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СЕРПЕНТИНСКЕ ФЛОРЕ

ОЗРЕН ПЛАНИНЕ КОД СЈЕНИЦЕ
Узимајуh!И ка,о гЈЛа•вну тему свога Нiаучно-1Ј1стражива•чкот рада
исТЈраживање серпентинске вегетације Србије посТ1авило се преда

11

i
1

ме, сасвим природно, и питање дубљег проучавања серпентинске
флоре и њених особености, а затим и питање лрошир:ивања фло
ристичких ист,раживањ,а, на нове области, на н~ове неис'ГiРсlжене
серпентинске

терене.

К,а1ко се зна да се највеhи серпент.И'Нски масиви Србије на
лазе у За[lадној Србији (Злаrгибор), анда је разумљиво да су моје
интересовање привлачиле области које леже западно од ње, у
Источној Босн!И, у 1,;:ојој се налазе велике се~рпентинс1,;:е масе с.а
којима серпентински масив Златибора чини стварну целину,

а

затим и области јужно ,од Западне Србије, црема Албанији, где
су у сливу Дрима познате простране серпентинске масе.

Ма колико да у формирању серпентинске флоре утицај гео
лошке

подлоге

има

првенствену

важност,

за

упоредна

истра

Ж!Ивања ове Bi}JCTe у пљан!Инским ма,сивима има не м,ањи значај и

њихов географски поло.жај. У ,од,ређива,њу степена прилЭЈГођено

сти или везаности биљних врста за геолошку подлогу могу се
доносити rюуэдаrни закључци само •ако се узме у обзир и геотраф
ски моменат. Пол~азеhи ,од овог гледишта онда је и са те стране
објашњено зашто је моје интеi}Јесовање било управљено на зса1ГЩЦ
и на југ од златиборског серпентинског масива, који је, засад
у погледу флор:кстике, :нЈа,јбоље проучена серпентИЈНска област.
Може се реhи да се !Источн~а гран.ица nростира1Ња серпент:ияа
у Сi!Јб!Ији ско.ро поклапа са источном ,границом простирања Ди
нарида, а то истовремено знани, 1nре:м:а биљногеограЈфској по.цели
коју су извршили Бек и Адапvювић, и са источном границом илир
ског флорно:r подручј•а,, Будуhа истрюкивања he показати да ли
је ова подела, биљногеографских подручја и одређивање њихо
вих граница, коју су извршИЛiИ Бек и Адамювиh, правилна или ће
можда претрпети веhе или мање 1ИЗмене.

У погледу тесне 1Гiовезаности серпентинске фл{)l_ре златибQр
ског масива с.а флором развијеном на, серпентинама Источне Бо
сне нема никакве сумње. Обе се флоре одликују присуством мно-
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гих значајних илирских елемената и балканоких ендемита, по
себно серпентински,м еrндемс:к;им врстама.

Ужа повезаност серпентинске флО!ре 3-ападне Србије са фло
ром развијеном на серnентинским масивима у области Дрима, која

једним својим дел,ом, према Беку, такође припада иљирс·ком ви
сокопла:нинском фло~рном подручју, није досад утврђена.
Ут-олико је од веhет интересова1--ыс11 и веhег значаја упозна
вање флоре Озрен Пљанине, која је сас'I'ављена искључиво од
серпентина а по своме географском пол'ожају може да послужи
за значајна упоредна истраживаtЊа серпентинске флоре.
Географски положај ове серпентинске планине, која чини у
неку руку везу између златиборског серпе:нтинсыог масива и се,р
пентинских маса југоисточне Босне с једне стране и серпентин
ских маса у области Дрима у Албанији с друге стране, наводи на

помисао о мсхгуhности постојаtЊа
флора поменутих .области.

извесне

повезаности

између

·

Озрен Плю-rи1на се налази у облас'Ги Полимља југозападно од
Сјенице а источно од Бродарева,. Она је далеко од свих вюкнијих
путева, иначе малобројних у овој обљас'I'и, што је вероватно ~раз
лог да ниједан ботаничар није раниј,е посетио ову мало познату

планину. Она чини састапз'Н!И део пл,анинског ланца који се у
правцу ЈИ-СЗ пружа на десној СЂраtНи Лима, почев јужно од
Пријепоља до Пештерског Поља. У томе плаЋtинском ланцу је

Озрен, који је, како смо напред ре1{ли, у читавом свом тлростору
са,ст.ављен од серпентина,

кwо у11иснут између кречњачких

пла

нина Јадовника са северозапада и Гиљеве са југоистока.
Сам Озрен сас'I'оји се из више заюбљениrх врхова и брда, који
су међуообно rювезани у виду ра.скинутог обруча~ у омю-ьи пља-
нински венац, чије се падине понајчешh,е врло с-r;рмо опуштају.
Средња висина венца је око 1400 м., а највишм врх Озрена до
стиже 1584 ме'11ра. Са ово-га венца се ња све стране слив 1 а,ју м1~:юги
потоци и речмце, које се ушызају једне у Љим, друге у Увац. Нај
веhа река, Дубоrчица, извире у ју:го:источном делу планине и 01ю
је, кривудајуhи на· запа,д према Лиму, просекла уску и дубоку
клисуру кроз стрме јужне падине највишег врха Озрена.

