима сувих одломЈьених грана чак високо у кру

нама као и на деблу запажен је тада врло велики број чау

рица Apaпteles sp., истог изгледа као и остале, наlјене у 

Мургашу. Паразитна акција осице била је врло значајна и 

запажене су групе од по 19 и више чаурица скупа, али је 

услед малог броја гусеница немогуЬе дати детаљr~ије податке. 

Јула 6 .. са1<упљен је материјал. Око 28¼ лутака с.а врбе 
и 8¼ лутака са јабланова биле су се веЬ излегле, а остатак 

је дао лептире у лабораторији до 17 јула. Ток појава дат је 

на кривуљама сл. 4. 
Сакупљене лутке биле су знатно ве1'1е од лутака са дру

гих места, нарочито женке. Ме!5у њима пак постојала је ве

лика разлика у величини измеlју мушких и женских лутака, 

нарочито сакупљених на јаблану. Док су мушке лутке биле 

дуге 16-20 mш, са највеlюм грудном ширином од 5-6½,rnm, 
женке су мериле 23-35 111111 дужине на 11-12111111 ширине. 

Женке добијене у лабораторији долазе у највеhе по 

.свом расту, а гом1,1лице снесених јаја по величини надмашују 

све остале положене од женки са других места. Две од њих 

садржавале су: прва 1177 нормалних, а друга 1178 нормал
них и 5 празних ја ја. 

Треба још једном подвуЬи да су гусенице одрасле на 
једној врсти врбе (Salix) и на јаблану, који се не убрајају у 
познате и повољне хранитељке гусеница губара. Уосталом 

и у природи наlјени су измеlју Вреоца и Шопиi1а читави 
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Сл, 4. - Lymantria dispar, Панчевачки Рит, Кривуље: појава мужјака (а) 

женки (Ь) !! оба пола скупа (с). 

врбљаци делом или '°ютпуно поједени од гусеница губара, а 

у парку Аранl1еловачке Бање били су и јаблани местимично 

јако нападнути. Јаблан и врба могу према томе да послуже 

не само као узгредне биљке хранитељке, ве!1 као сталне и 

од интереса би било испитати могуlшост дужег опстанка 

губара на њима, у току више генерација, а нарочито смрт

ност тек излеглих као и одраслијих гусеница у току раз1щ!1а 

и видети да није у питању једна врста селекције путем хране. 

Однос полова означен је на дијаграму !, и први пут 

овде наилазимо на веhу бројност женки од мужјака. 
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Изузев поменуте врсте Apaпteles sp., остали паразити 

били су врло ретки, као што се види из таблице резултата 

дефинитивног прегледа материјала (табл. I). 

Пето скуиљање материјала 

Скупљање је објављено у Липовичкој шуми 9 jyJia, скоро 
при крају лета лептира, јер је међу здравим нађеним луткама 

било веh око 70¼ излеглих, а остале су дале лептире у Јrа
бораторији до 22 јула. За време скупљања у шуми је запа

жен врло велики број мужјака, скоро у ројевима око старих 

заосталих храстова, док је примеhено свега 2-3 женке на 
гомилицама јаја, врло ретким. На супрот Панчевачком Риту, 

сакупљене лутке одликовале су! се малим растом и мериле 

су од 11 до 16 mm ду>1'ИНе и 4¼ до 6 mm највеhе ширине. 

Број женки у поређењу са мужјацима био је невероватно 

мали, као што се види на дијаграму I, свега 12¼. Ове мале 
женке снеле су врло мале гомилице јаја које су садржавале 

по 29, 46, 47, 80 и изузетно 159 јаја. 

Врло велики број губара био је убијан од паразитних 

мува као што је изложено у таблици I, али сем·· 3 велике и 
неколико малих ларви мува добијених 14 и 20 јуна, остале 
су биле напустиле своје храннтеље пре скупљање. 

Поједине изложене податке и резултате потребно је 

детаљније разгледати а из свих извуlш неколико општих за

кључака. 

I. Циклус раввиЬ.а губара 

Из циклуса развиhа мог ли су бити посматрани само 

нимфоза и појаве лептира. Укупно узевши, у посматраним 

местима нимфоза је била обављена у првој половини јула. 

Први Јiептири изашли су из лутака средином ·јуна а последњи 
средином јула. У Панчевачком Риту наиЈiазимо на велико 

закашњење и лет Јiептира почиње тек у првој половини јула. 

Однос полова 

При ранијим проучавањима губара 1934-35 год., пратеiш 
однос полова, могао сам доhи до закључка да опадање ви

талности популације и повеhавање броја мужјака у односу 

спрам женки иду упоредо. 



284 Д-р Павле Вуl<асоЬић 

У овој години наилазимо на сличну појаву, само маски

рану паразитизмом. У Панчевач!{ОМ Риту градација губара 

тек почиње; страдале су местимично само јабуке, па и на 

њима достигао је брст своју кулминацију у ретким случаје

·вима. Добијене женке у лабораторији најве!1.е су и дају нај

веiш број јаја у поређењу са жен!{ама из других места. А1~

ција паразита, изузимајуhи Apaпte!es sp., који напада сасвим 
младе гусенице, слаба је. Проценат мужјака у поређењу са 

женкама овде је најнижи и износи 39¼, 

У Вреоцима 1и при првом скупљању у Мурrашу крајем 

маја, губар је у пуној снази и на све стране види се голо

брст забрана а нарочито воhњака. Добијени лептири у .па

бораторији су нормалног пораста и дају углавном нормалан 

број јаја. Али овде ве\'1 постоји двојином јача паразип~а ак

ција, око 14,5¼ и 15,5¼. Проценат"мужјака пеље се на 58¼ 
и 65¼ у поређењу са женкама. При другом скупљању у 

Мурrашу месец дана I{асније наt1ено је да се. l!аразитна ак

ција преко четири пута појачала (65 '/0). Проценат мужјака 

~<од лептира добијених у лабораторији пеље се на 95°/0 • 
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Дијагр~м I. - Lyшant'ria (!ispar. Однос полова код лептира добијених и, 
материјала сакупљеног у Мургашу, 28 маја (1), у Вреоцима-Шопићу, 4 јуна 
(П), у Мурrашу, 25 јуна 1Ш), у IЈанчевачком Риту, 6 jy;ia (IV) и у Липо-

вичкој Шуми, 9 јула (V). 
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Најзад, у Липовичкој Шуми где наилазимо јасне знакове 

дегенерације код губара и где је проценат паразитираних 

87¾, проценат мужјака износи 87¾, 
На први поглед могло би се реhи да се резултати из 

Липовичке шуме не rлажу са раније из,71оженом претпоставком 

и да је проценат мужјака баш овде.требао бити највеhи. Али 

не смемо заборавити да је скупљање у Липовачкој Шуми 

извршено крајем лета лептирова, када би мужјаци требали 

да буду најмалобројнији, и да је уопште у лабораторији до

бијен само мали број лептира. Проценат мужјака сигурно је 

био веhи од 87¼ али услед недостатка времена ово се није 
могло утврдити детаљнијим прегледом чаура. 

Углавном могло би се закључити да и ове године наи

лазимо на извесну паралелност између висине процента муж

јака у полном индексу и слабљења, опадање навале и уоп

ште дегенерације популација, а паразитна акција играла је 

при томе важну улогу у корист мужјака. Паразити, ради се 

скоро искључиво у великим врстама Tachiпa чије су ларве 

углавном посебни паразити губара, нападали су нарочито 

женске јединке. Ово је уосталом ве!1 запажено и предлагана 

су разна објашњења ове појаве, али се засада неhемо упу
штати у њихова испитивања. Исто тако била би прерана и 

детаљнија испитивања узрока варијација у индексу полова. 

До сада сакупљене чињенице су недовољне и решавању пи

тања, необич~о сложеног, требало би веh приступити и са 

експерименталне стране, покушати његово решавање путем 

експеримента., Опажања у природи само, с обзиром на масу 

чинилаца и њихове врло колебљиве, врло сложене међусобне 

акције, чији је крајњи резултат превласт једног од полова, 

могу нас довести до сасвим погрешних закључака.. Једино 

he експерименти моhи, постепено отстрањујуhи једну групу 
чинилаца за другом, размрсити бар деломt,ьихов сплет, ука

зати на најважније и довести до ювесног прихватљивог ре

шења. У осталом,, биологија је -сва проткана оваквим_ Горди

јевим чворовима. Покушамо ли да их нагло, безобзирно се

чемо, лако можемо причинити далеко више штете нь користи. 

Паравитна акција - укупна смртност губара 

У свим_ местима главни, а у понеким и једини паразити 

губара биле су паразитне муве из групе Tachiпae. Проце-
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нат паразитираних губара јако је варирао према местима где 

су вршена скупљања и кретао се од 7¼ (у Панчевачком 
Риту) до свих 87¼ (у Липовичкој Шуми). У табл. 1 изне
сено је у којој је мери и у којим све стањима развиhа губар 

био нападнут. 

Мали проценат паразитираних губара од стране мува у 

Панчевачком Риту може се објаснити почетним стадијумом 

заразе (проградацијом) дакле малим бројем гусеница које 

својом масом нису могле привуhи паразите и омогуhити им 

веhе множење. Слабу паразитну акцију у Мургашу, при првом 

скупљању (14,52¼) треба приписати сувише раном скуuљању 
материјала, у почетку акције паразита, а у Вреоцима-Шопи1'1у 

пак недостатку паразита. У Мургашу при другом скупљању 

материјала постигнут је веh леп проценат од преко 65°/о уни

штених губара, а у Липовичкој Шуми он се пење, као што 

је из~ожено, на свих 87%. Паразитне муве у овим послед

њим случајевим.::, нарочито у другом, учиниле су далеко 

више за уништавање штеточине но сва људска настојања и 

њиховом проучавању требало би посветити далеко више па

жње но што се до сада чинило. 

Од паразитних оса једино су две Apanteles sp. изазвале 
велику смртност, и њихова је акција тим важнија јер обу

хвата младе гусенице у почетку развиhа, пре него што су 

нанеле веhе штете. Нажалост ова је акција била локализо

вана само на Мургаш и Панчевачки Рит. 

Од осталих оса паразита, веi1 раније налажених као па

разити губара (Ковачевиi'i, Вукасовиi'i;, добијена су свега 2 
примерка Barylypa perspicillator из материјала сакупљеног у 
Мургашу 25 јуна. Потпуно отсуство Hyшenoptera паразита 

губара је интересантна појава. У случајевима мясовне акције 

паразитних мува могле би се оне уч11,нити одговорним, али 

се засада још ниwта детаљније не може реhи. 

У таблици I изложени су у претпоследњој рубрици и 

бројно стање и проценти сваке нађене категорије губара за 

сва места скупа, да би се дала једна донекле општа слика 
стања губара у овом крају. Као· што се из њих види, разни 

спољни чиниоци свели су популацију губара за више од две 

треi'iине: на свега око 31¼, Узимајуi'iи у обзир и акцију 

P,paпteles sp., чију је вредност тешко одредити али која је 

у појединим местима била врло значајна, могло би се pei'iи 
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да је свега једна четвртина из јаја излеглих губара дала 

имаго. 

Међу узроцима смртности губара од 62°10 на првом су 

месту паразитне муве са 66% убијених јединкн. Оне су и 

и главни и скоро једини важан чинилац ове смртности. Само 

њихова а!{ција има једну велику ману. Скоро без изузета!{а 

све заражене јединке биле су угинуле тек у стадијуму цро

~iимфозе или нимфозе, дакле пошто су довршиле своје ра
звиhе и нанеле одговарајуhу штету. Свега 0,35 угинуло је 

!{ао гусенице, па и тада веh одрасле. 

Међу осталим узроцима наведене смртности једино су 

важније став!{е 9 и 10: Јiутке са угинулим Јiептирима и Јiутке 

угинуЈiе а узроци нису одређени, и оне обе дhју у!{уп~у 
смртност од 2,3¼. УгинуЬе највеhег броја ових једИН!{И тре
баЈiо би исто та!{О приписати акцији паразитних мува, чије 

су Јiарве угинуле у току развиl1а. У остаЈiом у једном слу

чају нађена је распаднута ларва муве у једној та!{вој јединки. 

Остали чиниоци смртности губара, као што су вируси, 

бактерије, ентомофагне гљивице итд. нису детаљније истра

живани, а смртност кuју су они изазваЈiи, смртност означена 

као последица нtодређених узрока, износиЈiа је свега нешто 

више изнад 1 Ofo од укупног броја прегледаних јединки. 

Еншомолошко одељење 

Природњачког .мувеја српске вемље 
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ТАЬЛИUА !. 

Губар (Lymantria dispar): у1<упни ревултати 
теријала са1<уп 

Категорије губара добијене из 

сакупљеног материјала 

1 Бројно стање и проценат 

Мургаш Вреоне-Шопић 
28/V 4/Vl 

I II 1 

----------------!----
а) Гусенице: 

број О/о броi о; о 

1. паразитиране од мува, ентомо-
фагних паразита (Tacl1i11ae) 1- О,о9 

2. угинуле, узрок неодреlјен · 3-2,55 . 8- 0,75 

Ь) Гусенице у uронu.мфовu: 

3. паразитиране од мува (Taclliпae) 1-0,so 54--- 5,10 

4. угинуле, узрок неодреlјен . 8- О,15 

с) Лутке: 

5. излегле 97-82,go 8G8-8l,91 

6. паразитиране од мува (Tacl1i11ae) 16-13,10 109-10,зо 

7. паразитиране од оса; ентомо-
фагних паразита (Ichпeшnoпidae) 

8. поједене од предатора 4- 0;40 

9. са угинулим лептирима. 4- О,401 
10. угинуле, узрок неодређен 3- О,зо 

117 1059 
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добијени у лабораторији испитивањем ма

љеног на терену 

јединки разних категорија у местим а скупљања 

ш IV 
Мургаш Панчевачки Рит 

25/VI 6/VIJ 

број °!о број ¾ 

16- l ,go 1- 0,64 
9(1)_ О,10 4- 2,58 

45- 3,04 2- l ,30 

- 1- 0,64 

446-30,10 117-75,48 

901-60,73 8- 5,16 

2- О,14 -
5- О,34 -

54<2>- 3,64 2O-12,go 

6- О,50 2- l ,30 --
1484 155 

Гласник В 3 

V Напомена 

Липович. шум 
9/VII 1 

СВЕГА 
а за сва места 

1-----
број о; 0 број ¾ 

4- О,о 

6- О,о 2 

724-21,3 8 

5- О,о 

22- О,з5 

30 О 1) потпуно н3рас-- ,50 ле, Цр!!l<асте,суое 

826-13,32 

14- О,22 

371-10,5 5 •1899-30,52 

2223-65,6 
1 t 

2 3257-52,50 

-
-

27- 0,80 
28(iJ_ О,в2 

3388 

2- О,оз 

9- О,14 

104- 1,70 2) 41 бине су де
ном распаднут,е 

39- О,62 S) 14субнлемеkе, 
деном распаднуте 

6203 

19 

. 



CONTRIBUТION А L'ETUDE DE LYMANTRIA DISPAR 

par Р. VOUKASSOVIТCH 

Ан сошs de la tres grande i11vasio11 de Lymantria dispar 
des derпieres аппееs, понs avoпs ~н l'occasioп de faire plu
sieшs recoltes de cl1eпilles et de пy111pl1es de шаi а juillet daпs 
ciпq eпdroits differeпts, sitнes jusqн'a 50 kш de Belgrade, pнis 
d'etнdier ан laboratoire le materiel raшasse, particнlieremeпt daпs 
le but de deterшiпer le taux de parasitisme. Еп tout 6000 exeш
plaires de L. dispar опt ete recoltes, а differeпts stades de leur 
developpemeпt. 

Des observatioпs faites, Ыеп qu'etaпt liшitees et епсоге 
iпcoшpletes, пous pourrions tirer ces qнe1ques coпclusioпs: 

)'.-t 

- сошше daпs les recl1ercl1es faites еп 1934-35, de шеше 
cette аппее, !е пошЬrе de шales, еп coшparaisoп avec celнi de 
feшelles, а ete d'aнtaпt plнs graпd qне !а vitalite de 1а рорн1а

tiоп d'нп eпdroit pris еп observatioп etait шoiпdre. L'actioп pa
rasitaire, s'exer<;aпt sшtoнt анх depeпs des L. dispar feшelles, а 
еп partie faнsse се rapport; 

-- daпs toнs les епdrоЉ, pris еп observatioп, les priпci

paнx et, generaleшeпt, les seн1s parasites опt ete differeпts Ta
chiпaires. Le tанх с!н parasitisшe а varie de 7% (eпdroit 011 
l'iпvasioп а debнte) а 91 % (eпdroit 011 l'aiшee derпieгe elle а 

depasse sоп apogee et 011 cette аппее elle toнcl1e а sa fiп). Des 
Hyшeпopteres parasites, seнles dенх especes d'Apaпteles опt 

provoqнe нпе nюrtalite elevee de toнtes јенпеs cl1e11illes, шais 
elles опt ete localisees daпs dенх eпdroits set1le111e11t. Des aнtres 
especes d'Hy11111e11opteres parasites, понs 11'avo11s оЬlе1ш еп tout 
qне det1x exemp1aires de Barylypa paspicillator; 

- рош l'eпsemЫe des eпdroits pris еп observatioп, 011 

poшrait approximativemeпt fixer а 75% !е пombre des L. dispar 
ауапt succombe а 1'actioп de differeпts facteurs externes dt1 шi-
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lieu, doпt 66% reveпaпt aux Tachiпaires. Le seul poiпt faiЫe de 
cette actioп excessivemeпt utilitaire est qti'elle пе s'est ,exercee 
que sur les cheпilles arrivees ан terme de !еш developpemeпt, 
dопс 1111е fois Ies degats faits; 

- Је plus graпd пombre des Iarves de Tachiпaires а ete 
obleпu des cheпilles еп pro11ympl10se plus ou moiпs аvапсее, 
puis des chrysalides. La mortalite d'eпviroп 2,3% des papilloпs, 
completeшeпt forшes шais поп eclos, doit etre aussi, au moiпs 
еп partie, attriЬuee а l'actioп des larves. de Tacl1iпaires ( daпs uп 
cas uпе Iarve morte а ete tro!1vee daпs нп cle ces papil1oпs), се 
qui aнgmeпte епсоrе Ie taux de !а шortalite шоуеппе geпerale, 
provoquee par ces parasites. 