По својој конфигурацији и једноликом изгледу својих сивих
и црвенкастих, оголиhених брда Озрен потсећа на први поглед
много на Златибор, само што он нема тако простране' заршши као
Ш'ГО је златиборски плато. Услед веhе нагнутости ПЭ/\ИШt и еро

зивни процеси су овде јачи, а оголиhеност још щ,Јы. Највећа за
раван Тичије Поље налази се у средишном делу југозапад
ног подножја планине и на њој

је

земљишни п01<ри1щч

дебљи и травна вегетација бујнија.
Моја мстраживања, вршена за време 1,ратке
лето

1950

(од

28. VI.

до

4. VII.),

нешто

екскурзије

у

вису обухва·1ч1ла чи1%ву планину,

вeli с.амо један њен де,о и 'I'O од ТИ"Iијог Поља, 1<оје се налази на

над1111орс1,ој

(1584

висини

1200

до

1250

м.,

до највише:г

врха

Озрена

м) у југо1источном делу венца, :н1хва11ајуhи и г-ор1ъи део кли

суре Дубочице.
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У изворном делу Дубочице серпентинси:е масе Озрена.1 и Мач
ковца непосредно се _додирују са кречњачким масивом Гиљеве,

односно са њеним највишим врхом Јеленком
ванредну

прилику

за

прэ.Ј.,.ење

промена

(1617

м), што пружа

флористичкоr

сас,га.на

биљног покривача са појаюом кречњак:а. Тек даља истра:ж:ивања,

Ћ.ада се буду пажљиво пратиле промене флористичке физионо
мије које наступају

са појавом щречњака, показаhе 1<0лико је
флора серпентинско,г м'асива Озрена услшзљена првенствено ути
цајем геолошког састава подлоге, а колико и његовим географ
ским положајем.

Озрен
Оzгеп.

- Дубочица, серпентинске падине обрасле црним бором
- Dubocica, cбtes seгpeп.tiп.euseS' гecouveгtes de Piп.s Laгicio

Озрен Планина је дана,с скоро сасвим оrолиhена и у погледу

вегетације је доста једнолика. У њеној веге'llацији преовлађују
суве травне групације, :нарочит'о пашњаци, који заузимају нај
веhи део гребена и њихових падина. Од шумске вегетације је
дино су доста добро заступљене барове шуме. Оне су ::најлепше
развијене по СТ~рми:м С'llрЮШЈ\Ю у клисури реке Дубочице, где ::::а-
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узимају ве:hе површине, а делисм:ично у мањим комплексима ца
л,азе се и по Озрену, првенствено по увалама и местмма зaurrиhe
HИi!VI од ветра.

Ове борове шуме су чистог састава од црног бора, који овде
врло добро успева, али се најбоље одржава на западним и се
верним експозицијама. То се објашњава веhом влажношћу зем
љишта на овим стаништима и заштиhеношhу од удара "устоке",
сувог и хладног ветра који долази са југоистока, из Албаније и
врло је убитачан за боров подмладак, а може лако да извали и
старија стабла. Врло плитко, сасвим скелетно земљиште на сте
новитој подлози од серпентина и јака нагнутост терена, поред
к.лимских прилика чине да су црноборове шуме Озрена у већини
доста ксерофилне, много више него црноборове шуме на серпен
тинима Златибора. Ипак су ове чисте састојине црнога бора (Pinetum nigrae, eтicosum, Pinetum nigrae sesieтiosum), развијене у
клисури Дубочице, у својој грађи дрвенастог и приземног слоја
врло сличне са црноборовим састојинама Златибора, само што је
у златиборским шумама редовно заступљен и бели бор, који се
у боровим шумама овога дела Озрена нигде не јавља.
Поред типске борове
обилно заступљене Erica

n'igrae ericosum),
Србије, на
шуме

у

шуме

у
и

carnea

чијем

су

приземном

слоју

Daphne Biagayana (Pinetum

а која се најчешће јавља и на серпентинима

Озрену је ,највише распрострањен тип црноборове

коме је

Sesieгia тigida

-

приземни

Pinetum

слој

изграђен

nigтae

од

sesieriosum.

густих

Овај

простирки

тип борове

шуме најлепше је развијен на стрмим и каменитим падинама у

клисури Дубочице, најчешће на југозападним експозицијама. По
своме саставу, грађи и еколошким условима он има врло много

сличности са истоименим фацијама борове шуме која је на Зла
тибору локално распрострањена.

Травне групације пашњаци и ливаде -- у целини немају
толико сличности са травним групацијама Златибора, иако имају
доста заједничких значајних флористичких елемената, а у из
весној мери и доста сличне орографско-едафске услове. У њи
ховој флори су, како је то случај у свим травним групацијама

на серпентину, једногодишње биљке ретке, највише су засту
пљене вишегодишње биљке са јаким кореновим системом. Међу
њима се нарочито истичу и по броју индивидуа превазилазе све

друге:

Alyssum шurale f. Reichenbachianum, Dorycniшл
ceum, Scleranthus serpentini, Thymus serblcus, Euphorbla
flora.

l1eгba
glaЬri

Од травних групација највише је на пашњацима Озрена за
С'l'упљена врло сува травна групација, која по својој еколошкој
карактеристици, флористичком саставу и грађи стоји врло бли

ско асоцијацији Poeto Molinerii Plantaginetum carinatae, која
је описана са серпентина планине Златибор (3. Павловић 1949)
и мо:ж:с

ес

асоцијације.

сматрати

као

флорис'l'ички осиромашен тип

горње
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У поређењу са Златибором и другим серпентинским маси
вима у Србији пада у очи да је флора Озрена много сиромашнија
у изразито серпентинским биљкама. Осим значајне серпентин
ске врсте Halacsya Sendtneri, која овде није тако обилно распро
страњена као на Златибору, у флори Озрена изгледа да нису
заступљене

друге праве

серпентинске

врсте

чији

је

опстанак

везан искључиво за серпентински супстрат. Налазиште Halacsya Sendtneri на Озрену је ново за Србију и Стару Рашку и има
известан биљногеографски значај, јер повезује налазишта ове

врсте у јединствени ареал који је ограничен на Босну, Србију и
Албанију.
У флори Озрена много више су заступљени серпентински
варијетети и форме, тзв. серпентиноморфозе, биљке које су услед
прилагођавања оригиналног типа врсте условима живота на сер
пентинском супстрату претрпеле веhе или мање морфолошке

промене, које се јављају стално на серпентину. Међу овима има
таквих које имају шире географско распрострањење,

и таквих

чије је распрострањење ограничено на врло уску област. Не
сумњиво, да за боље упознавање серпентинске флоре имају зна
чаја и оне врсте чији су варијетети и форме раније нађени на
серпентинама само једног масива и због свог уског ареала нису
могле бити сматране као серпентиноморфозе, веh само као ло
калне форме. Са проширењем њиховог распрострањења и на
друге серпентинске масиве може се поузданије судити о томе да

ли се ради о серпентиноморфози или о локалној форми.
У том погледу свакако је од нарочитог значаја налажење на
серпентинама Озрена неких варијетета и форми које су до сада

нађене једино на серпентинама Златибора и могле су бити сма
тране као локалне форме. Тако је Potentilla hirta L. var. zlatiЬo

rensis N

о

v

а

k,

која је досад нађена једино на серпентинима Зла

'l'Ибора, одакле је описана као нови варијетет, распрострањена и
на серпентинима Озрена, где је доста обилно заступљена у сувим
травним групацијама Тичијег Поља. Осим тога на серпентинима

Озрена су распрострањене форме:
f. serpentini N о v а k, Cerastium

tini N
r а d у,

Ranunculus montanus W i 11 d.
moesiacum F r i v. f. serpenv а k, Alyssum murale W. К. f. Reichenbachianum N у a-

о
које су исто тако досад нађене једино на серпентинима

Златибора.

Од серпентиноморфоза које су распрострањене на серпен
тинима Босне и Златибора нађене су на Озрену ове: Potentilla

australis К r а~ а n ssp. Malyana
L. ssp. Baldaccii var. chrysophea
На

серпентинима

(В о

r

Ь.)

N

о

v

а

k, Stachys recta

(Р а n с i с) Н а у е k.
Озрена доста често се јављају

Carduus

Ма l у и Verbascum bosnense Ма l у. Ове врсте К. Мали
наводи као честе пратиоце серпентина у Босни, а оне су обилно
заступљене и у флори Златибора.

carduelis

Од серпентиноморфоза које имају ширу област простирања,
изван Босне и Златибора, на Озрену су распрострањене: Asple-

;.:;,,;;:;----·--•_111,_ _,..
_,
1
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nium Adiantum nigrum L. ssp. Serpentini Не u f 1. и Scheranthus
dichotomus S с h u r. var. serpentini (В е с k) В о r n m il 11 е r.
Изгледа, према досад прикупљеном флористичком матери
јалу, да флора Озрена није много богата ни разноврсна. Поред
наведених серпентинских врста и форми, које- имају највише

значаја за упоредна истраживања серпентинске флоре, интере
сантне су, у погледу географског расr'rрострањења, ове биљке:
Lilium alЬanicum G r i s. и Melampyrum Hoermania1ium Ма l у
ssp. Beckianum Ма l у.
Lilium alЬanicum расте на високим планинама Албаније и
Македоније западно од Вардара, а у Црној Гори се јавља тек у
граничним планинама према Албанији. У Србији није распро
страњен, овде га замењује источна раса Lilium Jankae; тек у
најјужнијим деловима Србије, у граничним планинама према
Македонији и Албанији јавља се Lilium alЬanicum. Према на
водима Кошанина и Рудског распрострањен је Lilium alЬanicum
у Старој Србији на планинама: Паштрику, Шар-Планини, Ошља1<:у и Рожајским планинама (Жљеб, Џора, Белег). Нарочито је чест
овај љиљан у Рожајским планинама, у којима обилно pac·re као

стални елеменат субалписких ливада. Као северну границу ње
говог компактног простирања Кашанин сматра планински венац
Проклетије до Мокре Горе. На Озрену, који лежи много север
није од овога венца, расте такође Lilium alЬanicum. Он се јавља
врло често и обилно у брдско-планинским ливадама у региону
борових шума, на висини од 1200 до 1500 метара. Ово налазиште
је, према томе, најсевернија тачка у области његовог простирања

у Старој Србији и на Балканском Полуострву уопште.