ЖИВКО Р. АДАМОВИЋ 

ГРАЂА 3А ПО3НАВАЊЕ НАШИХ CICINDECIDAE 

У Природњачком. музеју српске земље налази се збирка 

Coleoptera коју је скупио и чији је списак објавио Недељко 

Кошанин 1904 год. Од пет врста и вариетета рода Ciciпdela, 
колико их Кошанин наводи у свом списку, остао је само 1 о' 
врсте Ciciпdela germaпica L. var. protos D. Топе. Остали егзем-' 
плари су пропали за време рата. У овом раду сам навео и ме

сеце у којима је Кошанин нашао поједине примерке, uiтo он у 

свом списку (1904 г.) није означио. До тих података сам дошао 
из Кошанинове бележнице, која је сачувана у нашем Музеју. 

Пошто је у Музеју бшю нешто скупљеног материјала 

Cicindelidae, а нешто сам и сам прикупио на својим екскур

зијама, покушао сам да средим нову збирку ове групе ин

секата. Овај рад претставља резултат двогодишњег скупљања 

и испитшзаља у томе правцу. 

Шест врста Clciпdelidae, колико их помињем у овоме 

раду, нису нове за Србију. I-Ьих су навели и ранији аутори: 

Бобиi'1 (1891), Кашанин (1904), Апфелбек (1904). Покушао сам 
само да ове инсекте r(роучим подробније, Ово се нарочито 

односи на испитивање аберација по белом цртежу на ели

елитрама, као и на биометриске анализе димензија. 

Сматрам као тачно начелно схватање да поједине абе

рације преовлађују на извесним подручјима и да тамо постају 

карактеристика дотичне расе. Ово је била руководеi1а идеја 

у моме раду. Мислим да је случај са врстом Ciciпdela ger
maпica L., описан даље у раду, то схватање оправдао. По

што сам прикупио велики материјал ове врсте, могао са по

дробније проучити поједине особине. Том прлликом се по-
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казаЈiо да неке "ситне" аберације по белим шарама на ели

трама као и аберације по боји преовлађују ко'д егземплара 

ове врсте из Далмације и тамо претстаIЗљају карактеристику 

расе Ciciпdela gerшaпica Ca111aгcl1ei Baгthe. Овај случај оправ

дава исте покушаје које сам у овоме раду учинио и на дру

гим врстама а који за сада претставЈьају само покушаје, само 

граl1у за бу дуl1.е закључке. 

Изгледа ми неопходно увоl1еље биометриских метода 

у ова испитиваља. Само са њима се могу iюуздано прятити 
најситнија варирања. А пошто је природи било потребно нај

чеш11е огромно време да створи нов( форме, један o;f основ
них 3адатака систематике је да тражи прапилности у јављању 

и наситнијих особийа, јер су промене (кроз дуг период) дошле 

преко њих. Прави.1шости у јављању ма и једне најма.ње (и 

баш и једне најмање!) особине код егземплара. И3 по јединих 

подручја су, по мом мишљењу, један од најбољих доказа 

који система.тика може дати у корист дарвинизма. Због тога 

испитивање правилности у јављању ситних аберантних ка

раr<тера није сувишно детаљисање, ве\1. испитиваље врсте у 

развоју. 

Нисам видео никаквог разлога због којега бих се огра~ 
ничио на испитивање ове групе инсеката само са територије 

Србије. Обухватање шире области даје могуhност да се ра:~

лике у формама боље уоче. 

Отсуство ма каквог r<л:,уча. на нашем је:шку за одреl1и
вање ове групе инсеката, наметнуло је потребу да дам и је

дан кључ за детерминацију наших врста овога рода. Разуме 

се, да овај кључ неl1е бити потпун за целу нашу земљу, али 

се надам да he задовољити бар потребе за територију Ср
бије. На сликама 1 и 2 објашњени су само делови тела који 
се -наводе у кључу. Сматрао сам да би објашњавање свих 

осталих појмова почетника и у детарминацији више збунило 

но што би му помогЈrо, а љима су та објашњења и кључ и 

намењени. Ко буде желео да се детаљније бави овом групом 
инсеката мораће свакако да консултује и друге радове о 

овим инсектима у којима i'1e наlш објашњење спих појмова. 
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У кључу сам употребљавао само "латинизиране" називе по

јединих делова тела, јер сматрам да је олакшиц_а која долази 

употребом "народних" назива привидна. Онај ко се озбиљ

није бавио систематиком неке групе живих биhа зна како 

велике тешкоЪе задаје и колико непотребног посла изазива 

та олаюшща - кад се при употреби стране литературе мора 

знати често на неколико језака како се зове један исти 

део теЈ~а. 

На приложеној карти означена су места која наводим 

. у списку. 

Пријатна ми је дужност да се и овом приликом захва

лим проф. Владимиру Мартино и талијанском ентомологу 

Dr. F е 1 ic е С арг а за неке драгоцене савете; Михаилу Бе

ренђији, акад. сликару, који је израдио цртеже за слш<у 6 
овога рада; Добривоју Стојадиновиl1у, препаратору нашега 

Музеја, који ми је ставио на расположење Кошанинову бе

лежницу, као и Алеr<сандру Сигунову, сараднику нашега Му

зеја, који ми је поклонио неколико значајних егземплара. 

Сл. 1. Clcindela campestris одозго: антена А, 
лабрум Л, клипеус К, теме ТЕ, пронот ум П, 

елитра Е, жилице на к,рилу Ж. 
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Сл. 2. Сiсiпйе\а caшpestr!s одоздо: палпус максиларне ПМ, 
максила М, палпус лабијалис ПЛ, епистернум проторакса 

ЕП, епип11еура е11нтре ЕЕ, тi1бија Т, тарзус ТС. 
(По (}апgЉанег-у) 

Табтще ва одреЬtшањс врстйа рода Cicitidela L. 

1. На предњем 
длачица . 

делу елитара група жуто-белих 
. soluta Оеј . 

2 
lшшlata ћ1ls. 

3 
gerшaпica L. 

4 

На пред1ьем делу елитара нема длачица 

2. На клипеусу низ длачица . 
Клипеус без длачица 

3. Епистерни проторакса без длачица 
Епистерни проторакса са длачицама 

4. Средњи део пронотума без длачица 
Средњи део пронотума са длачицама · 

5 
10 

5. Епиплеуре елитара и палпуси максилариси свет-
ли, не метални trisigпata l)ej. 

Епиплеуре елитара, максиле и палпуси максила-

риси метални . 6 
6. Лабрум црн, у средщш са уздужним испунчењем silvatica L. 

Лабрум бео, без средњег у:џ1,ужног испупчења 7 
7. Сви чланци палпус лабијалиса метално зелени caшpestris l" 

Прва два чланка палпус лабијалиса окер боје 
или светло мрки 

8 
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8. Први чланак антена са предње стране длакав silvicola Dej. 
Први чланак антена са предње стране без длака, 

једино на ·врху неколи·ко длачица . 9 
· 9. )Кили:.~:е на крилима тамне, нису провидне. Тар-

зуси задњих ногу ,исто толико дугач1<и или дужи 

од тибија. Теме веiшном без длачица . . hybrida L. 
Жилице на крилима светле, провидне. Тарзуси 

задњих ногу краiш од тибија. Теме веiшном 

са длачицама . . maritima Dej. 
10. Пронотум позади ужи него у средини . cl1iloleuca Fisch. 

Пронотум позади бар исто толико широк као 

на средини . . are11aria Fuessly 

Мужјаци (о" о") се· разликују од женки ( ?- ?- ) по томе 
што имају 7 абдоминалних сегмената а женке 6. Крај абдо
мена мужјака и женки обично је као што је нацртано на 

слици 3 (3 о", 3 ?- ). Код мужјака су та1<оl1е и три чланка 

тарзус~ предњих ногу проширени и обрасли са доње стране 

као четка густим длачицама, као на слици 4 (о"), а код женке 

непро1ширени и без длачица, CJI. 4 ( ?- ). 

Сл. 3. Ciciпc!ela ca111pestris, крај абдомена одоздп, мужјак (о) и женка ( Q ). 

Сл. 4. Ciciпdeia ca111pestrls, предње ноге са стране, мужјак (с5) и женка (Q). 
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1, Cicindela solata Dej. 

DeliЫato (Вапаt) lo' 31-l!bl949; 101 4-IV-1948; 2о'о' 
6-IV-1947. 

Кашанин ову врсту није имао у збирци, тако да су ово 

први примерци ове врсте у Музеју. Апфелбек (1904) је на

води за Србију са песковитих обаЈiа Дунава прекопута Баз

јаша и из КЈiадова. Моји егземпЈiари потичу сви са Дели

блатске Пешчаре, наЈiазишта које Maпdl ( 1936) сматра врло 
интересантним за разграничење генер3.лне форме од подврсте 

раппопiса Maпdl. Он своје егземпларе из Делиблата сматра за 

С. solнta solнta Dej., дакле forш. gеп. - У својој великој мо

нографији Карпатског басена Csiki (~946) је мишљења да из

двајање подврсте pa1111011ica из основне форме-није оправдано 
и да се ту ради о синонимији. -- Пошто у ово питање за 

сада не могу да улазим, ограничиhу се на опис свога мате

ријала. Надам се да hy у току идуl1е године моlш да с1{упим 
веhу серију ових инсеката и да је детаљније обрадим. 

Сл. 5 - Елитре .врсте С. s0!11(11 Dej. 

Аберацији бр. 1 (сл. 5), са прекинутом апикал1юм полу
месечастом мрљом, припадају 2 егземплара; аб. бр. 2 (иста 
слика) са целом апикалном мрљом, веl1ом и савијеном сред

њом мрљом и веi10м другом хумератюм, - 1 еr3емплар; аб. 
бр. 3, са целом апикалном полумесечастом мрљом и несави

јеним унутрашњим крајем средње мрље, припада 1 егземплар. 
Ови цртежи су ближи подврсти С. soluta раппопiса м~пdl. 
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него генералној форми, према цртежима које су дали Maпdl 

(1935 и '1936) и Јаgешапп (1946). 
Према томе бн моји егземплари припадали подврсти 

раtшопiса Maпdl. Детџљно испитивање ове врсте са поменуте 

локалности на тај начин постаје интересантно и са обзиром 

на општа питања нижих систематских категорија. - Код 

описаних егземплара друга хумераш1а мрља се ипак разЈш

кује од исте мрље са цртежа Maпdl-a и Јаgешапп-а и од

говара цртежу који даје Csiki (1946). Само веЬа серија lie 
дати праву слику. 

По боји се слажу са описом типичне форме. Зелено 

бакарно бронзани егземплари. Изме!Ју очију густе беле дла

чице. Глава одозго бронзано зелена, поред очи ју бака рна. 

Базе антена метално плаво-зелене. Прва четири чланка пи-· 

пака метално црвено бакарни, остали чланци бронзано мат. 

Пронотум бакарно зелене боје, ,,х" бразда са стране и по 

. дну метално плава. Елитре бакарно зелене. Грубо тачкасте. 
Мрље светле окер боје, оивичене уском бакарном мрком ли

нијом. Проплеуре зелене, ивични средњи шавови бакарни. 

Тело одоздо углавном плаво са нешто зелених отсјаја. По

следњи члан лабијалних палпа метално зелен, остаЈrи окер 

боје. Коксе плаве, фемури плаво-зелени са слабим бакарним 

отсјајем са спољне стране. Тибије углавном метално бакарне; 

тарзуси метално зелени. 

2. Cicindela silvico!a Dej. 

Ваrапја 3 Sr: Si2 5-VI-1912; Povleп 4 Si2 Si2 21-V-1909; Мајdап 
Pek 1 Si2 1909; Blag~jev Каmеп ld', 1 Si2 17-V-1910; Kopaoпik, 
Kriva Reka ld', 1 Si2 18-VII-1911; Sшdulica 2с/о' V-1905; Djev
djelija 1 Si2 30-V-1922. 

Ову врсту Кашанин наводи за јули и август са планине 

Овчара и Каблара, и са Велике Ливаде више Ивањице. Према 

етикетама у збирци (примерака нема) било је 3 егземплара 
са Овчара и 2 са Велике Ливаде; пол није обележаван. Ап
фелбек у својој монографији даје за Србију CJreдehe локал

ности: Мајдан Кучајна (Merkl), Кривача код Ивањице и Зла
тибор. 

Сматра се да ова врста не чини географс1<е расе. Иначе, 

живи у планинским крајевима. Мени изгледа да !1е ближа 

испитивања на веhим серијама открити више локалних форми, 
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поготову због њеног распрострањења по планинским преде

лима, уствари у изолованим локалностима. Примерци са Ко

паоника и оии из Сурдулице то донекле потврlјују, но за 

сада је ипак најкорисније дати само щшс материјала. 

Глава одозго метално тамно зелена са нешто бронзаног 

тона. Образи бронзано љубичасти. Прва четири члана пипака 

метално зелена са љубичастим тоном, остали мат. Тело одо

здо метално зелено са мање или више металних нијанса. Аб

домен метално зелен, последњи чланак метално љубичаст као 

и задње ивице осталих чланака. Фемури више бакарно обо. 

јени, тибије више зелене, тарзуси зелени. Пронотум метално 

3елен са врло слабо развијеним љубичасто бакарним тоном. 

Елитре тамно зелене са врло слабим бакарним отсјајем. 

Упадљивије се разликују од осталих као и меlјусобно 

примерци са Копаоника (1 с/ и 1 ~) и примерци и:з Сурдулице 
(2с:Г о"). - !{ад бих са ова два ло1<алитета имао вelie серије 

оваквих примерака издвојио бих их као локс1лне форме. Код 

егземплара еа Копаоника глава и пронотум су тамно зелени; 

код примерака из Сурдулице ови делови су бакарно брон

зани. Елитре копаоничких примерака су мат тамно зелене, 

док код ових инсеката из Сурдулице елитре имају бакарно 
зелени тон са више металним отсјајем. Боја тела са доље стра11е 

одговара горе датом опису, само што пример1щ из Сурду

лице имају више развијен бакарни сјај. 

!{од о' са !{оtiаоника цео абдомен је љубичаст. Код оба 

примерка са Копаоника длачице на глави измеlју очију су 

слабо развијене, док су код друга два примерка знатно ра

звијеније. 

lilтo с~: тиче белог цртежа на е.питрi!ма, он не:шатно ва

рира у форми средње мрље, аЈш се није могао издвојити веlш 

број аберација. 

Аберација бр. 1 (сл. 6) је најчеш11а; средља мрља је 

увек у средини савијена, варира само у ситнијим детаљима, 

Таква су оба примерка са Копаоника. 

Аберација бр. 2 (иста сли!<а), са стаљеном средљом и 

апикашюм мрљом, pelJa је у збирци. Такав је о" из Сурдушще. 

Аберација бр. 3, којој припада 1 ~ Благојев Камен, са 

везаном је средњом и апикалном мрљом (se111i-ciгcш11flexa -
Forш fUr die A.pikalшakel по Ног11-у, 1891; vаг. seшiapicalis 
ВенЉiп, по Ве11Љiп-у, 1893). 
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Пошто имамо мали број примерака из разних локално

сти, нисам дао димензије ових инсе1,ата. Оне he имати смисла 
тек кад се буду имале велике серије са појединих локалности. 

о 

сЈ 

Сл. 6. Елитре врсте С. silvicola Latr et Dej. 

Женке су са црним тачкама на првој треhини елитара 

близу средњег шава, па би по тој особини припадале var. 
Schwabl Beuthin. 

3. Cicindela hybrida L. 

DeliЫato 2о"о", 1 ~ 18-Ш-1949; 2о"о" 31-Ш-1948; 2~ '~ 
22-IV-1948. 

Ову врсту Кашанин не наводи у своме списку, ш.1 су и 

ово први примерци уiнашем Музеју. - Апфелбек за Србију 
помиње следеhа налазишта: Пожаревац, Ак-Паланка, Зајечар, 
Куршумље. Сви моји егземплари потичу из Војводине и од

ређујем их као: 

С. hybrida ssp. magyarica Roeschke 

Ово налазиште је у складу са распрострањењем ове 

подврсте како га је на карти у свом раду претставио Jage
mann (1946). 

Према цртежу светлих поља на елитрама (сл. 7) моји 
примерци се разликују у ситним детаљима од цртежа што 

су их дали Mandl (1935) и Csiki (1946) за ову исту подврсту. 
Са цртежом бр. 1 и 2 (сл. 7) у збирци је по једна ~ ; 

највеhи број примерака има елитре са шарама као на цртежу 

бр. 3 (сл. 7) (4d' о"); и са цртежом бр. 4 је само једна ~. 
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Код свих примерака преовлађује одозго бакарно црвена 

боја, само код 2 7- 7- ухваhене 22-IV-1948, знатније је разви

јена и зе.пена боfа. ~ Примерци су са малим бројем· длака 
на челу, док на потиљ1<у нема уопште длака ни код једног 

егземплара. Ову особину и Апфелбек (1904) наглашава за 

своје примерке из Босне, Херцеговине и Србије. На глави и 

пронотуму преовлађује бакарiш тон. Прва четири чланка ме

тално црвенкасто бакарни, остали мат. Образи и слепоочнице 

метално зелени са љубичасто бакарним отсј_ајем. Дољи де

лови груди са основним тоном метално зеленим преко кога 

долази један ружичасто златни тон. Бедра и, голени исти 

Сл. 7. Е;штре врсте С. l1ybrbla ssp. шagyarica Roesc!1ke 

такви, док су тарзуси више зелени. Сви ти делови су обра

сли дугим светлим длачицама. Елитре више мат бакарне, само 

код 27- 7- 22°IV-1948 oceha се један знатнији мат зелени тон. 
Боја код свих мрља на елитрама је светли окер . 

. Код свих примерака задња ивица елитара знатно на

зубЈьена. 