Друга биљка, Melampyrum Beckianum, наводи се досад само
за Босну а у последње време је утврђено да је и на Златибору
обилно

распрострањена

у

боровим,

гдегде

и

у

храстовим

шу

мама (З. Павловиh). Меlатрутит Beckianum расте и на Озрену
где је врло чест у проређеним боровим шумама.
Списак биљака
прикупљених на Озрен планини

Дубочица, у боровој шуми

Pteridium aquilinum (L.). -

(1060);

по Озрену у боровим шумама

(1300).
Asplenium Adiantum nigтum L. ssp. se1·pentini (Tsch.)

Не

u f l.

Дубочица, по камењару у боровој шуми.
Pinus nigтa А r n о 1 d. ssp. nigтa (Arn.) На у. - Дубочица, по
падинама у клисури; Вјеrреник, северне падине; Озрен, на за

-

падним и јужним падинама испод врха

(1584

м) и по увалама

на западној страни гребена; Репељ, на северној и западној стра
ни.

-

Гради чисте састојине од

Betula pendula R о t h. -

1000

до

1450

м.

Дубочица, поред реке у шибљаку

са .леском и јовом. Доста ретко у слоју шибља у боровим шумама.

A/,nus incatia W i 11 d. ушhу Раковог потока.

Клисура Дубочица, поред воде на
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Corylus АvеПапа L. - Поред воде у клисури Дубочице; у
боровој шуми по падинама на десној страни Дубочице.
Fagus moesiaca (D о m i n, М а
ред воде у горњој Дубочици.

l у)

С

zе

с

zоtt -

Шибљак по

Quercus sessilis Е h r h. - Средњевица, по јужним падинама,
ниски шумарци; Тепе, под врхом на јужној страни, шибљак;
Доње Поље, на јужној страни, ниско кржљаво дрвеhе; у боровој
шуми у слоју шибља у клисури Дубочице и на јужној страни
Озрена.
'Гhesium LinophyПum L. - Тичије Поље, Средњевица, Озрен,
по

ливадама

и

пашњацима,

доста

ретко.

Polygonum Bistorta L. - Тичије
М eтcurialis ovata S t е r n. et Н о

Поље, влажна ливада.

р р е. У боровој шуми у
горњој Дубочици и под врхом Озрена.
Euplioтbia glabтifloтa V i s. По камењару у боровој шуми
на десној страни Дубочице; Репељ, камењар на источној страни.
Euphorbia amygdaloides L. - -У боровој шуми горње Дубо
чице и по увалама на западној

страни Озрена.

Sclerantlius dichotomus S с h u r. var. seтpentini (Beck) N ov а k. - По пашњацима и камењарима Озрена; Тичије Поље,
Репељ, пашњаци и суве ливаде.
Minuaтtia vетпа (L.) ssp. montana (F е n z 1) f. intercedens. Тичије Поље, суве ливаде; Тепе, Озрен, пашњаци по врху.
Cerastium arvense L. ssp. arvum (S с h u r) С о r r. - Тичије
Поље, ливаде.

Cerastium moesiacum F r i v. f. serpentini N

о

v

а

k. -

е

g

е

n)

Тичије

Поље, Средњевица, мезофилне ливаде.

Dianthus cruentus G r i s. var. Baldaccii (D

В е с

k. -

Тичије Поље, ливаде.

Dimitlius deltoides L. - Тичије Поље, мезофилне ливаде.
Silene Aтmeria L. f. angustifolia R е i с h. - Дубочица,

по
камењару у боровој шуми; Озрен, по камењару јужних падина.

Silene Sendtneri
по

Во

i s s. -

Тичије Поље, Тепе, врх

(1312

м),

ливадама.

НеПеЬотиs рш·ригаsсепs W. К.
шуми поред пута за Дубочицу.

-

Aquiiegia vulgaris L. var. pmtensis

Средњевица,

К

itt .-

у храстовој

У боровој шуми

поред Раковог потока и по Озрену.
Апетопе nem01·osa L. У боровој шуми по Озрену и у кли
. сури Дубочице; у храстовој шуми Средњевице.
Ranunculus montanus W i 11 d. ssp. eu-montanus На у. f. seг
pentini N о v а k. - Тичије Поље, Средњевица, по ливадама.
Ranunculus polyanthemus L. ssp. eu-polyantliemus На у. -

Горња Дубочица, у буковом шибљаку поред воде.
Erysimum erysimoides (L.) F r i t s с h var. carniolicum (D о 11.)
Ве с k. Репељ, по камењару; Тичије Поље, пашњаци и суве
ливаде.