Надам се да hy у току идуhе године сr<упити вeliy се

рију ове врсте и онда liy проучити форму пениса као и 

димензије свих егземплара, 

4. Cicindela campestris L. 

Nosavski Potok, (Вацшја) 17- 5-V-1912; Beograd (Kos11t-
11jak) 1 о", 3 7- ·7- 23-Ш-1947; 1 7- 31-Ш-1948; 1 о" 2-IV-1947; 
lc? 17-IV-1948; 5о"о", 17- 18-IV-1947; lo" 24-IV-1943; 17-
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24-VII-1907; (Avala) 2 Sj2 Sj2 12-V-1946; Valjevo 1 Sj2 V-1906; Pov
leп 1 Sj2 21-V-1909; Mokra Gora 1 о, 22-VI-1912; ZlatiЬor 1 Sj2 
25-VI-1912; Murteпica lo,, 1 Sj2 27-V-1911; Javor 2о,о" 7,VII-
1911; Dobra Voda, Goc 1 Sj2 21-VII-1910; Kopaoпik 2Sj2 Sj2 15-
30-VI-1909; lo, VII-1906; lo" 19-VII-1911; 1 Sj2 22-VIII-1946; 
Lipovac 2 Sj2 Sj2 15-30-IV-l 909; Soko Вапја 1 Sj2 4-VII-1948; Ka
diпa Stijeпa 1 Sj2 30-VII-1908; Gorпja Studeпa, Nis 2о,о" 19-V-
1909; Zeleпi Vг!1, Svгljiske Рlапiпе 1 Sj2 8-V-1948; Teшska, Pirot 
2o"q" 26-VII-1912; Masurovci, Piгot lo" 4-VI-1906; Staгa Р!апiпа 

1 Sj2 30-VI-1947; Surdu!ica lo" V-1905; Vlasina 2о,о" 20-VI-1947; 
Ceшerпik 1 Sj2 V-1905; Vraпjska · Вапја 1 Sj2 VII-1907; Prizreп 
1 Sj2 III-IV-1908; Sar-Plaпiпa Јо,, 2Sj2 Sj2 15-VIII-1948; Treska 
(Skoplje) 1 о, 7-V-1914; Blagovesteпje (Skopska Сг. Gora) 1 Sj2 
24-IV-1917; Pobusko (Skopska Сг. Gora) lo" 7-V-1914; Tetovo 
Зо"о" Ш-1905; Skoplje lo", 1Sj2 IV-V-1908; 5o"o",4Sj2 Sj2 V-1907; 
Stip, Radoviste 1 о" 22-V-1921; Касапе 1 о" 19-V-1921; Djevdje
lija 1 о, 30-V-1922; Mostar 1 Sj2 24-V-1949. 

О распростражењу ове врсте код нас и уопште на Бал

кану има података у литератури, али су још нерешена питања 

распрострањења појединих њених подврста. У том погледу 

има и противуречних података. 

' Кашанин наводи forш. gen. за неколико места у Србији, 
за месец април, (Голубац, Авала, Звезда, Сурдулица, Врање, 

Копаоник, У жице), а Дивац (1907) је помиње за Тетово. Ed. ' 
Reitter је помиње два пута за Црну Гору 1881 и Босну 1885. 

Апфелбек је у свом познатом делу писао детаљније о 

распрострањењу forш. gen. на Балкану, наводеhи је за Босну, 
Херцеговину, Далмацију, Црну Гору, Србију, Бугарску, Ист. 

Румелију, Албанију, Македонију и Грчку, док за расу poпtica 

Fisch., наводи само 10 егземплара из Турске (Констатинопољ?). 
- Кантарџиева (1927) такође наводи типичну форму за многа 
места Бугарске и каже да се тамо врло често срета. 

1931 год. Лучник у једном раду о јужним формама ове 

врсте изражава сумњу у тачност многих навода Апфелбека 

и Кантарџиеве у· погледу распрострањења forш. gen., сма

трајуhи да је ssp. pontica широко распрострањена на Балкану. 

Према Јаgешапп-овој кар'ти распростањења врсте С. carn
pestris и њених раса (1945) за· Балканско Полуострво су 

означене преко истог подручја и ssp. poпtica Fisch. и ssp. 
Olivieria Brille. Балканско Полуострво би било подручје ы:а 
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коме се form. gеп. меша и прелази у ssp. poпtica и ssp, 
Olivieria. 

У сваком случају питање балканских форми ове врсте 

је врло замршено. Права слика he се добити тек после де

таљног испитивања великих серија ових инсеката. 

Према подацима из радова Ноша и Roeschke (1891), 
Лучника и Јаgеmаппа, ssp. poпtica се разлиr<ује од типичне 

форме по томе што је први чланак пипака више маљав, 

елитре заравњене (код типичне форме засвоl1ене), f!озади го
тово п9тпуно искрзане. - Док се ssp.Olivieria разликује од 
ssp. poпtica по "срцоликом" вратном штиту. 

Лучник у свом раду о јужним формама С. campestris 
пише за ssp. poпtica из Крима, коју сматра типичним прет

ставником ове подврсте: ,,Ако их сада упоредимо са инди

видуама из западне Европе, из Балтијског краја и из северне 

и средње Русије, онда видимо, да код С. campestris poпtica 
горња страна тела није толико сјајно-зелена, бакарно-црвене 

мрље на глави и вратн_ом штиту су више развијене, вратни 

штит је шири, само мало у)!{и од главе, очи нису толико 

испупчене, покриоци су са грубљом скулптуром, први члан 

пипака готово увек је много длакав, трбух је са ретким изу

зетцима плаве или љубичасте боје. 

Наравно нити боје, нити шаре на покрилцима нису код 

С. campestris poпtica увек исте, те она, слично другим прет

ставницима рода Ciciпdela, има разне аберације. 

Овакве диагнозе, састављене од самих компаратива, 

могу имати прави значај кад се има велики упоредни мате

ријал. Због тога he тачан суд о овој врсти код нас моhи да 
се да тек после директног упоређења са егземпларима из 

средње Европе и јужне Русије. - Мени то није било мо

гуће учинити. 

Као полазну тачку за опис свога материјала узео сам 

последњи егземплар из збирке, ~ из-Ђевђелије, са крајњег 

југа наше земље коју одређујем као: 

Cicindela campestris Olivieria Brille. 

Први члан пипака је маљав (сл. 8, 2), елитре заравњене, 
са предње и само с почетка бочних страна падају вертикално 

наниже. На задњој ивици елитре јасно назубљене. Абдомен 

плав, само почетни ч.џ.анци са стране зеленкасти. Клипеус, 
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базе антена и прва четири чланка пипака, гене, епистерни, 

епимере, фемури и горња страна тибија љубичасто бакарне. 

Одозго на глави врло проширена иста боја, остају само две 

уске зелене траке измеl3у и иза очију; пронотум такође љу

бичасто бакарне боје, само дно "х" бразде зелено, скутелум 

бакарно љубичаст, епиплеуре зеленкасто бакарне, елитре 
одозго топло зелене; са предње стране, као и са бочних 

страна и уз шав, бакарно рђасте; бочне ивице и средњи шав 

бакарне боје; поље око средње K~lil,yтacтe мрље мрко. Бели 
цртеж као на слици 9, 19. · · 

Пронотум јако испупчен, ,,срцолик". 

Егземuлари из Призрена, Скопске Црне Горе, Тетова, 

Скопља такође имају карактере врло сличне описаном при

мерку из Ђевђелије, па и њих означујем као С. caшpestris 
Olivieria Brille. 

Примерци из Скопске Црне Горе имају мање длакав 
први члан пипака и мање искрзану задњу ивицу елитара. 

Егземплари из Кочана не'мају тако развијену бакарну 
боју на глави и пронотуму. 

1 d' и 1 !ј2 са Шар-Планине· 1800 111 s. 111. одликују се 
тамно плавом бојом (cc-Forme, према Ноrп-у). Први чла

нак пипака је маљав као и код егземплара из Скопља, ели

тре заравњене, али њихова задња ивица слабо искрзана; аб

~омен плав, базе антена и прва четири члана пипака, фемури 

и горња страна тибије зелена са бакарним отсјајем. Одозго 

на глави и пронотуму, на местима где је код описаних при

мерака бакарна бојr, код ових је тамно-зелена боја, остали 

део тамно-плав; скутелум тамно-зелен. 

Овако су обојена још два d' d' Темска, Пирот. Са светло 
плавим елитрама су још 1 d' са Власине; 1 d' Муртеница; 1 cr' 
Београд (Кошутњак). 

Друга !ј2 са Шар-Планине одликује се тамно зеленом 

бојом с горње стране тела. Бакарна боја је слабо развијена. 

Исто овако су обојени следеhи примерци: 1 !ј2 Копаоник; 1 d' 
Власина; 1 !ј2 Зелени Врх, Сврљишке Планине; 1 !ј2 Кадина 

Стијена; 2 !ј2 !ј2 Липовац. 

Обојене варијације ове врсте · смаtрају се уопште као 
ретке. Нарочито су ретки тамно плави егземплари. Они се 

свакако. формирају под утицајем месних прилика, како пише 

Но:Гn, али у оно време ти утицаји су били још мало познати. 

Г11асник В 3 20 
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На основу 14 егземплара не може се извести сигуран 

закључак да су сви примерци ограничени на планинско зе

мљиште. Али, свакако, треба нагласити да су сви набројани 

примерци, сем 1 d' из Београда (који и није тамно обојен), 

из брдсr<их предела, односно најчешi1е са планина. 

У литературц се налазе извесни подаци који поткрепљују 

ово мишљење. Апфелбек (1894) је нашао један егземплар 

С. caшpestris са планине Волујка, веома загасито зелене боје. 
Доцније и у својој монографији (1904) он каже за своје ег

земпларе из Црне Горе (Дурмитор, Волујак), све из високо

планинске зоне, да су веhином тамни, црно зелени. И Луч-

1. примерак из Београда 2. примерак из Ђев!Јелије 
Сл. 8 Први чланuи пипака Cicindela campestris 

ник, за својих 10 примерака из Црне Горе, каже да се од 

типичних "индивидуа из Средње Европе, познају по врло 

црној боји". Лучник' није нагласио да ли су ови примерци 

са планина, али то је врло вероватно пошто С,У\ИЗ Црне Го ре 

Horшuzaki (1893) за своје високопланинске примерке ове 
врсте из Румуније не каже ништа детаљније. 

· С. caшpestris вероватно образује на појединим планинама 
и посебне локалне форме, чије би детаљно испитивање у вези 

са локiлним приликама било врло захвално. 
Потребно је напоменути да у моме материјалу има и 

примерака светло обојених са планина Повлен, Златибор, 

Муртеница, Копаоник. Будуhа испитивања he показати која 
од ових варијација преовлађује. Што се тиче остмих егзем

плара у збирци, за сада их остављам са етикетом С. caшpes

tris L., не улазеhи ,у дискусију о подврсти, пОшто не могу 
на основу компаративне диагнозе о којој сам говорио, а без 

упоредног материјала, реhи да ли припадају forш. gеп. или 

подврсти poпtica. Они свакако не припадају подврсти Olivieria 
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Brille, пошто се подврста Olivieria разликује од подврсте 

poпtica (према подацима из литературе) само по срцоликом 

. пронотуму.; београдски примерци су ближи forш. gеп. 
Упореlјени са македонским примерцима, београдски при

мерци показују следеhе разлике: први члан пипака није им 

тако длакав као код македонских (сл. 8, 1), задња ивица ели
тара је нешто мање искрзана. 

Боја београдских егземплара је тако!Је друкчија. l{ли

пеус и базе бронзано-зелени. Прва четири чланка пипака нај

чешhе љубичасто метални. Гене бронзано зелене са слабим 

љубичастим отсјајем. Такође се разликују од македонских 

егземплара по знатно светлијим епистернима предњег и сред

њег торакса, 'који су светло љубичасто метални; епимере и 
епистерни задњих груди често златне боје. На фемурима и 

тибијама поред љубичасто металне боје осеЬа се још један 

златан тон ·који је у неким случајевима знатан. Абдо'мен плав 

или зелено плав. У поређењу са оним из Македоније, могло 

би се реhи да су београдски егземплари обојени хладном 

зеленом бојом, док су они из Македоније обојени знатно то

плијом зеленом бојом. Прва четири чланка антена, на глави 

иза очију, предња и задња ивица пронотума и пронотум бочно, 

скутеЈ1ум, бочне ивице и средњи шавови елитара су брон

зано или љубичасто метални. · Мрко поље око беле средње 
I<олутасте мрље више проширено напред и назад него код 

примерака из Македоније. Све ове особине говоре зато да 

београдске егземпларе треба сматрати ближим forш. gеп. него 

раси poпtica. 

Остали егземплари ове врсте из Србије су ближи бео

градским него македонским примерцима. 

Било би врло значајно ако бисмо успели да на!јемо ра

злику у димензијама (што је вероватно) измеlју forш. gеп. и 

ssp. Olivieria, јер би то дало мерљиве и поуздане каракте

ристике за диференцирање ових форми. Али, вариационо ста

тистичке анализе које сам провео то за сада нису пружиле. 

Дајем биометриске редове појединих димензија као грађу 

за будуhа испитивања. 
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Елитре у mш. 

(Long. elytr.) 

BEOGRAD 
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7,2 7,4 7,6 7,8 8,0 8,2 8,4 8,6 8,8 9,0 9,2 

MAKEDONIJA 
d'd' 1 l 1 2 1 з 1 3

1 
2 1 1 1 - 1 - 1 - 1 -

~~1-1-1 1 1-1 1 I 2 1 1
1

1 1 1
1 

Дужина тела без лабрума у mm ; 
(Long.corp.sinelabro) 11,0 11,5 12,0 12,5 1з,о 13,5 14,О 

10,0,1 21 2 1 4 1 1 1 -1 -
BEOGRAD 

1 ~ ~ 1 -1 1 1 -1 41 3 1 -

d'o, 1 1 1 3 1 5 1 2 ј -1 -
MAKEDONIJA 

~ ~ 1 -1 -1 1 1 5 1 1 1 
1 

Значајно је запазити из ових табела да су ~ ~ круп
није од d' d'. Ово треба имати у виду кад се врше биоме

триска испитивања у циљу упореlјења егземплара са разли

читих локалности. 

Вариационо статистичке· анализе које сам провео упо

ређујуhи београдске и македонске примерке, показале су да 
измеlју њих нема биометриски оправдане разлике у димен

зијамtt. 

За дужину елитре ови ,рачуни су показали да је она 
код македонских незнатно веhа 

(t= М1 -М2 =О,?); 
Vmi+ т: 

ова разлика је нереална. Ипак треба имати у виду да сам 

имао мале серије на расположењу, због тога би рад у овом 

правцу требало наставити. 
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Сл, 9. Елитре врсте Cicindela campestrls L. 
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Сл. 9а, Елитре врсте Cicindela caшpestris L. 
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Аберације по белом цртежу на елитрама означио сам 

бројевима ( сл. 9). Има неких аберација које нисам нашао у 
литератури (са којом располажем), па би .можда биле нове, 
али и њима щ1сам давао имена. Мислим да то за .сада није 
значајно, .мада сматрам да се у систематици мора водити ра
чуна и о најмањим отступањима, јер то све претставља. по

јаве које наука мора покушати да објасни, а за то је по
требно претходно фиксирати их. - Значајније !1е бити ако 
се покажу као тачни закључци у вези са фреквенцијом јав
љања ових аберација на појединим ЈЈОкалностима. 

Аберација бр. 1 (сл. 9) је са апикалном мрљом редуко

ваном на бочну ивичну тачку (само 1 Si2 Београд). 
Аберација бр. 2 (иста слика) претставља типичну форму 

(3 о" о", 2 Si2 Si2 Београд; 1 Si2 Соко' Бања; 1 о" Власина; 1 с!, 1 Si2 

Копаоник; 1 о" Мокра Гора; 1 с! Јав9р; 1 Si2 Призрен; 1 о" Те-
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тово; 1 о', 1 ~ Скопље). Види се да су овакви примерци ра

спрострањени и у београдској околини, као и нашим плани

нама а и у Македонији. Само примерци из Македоније при

падају подврсти Olivieria и разликују се од београдских по 
карактерима које сам описао. Код ових инсеката из Македо

није и друга хумерална мрља је сведена на тач!{у. 

Аберација бр. 3, без друге хумералне мрље. (1 ~ Ба

рања; 4d' о', 2о+~ Београд; 2~~ Авала; 1~ Ваљево; 1~ 
Гоч; 1 о' Копаоник; 1 ~ Липовац; 1 ~ Сврљишке Планине; 
ld' Пирот; 5d'd', 2~ ~ Скопље; ld' Пирот; lo' Штип; ld' 
Кочане). И ова је аберација широко распрострањена, само 

код ssp. Olivieria у Македонији средња колутаста мрља је 

јако смањена. Код 1 ~ Скопље и 1 d' Кочане, код којих је 

ивична мрља сведена на тачку, постоји готово цела (на два 

места прекинута) полумесечаста апикална мрља. 

Аберацију бр. 4, без друге хумералне и средње ивичне 
мрље, имам само са планине Муртенице (1 о"). 

Аберација бр. 5, без средње ивичне мрље, на!1ена је 

само у београдској околини и имам само 2d' о' и 1 ~. 
Аберација бр. 6, без средње колутасте мрље, 1 о" из 

Тетова. 

Аберација бр. 7, средња колутаста мрља јако смањена, 
средња ивична Gведена на тачку, 1 о' Тетово. 

Аберација бр. 8, друга хумерална и средња ивична мрља 
сведена на тачку, 1 о", 1 ~ Скопље. . 

Аберација бр. 9, са средц,ом ивичном мрљом сведеном 
на тачку, 1 о' Скопље. 

Аберација бр. 10, са другом хумералном мрљом сведе

ном на. тачку, 1 ~ Скопље. 

Код ових аберација (од бр. 6 до бр. 10) постоји "тен

денција" ка ишчезавању појединих мрља, што се не би мо
гло реhи за примерке из Београда или са српских планина. 

Ову појаву смо срели и при опису аберације бр. 2. Изузе

так је примерак из Београда означен као аберација бр. 1. 
Али то је једини примерак. 

Појаву ишчезавања појединих мрља и њихово сво!1ење 

на тачку приметио сам и у Апфелбековој збирци на 11 ег

земплара, означених од њега као ssp. Olivieria. 
Аберација бр. 11, са добро развијеним свим мрљама, 

код које су средња ивична и средња колутаста мрља спо-
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јене једном мрком траком, показује још и "тенденцију" ка 

спајању апикалних мрља у једну полумесечасту мрљу. Из

међу двеју апикалних мрља јавља се најчешi'1е још једна мала 

мрља. Ова аберација ми је позната само из београдске око

лине и са планина. 

Аберације од бр. 12 до бр. 18 претстављају аберације 
са апикалним мрљама спојеним у једну полумесечасту мрљу. 