Caтdamine

glauca S р r е n g. sesle1·iosum.

ровој шуми фација

Дубочица, по камењару у бо
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Alyssum murale W. К. var. variaЬile N у а r а d у f. Reichenbachianum N у а r а d у. - Тичије Поље, Репељ, по пашњацима
и камењарима; Дубочица, у боровој шуми rю камењару.

Ве с k. Тичије Поље,
Озрен, пашњаци по гребену (доста редак).
Helianthemum nummularium (L.) М i 11. ssp. vulgare (L а m et
С) На у. var. discolor (R с h Ь.) Ја n с h. Тичије Поље, Сред

Thlaspi praecox W u 1 f. f. pumilum

суве брдске ливаде;

D

њевица, суве ливаде; Озрен, пашњаци; Дубочица, чистине у бо
ровој шуми.

На

-

Viola hirta L. - Дубочица, у боровој шуми.
Viola saxatilis S с h m. ssp. macedonica (Во i s s. е t Не 1 d r.)
у. Тичије Поље, ливаде.
Viola saxatilis S с h m. ssp. aetholica (Во i s s. е t Не 1 d r.) На у.

Репељ, ливаде.
а

u d. --

Средњевица, ливада;

Озрен,

Hypericum perforatum L. ssp. angustifolium (DZ) G
Репељ, Тепе, камењар.

Hypericum ba1·batum

Ја с

q. -

у боровој шуми.

Linum hologynum R с h Ь. - Репељ, пашњак.
Linum catharticum L. ssp. catharticum На у. -

Тичије Поље,

Средњевица, мезофилне ливаде.

Polygala maior

Ја с

Тичије Поље, Средњевица, брдске

q. -

ЈIИВаде.

Polygala vulgaris L. ssp. eu-vulgaris S
на

у

m

е.

-

Озрен, ливада

врху.

Репељ, ливада; Озрен, врх: по окрај-

Polygala amara L. цима борових шума.

Acer tataтicum L. - Дубочица, шибљак поред воде.
Sedum glaucum W. К. - Репељ, камењар на источној страни.
Aтuncus silvester Ко s t. Дубочица, шибљак поред воде.
Filipendula hexapetala G i 1 i Ь. - Тичије Поље, Средњевица,
ливаде.

Мах

Filipendula Ulma1·ia (L.)
жна

ливада

поред

i m. -

Тичије

Поље,

вла

потока.

Rubus tomentos-ц,s В о r
Дубочица, у боровој шуми.

k h. var. glabratus G о d r. -

Горња

Fтagaтia

vesca L. - Озрен, Дубочица, у боровим шумама.
Potentilla aтgentea L. -- Репељ, пашњак.
Potentilla canescens Ве s s. - Репељ, пашњак по врху.
Potentilla hirta L. var. zlatiЬorensis N о v. - Тичије ПQЈЬе,

суве брдске ливаде.

Potentilla australis
--

К

r

а

sа n

ssp. Malyana

(Во

r

Ь.)

N

о

v

а

k.

Тичије Поље, Средњевица, ливаде; Озрен, пашњаци по врху.

Potentilla етесtа (L.) На m ре. - Тичије Поље, по полувла
:жним ливадама; Дубочица, у боровој шуми.
Љ·етопiа

agrimonoides (L.) N

шуми на .левој

ес

k. -

Дубочица, у боровој

страни реке.

Sangui,sorba officinalis L. поред пото1ш (дос•га ретко).

Тичије Поље, мочварна ливада
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Sanguisorba muricata (S ра с h) F о с k е. - Тичије Поље,
Озрен, Репељ, Тепе, по сувим ливадама и пашњацима.
Rosa canina L. - Дубочица, шибљак поред воде.
Rosa penduLina L. - Дубочица, Озрен, у боровим шумама Pinetum nigrae ericosum.
Rosa spinosissima L. f. oLigotricha

В о

r. -

Клисура Дубочице,

у боровим шумама; Озрен, у боровим шумама фација
у

sesLeriosum.

Дубочица, Озрен, у боровим шумама

Sorbus Aucuparia L. увалама.

Sorbus Aria (L.) С r. ssp. еи-Атiа На у. var. typica С. К.
с h n е i d. Дубочица, шибљак поред воде и у боровој шуми
на левој страни реке.
Smbus torminaLis (L.) С r. - Дубочица, у боровој шуми у

S

ја руги.

Piтus Piraster (L.) Во r k h. uрноборовој шуми са храстом (Q.

Средњевица, јужне падине у

sessiLis).
Vicia Cracca L. ssp. vuLgaris G а u d. -

Озрен, Дубочица, у бо-

ровој шуми; Тичиј е Поље, Средњевица, Тепе, ливаде.
Lathyтus pratensis L. Дубочица у боровој шуми у јаруги.