Аб. бр. 12 (Власина 1 о,, Копаоник 1 Sj2, Шар-Планина 

2 Sj2 Sj2 ), разликује се од аберације бр. 13 (Копаоник, Липовац 
1 Sj2, Јавор 1 о") по другој хумералној мрљи, која је сведена 

на тачку, док је код аберације бр. 13 она врло развијена. 
Аб. бр. 14 (Повлен 1 о,, Златибор 1 Sj2, Муртерица 1 Sj2, 

Темска, Пирот 1 о,) за разлику од аберације бр. 13 има као 
аб. бр. 11 средње мрље спојене једном мрком траком. Ову 
аберацију имам само са планина. 

Аб. бр. 15 (Скоп. Црна Гора, Побушко 1 о,), без друге 
хумералне мрље и са средњом колутастом мрљом сведеном 

• на тачку; иначе, њу као што сам веh напоменуо сматрам за 

С. campest!is Olivieгia Bril. И овај ег:земплар је потврда :1а 

појаву ишчезавања појединих мрља, коју сам нагласио за абе

рације од бр. 6 до бр. 10. 
Аб. бр. 16 (Кадина Стијена 1 Sj2, Горња Студена 1 о", 

Врањска Бања 1 Sj2) има добро развијену средњу колутасту 

мрљу, али нема другу хумералну мрљу. И ова аберација по

зната ми је само из планинских крајева. 

Аб. бр. 17 (Копаоник 1 Q ), и аб. бр. 18, (Горња Студена, 
Ниш 1 о"), су са спојеним средњим мрљама и без других ху
мералних мрља, разликују се једна од друге по изгледу 

средње шаре, а обе су такоlје из планинских крајевц. 

Аб. бр. 19 (Ђевlјелија 1 Q ), коју по описаним I<аракте

рима сматрам за типичну С. campestris Olivieria Brille, одли

кује се нарочитим изгледом спојених средњих мрља и са 

две апикалне мрље. 

Аб. бр. 20, без рамене мрље, (1 Sj2 Мостар). 

Правилности које су се овде показале као што је "тен

денција" ка ишчезавању појединих мрља и њихово своlјење 

на тачке ~<од егземплара из Македоније или јављање абера

ција са целом полумесечастом апикатюм мрљом само на 

планинама (бар у овоЈ збирци), да не улазимо у ближе по
јединости, мислим да нису случајне. 
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Можда he будуhа испитивања слику коју сам претставио 
много изменити, али ја верујем да поједине аберације по цр

тежу мрља преовлађују на одређеним локалностима. 

Самим тим оне се сигурно стварају под утицајем ме

сних прилика и претстављају пут ка стварању нових врста 

преко нових раса. 

Само једна женка за Златибора припада, по отсуству 

црних рамених мрља на елитрама, аЬ. iшpunctata Westh. 

2 I .._ 3 
Сл. 10. 'последњи чланак абдомена женке, одоздо, од врсте С. campestris. 

Запазио сам да последњи чланак абдомена, ( са доње 
стране) код женки има најчешhе форму као на слици 10, 1. 
Овакву форму имају сви примерци нз београдске околине и 

са незнатним отступањима и сви остали примерци. Али једна 

женка са планине Муртенице има крајњи чланак абдомена 

као на слици 10, 2, док женка из Ђевђелије има тај чланак 
као на слици 10, 3. Мала количина материјала (само по један 
примерак аберантних форми) не дозвољава ми да кажем 

колико су и ове појаве правило, а колико изузеци. - Неки 

делови на аберантним чланцима абдомена оштеhени су 

(улубљени), тако да су слике делимичне реконструкције, али 

и поред тога разлике, су врло велике. У литератури нисам 

нашао да је изглед овога последњега чланка абдомена узи-
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ман у обзир. Мислим, да на њих у бу ду!шм испитивањима 

треба обратити пажљу, можда l1e то наiш примене у систе
матици. 

5. Cicindela lшщlata Р. 

Beograd, Makis, ld', 11-VIII-1949. 
Овај примерак припада var. пemoralis 01. ( сл. 11 ). Ову 

врсту ApfelЬeck (1904) наводи за Србију из К.падова на Ду
наву и Неготина. Кашанин (1904) је имао један примерак ове 
врсте означен I<ao Ciciпdela litoralis var. 11e111oralis Oliv. наlјен 
28-IV-1899 на обали Дунава у Београду. 

о 

о d 

6. Cicindela (Cilindera) germarzica L. 

Beograd lo", 1 ~ 16-V-1905; 2o'd' 
18-V-1905; 1 d' VI-1905; 2 ~ ~ VI-1906; De-
liЫato 2o' d' 20-VI-1912; Belaf.Zeka, Cer 10\ 
1 ~ 28-V-1909; Кrнрапј, Tomallj 1 ~ 25-VII-
1945; Srblja ld',·1 ~ VII-1907;De'rveпta lo', 
2~ ~ 20-VI-1912; Koпavlje, Grнda 2о"о', 

2~. ~ 30-Vl-1948; 1030'0', 133~ ~ 27-V-
1949; Solt111 1 ~ 1906. 

За ову врсту Schlosser (1877) каже 
да је распростраљена по свој Хрватској, 

Словенији и Далмацији. I~a11gl10ffer (1899) 
Сл. 11. Елитра врсте наводи места Ријеку, Вратник, Плитвице 
Ciciпde\a \uпн\аtа var. 

пemoralis Oliv. и Садиловац, али о својим примерцима 

не каже ништа детаљније. Коча (1900) 
помиње и ову врсту у свом списку инсеката са Горе Папука. 

Бобиl1 (1891) описује изгЈiед својих примерака из окоЈiине Кру
шевца; они припадају генераЈiној форми. Csiki (1902) наводи 
два интересантна наЈiаза: var. sobriпa Gory за Црквеницу и 
аЬ. соешlеа Herbst за Лику и Крбаву. У Кошаниновој збирци 
од три примерка, колико их је имао, остао је један јако 

оштеhен forш. gеп. и 1 о' аЬ. pгotos l). Топе, наlје1ш у ме

сецу ма ју и Коша нин их наводи у свом списку 1904. Дивац 
(1907) је имао ову врсту из СоЈiуна. АпфеЈiбек (1904) наводи 
за Босну типичне зеЈiенкасте егземпЈiаре. Из Србије је имао 

један примерак из Пожаревца fогш. gеп. Интересантне су ље

гове напомене за примерке ове врсте из Херцеговине, за које 

каже да су врЈiо светЈiо-зеЈiени егземш~ари са великим беЈiим 
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цртежом, као и за примерке из Грчке, код којих примеhује 

да се одликују знатном веЈrичином, претежно плавичастим 

елитрама и јако израженом белом орнаментиI<ом. 

Примерци из моје збирI<е припадају двема географским 

формама: 

Ciciпdela gегшапiса gегшапiса L. и Cic. gerш. Laшarchei 
Barthe. ' 

Ciciтzdela g:ermaтzica germaтzica L. 
Овде долазе егземплари из Србије и Босне (Београд, 

Делиблато, Бела PeI<a, Цер; Крупањ, Томањ; Дервента) и из 
Солуна. 

Ови примерци су обојени одозго тамно зелено. 
Глава одозго тамно зелена, често са љубичасто баI<ар

ним отсјајем. 

Прва четири чланI<а пипака метално зелена и бакарна, оста

ли мат тамно зелени. Образи и слепоочнице метално плаво зе

лени. Бочно и цела доња страна тела обично тамно плава. 

Коксе и фемури метално зелени а делимично бакарни; ти

бије и тарзуси мрки. Трохантери светлије или тамније мрки. 

Пронотум тамно зелен са љубичасто бакарним· деловима. 

Елитре тамно мат зелене са нешто бакарног тона. Бели цр

теж на елитрама најчешhе као бр. 4 на сл. 12 (бела поља 

мања). Дужина тела мојих примерака 8,6-11 mш. Други ау
тори д;:i ју сличне податке: 9-10 mш (Schlosser 1877), 9-11,5 111111 

(Ноrп, 1891), 8-11 mш (Gaпg!Ьauer, 1892; Reitter, 1908; Ar
пold, 1939; Јаgеmапп, 1946), 9-10 шm (Milller, 1926; Csiki 1946). 
Мислим да и ова неслагања у дужини тела што их дају ра

зни аутори оправдавају наду да he се уз помоh ближе био
метриске анализе мо!ш поузданије издвојити географс~<е форме 

ове врсте. 

Cicindela geгmшzica I~amaгc!zei Baгtlze 

Крајем јуна 1948 и крајем маја 1949 прикупио, сам ве
лику серију од 263 егземплара ове подврсте у Конављу, Дал
мација. Код ових примерака глава је одозго светло зелена, 

понекад са бакарним отсјајем. Пипци као код претходне. 

Образи и слепоочнице метално плаве. Бочно и цела доња 

страна тела метално плава, често светло плава. Коксе и фе

мури метално плави, понекад п.,;аво зеленкасти са слабијим 
бакарним тоном. Тибије и тарзуси мрки; трохантери слабије 
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или тамније мрки. Пронотум светлије метално зелен, поне

кад са бакарним деловима. Елитре метално, светло зеленка

сто плаве или често сасвим плаве. Бели цртеж на елитрама 

најчепiliе као бр. 5 на сл. 12 (бела поља вei'ia). Дужина тела 
мојих примерака 9,2-12 mm. Miiller (1926) наводи за ову под
врсту 9,5-11,5 mm. 

Изгледа да ова раса живи у целој Далмацији и дели

мично у Херцего,вини. Неки примерци из Апфелбекове збирке 

'i) 1 
(} сЈ 

Ј. ~l Ј3 ~4 

-'"-, c:;s 

о 

сЈ {) ;Ј\ 

LJ. ~о сЈ)1 )) 
с_::;/ 5 

Тл 12. Елитре врсте С. gегшапiса l, 
/ 

у Биолошком институту у Сарајеву одговарају примерцима 

из Конавља. Ово се односи на, 1 d' Орјен и 1 ~ са етикетом 
Херцеговина. Овој раси вероватно припагају и примерци које 
је као аЬ. coerulea Herbst Csiki (1902) навео за Лику и Кр
баву. Овде спадају и примерци из Грчке за !{Оје је Апфел- , 
бек приметио да се одликују величином и истакнутим пла

вичастим ПО!{рилцима, са јако утиснутим белим цртежом; али 

их није описао као нову расу. 
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За С. g. Lamarchei, Miiller (1926) каже да се појављује 

тек крајем јуна а најчешћа је у јулу и августу. Крајем маја 

1949 ова подврста је била у Конављу у врло великом броју, 
као и крајем јуна 1948, док средином августа 1948 у Конављу 
нисам видео ни један примерак. Значи да се она овде раније 

јавља и раније ишчезава .. Ова подврста у Конављу живи по 
винограцима и лединама са ретком травом. 

Инсекти нису никад покушавали да лете, мада сам их 

посматрао врло дуго и видео их у огромном броју, што се 

поклапа са посматрањима НuЬепЉаl-а (1921) као и са другим 

ауторима. Бачени високо у вис (покушавао сам то више пута!), 

инсекти падају на земљу не покушавајуlш уопште да полете, 

док сваки летач, нарочито приликом падања ка земљи, шири 

крила и полеће.· 

Према цртежу белих мрља на елитрама (сл. 11), абера
ције се јављају следећим редом: 

Аберација бр. 1, б(:з средње ивичне мрље (аЬ. protos 
D. Топе): 3d' о" Београд; 1 Sj2 Крупањ, Томањ; 3d' о" Конавље. 
Ову аберацију наводи и Кашанин за Београд и Апфелбек за 

Пожаревац -(Србија). 

Аберација бр. 2, без хумералне мрље (аЬ. apгicaria Gistl, 
deuteros D. Топе): 3 Sj2 Sj2 Конавље. 

Аберација бр. 3, са средњом ивичном мрљом сведеном 
на тачку: 1 d' Дервента; 1 Sj2 Бела Река, Цер; 1 Sj2 Србија без 

ближе ознаке места; 1 о" Делиблато; 3d' 0, Конавље. Апфел

бек наводи један примерак из Босне. 

Аберације бр. 4 и 5 nретстављају генералну форму са 
том разликом што су код аберација бр. 5 средња а обично 
и апикална мрља знатно развијеније. 

Аберација бр. 4: 1 d', 3 Sj2 Sj2 Београд; 1 cr Дели блато; 
1 о, Бела Река, Цер; 1 о" Србија; 2 Sj2 Sj2 Дервента; 1 Sj2 Солун; 

30d' d', 35 Sj2 Sj2 Конавље. 

Аберација бр. 5: 1 Sj2 Србија; 65d' о", 95 Sj2 Sj2 Конавље. 
Аберација бр. 6 са издуженом средњом ивичном мрљом: 

5d' d', 8 Sj2 Sj2 Конавље. 

Аберација бр. 7, са једним косим продужетком на сред-
. њој ивичној мрљи, окренутим I<a унутрашњем задњем крају 
елитре, развијенијом апикалном полумесечастом мрљом (аЬ. 

sobriпa Gory): 3 о" о", 12 Sj2 Sj2 Конавље. Код више егземплара 
аберације бр. 5, уместо поменутог продужења средње ивичне 
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мрље, налази се један траг обојен светлије зелено. Ову абе

рацију помиње и Csiki (1902) за Црквеницу. 
Аберација бр. 8, слична претходној, само има још једну 

рамену белу пегу (аЬ. Martorelli Krtz): 1 с/ Конавље. 
Схематски претстављена бројност појединих аберација 

би изгледала овако: 

БРОЈ АБ!~РАUИЈЕ 1 2 3 4 5 
1 

6 7 1 8 
--- -- -- ----- ----- --------г-

Број\ Србија Босна 4 4 9 1 и - - -
1 

-
при- ··----- .. --------- -~·· - ---- -- ------ ---- ----·- --
ме- \ 

Конавље 3 3 3 65 160 13 15 
1 

1 рака! 

-----·-

Из овога се види да С. g. Lamarcl1ei из Конюзља има 
крупније беле шаре на елитрама од примерака из Србије и 

Босне. Поред тога јављају се и неке аберације које у Србији 

и Босни нисам уопште нашао. Ово је значајно још и зато 

што то начелно оправдава схватање да аберације по б~лом 

цртежу преовлађују. у појединим подручјима и да тамо по

стају карактеристика дотичне расе. 

Према карти коју даје Јаgеmапп (1946) за распростра

њење ове врсте у Европи, ssp. sobriпa Gогу означена је за 

Северну Италију, па би се могла .очекивати и у нашој Дал

мацији. Мислим да се она код нас губи прелазеiш у другу 

подврсту. Gory (1833) је описао С. Sobriпa као врсту, зато 

што је нашао, како сам каже, ,,велики број идентичних ин

дивидуа". Доцније је ова врста означена као подврста Се

верне Италије. Али овакве , форме са косим продужетком 
средње ивичне мрље и даље се означују .као аберација аЬ. 

sobriпa Oory, као што је учинио Csiki (1946) у својој најно
вијој великој монографији. Ова аберација је ипак ретка у 

мојој збирци: свега 15 егземплара меl1У 263. 
Gory (1833) за своје примерке каже да су им елитре 

"врло загасито зелене". Ноrп (1891) за елитре исте форме 

каже да су "најчешi1е метално мрке" (стр. 82), а на стр. 84 
да зеленкасте форме (V-F) нису честе. -:-- Егземплари из 

Конавља се не поклапају ни са једном овом карактеристиком. 

Зелено-плаве примерке из Швајцарске је Юug означио 

као аЬ. antl1racina Юug. А плаве cc-F су означене као аЬ. 
Kuпzei Gistl ( coerulea Herbst). 
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Имам у збирци један примерак (1 0~) из јужног, средо

земног дела Француске, који је Reitter одредио као аЬ. coe
rulea. Овај примерак је тамно плаве боје једнаке по целом 
телу. Из Конавља нисам имао ни један овакав егземплар. 

Мислим да би једну серију" из јужне Француске састављену 
од оваквих егземплара могли описати као другу подврсту. 

У Средњој Европи су плави примерци 'ретки (Reiter, 
1908). Јаgешапn (1946) не наводи за Чехословачку ову абе
рацију, веЬ само аЬ. оЬsсша F. и аЬ. fusca D. Топе. За Пољ
ску (Riedel, 1893) и Румунију (Oc!Js, Ј921) имам мало пода
така. Цитирани аутори наводе ову врсту али без ближе 

карактеристике. 

Мислим да је Miiller (1926) у праву кад предлаже да 

се да име аЬ. coerнlea Herbst за "ретке азурне примерке у цен
тралној Европи". 

Meljy мојим и Апфелбековим примерцима из Србије и 

Босне нисам нашао ни један плави примерак. Бобиl1ев (1891, 
стр. 546) примерак је имао "елитре зелене до црних". Такви 
су и Кошанинови примерци. Сви се они величином и бојом 

поклапају са описом за типичну форму из. Средње Европе. 

Биометриске таблице за дужину тела и дужину елитара 

ових егземплара такође показују да у Конављу· живи друга 

раса врсте С. gerшaпica. ' 

Из ових таблица се види да су и код ове врсте женке 

крупније од мужјака. Ову чињеницу треба узимати у обзир 

када се упоређују серије са разних локалности. 

Пошто је дужина елитре (мерена од места где излази 

испод грудног штита па до врха) најпоузданије мерена ди
мензија, 

1 

сматрао сам за најбоље да на њој извршим поре: 
!јења егземплара из Србије и Босне са оним из Конавља. 

Нисам мерио дужину грудног штита, мада је то сасвим од

реlјена величина, зато што је сувише мала за релативно 

груба средства са којима сам располагао. Али и то би сва
како показало исту разлику. 

Својим примерцима из Србије и Босне прикључио сам 

и податке о овој врсти из Апфелбекове збирке. - Пошто 

су ~ ~ веЬе од с!' с!' нисам узео све ~ ~ из Конавља веh 

само 128 примерака, да бих имао пропорционално исти број 
~ ~· као и код серије из Србије и Босне. 
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На тај начин се сада у табели појавио веhи укупни бро 

егземплара из Србије и Босне 11 мањи из Конавља. 

Дајем скраhени биометриски рачун разлике средњих 

вредности за ду}кину елитре ове две серије 

Long. elytr. 5,2 5,4 5,6 5,8 6,О 6,2 6,4 б,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 

Srbl ја i !Зоsпа l_2__I _ 3 l.2_ 2_ _sJ з 17 _4_; _ 3 Ј.= -~ - ~ 
/ Koпavlje ;-' -\- 7 11· 30 42 54, 48 25 16 2 3 1 

М1 = А + аЬ = 6,7052 

М2 = 6,1358 

cr , 
т, = -= = 0,0234. 

'/п 

lll2 = 0,0734 

cr1=+a v~p а;_ Ь2 = 0,3612 

cr2 = 0,4584 

t = М1 -М2 = 6?052- 6,1358 __ 7,39 + vm1
2 +'m/ + vо,02з42 + 0,07342 

Разлика (t) од 7,39 је вариационо статис;тички оправдана, 
па је и то један разлог више у прилог издвајања посебне 

расе С. g. Lamarchei Barthe. 

Г11асник В 3 2[ 
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RESUME 

CONTRIВUTION А LA CONNAISSANCE 
DE NOS CICiNDELIDES 

par Z. ADAMOVIC 

Се travail est le resultat de collectionnement et de recher
ches concernant се groupe d'insectes au cours de deux derпie
res annees. Les six · especes de Cicindelides que је cite daпs се 
travail пе soпt poiпt ч.ouvelles рош notre pays. J'ai essaye 
seulement de les etudier un p·eu plus еп detail. Ceci se rapporte 
surtout а l'etude des aberrations d'apres le dessin Ыапс des 
elytres, ainsi qu'aux analyses blometriques \des dimeпsions. 

Је considere comme principiellemeпt exacte la сопсерtiоп 
d'apres laquelle les aberratioпs donпees domiпent daпs certaiпes 
regions et у devienпeпt caracteristiques рош la tace de l'endroit. 
C'est l'idee par laquelle је me suis laisse guider daпs се travail. 
Il me semЫe que le cas de l'espece Cicindela germanica L., 
etudie dans се travail, justifie cette conception. Il еп tessort que 
certaines "petites" aberrations quant au iessiп Ыаnс des elytres 
et quant а la couleur predomiпeпt chez les exemplaires de cette 
espece provenant de Dalmatie et у representent les caracteris
tiques de la race Cicindela germanica Lamarchei Barthe. Се cas 
justifie les џiemes tentatives faites dans се travail sur d'autres 
especes, tentatives qui, рош le moment, пе sont que des essais, 
que du materiel · рош conclusions futures. Је suis d'avis que 
l'etude de la regularite dans l'apparitioп de nouvelles proprietes, 
meme les plus insignifiantes, chez les exemplaires provenant de 
differentes regions geographiques, n'est pas un detaillement su
perflu, mais l'etude de l'espece еп evolution. 

Dans le travail оп trouvera, designee par uп numero, les 
figures des aberrations du dessin Ыаnс des elytres. Је п'аi pas 
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mis des noms au-dessous, car !а ЬiЬ!iographie insuffisante ne m'a 
pas permis uпе orieпtatioп critique dans !а synonymie de пom
breuses aberrations, decrites chez ces iпsectes. 

Au commeпcemeпt de chaque а!iпеа сопсеrпапt une espece 
dоппее, j'ai iпdiqнe !а !осаЏtе, !е поmЬге d'exemplaires recol
tes et !а date de !а recolte. Les localites, citees dans ces enн
meratioпs, soпt iпscrites daпs !а carte qui ассоmрэgпе се travail. 

1. Cicindela soluta Dej. 

А l'aberration No 1 (fig. 5) appartieпnent 2 exemplaires; а 
l'aberratioп No 2 (теше figure), 1 exemplaire; а l'aberratюп 
No 3, 1 exemplaire. 

Ces dessins se rapprocheпt plus de !а soнs-espece С. soluta 
panoтzica Mandl que de !а forme geпerale, а jнger d'apres les 
dessiпs doпnes par Mandl (1935 et 1936) et par Јаgеmапп (1946). 
Maпdl а desigпe ses exemplaires proveпaпt des SaЬ!es de De
liЬ!ato comme С. soluta soluta Dej., dопс comme apparteпaпt а 
!а forme generale. Csiki (1946) est d'avis qне !а separation de 
!а soнs-espece paтzтzoтzica п'est pas jнstifiee et qu'on у tombe 

, еп syпonymie. Vu les proЬ!emes gепеrанх des categories sys
tematiqнes iпferieures, l'etнde detaillee de cette soнs-espece, daпs 
!а localite citee, serait particнlieremeпt iпteressaпte. Ронr нпе 

telle etнde оп aнrait besoin d'нne serie пombreнse. Il ше sеш
Ые qне mes exemplaires correspondeпt, qнапt а !а сонlеш, а !а 

forme generale. Le dessнs de !а tete vert de broпze, cнivreнx 
а сбtе des уенх. Les bases des апtеппеs Ыен vert metalliqнe. 
Les quatre premiers articles d'апtеппеs rouge cнivreнx metalliqнe, 
les autres broпzes mat; Le proпotшn vert cнivre, !а raie en "х" 

Ыен metalliqнe de сбtе et au foпd. Les elytres vert cнivre, gros
sierement ponctues. Les tacl1es de соu!еш ocre clair, bordees 
d'нпе ligпe etroite, de couleur cнivre sombre. Les propleшes 
soпt vertes, les soнtures bordaпtes mediaпes cнivreнses. Le corps 
est aн-dessoнs surtout Ыен, avec quelqнes reflets verts. Les 
haпches sont Ыенеs, les femurs Ыеu vert, avec нn faiЬ!e reflet 
cнivreнx du сбtе exterпe. Les tiblas soпt surtoнt de coнleur 
cuivreнse metalliqt1e, les tarses vert metalliqнe. 
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2. Cicindela silvicola Dej. 

Aberration No. 2 (fig. 6): 1 cf' SurduJica; 
aberration No. 3 1 ~ BJagojev Kamen; 
aberratioп No. '1: tous Jes autres exempJaires. 
Le' dessu~ de Ја tete vert metallique, avec ш1 tоп broпze. 

Les joues vioJet bronze. Les quatre premiers articJes aпteппaires 
vert metallique avec uп tоп vioJet, Jes autres mats. Le dessous 
du corps vert metallique. Les femurs pJut6t cuivreux, Jes tiblas 
pJut6t verts, Jes tarses verts. Le proпotum vert metallique а vec 
un tоп vioJet cuivreux tres faiЬ!emeпt proпonce. Les eJytres vert 
sombre, avec ш1 tres faiЬ!e reflet cuivreux. 

Les exempJaires de Kopaonik (1 cf' et 1 ~) et ceux de Sur
dulica (2cf' cf') differeпt пettemeпt des autres exempJaires aiпsi 

qu'eпtre eux-memes. Chez Jes exempJaires de Kopaoпik Ја tete 
et Је proпotum soпt vert sombre, chez Jes exempJaires de Sur
dulica ces memes parties soпt broпze cuivreux. Les eJytres des 
exempJaires de_ Kopaoпik sont vert sombre mat, taпdis qне chez 
ceux de Surdulica iJs ont uпе пuапсе vert cuivreux avec ш1 
reflet pJus metallique. Les poiJs eпtre les yeux soпt Ыеп рЈнs 
developp~s chez Jes iпdividus proveпaпt de Surdulica, que chez 
ceux de Kopaoпik. 

Toutes Jes femelles preseпtent de poiпts пoirs au premier 
tiers des eJytres, tout pres de la souture med,iane. Par се carac
tere оп dirait qu'elles appartieппeпt а Ја variete Schwabl Beнthiп. 

3. Citindela hybrida L. 

Aberration No. 1 (fig. 7): 1 ~; aberratioп No. 2: 1 ~; aber
ratioп No. 3: 4cf' cf'; aberratioп No. 4: 1 ~. · 

Тонs Jes exempJaires j'ai determiпes comme С. hybridQ ssp. 
magyarica Roesche. 

Chez tous les exempJaires Ја couJeur roнge cнivre predo
miпe; il п'у а que 2 ~ ~, prises Је 22. IV. 1948, chez Jesqнelles Је 

vert aussi est ш1 peu plus deveJoppe. - Ces iпdividus preseп
teпt queJques poils au froпt, taпdis qu' а l'occiput iJ п'у а pas ш1 
seuJ qui aurait un poiJ. Се caractere а ete mis еп avant par Apfel
beck (1904) рош ses exempJaires proveпant _de Bosnie, d'Her
zegoviпe et de Serble. - Uп tоп cuivreux predomiпe а Ја tete 
et au proпotum. Les quatre premiers articJes aлtenпaires d'uпe 
couJeur cuivre rougeatre metallique, Jes aнtres mats. Leq јонеs 
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et le tempes vert metallique, avec des reflets violets. Les par
iies inferieures du thorax avec une nuance vert metallique, re
,couverte d'un ton rose or. Les femurs et les tiblas de шеmе 
couleur, les tarses un peu plus verts. Les elytres plutбt cuivre 
mat, mais chez les 2 ~ ~ , prises le 22. IV. 1948, on seпt пette
ment uпе пuапсе plutбt vert mat. Le dessiпs sur les elytres de 
couleur ocre clair. Le bord 'posterieur des elytres поtаЫеmепt 
dente. 

4. Cicindela campestris L. 

Les exemplaires prove1;a11t de Djevdjelija, de Prizren, de 
Skoplje, de Skopska Сrпа Gora et de Tetovo j'ai determiпes 

,comme С. campestris 'olivieria Brille. La forme geпerale de пotre 
pays passe еп Macedoine еп ssp. Olivieria. L'exempJaire de 
Djevdjelija, du sud extreme de пotre pays, est le represeпtaпt 

le pJus typique de cette sous-espece. - Le premier article aп

teпaire possede des poils (fig. 8, 2). Les elytres, plaпes du сбtе 

aпterieur et а l'origiпe des cбtes lateraux, desceпdeпt verticale
meпt et soпt пеЦеmепt deпtes le loпg des bords posterieu rs 
L'abdomeп Ыеu, seuls les premiers segmeпts verdatres laterale
meпt. Le cJypeus, la base des aпteпnes et les quatres premiers 
articles antenaires, les genes, les episterпums, les epimeres, les 
femurs et le cote superieur des tiblas violet cuivreux. La meme 
couleur s'etend sur le dessus de la tete et il пе reste que deux 
baпdes vertes etroites eпtre et derriere les yeux. Le proпotum 
est de тете de couJeur vioJet cuivreux, seuJ Је fond de Ја raie 
еп "х" reste vert. Le scute11um est vioJet cuivreux, les epipleu
res vert cuivre et Је dessus des elytres d'uпe chaude couleur 
verte, taпdis que let1rs cбtes aпterieurs et lateraux, aiпsi que le 
loпg de Ја souture, soпt de couleur rouille cuivreux, Jes bords 
Jateraux et Ја suuture mediaпe etaпt cuivreux. Le champs autoш 
de la tache mediaпe brun. Le proпotum fortemeпt bombe еп 

forme de coeur. 
Les exempJaires proveпaпt des enviroпs de BeJgrade j'ai 

determiпes comme С. campestris campestr/s L. Le premier ar
ticJe aпteпaire а moins de poils (fig. 8, 1 ). Le bord posterieur 
des elytres est uп peu moins dechiquete. La couleur de ces 
exempJaires s'accorde avec Ја descriptioп de la forme generale. 
Еп comparaisoп avec Jes exempJaires de Macedoiпe, оп рош-
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rait dire que les exeшplaires de Belgrade presentent uпе couleur 
verte notaЫeшent plus froide. 

Les autres exeшplaires de cette espece, proveпaпt de Serble, 
se rapprochent plutбt des exeшplaires de Belgrade que de сенх 
de Macedoiпe et је les ai deterшines aussi сошше С. campes
tris campestris L. 

Је n'ai pas troнve de differeпce, justifiee ан poiпt de vue 
de va,riatioпs statistiques quant aux diшensioпs, шais on devrait 
continuer les recherches dans се seпs. Pettt etre qне les series 
plus graпdes feront constater cette differeпce. La difference coп
statee pour la loпgueur des elytres est irreelle (t = 0,7). Daпs 

cette espece aussi les feшelles sont plus grandes que les шales, 
le fait dont on doit teпir compte lors de la coшparaisoп des 
deux series. 

II est iпteressant а noter que daпs la collection il у а des 
exeшplaires de coloration Ыеu soшbre, provenaпt de Sar-Pla
niпa et de Teшska. Les elytres Ыеu clair possedeпt: 1 ~ de 
Vlasina, 1 сЈ' de Murteпica, 1 сЈ' de Belgrade. La coloratioп Ыеu 

soшbre preseпtent les exeшplaires: 1 ~ de Sar-Plaпiпa, 1 ~ de 
Kopaonik, 1 d" de Vlasiпa, 1 ~ de Zeleпi Vrh (Мопt Svrljig), 
1 ~ Kadiпa Stijena, 2d" d" Lipovac. En se basant sur ш1 noшbre 
si petit d'exeшplaires differeшшent colores, оп пе peut dire rieп, 

de deterшiпe quaпt анх forшes locales des localites citees. Mais 
il est frappaпt que les aberratioпs ainsi colorees provienпent, а 
quelques exceptions pres, de regions шontagneuses. Ceci jнstifie 

notre espoir qu'tшe etude шiпutieuse des iпdividus proveпant 

de nos шoпtagnes decottvrira saпs doute de forшes locales iп

t eressaпtes. 
La distriЬutioп des aberratioпs qнапt au dessiп Ыапс des 

elytres а dоппе les resнltats suivant: aberratioп No. 1 (fig. 9): 
1 ~ Belgrade; aberratioп No. 2: 3d"d", 2~ ~ B~Jgrade; 1 ~ Soko
Baп ја; 1 d" Vlasiпa; 1 ~ , 1 ~ Kopaonik; 1 d" Моlпа Gora; 1 cf' 

Javor; 1 ~ Prizreп; 1 d" Tetovo; 1 сЈ', 1 ~ Skoplje. Chez les exeш
plaires de Macedoiпe la seconde tache hншerale est reduite а 
ш1 poiпt. Aberratioп No. 3: 1 ~ Baranja; 4d"d', 2~ ~ Belgrade; 
2 ~ S?- Avala; 1 ~ Valjevo; 1 S?- Goc; 1 d" Кораопi~, 1 ~ Lipo
vac; 1 ~ Svrljiske Planiпe; ld' Pirot; 5d"d", 2~ ~ Skoplje; ld' 
Kocane; 1 d" Stip. Dans les exeшplaires de Macedoine Ја tache 
roпde шеdiапе est tres redнite. Aberratioп No. 4: 1 cf' Murte
пica; aberration No. 5: 2d'd", 1 ~ Belgrade; aberratioп No. 6: 
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lo" Tetovo; aberration No. 7: lo" Tetovo; aberration No. 8:. 
lo", 1 ~ SkopJje; aberration No. 9: 1 ~ SkopJje; aberration No~ 10: 
1 ~ Skoplje; aberration No. l l: 1 ~ BeJgrade; 1 о" Pirot, Tem
ska; 1 ~ Stara PJanina; 1 о" Surdulica, 1 ~ Cemernik; 1 о" Sar
PJanina; aberration No. 12: 1 о" VJasina; 1 ~ Kopao11ik; 2 ~ ~ 
Sar-PJanina; aberatioп No. 13: 1- Kopaonik, 1 о" Javor; aber
ratioп No. 14: 1 о~ Povlen; 1 ~ Zlatiboг; 1 ~ Murteпica; 1 о" Pi
rot, Temska; aberration No . .15: 1 о" Skopska Crna Gora; aber
ration No. 16: 1 ~ Kadiпa Stije11a; 1 о" Gornja Studeпa; 1 ~ 
Vranjska Banja; aberratioп No. 17: 1 ~ Kopaonik; aberratioп 

.No. 18: 1 о" Nis, Gornja Studeпa; a'berration No. 19: 1 ~ Djev
djeJija; aberration No. 20: 1 ~ Mostar. 

Il те semЬ!e que је dois ici signaJer deux phenomenes. 
Les individus de cette espece, proveпant des JocaJites basses de 
Macedoiпe (aberratioпs No. 6 а No. 10) mo11treпt uпе te11da11ce 
vers Ја disparition de certaines taches ou vers Jeur reduction а, 

un point. J'ai remarque се pheпomene sur 11 exeшpJaires de Ја 

collection ·ApfeJbeck, au Musee de Sarajevo, desigпes par Jui 
сошmе appartenant а Ја sotts-espece O!ivieria, 

Les aberratioпs No. 12 att No. 18, avec ttne tache apicale 
seшilttпaire enHere, provieппeпt toнtes de localites de шопtаgпе. 
Ceci пе doit ~tre pris сошше ttпe coпcJttsioп, mais шerite saпs 
dottte notre attention. Surtout 611 пе devrait pas dire "JocaJites 
de шoпtagne", mais seules etttdes detaillees ftttures notts don
neront Ја possibllite de parler de cette espece, еп taпt qu'habl
taпte des шoпtagnes. 

1 ~ ZlatiЬor appartieпt а J'aberration impunctata WesЉ. 
Le derпier segшeпt abdoшinaJ preseпte, dtt cote ventraJ, 

le plus souvent !а forшe representee sur Ја fig. 1 О, 1. Uпе fe
melle pгovena11t de Ја ЏЈопtа"gпе Murteпica, possede Је dernier 
segment abdominaJ teJ qtte ceJtti de Ја fig. 1 О, 2, tandis que chez 
uпе femelle de Djevdjelija iJ а Ја forшe de Ја fig. 10, 3. Certaiпes 
parties de ces segшeпts abeгraпts soпt епdошшаgееs (repoussees 
а J'iпterieur), de fю;оп que les figures sont еп partie recoпstruc
tioпs, шais quaпd-meшe Jes differeпces sont graпdes. 

5. Cicindela !шш!аtа F. 

Belgrade, Makis, 1 о", 11. VIII. 1949. Cet exeшplaire appar
tieпt а !а var. пeтo,-alis OJiv. (fig. 11). 
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6. Cicindela (Cylindera) germanica L. 

Les exemplaires de ma collection appartieппent а deux for
.mes: С. germanica germanica L. et С. gегтапiса Lamarclzei Barthe. 

Cicindela gerrnaпica germanica L .. 