Medicago prost1·ata Ја с q. - Озрен, Репељ, камењар по врху.
TrifoLium montanum L. - Тичије Поље, Средњевица, брдске
ливаде.

TтifoLium

repens L. -

Тичије Поље, ливада у западном делу

поља.

TrifoLum pтatense L. - Тичије Поље, ливаде.
TrifoLium pannonicum L. - Тичије Поље, ливаде. (ретко).
TrifoLium medium Н u d s. ssp. baLcanicum V е l. - Дубочица,

у
боровој шуми у јаруги на левој страни реке.
TrifoLium aLpestre L. - Тичије Поље, Средњевица, брдске ли
ваде; Озрен, у боровој шуми.
Dorycnium herbaceum V i 11. - Озрен, Репељ, Тепе, по па
шњацима и камењарима; Дубочица, у боровој шуми по камењару.

Lotus cornicuLatus L. -

Тичије Поље, ливаде; Дубочица, у бо-

ровој шуми.

AnthyLiis vuLneraтia
Поље, брдске ливаде.

L. ssp. vuLgaris

(Ке

r n.)

На у.

-

Тичије

Cytisus Leiocarpus Ке r n. var. bosniacus (В ес k) На у. - Ду
бочица, у боровој шуми поред Раковог Потока; Озрен, у боровој
шуми у ували на западној

страни.

Genista ovata W. К. - Дубочица, Озрен, у боровим
Genista sagittaLis L. - Тичије Поље, брдске ливаде.
Daphne BLagayana F r еу е r. - Клисура Дубочице,
боровим шумама фациј а ericosum.
BupLeurum SiЬthorpianum S m. var. 01·beLicum (V е l.)

шумама.
Озрен, у

На у.

--

Дубочица, у боровој шуми.

Trinia gLauca (L.) D u m. var. ca1·ni0Lica (Ке r.) На у. - Тичије
Поље, Средњевица, суве брдске ливаде; Тепе, пашњак по врху.
SeseLi peucedanoides (М. В.) На у. - Озрен, Дубочица, у боро
вим шумама.
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Дубочица, у буковом шибљаку

Heracleum Spondylium L. поред реке.

К.

Laserpitium marginatum W.

Озрен, у боровој шуми у

-

ували на западној страни гребена и испод врха.

Дубочица, у буковом шибљаку

CliaeropliyUum aureum L. поред реке.

coтnuЬiensis (Т о

Danaa

у ували на западној

Етiса

carnea L. -

В

r n.)

u r n. -

Озрен, у боровој шуми

страни.

Озрен, Дубочица, у боровим шумама врло

обилно.

MyrtШus

Vaccinium

У боровим шумама по увалама на

L. -

десној страни Дубочице и по Озрену.

У

Sympliytum tuberosum L. -

боровој

шуми на

западној

страни Озрена и у Дубочици.

Ј а с

Echium rubrum
шњаци по

Halacsya Sendtneri
врху

(1312

Тепе, врх, по камењару; Озрен, па

q. -

врху.

(Во

i s s.) D

о

r f 1. -

Тепе, н:амењар на

м).

Verbascum longifolium Т е n. чице, камењар изнад борове шуме.

Леве падине клисуре Дубо

Verbasciи-n bosnense К. Ма 1 у. Репељ, по камењару; у бо
ровој шуми под врхом Озрена, јужна страна; Дубочица, у боровој
шуми у клисури.

Veronica Teucrium L. ssp. Pseudochamaedrys (Ј а с
Тичије Поље, Средњевица, у брдским ливадама.
Veronica Chamaeclrys L. Digitalis amЬigua М u r. ровим шумама

Дубочице,

q.) N

у

m. -

Тичије Поље, брдска ливада.
По чистинама и сечинама у бо

поред

Раковог Потока, и под врхом

Озрена.

Euplirasia

stтicta Ко

Тичије Поље, Средњевица, у брд

s t. -

ским ливадама.

Alectoтoloplius

rumelicus V

е

1. ssp. rumelicus (V е 1.) Ма 1 у. -

Тичије Поље, у полувлажним ливадама.

Alectorolop1ius minor (Е 11 r 11) W. G r. Pedicula1·is comosa L. - Тичије Поље,

Тичије Поље, ливаде.
Доње Поље, у лива

дама; Озрен, пашњак по врху.

Melampyrum

Ноеттапiапит

К.

Ма

1 у ssp. Beckianum

К.

М а 1 у f. ensifolium (К. М.) На у. У боровим -шумама и шумар
цима на западној страни Озрена и у Дубочици.
Ajuga reptans L. - Озрен, врх: у боровој шуми на западној
страни.

Ajuga genevensis L. vulgaris L. -

РтипеПа

Репељ, ливада.

Тичије Поље, ливаде; Дубочица, у бо

ровој шуми у ували.

РтипеUа

laciniata L. -

Тичије Поље, Средњевица, у брдским

Јшвадама.

Sl:acliys

scaтdica

G r i s. -

Дубочица, у боровој шуми по каме

њару; Тичије Поље, пашњак; Озрен, пашњаци по врху.

_,,,
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Stachys officinalis (I,.) Т r е v i s ssp.
чије Поље, у влажнијим ливадама.
Р а

eu-officinaLis

На у.

-

Ти

Stachys recta L. ssp. Baldaccii (К. М а 1 у) var. chrysophea
n с. - Озрен, по камењару јужних падина; Репељ, југоисточне

падине.

Caiamintha vuLgaris (L.) D

г

u

се.

Дубочица, у боровој шуми

-

у ували на левој страни реке.

Се 1.

Tliymus Jankae

subvar. serЬicus Ре t r о v i с.

-

Сред

њевица, Тичије Поље, у сувим брдским ливадама; Репељ, па
шњак по врху; Дубочица, у боровој шуми по камењару; Тепе,
пашњак по врху.

Thymu,s montanus W. К. - Тичије Поље, у брдским лива
дама; Дубочица, у боровим шумама.
PLantago media L. - Тичије Поље, ливаде.
Piantago carinata S с h r а d. - Тепе, Озрен, у пашњацима по
камењару; Тичије Поље, Средњевица, у сувим брдским ливадама.
Centaurium

umbeПatum

G i 1i

Ь.

Тичије Поље, ливада по

-

ред потока (ретко).

Gentiana Lutea L. ssp. symphyandra
по

М

ur

Ь.

-

Тепе, пашњак

врху.

Gentiana Pneumonanthe L. -

Тичије Поље, у влажним ли

вадама поред потока:

Gentiana utricuiosa L. -

Тичије

Поље,

у мезофилним ли

вадама.

Gentiana germanica W i 11 d. ssp. austriaca (А. е t Ј. Ке r n)
var. austriaca (А. е t Ј. Ке r n) На у. - Тичије Поље, у брд

На у.

ским ливадама; Средњевица, Доње Поље, у ливадама.

Fraxinus ornus L. -

Доње Iloљe, шибљак на јужној падини

према потоку; Дубочица, шибљак у боровим шумама на јужним
експозицијама; Средњевица, јужне падине клисуре Дубочице.
Asperuia odorata L. - У боровој шумици у ували на западној
страни Озрена.

GaLium Lucidum А 11. ssp. Ge1·ardi (V i 11.) На у. - Дубо
чица, у боровој шуми на десној страни реке.
ssp. corrudaefoLium (V i 11.) На у. ~ Средњевица, у ливади;
Дубочица у боровој шуми.
Gaiium verum

ssp. verum (L.) На у. Danthonia caLycina.
GaLium boreaLe:, L. - Дубочица, у боровој
Ј_,.

Тичи:је Поље, ли

ваде у заједници са

шуми у ували на

Ј1евој страни реке.

VaLeтiana montana L. У боровој шуми на западној страни
Озрена; клисура Дубочице, у буковом шибљаку поред воде.

ta

Knautia arvensis (L.) С о u 1 t f. agтestis Ве с k. subl. integ1·ar i q u е. - Ливада у подножју Репе.ља.
Knautia dinaтica (М u r Ь.) В о r Ь. - Дубочица, у боровој

В

шуми поред Раковог потока; Тичије Поље, у брдским ливадама,

var. seтruLata (Во r Ь.)
Поље, у брдским ливадама.

Sz

а Ь о.

-

Средњевица,

Тичије
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Knautia sarajevensis (Ве с k) S z а Ь о f. lanceolata К. Ма 1 у.
Средњевица, Тичије Поље, Репељ, у ливадама; Озрен, у бо
бовој шуми у ували на западној страни.
ScaЬiosa Columbaria L. ssp. duЬia (V е 1.) К. М а l у. Сред
њевица, Тичије Поље, у сувим брдским ливадама; Репељ, Доње
Поље, по пашњацима.

Campanula cervicaria L. - У боровим шумама на десној стра
ни Дубочице и под врхом Озрена.
Campanula persicifolia L. - У боровим шумама на југоза
падној страни Озрена и у Дубочици.
Campanula patula L. ssp. eu-patula На у. ( врло честа).
Achillea collina Ве с k е r. - Тичије Поље,

Тичије Поље, у

брдским ливадама

Репељ, по сувим

ливадама;

Ко с h. Achillea tanacetifolia

Репељ, камењар на врху.

var. lanata

А 11. ssp. stricta
Озрен, Дубочица, у боровим шумама.

(S

с

hl

е

i

с

h.)

На у.

Leucanthemum vulgare r_., а m. ssp. montaniim (А 11.) В r iv а r. heterophyllum (А 11.) В r i q u е. Тичије Поље,
Средњевица, у ливадама са Festuca fallax.
Tanacetum corymbosum (L.) S с h u l t z. - У боровим шу

qu

е.

мама Дубочице и Озрена; Тичије Поље, Доње Пол,е, у ливадама.

Senecio

ЈасоЬеа

У јако проређеној

L. -

боровој

шуми на

десној страни реке Дубочице.

Carduus Caтduelis (L.)
чије Поље, у ливадама.
Seттatula

К е

tinctoria L. -

r n. -

Репељ, по камењару; Ти

У влажним ливадама поред потока

на Тичијем Пољу.