Les exemplaires proviennent de Serble et- de Bosnie (Bel
:grade, DeliЫato, Bela Reka, Cer, Кшраnј, Tomanj, Derventa). 
Ces exemplaires presentent au-dessus une coloratioп vert som
bre. Le dessus de la tete vert sombre, souvent avec des reflets 
violet ct1ivreux. Les quatre premiers articles antenпaires vert 
metallique et cuivreux, les autres vert sombre et mat. Les joues 
·et les tempes Ыџ1 metallique. Le corps lateraleшent et eџ-des
sous generaleшent Ыеu soшbre. Les haпches et les feшurs vert me
tallique, par eпdroits cuivreux aussi. Les tiblas et les tarses bruns. 
Les trochaпters brun un peu plus clair ou uп peu plus soшbre. 
I~e proпotuш vert soшbre avec des parties violet cuivreux. Les 
elytres vert sombre mat, avec une nuance cuivreuse. Le dessin 
Ыаnс des elytres le plus souvent comme le No 4 de la figure 11 
(les chaшps Ыancs plus petits). La longueur du corps de mes 
exemplaires 8,6 а 11 mm. 

Cici11dela geгmanica Јдтагс_hеi ВаrЉе 

Kona,,lje, Г)alшatie. Tous les exemplaires soпt au dessus 
de coloratioп vert clair, parfois avec des reflets cuivreux. Les 
antennes comme dans la forme precedente. Les joues et les tem
pes Ыеu metallique. Le corps du сбtе inferieur et lateralement 
Ыеu metallique, souvent Ыеu clair. Les haпches et les femurs 
Ыеu metallique, parfois Ыеu verdatre avec uпе faiЫe nuance de 
cuivre. Les tiblas et les tarses bruns. Le pronotum de couleur 
Ыеu metallique plus clair: parfois avec des parties. cuivreuses. 
Les elytres de couleur Ыеu verdatre шetallique clair ou, souvent, 
tout-a-fait Ыeus. Le dessin Ыапс des elytres le plus souveпt 
comme le No 5 de !а figure 11 ( champs Ыancs plus grands), 
La loпgueur du corps de mes exemplaires 9,2 а 12 mm. 

II parait que cette race vit daпs toute la Dalmatie et daпs 
une partie de la Herzegoviпe. Quelques exemplaires de la col
lectioп Apfelbeck du Musee de Sarajevo repondeпt aux exem
plaires de Konavlje. Ceci se rapporte а 1 0 Оrјеп et 1 ~ avec 
etiquette Herzegoviпe. А cette race appartienneпt probaЫement 
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1es exemplaires que Csiki (1902) cite pour !а Lika et Krbava 
comme аЬ. coerulea Herbst. Ici appartieпnent aussi les exeшpJai
res provenant de Grece, рош lesquels Apfe!Ьeck (1904) coпstate 

qu'ils se distinguent par leurs dimensions et par leurs elytres 
Ыeuattes, avec un dessiп Ыаnс tres fortement imprime, mais il 
ne les а pas decrits comme une race nouvelle. 

Vers !а fiп du mois de mai de l'atшee 1949 cette sous
espece etait tres аЬопdапtе а Koпavlje, de тете que vers !а 

fiп du mois de juiп de l'аппее '1948, taпdis que vers !а mi-aout 
de l'anпee 1948 је п'аi pas vu uп seul exemplaire а Koпavlje. 

Elle у vit daпs les vignes et dans les terraiпs iпcultes avec uпе 
vegetatioп herbacee tres rare. · 

Оп pourrait represeпter schematiquemeпt !а frequeпce des 
'aberratioпs comme suit: ' 

11121314151617'81 

-.D-;!-~ __,___d_e_S_e-rb_i_e _e_t _d_e_B_o_s1-1i-e--:-\-4~~-·i ·~,-91 ·1 /-\-1-1 
;.~ de Koпavlje 1 31 3 I 3\ss 1 1вo 1 13 1 1s 1 1

1
1 

,:Ј 1 1 1 1 1 1 1 

Le No de l'aberratioп: 

Оп voit d'apres се schema que С. germaтzica Lamarchei de 
Koпavlje а des dessins Ыancs aux elytres plus grands que les 
exemplaires de Serble et de Bosпie. En outre оп у trouve des 
aberratioпs que је п'аi pas rencoпtrees еп Serble et en Bosпie. 
Ceci justifie !а conceptioп priпcipielle que les а-Ьепаtiопs de 
dessin Ыащ aux elytres predomineпt daпs certaiпes regioпs et 
у devienпeпt uпе caracteristique рош !а race locale. 

Daпs се travail j'ai dоппе les taЫes Ьiometriques рош !а 

loпgueur des elytres. De ces taЫes оп voit que les exemplai
res de Koпavlje soпt plus graпds que les exemplaires de Serble 
et de Bosпie, de тете que les femelles soпt plus graпdes que 
les males, се que !'оп пе doit pas perdre de vue lorsqt1e !'оп 

compare les deux series dоппееs. 
А mes exemplaires de Serble et de Bosпie j'ai joiпt les 

exemplaires de la collection Apfe!Ьeck proveцaпt des memes 
coпtrees et j'ai calcule la differeпce daпs la loпguer des elytres 
рош les exemplaires de cette espece proveпaпt de Dalmatie et 
de l'iпterieur de пotre pays (Serble, Bosпie). La differeпce 
(t) = 7,39 est justifiee au poiпt de vue de variatioп statistiqпe, 
.cte fа<;оп que c'est uпе raisoп de plus рош !а separatioп de !а 
race Ciciпdela germaпica Lamarchei Barthe, de Dalmatie. 
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HEI<E БИОМЕТРИСI<Е АНАЛИВЕ · 
НА OEDIPODA COERULESCENS L. (ORTHOPTERA) 

Састављајуhи списак типова тврдокрилаца у ·државном 
музеју у Сарајеву, описаних од В. Апфелбека, проф. Вла

димир Мартино (1945) је приметио да се међу њима налазе 

многе планинске форме бауљара, описане као нове, пошто 

су - поред осталог - мањих димензија. После извршених 

мерења дужине елитара, проф. Мартино је распоредио у 

биометриске редове ове планинске форме и егземпларе исте 

врсте из умерених планинских појасева и низије, и на основу 

тога извео закључак: ,,да је мања величина планинских форми 

реална појава у природи, једно еколошко правило". 
Кад сам у септембру 1947 године био на Власинској 

Тресави, дала ми се прилика да проверим важи ли ово пра-. 

вило за скакавца Oedipoda coerulesceпs L., којега сам узео 

за предмет испитивања. 

Један пример, разуме се, не може ни оборити ни дефи
нитивно потврдити правило, али проверавање ове идеје од 

једног до другог случаја претставља, свакако, један од пу

тева којим треба иhи у овим испитивањима. 

Од 1-ог до 4-ог септембра прикупио сам серију од 100 
мужјака и исто толико женки ове врсте скакаваца, по пади

нама брежуљака на о'<iоду тресаве. После повратка у Бео

rрад, lО~ђг истог месеца, скупио сам исто толю<у серију 

исте врсте у Кошутњаку код Београда. Oedipoda coerulesceпs, 
као готово сви наши скакавци, има.једну генерацију годишње, 

тако да сам имао на расположењу материјал сасвим погодан 

за ова испитивања - није претила опасност да се због се

зонског диморфизма изведу погрешни закључци, на што 

иначе треба обратити велику пажњу. 
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За упоређења сам узео ове димензије: дужину проно

тума (longitudo pronoti); леве елитре (longitudo elytrorum) од 
места где излази испод пронотума до краја; задњег крила 

(longitudo alorum posteriorum) и фемура задње леве ноге 

(longitudo femorum posteriorшn), сл. 1. Дужину тела (longitudo 
corporis) нисам мерио пошто ми та мерења изгледају најмање 
поуздана, јер се члаю:-}и абдомена могу прилично произвољно 

скупљати и развлачити приликом мерења. 

г
--. ·; -·-г--;--,1 ______ -.. , 

< I c-'i:-"-.. \ 
с• 7 С~,------.. , . \ \ 

'/ ' ~ 
'' '' 
'' ------~ ---:;,, \ \ 

" \~~·:.:-::!:::-::;~ 

Сл. 1. Р - дужина nронотума (long. pronoti), Е - елитре (long, elytrorшn), 
F - фемура {long. femorum posteriorum), А!. р. - задњега крила 

Oong. al. post.). 

Димензије су дате у милиметрима. Мерења су вршена 

три пута (шестаром, под лу'пом), у циљу да се постигне што 

веhа тачност. Постигнута тачност по моме мишљењу задо

вољава с обзиром да се имају довољно велике серије. Иначе, 

материјал је препариран и налази се у збирци Еколошког 

института Српске академије наука у Београду. Испод сваког 

егземплара је етикета са димензијама које сам сам нашао, 
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тако да he сваки испитивач који се буде бавио овим пита

њем моhи да изврши нова, своја мерења и рачуне. - Ме

рења су вршена до десетих делова милиметра а табеле су 

састављене свођењем тих резултата на по 2 односно 5 де
сетих делова милиметра. Правилност кривуља које се могу 

добити на основу ових табела, резултат је тога свођења. 

Испитивања сваке од наведених димензија потврдила су 

правило које је формулисао проф. Мартино. - Еrземплари 

врсте Oed. coerulescens из Кошутњака, са 120 m надморске 

висине, показали су се веhи од примерака са Власине, скуп

љених на 1400 m надморске. висине. 
До ових разлика у димензијама (t) дошао сам помоhу 

средње погрешке диференције по формули: 

М1-М2 t = -- ---· + Ут12 +т22 

Дајем скраћене рачуне разлика, посебно за сваку испи

тивану димензију. 

Дужина пронотума d' d' (long. pronoti d' d'): 

3.0 3 2 3.4 3,6 3.8 4~0 4.2 4.4 4.6 4 8 5.0 5.2 .------.,---
Beograd \ -1-1-1 2 1 4 \ 7 \ 26 \ 29 1 21 \ 9 1 2 

~si;;. 1 1 I 1 \ 1-Г 2 ,--5 1 ~~\~Т 15Т 13·1--2 г=--

Beograd: 
А= 4,5 

а = 0,2 

22 ра 
Ь =-=-0,15 

п 

'5:,ра 
М1=А+а-=4,47 

п 

V
;:,pa2--

6 = + а - - - Ь2 = 0,278 - п 

cr 
т1 = v п = 0,028 

Vlasina: 

А =4,3 
а =0,2 

cr = 0,294 

М1 -М2 4,47 - 4,3 
t = ± v m? + т/ = ± v о,оз2-+ d;dз2 = 4 ,о47 
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Лева елитра cf' ct (loпg. elytrorum с/ cf'): 

14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17 ,О 17 .5 18.0 18.5 19.О 19.5 20.0 

~ograd · \ -\ 1 \ 1 1 6 \ 18 \,.19\201 14 \ 131 4 \ 2 \ 2 

VlasГпa · -1 2 I 41 91181 20 \ 24 ! 1_9 \ 5 \ 31 -1 -1 -

•· Beograd: 

А = 17,25 

а = 0,5 

.ь = - 0,12 

М1= 17,19 

.cr = 0,96 

Vlasiпa: 

А = 16,75 

а = 0,5 

Ь == - 0,75 

М2°= 16,375 

cr = 0,855 

Щ1 = 0,096 ТП2 = 0,0855 

t = ____]2,19 - 16,375 . 5 76 
+ \10,0962 + 0,08552 

' 

Задње крило ct ct (loпg. al. post. cf cf'): 

15.О 15 5 16.0 16.5 17 О 12.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.О 20.5 21,0 

J3eograd · 1 2 / 2 1 3 / 1 О / 20 \ 23 \ 15 / 13 1 6 / 3 / 3 1 1 / 

Vlasiпa · • 1 2 1 8 l 11 1 18 1 22 \ 20 \ 11 1 71 1 1 - \ - \ - i 

Beograd: 

А = 17,75 

а = 0,5 

Ь = 0,2 

М1= 17,85 

Vlasiпa: 

А = 17,25 

а = 0,5 

Ь = -0,05 

М2= 17,225 

cr == 1,015 cr = 0,875 

.m1 = 0,1051 ПZ27;- 0,0875 

t = _!7,8~_--:-17,225 _ = 4 59 + v o,105l2 + 0,08752 
· ' 
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Фемур задње леве ноге d' d' (loпg. femorum posteri~ 
orum d'o'): 

8.5 9.0 9.5 10.О 10,5 11.0 11.5 12.0 12.5 

Beograd · · / - Ј 21 зј 25 1 25 1 28 1 15 1 2 

Vlasiпa · Ј / 1 1 9. 1 29 1 35 1 21 1 4/ -

Beograd: Vlasiпa: 

А = 10,75 А = 10,75 
а = 0,5 а = 0,5 
Ь = 0,27 Ь = -0,25 
М1= 10,885 М2= 10,625 
cr 0,62 cr = 0,55 
m1 = 0,062 т2= 0,055 

t = 10,885 --~~~ = З 01 
+ v 0,0622 - 0,0552 • ' 

Дужина пронотума :i: :i: (long. pronoti :i: :i:): 

4.4 4.6 4.8 5.0 :, 2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 

Beograd 1- / - / -1 3 / 5 Ј 11 Ј 14 / 201 221 121 61 5 Ј 21 

Vlasina · Ј 1 1 r / 1 1 31 101 141 22 I 25 / 11 / 71 4 Ј 1 [ -

Beograd: 

А= 6,1 
а = 0,2 
Ь = -0,69 
М1= 5,962 . 
d _:_ 0,376 
т1= 0,0376 

Vlasina: 

А= 5,9 
а = 0,2 
Ь = -0,69 
М2= 5,762 
cr = 0,386 
m2 = 0,0386 

t = 5,962 - 5,762 .. = 3,57 
+ v u,u'±~ -t- О,042 

Лева елиrра :i: :i: (long. elytrorum :i: ~ ): 
17.5 18,О 18.5 19.О 19.5 20.О 20.5 21.О 21.5 22.0 22.5 23,О 23,5 24.О 24.5 25.О 

1 

Beograd 1-\-1 1 Ј 21 71 81 91141171201 13 Ј 4 Ј 31 11 1 

Vlasiпa · 1 11 2 / 31 41 91101211181151 71 61 41-=т=т= 
Гласник ВЗ 22 
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Beograd: Vlasina: 

А = 22,25 А = 20,75 
а = 0,5 а = 0,5 
Ь = - 1,19 Ь = 0,45 
М1 = 21,655 М2= 20,975 
cr = 1,155 cr = 1,154 
m1 =0,1155 m2 = 0,1154 

t- 21,665 - 20,975 = 4 + v 0,122+0, 122 

Задње крило :;: :;: (long. al. post. ~ :;: ): 
18.О 18.5 19.О 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22 О 22.5 23.О 23.5 24.О 24.5 25.1) 255 26.0 

Beograd 1-1- -11Ј 2ј 41 71 9f11!16\11/15!10J 51 21 ,1 

Vlasina ·i 1\ 11 2/ 31 4/ тј11ј12111!нi121 8/ 51 31-1-

Beograd: Vlasina: 

А = 23,25 А = 22,25 
а = 0,5 а = 0,5 
Ь =-0,69 Ь =-0,16 
М,= 22,905 М2 = 22,17 
cr = 1,2075 cr = 1,13505 
т1 ~ 0,12075 lJl2 = 0,13505 

t.= 22,905 - 22,17 
+ v (Џ:20152 + o,1osuьi 

Фемур задње леве ноге :;: с;;? (long. femorum posteri
orum ~ ~ ). 

12.U 

Beograd, .. ј 
- Vlasina .-. ---/ 

12.5 13.0 13.5 14.О 14.5 15.О 15.5 

1 1 1 о 1 1 7 1 25 1 1 9 1 · 14 1 9 ! 

{2 1 · 15 1 21 1 28 1 24 1 10 1 - 1 

Beograd: Vlasiпa: 

А = 13,75 А = 13,75 
а = 0,5 а = 0,5 
Ь = 0,54 Ь = -0,13 
М1= 14,02 М2;- 13,685 

· . cr = 0,825 cr = 0,635 
mi= 0,0825 m2= 0,0635 

t= 14,02-~~85_=33 
+ v о,08252 + о,06352 ' 

16.0 

5 
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Разлике које сам добио рачунима, као шго се види, 

увек су веhе од 3, што значи да су вариационо статистички 
оправдане. Сматрам да се на основу тога може реhи да су 

скакавци Oedipoda coerulesceпs L. из београдске околине 

веhи од скакаваца исте врсте са Власине. 
Мању величину планинских бауљара проф. Мартино 

сматра последицом "краткога лета и хладних ноhи, које 

спречавају нормално развијање ларви". 

Можда би се и за објашњење исте појаве код Oed. 
coerulesceпs могла узети нижа температура на Власини. 

Према подацима Метеоролошке станице ·у Београду 

саставио сам дијаграме (сл. 2 и 3) средњих месечних вред-
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Сл. 2. Дијаграми месечних , редњих вредности максималних темпtратура. 

ности максималних и минималних температура у Београду и 

на Власини, за период септембар 1946 - септембар 1947. 
За то време су се развили и инсекти које сам узео за ис

питивање. 

Из ових се дијаграма види да су температурне разлике 

биле највеhе од марта до септембра. У томе међувремену 

се врши и развијање ларви Oed. coerulescens. Ово би ишло 

у прилог гледишта да је нижа температура на Власини узрок 

мањих димен~ија ове врсте инсеката. Али, за сада, без ла

бораториских испитивања и без потребне литературе, нај

боље је ову појаву само констатовати. Њено објашњење 
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Сл. 3. Дијаграми месечних средњих вредности минималних температура. 

, свакако треба тражити у сложеном утицају еколошких услова 
који су на планини мање повољни за растење ларви него у 

низији. 

Иако he тражење узрока овим појавама. захтевати дуга 
и стрпљива испитивања, мислим да биометриске анализе се

рија ових скакаваца претстављају један прилог у корист 

мишљења проф. Мартина. 

Литература 

1945 - Мартино В.: Списак типова тврдокрилаца у Државном музеју у 

Сарајеву, Гласник Државног музеја, Сарајево. 

1946 -:- Tavcar А.: Biometiika u poljoprivredi, Zagreb. 



RESUME 

QUELQUES ANALYSES BIOMETRIQUES DE L'OEDIPODA 
COERULESCENS. L. (ORTHOPTERES) 

par Z. ADAMOVIC 

En dressaпt, au Musee de Sarajevo, la liste des Coleopte
res decrits par V. 'Apfe!Ьeck, V. Martino (1945) а remarqнe qне 

parmi ces Coleopteres il s'en trouvait 'de пomb_reuses especes 
de Carabiqнes de moпtagпe, decrites comme ·пoнvelles, parce 
qне de dimensions plus petites. Apres avoir fait les mesures des 
eJytres de ces formes de moпtagne, ainsi que des exempJaires 
de memes especes habltant des zones plus basses et Ја plaiпe, 

et apres les avoir repartis еп classes blometriqнes, V. Martiпo 

еп tirait !а conclusion que "les dimeпsioпs plus petites des for
mes de moпtagпe soпt uп fait dans !а nature, une regJe ecolo
gique ". 

L'auteur de се travail а essaye de verifier est-ce que !е 

тете рhепоmепе existe chez les Sauterelles de l'espece OEdi
poda coerulescens L. Les aпalyses blometriques опt ete faites sur 
deux series. La premiere serie de 100о" о" et de 100 Sj: Sj: а ete 
collectioппee а VJasiпa, а 1500 m au-dessus du пiveau de Ја mer, 
du 1 ei· au 4 Septembre 1947, taпdis que de la secoпde serie, 
compreпaпt de тете 100о" о" et 100 Sj: Sj:, а ete collectioппee 
aux eпviroпs de BeJgrade, а 120 m au-dessus du пiveau de la 
mer, le 19 septembre de la meme аппее. 

Рош faire la comparaison, оп а pris les mesures suivaпtes: 
1° la loпgueur du proпotum Р.; 2° Ја loпgueur de l'elytre gauche 
Е de l'eпdroit ой il sort d'au-dessous du proпotum jusqu'a sоп 
extremite; 3° la Joпgueur de J'aile posterieure А. Р.; 4° la !оп-
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gueur du femur F du membre posterieur gauche (voir la fig. 1 ). 
La loпgueur du corps п'а pas ete mesuree, vu qu.e les segmeпts 
abdomiпaux peuvent s'etirer ou reпtrer l'uп daпs l'autre а voloпte. 

Les dimeпsioпs опt ete dоппееs еп millimetres. Chaque 
n_iesure а ete faite trois fois de suite, avec un compas et а l'aide 
d'uпe loupe. Le materiel examine est conserve actuellement daпs 
la collection de l'Institut d'Ecologie et de Biogeographie de 1' Aca
demie des Sciences Serbe. Toutes les mesures ont ete prises а 
О, 1 mm pres, et les taЫes ont ete faites еп arrondissant la lon
gueur trouvee а 0,2 ou а 0,5 mm. 

L'examen de loпgueurs trouvees а moпtre que les individus 
de l'espece OEdipoda coerulesceпs L. des eпviroпs de Belgrade 
soпt plus graпds que. les iпdividus de !а meme espece, pris а 
Vlasiпa. " 

Се resultat а ete oЫenu par l'applicatioп de la formule: 

_Af1=-M2 -t - -~· --- + 'im12 - m22 
Les taЫes aux pages 335, 336, 337 et 338 montrent que la dif

fereпce t est la · plus graпde рош les elytres et рош les ailes iп
ferieures. 

- V. Martiпo est d'avis qo.e Jes dime11sioпs plus petites des 
CaraЬiques de mo11tag11e sont la consequence "d'uп ete court et 
des пuits froide:;, l'un et l'autre empechaпt u11 developpemeпt 
normal des larves ". 

Peut-etre, le тете phenomeпe chez l'OEdipoda coemlescens 
pourrait etre explique par les temperatures plus basses qui reg
пeпt а Vlasina. 

D'apres les donnees de la Station meteorologique de Bel
grade j'ai fait les diagrammes de temperatures moyennes meп
suelles maximales (fig. 2) et minimales (fig. 3) de Belgrade et 
de Vlasina рош !а periode de septembre 1946 а septembre 1947. 
Ces diagrammes montrent que la difference de temperature рош 
ces deux localites atteint son maximumu de maгs а septembre. 
C'est precisement la saison ou se developpeпt les larves d'OEdi
poda coeruluscens. Mais, рош le moment, il suffit de coпstater 
seuJemeпt ces faits. 

Uп seul exempJe, Ьien eпtendu, ne peut нi iпfirmer пi con
firmer uпе regle. Mais Ја verificatioп de l'opinioп citee, d'u11 

'cas а l'autre, еп employant Ја methode d'analyses Ьiometriques, 
represente, saпs doute, la voie que l'on devrait suivre dans cette 
sorte de recherches. 
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3БИРI<А CERAMBYCIDAE 
У ПРИРОДЊАЧI<ОМ МУ3ЕЈУ СРПСI<Е 3ЕМЉЕ 

I. део. Prionini, Cerambycini 

У уводу свога списка колеоптера у Музеју српске земље 

Кашанин (1904) је поменуо и радове дома!шх и страних, ра

нијих, аутора о овим инсектима у Србији. Ту се помињу: 

Frivaldsky, Schaum, Ka;itz, Панчиh, Бобиh, ApfelЬeck, Csiki. 
Неки од ових аутора су наводили и Cerambycidae. Од тада 
за последњих 46 година не могу навести ни једног аутора, 

који је писао о церамбицидама Србије. Ако је нешто ·рађено, 

то је вероватно учинио неки страни стручњак, чији нам је 

рад због оскудице у литератури непознат. 

Због тога што нам је живи свет наше земље слабо по

знат, у нашој практичној научној литератури налазимо по

датке најчешhе директно преписане, обично из немачке ли

тературе. То претставља, разу!V!е се, директно преношење 

података о живом свету Средње Европе на Балкан. Свако 

i<o је покушао поближе испитати неку групу живих биhа 

зна I<олико се ·на пример фенолошки или еколошки уопште 
подаци за средњеевропску флору и фауну разликују од по

датака са Балкана. 

Инвентаризација живог света код нас је само први и 

свакако недовољни корак. Задатак је баш музејских радника 

да га учине. И да испитају време јављања сваке врсте (број 
г,одишњих генерација), делимично њену екологију у разним 

крајевима наше земље, географско распрострањење итд. Тада 

he тек практична ентомологија моhи да ове податке при

хвати и примени. Стварање систематских збирки у нашем 

Музеју послужиhе и за детерминације штетних врста 1<оје 
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практичари буду послали са терена. Њихове детерминације 

често нису ни приближно тачне. 

Други интересантан моменат, који нема' само практич

ног значај~, јесте географско распрострањење врста. Ком

пликовани и неиспитани утицаји који се на Балкану укрштају 

чине га у биогеографском погледу врло интересантним об-

, јектом. У нашој земљи се налазе места која би решила многа 
важна питања те врсте (питања терцијарних и глацијалних 

реликата, питања продирања медитеранског и других ути

ца ја на Балкан, на пример). Решења ових питања претстав

љала би свакако леп прщюг европској науци. Онај ко је 

студирао биогеографске иодатке или карте за Европу зна 

колико Балкан претставља поље празно или са недовољним 

или несигурним подацима. 

Наш Музеј досад је имао за церамбициде сређену само 

збирку Недељка Кашанина. Смештена у једној целој и де

лимично у још две ентомолошке кутије·, она улази у састав 

старе Кошанинове збирке Coleoptera, чији је списак он обја

вио 1904 године. Она броји 71 врсту и варијетет фамилије 
Cerambycidae. У Музеју је после Кошаниновог рада настав

љено са скупљањем Coleoptera. Оне су делимично и одре

ђиване. У музејском извештају*) за 1929 годину о томе 

стоји следеhе: ,, У зоолошком одељку сређене су бубе (Co
leoptera), и то 46 кутија до врсте, а 48 до фамилија. Овом 

приликом утврђено је као принова према раније објављеној 

збирци г. Кошанина Недељка, око 400 врста". Ово су учи

нили кустос Музеја Душан Стојиhевиh и препаратор Добри

воје Стојадиновиh. У томе материјалу било је и церамбицида. 

Али о тој новој збирци, боље реhи материјалу, није објав

љено ништа. Касније се и даље скупљало, тако да сам за

текао прилично велику збирку ове групе инсеката. За по

следњих пет година на својим екскурзијама скупио сам и 

сам нешто материјала и 1948 године почео са његовим си

стематски·м препарира њем и обрадом. Те године је препаратор 
Музеја Добрила Радичевиh извршила и једну прелиминарну 

детерминацију веhег дела збирке. У току прошле године 

*) Музеј српске земље у 1929 години, Годишњак С. К. Акадамије, 
књига XXXVIII, Београд. 
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преузео сам ревизију свих детерминација и дефинитивно 

сређивање целе збирке. За сада објављујем само прва два 

Tribus-a, јер ми други послови не дозвољавају да за штампу 
средим цео материјал. Зоогеографске и фенолошке осврте 

' који се могу учинити на основу овога материјала даhу у 

завршном делу рада, кад буде објављена цела збирка. 

Од два TriЬus-a Prionini и Cerambycini, које за сада об
јављ.ујем, у Кошаниновом списку има, без варијетета, 32 
врсте. У збирци у ствари има 33 врсте. Кашанин је поред 

врсте Purpuricenus Kaehleri L. ~ из Београда 1904, имао и 

врсту Purpuricenus budeпsis Gбtz. аЬ. puпctiger Apf. d' Бео

град 1898, само што је и тај примерак одредио као Р. Kaeh
leri L. Од поменутих TriЬus-a у мојој збирци има 52 врсте, 
без варијете-~:а. Према подацима из наше домаhе литературе 

за Србију су у овом списку нове (нема их у раду Бобиhа, 

1891 и Кашанина, 1904) следеhе врсте: Ergates faber L, Tra
gosoma depsarium L, Spoпdylis buprestoides L, Alocerus moe
siacus Friv., Tetropium castaпeum аЬ. fulcratum Fabr., Crioce
phalus rusticus L, Cerambyx velutinus Brulle, С. miles Bon., С. 
пodulosus Germ., Gracilia miпuta Fabr., Axiпopalpis gracilis 

. Кrуп., Steпopterus flavicorпis Kust., S. rufus аЬ. geпiculatus 

. Kraatz., Molorchus miпor L, Ropalopus macropus Germ., Phy
matodes testaceus аЬ. mela11ocepl1alus Ропzа, Xylotrechus arvi
cola Oliv., Clytus tropicus Рапz., Clytus lama Muls., Plagioпotus 
speciosus Adams, Chlorophorus trifasciatus Fabr., Ch. huпgaricus 
Seidl., Aпaglyptus mysticus аЬ. hieroglyphicus Herbst, Purpuri
ceпus ludeпsis Gбtz. са свим а·берацијама, Р. globulicollis аЬ. 
traпsversalis Mtill. 

Ако се списку који сада износим дода врста: Collidium 
variablle L. из Бобиhеве збирке, које нема ни у Кошанино
вом ни у моме списку, онда се може добити преглед свих 

врста фамилије Cerambycidae које су до сада поменуте у 
нашој, врло оскудној, домаhој литератури. 

У списку се иза места .налаза, у загради налази број 
примерака, а затим следује датум скупљања. 

Списак употребљене литературе биhе дат на крају по
следњег дела овога рада. 
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Familia: Cerambycidae 
Sublaш.: Cerambycinae 
TriЬus: Prionini 

1. Aegosoma scabricornis Scop. 

Beograd (1) 16-VI-1930; (1) 28-VI-1906; (Kosutnjak) 
(1) VIII-1906; Domena, Debeli Lug (1) l0;VII-1947; Vr
njacka Banja (1) VII-,904; Josanicka Banja (1) 10-Х-1905. 

Срета се на старом листопадном дрвеhу. 

Опште распрострањење: Средња и Јужна Европа, 

Мала Азија, Персија. 

2. Ergates faber L. 

Македонија (?) ( 1 ). 
Срета се на боровима, ређе не врбама и тополама. 

О. р.: Средња и Јужна Европа, Багдад, Сирија, 

Алжир. 

3. Prionus coriarius L. 

Beogгad, Kosutnjak (1) 18-VII-1942; Avala (1) 16-VII 
1947; Rogot (2) V-1906; (1) IV-1907; Dошепа, Debeli Lug 
(1) 19-VII-1947; Jagodiпa, Poljna (1) VII-1906; Jastrebac, 
zona bukove sume, Fagetum (2) 26-VII-1949; (2) 2-VII 
1949; Periska Рlапiпа (1) 20-Vll-1-VII-1909; Suva Рlапiпа 
(1) VI-1947. 

Ларва живи у листопадном, ређе у четинарском 

дрвеhу. 

О. р.: Шведска, Средња Европа до ЕнгЈ1еске, Јужна 

Европа, Мала Азија, Кавказ, Алжир. 
\ 

4. Tragosoma depsarium L. 

Kopaoпik, Jelak (1) 21-VII-1911. 
Ларва живи у отсеченом боровом др,веhу. 

О. р.: Северна Европа и планине Средње и Јужне 

Европе. Има "бореалписки" тип распрострањења и сматра 

се глацијалним реликтом. Иначе живи и у Сједињеним 

Америч1<Им Државама и у Канади. 

TriЬus: Ceraшbycini • 

5. Spoпdylis buprestoides L. 

Рес (2) VI-1909. 
Срета се на боровом др,веhу. 



-
Збирка Cerambycidae у Природњ~чком музеј v српске земље 347 

О. р.: Цела Палеарктичка област, Кина, Јапан'. Не
достаје у Великој Британији. 

6. Alocerus moesiacus Friv. 

ЈаЬ. Ravniste (2) 23-VII-1907. 
О. р.: Средоземноморска област. 

7. Tetropium castaneum L. 

Kopaonik, Jelak (1) 21-VII-1911. 

aberration: fulcratum Fabr. 

Kopaonik, Jelak (2) 21-YII-1911. 
О. р.: Северна и Средња 'Европа (недостаје у Ен

глеској), Сибир. 

8. Criocephalus rusticus L. 

Avala (1) 4-VIII-1946. 
Срета се на боровима. 

О. р.: цела Европа. 

9. Cerambyx velutiпus Brulle. 

Rogot (1) VI-1905; Вгоd, Maпastirac (!) 14-VI-1924; 
Bulacaпe (1) 12-VI-1924; Riljac (1) 15-VI-15-VII-1909. 

О. р.: Средоземноморска област, Мала Азија, Сирија. 

1 О. Cerambyx cerdo L. 

Beograd (1) 28-VI-1910; Topcider (1) 18-VI-1904; 
Avala (3) 17-VII-1949 (jula 1949 godiпe ova vrsta se na 
Avali javila masovпo); Apatiп (1) 15-VIII-1947; Lipovica 
(1) 4-VII-4940; Novi AdziЬegovac, Markovac (2) 6-V-1905; 
Rogot (1) V-1905; (1) VI-1905; (1) 1906; Homolje (1) 2-
VII-1904; Bor-Rusmaп (1) 4-VI-1907; Vratпa (1) 7-VI-1937; 
Вапја (1) 1902; Pirot (1) 10-VI-1904; Рес (1) 1909; Ovcar 
(1) 21-V-1"909; Skoplje (1) V-1907; Tetovo (1) VI-1905; 
Dubrovпik, ОmЫа (2, iп copula) 8.-VIII-1946. 

Ларва живи у храстовим стаблима где причињава 

велику штету смањујући техничку вредност дрвета. 
О. р.: Средња и Јужна Европа. 

11. Cerarnbyx шiles Воп. 

Avala (1) 5-VII-1927; Lipovica (1) 6-VII-1941; Vraпj
ska Вапја (1) VII-1904; Рес (1) VI-1909; Brod, Maпastirac 
(1) 14-1924; Skoplje (Bulacaпe) (1) 12-VI-1925; Tetovo (1) 
VI-1905. 
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О. р.: Јужна Европа и Средоземноморска област. 

12. CeramЬyx nodulosus Germ. 

Sнva Planina, Poljana (1) 20-V-1909; Gruda, Konavlje, 
Dalmaci ја (6) 4-VII-1948 (Ьili su cesti na vrbama (Salix) 
i na trnjinama (Рrшшs spinosa L.) pored reke Ljute, cesto 
in copula). 

О. р.: Југоисточна Европа. 

13. Cerambyx Scopolii Fussl. 

Beograd (1) .1814; (1) 28-Ш-1905; (1) IV-1906; (1) 4-
V-1923; (1) 24-Х-1Я13; Kosutnjak (1) 2-IV-1947; (1) 26-IV-
1947; (1) 25-IV-1946; Avala (1) 12-U-1946; Zemun (1) 8-IV· 
1947; Visnjica (1) 22-V-1921; Rogot (1) V-1905; (1) VI-1905; 
Majdanpek (2) 1909; Blagojev Kamen (5)' 17-V-1910; М. Jo
sanica (1) 24-V-1907; Povlen (2) V-1909; Stara Planina, Kr
vave Bare (1) 28-V-1947; ZlatiЬor, Dопја Ribnica (1) 25-V-
1911; Priboj (1) 1908; Vranje (1) 21-VI-1909; Suva Planina, 
Poljana (2)· 20-U-1909; Skoplje (2) V-1909; Mostar (3) 24-
V-1940. 

О. р. Средња и Јужна Европа. 

14. Stromatium fulvum Vill. 

Beograd (1) 1898; (1) VII-1904; Vranjsk.a Banja (2) 
VII-1904; Prokuplje (1) VIIl-1904; Nis (1) 18-VII-1905; Te
tovo (1) VI-1905. 

Ларва се налази у дрвеним деловима по куhама и 

у дрвеном намештају. 

О. р.: Средоземноморска област, Персија, Турке

стан, Јужна Америка, Куба. 

15. Gracilia miпuta Fabr. 

Beograd, Topcider (1) 23-Ш-1905. 
, О. р.: Европа, Северна · Америка. 

16. Axiпopalpis gracilis Кrуп . 

. Beograd, Topcider (1) 21-V-1904. 
О. р.: Аустрија, Јужна Русија, Мала Азија, Сирија. 

17. Necydalis ulmi Chevr. 

Vraпje (1) 1904. Примерак из Кошанинове збирке. 

Ову врсту сам нисам нашао. 

Ларва живи на храстовима, буквама и брестовима. 

О. р.: Средња Европа. 
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18. Stenopterus Па vicornis Kust. 

Beograd, Rakovica (1) 6-VII-1941; Avala (2) 13-VII-
1941; Rogot (ђ V-1905; (1) IV-1906; (1) V-1906; Sшede
revo (1) VII-1905; Skoplje (1) VI-1907. 

О. р.: Јужна Европа. 

19. Stenopterus ruftis L. 

Kalobje, Sv. Juraj ј. z., Slovenija (2) 3-VII-1927; Stu
deпec, Sloveпija (1) 1-VII-1931. 

аЬ. geпiculatus Kraatz. 

Beograd, Topcider (1) 1-1941; Kalobje, Sloveпija (1) 
10-VII-1927; Podcetrtek, Sloveпija (2) 1933; Mostar (2) 24-
V-1949. 

О. р.: Средња и Јужна Европа. 

20. Molorchus шiпоr L. 

Beograd (?) (1 ). 
Ларва живи у отсеченим боровима. 

О. р.: Европа, Сибир. 

21. Molorchus uшbellataruш Schreb. 

Beograd (1) 5-VI-1941. 
О. р.: Средња и Јужна Европа. 

22. Calliшus angulatus Schrk. 

Aleksinac (1) 1900. Примерак из Кошанинове збирке. 
О. р.: Јужна Евроr:1а, Средоземноморска област. 

23. Aroшia шoschata L. 

Beograd (3) VI-1905; (1) VI-1906; (1) 3-VI-1941; Beo
grad, Kosutnjak (1) 19-VI-1941; (1) 2-VII-1929; (1) 16-VII-1926; 
Borca, Paпcevacki Rit (5) 26-VI-1946; Rogot (4) V-1906; 
Beljaпica (2) 21-VI-1908; Valjevo (1) IV-V-1906; Rajistovac 
(2) VI-1906; Vranjska Banja (1) 13-VII-1906; Роlјапа, Suva 
Planina (2) 20-V-1909; Gruda, Ko11avle, Dalшacija (21) 30-
,V-1949, паdјепа na vrbaшa pored reke Ljute. 

Ларва живи у старим врбама. 

О. р.: цела Европа. 

24. •Rosalia alpiпa L. 

Beograd (1) 1906; (1) 9-VIII-1929; Avala (1) 1910; (2) 
10-VII-1907; Rogot (1) V-1906; Domeпa, Debeli Lug (2) 
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10-VII-20-VII-1947; Jagodina (1) 1907; Galovac, Resava (3) 
27-VII-1948; Rtanj, 1460 m. s. m. (1) 29-VII-1948; Kursшnli
ska Banja (1) 30-VII-1910; Zubarski Do (1) 24-VII-1912; 
Kriva Reka, ispod Kopaonika (1) V-1909; Jastrebac, zona 
bukove sume, Fagetum (3) 28-VII-1949; (1) 2-VIII-1949; Ba
bln Zub, Stara Рlапiпа (3) 19-VII-1912; Krvave Bare, Stara 
Рlапiпа (2) 23-VII-1912; Skoplje (2) VI-1906; Priboj (2) 
21-VII-1949. 

Ларва живи у буквама. 

О. р.: Јужна Шведска, Средња и Јужна Европа. 

25. Ropalopus iпsubricus Germ. 

Beograd (1) 1905; Rogot (2) V-1906. 
Ларва живи у листопадном дрвеhу. 

О. р.; Јужна Француска, Јужна Италија, Балкан. 

26. Ropalopus macropus Germ. 

Blagojev Кашеп (1) 17-V-1910; Povlen (2) 21-V-1909. 
О. р.: Јужна Шведска, Средња и Јужна Европа. 

27. Ropalopus clavipes Fabr. 

Majdaпpek (1) 1909; Rogot (1) IV-1905; {1) IV-1907; (3) 
V-1906; Skoplje (1) VI-1907; (1) 1910; Tetovo (2) VI-1905. 

Срета се по врбама и храстовима. 

О. р.: Средња и Јужна Европа. 

28. Phymatodes glabratus Charp. 

Beograd (Ј ). Примерак из Кошанинове збирке. 
О. р.: Јужна и Средња Европа. 

29. Phymatodes testaceus L. 

аЬ. praeustus F. 

Beograd (1) 15-V-1909; Gajdobra (Backa) (1) V-1945; 
Rogot (1) IV-1905; IЬarska К!isura (1) VI-1905. 

аЬ. rufipes Costa 

Beograd (1) 1905; Beograd, Topcider (1) 9-V-1905; 
(1) 9-VI-1941; Cukarica (4) 20-V-1905; Rogot (2) V-1905; 
Tetovo (1). 

аЬ. fennicus F. 

Beograd (1) IV-1905; (1) V-1905; (1) 3-V-1911; (1) 
4-V-1947; Beograd, Topcider (1) 2-VI-1941; (1) 17-VI-1942; 
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Cukarica (6) 20-V-1905; Novi AdziЬegovac (1) V-1905; Ro
got (2) VI-1905; Lijevo (1) 10-V-190~; (Ј) 17-VI-1909; IЬar

ska Klisura (l) VI-1905; Nis (1) II-1903; Studeпa, Suva Рlа
пiпа (1) 1909; Skoplje (1) V-1908; Bitolj (1) VI-1905; Sa
rajevo (!); Dubravica (1) III-1905; Kalobje, Sloveпija (l) 
17-V-1882; (1) 6-VII-19.28. 

Срета се по храстовима и по другом листопадном 

дрвеЬ:у. 

О. р.: скоро у целој Европи, Северна Африка, Се

верна Америка. 

аЬ. melaпocephalш, Ропzа. 

Beograd, Torlak (2) 6-V-1909; Cukarica (2) 20-V-1905; 
Rogot (1) VI-1905; Dubravica (1) Ш-1905: 

30. Callidium violaceшn L. 

Beograd, Topcider (1) 14-V-1942; Kopaonik, Jelak (1) 
21-VII-1911; Golija (3) 13-VII-1911. 

Ларва живи под кором на четинарском дрвеhу. 

О. р.: Европа, Сибир. 

31. Pyrrhidium sanguineum L. 

Beograd (1) IV-1905; (11 V-1905; (1) 27-III-1941; Dju
пis (1) V-1903; Dubravica, Pozarevac (24) III-1905; (4) IV-
1905; Majdanpek (2) 1905; Prokuplje, Tulari (2) Ш-1910; 
Ва jina Basta 25-IV-1905; Prizreп (6) III-IV-1908. 

Срета се под кором на лист_оподном дрвеhу: бук

вама, храстовима, брестовима - као и у обрађеном 

дрвету. 

О. р.: цела Европа. 

32. Hylotrupes bajulus L. 
Beograd (!) VI-1905; Beograd, Topcider (1). 8-VII-

1941; Avala (1) 4-VIII-1946; Rogot (1) VI:1905; Vranje 
· (1) 1910; Josanicka Banja (1) 10-Х-1905; Оос, Dobra Voda 

(1) 21-VII-1910; Priboj (1) V-1909; Tetovo (1) VI-1905. 
Ларва живи у старим четинарима као и у обрађе

ном дрвету где причињава велике штете. 

О. р.: скоро цела Европа, Северна Америка. 

33. Xylotrechus rusticus L. · 
Bevgrad, Topcider (1) 21-VI-1941; Blagojev Kamen 

(3) 15-V-1910; (14) 17-V-1910. 
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Ларва се срета под кором букава као ,и борова. 

О. р.: Европа (недостаје у Великој Британији). 

34. Xylotrechнs arvicola Oliv. 

Beograd (~) V-1905; Drнm Debo (1) 19-VI-1912; 
Skoplje (1) IV-V-1908. 

Срета се по буквама. 

О. р.: Средња и Јужна Европа. 

35. Clytнs tropicнs Рапz. 

Slavoпski Brod (1) VII-1910; Skoplje (Ј) 1910. 
О. р.: Средља и Јужна Европа. 

36. Clytнs arietis L. 
Beograd, Topcider (1) 1-V-1941; Avala (1) 6-V-1905; 

Rogot (1) V-1906; Blagojev Каmеп (4) 15-V-1910; (2) 17-
V-1910; Vlasiпa (1) 7-VI-1907; Josaпicka Вапја (1) 10-Х-1905. 

Срета се често по цветовима. 

О. р.: Европ.а. 

37. Clytнs !аша Mнls. 

Beograd, Topcider (1) 2-VI-1941; Mostar (3) 3-4V-1949, 
11adje11i па сvесн. 

О. р.: Средња Европа. 

38. Clytнs rha11111i Germ. 

Aleksiпac (3) 1900; Tetovo ( 1 ). 
О. р.: Средња и Јужна Европа. 

39. Plagioпotus arcuatL1s L. 
Beograd (1) krajem III-1906; (1) IV-1905; (1) 28-V-

1911; (1) 28-IP-1947; Kosutпjak (1) 19-VI-1941; Makis (1) 
7-V-1905; Obreпovac (1) 5-V-1946 (паsао ga u sumi "Za
braпu" Ilija Н. Biljic); Novi AdziЬegovac (2) Ш-1905; Ro
got (3) V-1905; Majdaпpek (2) 1909; Blagojev Ка111е11 (3) 
15-V-1910. 

Срета се на сувим храстовима. 

О. р.: цела Европа. 

40. Plagioпotнs detritus L. 
Beograd (1) 1-VII-1930. 
Ларва се срета под кором исущених храстова. 

О. р.: Европа, Сирија. 
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41. Plagionotus speciosus Adams 

Skoplje, Ajvanovac (2) 11-VH-1930. 
О. р.: Грчка, Мала Азија, Сирија, Персија. 

42. Plagionotus floralis Pall. 

Beograd, Kosutnjak (1) 14-VI-1940; Avala (1) 30-VI-
1946; (3) 14-VII-1940; Pasina Cesma (1) 13-VI-1905; Mala 
Josanica (1) 27-V-1907; Skoplje (1) IV-V-1908; Ostrvo Krk 
(1) 8-Ј 7-VI-1934; Okolina Kazadaria (1) 16-VI-1920. 

О. р.: Средња и Јужна Европа, Сибир, Мала Азија, 

Сирија. 

43. Cl1Iorophorus varius Miill. 

Rogot (1) V-1905; (5) VI-1905; (3) V-1906; Majdan
pek (5) 1909; Golubac VI-YII-1909; Jagodina, Poljna (1) 
VII-1906; (1) 1907; Dragocvet, Belica (1) VII-1906; Bosan
ski Teslic (1) VII-1931; Riljac, Krusevac {1) 15-VI-1907; 
Mucanj (1) 8-VII-1911; Vranje (4) 1910; Aleksinac (2) 1900; 
Subotiпac (1) 3-VIII-1941; Veliko Vrelo, Resava (1) 27-
VII-1948. 

Срета се често на цветовима. 

О. р.: Европа,. Сибир. 

44. Chlorophorus figuratus Scop. 

Beograd, Kosutnjak (1) 14-VI-1950; Rogot (2) IV-1905; 
(11) V-1905; Beljanica 21-VI-1908; Suva Plaпina, Poljana 
(1) 20-V-1-VI-1909; Derventa (1) 20-VI-1912. 

Срета се по цветовима. 

О; р.: Средња и Јужна Европа, Сибир, Јапан. 

45. Chlorophorus sartor Miill. 

Beograd (1) VI-1905; Beograd, К:osutnjak (1) 25-VIJ-
1940; (1) 24-IV-1941; Rogot (3) VI-1905; Majdanpek (1) 
1909; Dragocvet, Belica (1) VII-1906; Kolabje, S!ovenija (2) 
10-VII-1927. 

Срета се по цветовима. 

О. р.: Средња и Јужна Европа. 

46. Chlorophorus trifasciatus Fabr. 

Vranje (1) 1910. 

О. р.: Јужна Европа, Мала Азија, Северна Африка. 
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47. Chlorophorus hungaricus Seidl. 

Lipovica, Beograd (1) 6-VII-1941. 
О. р.: Аустрија, Мађарска, Далмација. 

48. Isotomus speciosus Schпeid. 
Beograd (1) 28-VI-1910; Beograd, Topcider (1) 9-V-

1905; Rogot (1) V-1906; (1) IV-1907; Krusevac, Riljac (1) 
1 l-IX-1908; Rajistovac (1) Vl-1906; Veliko Vrelo, Resava 
(1) 27-VII-1948; Vrпjci, Novo Selo (1) Ill-IV-1911; Vranjska 
Banja VII-1907; Tetovo (7) VI-1905. 

О. р.: Швајцарска, Јужна Француска, Аустрија, Ма

ђарска. 

49. Anaglyptus mysticus L. 

Avala (1) 12-V-1946; Вlagojev Kamen (2) 17-V-1910. 

аЬ. hieroglyphicus Herbst 

Вlagojev Kamen (2) 15-V-1910; (15) · 17-V-1910; lbarska 
Юisura (1) Vl-1905. 

Ларва се срета по ису~еним боровима. 
О. р.: Европа. 

50. Purpuriceпus budensis Gбtz. 

form. typ. 

Jagodina (1) 8-Vll-1906; Katlaпovska Вапја, Skoplje 
6-VI-1910; Gruda, Konav.lje, Dalmacija (13) 3-VII-1948. 

аЬ. punctiger Apf. 

Gruda, .Konavlje, Dalmacija (6) 3-VII-1948 . 

. аЬ. affinis Brulle 

Skoplje, Maпastir Sv. llije (1) 8-IX-1930: · Gruda, Ко
. navlje, ·Dalmacija (19) 3-Vll-1948. 

аЬ. hungaricus Herbst. 

Jagodina (3) 8-VII-1906; Rogot (2) V-1906. 
ApfelЬeck (1891, 1894) сматра да ларва ове врсте 

живи свакако у драчу (Paliurus aculeatus ½am.) 
Примерке из Конавља, Далмација, нашао сам (3-VII-

1948) на цветовима од Spartium junceum L. (најчешhе) и 

од Clematis vitalЬa L. 
О. р.: Француска, Мађарска; Турска, Грчка, Кав

каз, Сирија. 
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51. Purpuriceпus Kaehleri L. 

Srblja (1) VII-1907; Beograd, Kosutпjak (1) 20-VII-
1948; Rogot (3) V-1906; Rudпik (1) 16-VI-1946; Smede
revo (1) 1-VI-1906; Golubac (1) VI-VII-1909; RiЬarska Вапја 
(1) VII-1904; SI~oplje, Maпastir Sv. Ilije (1) 8-IX-1930: Ka
lobje (1) 24-VII-1927. 

Срета се по воhкама и врбама. 
О. р.: Средња и Јужна Европа. 

52. Purpuriceпus globulicollis Muls. 

аЬ. transversalis MUll. 

Оос, Dobra Voda (1) 21-VII-.1910. 
О. р.: Јужна Француска, Далмација, Мађарска. 



RESUME 

LA COLLECTION DES CERAMBYCIDES AU MUSEUM 
D'HISTOIRE NATURELLE DU PAYS SERBE А BELGRADE 

J-ere PARTIE: PRIOЩNI, CERAMBYCINI 

par Z. ADAMOVIC 

Jusqu'a а preseпt пotre Museum п'avait comme collectio11 
defiпitivemeпt raпgee des Cerambycides que celle de N. Kosa11i11. 
Еп realite, elle faisait parti е de la Collection des Coleopteres 
dont la liste а ete puЫiee еп 1904 par Коsапiп. Daпs cette liste 
il cite 32 especes, saпs varietes, apparte11a11t aux triЬus des Prio
nini et des Cerambycini. Daпs la collectioп il avait d'ailleurs 33 
especes: c'est que, а cote de l'espece Purpuricenas Kaelzleri L., 
il avait ш1 exemplaire de l'espece Раграгiсепиs budeпsis Gotz, 
determiпe par lui comme Р. Kaehleгi L. 

Depuis се travail de N. Коsапiп еп 1904 jusqu'a preseпt, 
il п'у а pas ш1 seul auteur qui se soit occupe des Cerambyci
des еп $erЬie. Comme au Mнseum il у avait pas mal du materiel 
collectio1111e de се groupe d'iпsectes et comme moi aussi, au 
cours de ces derпieres ciпq аппеs, j'ai collectioппe quelque peu 
de ces iпsectes, j'ai ordonne une пouvelle collectioп des Ce
rambycides. Pour le momeпt j'ai prepare pour la puЫicatioп 
seulement les peux premieres tribus. D'apres les dоппееs de 
notre litterature du pays (ВоЬiс, 1891 et Kosaпin, 1904), daпs 

cette liste les especes пouvelles pour la SerЬie seraieпt: Ergate~ 
faber L, Tragosoma depsarium L, Spondylis buprestoides L, Alo
cerus moesiacus Friv., Tetropium castaneum аЬ. fulcratum Fabr., 
Criocephalus rusticнs L, Cerambyx velutiнus Brulle, С. miles Воп., 
С. nodulosus Germ., Gracilia minuta F;abr., Axinopalpis gracilis 
Kryn., Stenopterus .flavicornis Kiist., S. rufus аЬ. geniculatus 
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Kraatz., Molorchus minor L., Ropalopus macropus Germ., Phy
matodes testaceus аЬ. melanocephalus Ponza, Xylotrechus arvi
-cola Oliv., Clytus tropicus Panz., Clytus lama Muls., Plagiono
tus speciosus Adams., Chlorophorus trifasciatus Fabr., Ch. hun
garicus Seidl., Aпaglyptus mysticus аЬ. hieroglyphicus Herbst., 
Purpuriceпus budensis Gбtz. avec toutes les aberratioпs, Р. glo
bulicollis аЬ. traпsversalis Miill. 

Si а !а liste que је puЬ!ie 011 ajoute l'espece Callicliшn va
гiablle L. que l'on trouve chez, Boblc (1891), оп aura la listet. 
complete des Cerambycides qui опt ete jusqu'a present cites dans 
11otre litterature du pays. 

Les especes: Necydalis ulmi Cher., СаЩтиs · aпgulatus Schrank. 
et Plzymatodes glabгatus Charp. existeпt daпs !а collectioп de Ко
sапiп et il les cite daпs sa liste; moi-meme, је пе les ai pas 
trou\тees, mais је les ai portees daпs ma liste, afiп de dоппеr 
uпе revue de поs especes aussi compJete que possiЬ!e. 

Daпs la liste, apres Ја localite 011 trouvera, eпtre les ра~ 
re11theses, le пombre d'exemplaires da11s la collectio11 et, e11suite, 
la date de la recolte. 

-~ U11e ЫЬ!iographie complete sera do1111ee а la fi11 de 1! der-
пiere partie de се travail, aiпsi que Ја carte ou sero11t portees 
·toutes les localites, me11tio1111ees daпs la liste. 