Сепtаш·еа Tтiumfetti

А

11. -

Озрен, у боровој шуми на ју

:zкној страни под врхом.

Centaurea
ређеној

scaЬiosa

L. ssp. spinulosa (R

о с

h.)

На у.

У про

-

боровој шуми под врхом Озрена.

Hypochoeтis

maculata L. ssp. Pelivanovicii Ре t r о v. - Ти
Danthonia calycina - Tтi
f olium montanum.
Leontodon cтispus V i 11. ssp. аsрет (W. К.) R о с 11 l. - Тичије
чије Поље, Доње Поље, у ливадама са

Поље,

Репељ,

Доње

Поље,

у

сувим

травним

групацијама

са

Festuca vallesiaca.
Tтagopogon pгatensis

1,. ssp. orientalis (L.) V

е

l. -

Средње

вица, у ливади (доста ретко).

Hieracium Pilosella L. var.

vvJgaтe

(Т

s

с

h.) N.

Р.

-

Сред

њевица, Тичије· Поље, у ливадама.

Hieтacium florentinum А 11.
а r. jl01·entinum (А 11.) N. Р.
брдским ливадама, врло чес•го.

v

CoLc/iicum autumnale L. вадама.

floтentinum (А 11.) N. Р ..
Тичије Поље, Средњевица у

ssp.

Тичије Поље, у влажнијим ли
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Allium carinatum L. - Тичије Поље, у ливадама.
Lilium carniolicum Ве r n h. ssp. alЬanicum (G r i s.)

~r

На у. ливадама на Тичијем Пољу и по врху Озрена.
Li1ium Martagon L. - -У боровој шуми у ували на југозапад

ној страни Озрена.

Luzula silvatica

(Н

u d s) G

а

u d. -

-У боровој шуми у ували

на југозападној страни Озрена.
zдs.PAVLOVIC

1617

д.

~~li

Карта Озрен Планине код Сјенице

Сагtе

de la montagne Ozren pres de Sjenica

Luzuia campestris (L.) L

а

m. ssp. vuigaris G

а

u d. -

Тичије

Поље у ливадама.

C1·ocus veluchensis

Дубочице, врло обилно.

Н е

r

Ь.

-

-У боровим шумама Озрена и

Carex verna С h а i х. - Тичије Поље, брдске ливаде (доста
редак); Озрен, Тепе, пашњаци по. врху.
.

Anthoxanthum od.oratum L. -

Ј<'диначно).

Тичије Поље, у ливадама (по

.

16

Загорка Павловиh.

PhLeum montanum С. Ко с h. - Репељ, по камењару ју
жних падина; Дубочица, по камењару у боровој шуми на десној
страни

реке.

Agтostis сарШатis

L. - Тичије Поље,
nia calycina.
Deschampsia media (G о u) R. S. - -У

у ливадама са

Dantho-

влажној ливади поред

потока на Тичиј ем Пољ у.

Т

Deschampsia flexuosa (L.)

Тичије Поље; у боровој

r i n. -

шуми у ували на западној страни Озрена.

Dantlionia calycina (V i 11) R

с

h

Ь.

Тичије Поље, Средње

-

вица, у ливадама доминирајуhа врста.

Sesleтia

1·igida

Не

Дубочица, по камен,ару у боровим

u f l. -

шумама, гради фације; по врху Озрена, на заравњеним местима
у мањим мрљама.

MoЊiia соетиlеа

Мс

(L.)

Тичије Поље, у влажним ли

h. -

вадама поред потока (доста ретко).

-

Koeleтia pyтamidalis (L а m) D о
Тепе, пашњак по врху (1312).
Koeleтia gтacilis

Ре

r s. var.

m. ssp. ciliata

glabтa

(D

е

g.) ,D

(Ке
о

r n.)

На у.

m i n. - Ти
Festuca

чије Поље, у сувим брдским ливадама, у асоцијацији са

Втотиs pannonicus, Роа Moli?ieтii.
Koeleтia eтiostachya Ра n с.
Тичије Поље,

vallesiaca,

-

Доње Поље, у ливадама асоцијације

Средњевица,

Danthonia caiycina -

Festuca

fаПах.

Meiica ciiiata L. media L. -

Bтiza

Репељ, по камењару источних падина.
Тичије Поље, Средњевица, у ливадама ме

зофилног типа.

DactyLis

giomeтata

Дубочица,

L. -

у

проређеној

боровој

шуми.

Роа Molineтii Ва 1 Ь i s. -- Тичије Поље, у сувим брдским ли
вадама (појединачно); Озрен, Тепе, Репељ, у пашњацима асоци
јације Piantago сатiпаtа, Doтycnium he1·baceum, и др.
Роа t1·iviaiis L. Тичије Поље, у влажној ливади поред по
тока, са Moiinia соетиlеа i Poiygonum Ьistoтta.

Роа

pratensis L. ssp.

eu-pтatensis На у.

-

Тичије Поље, у ли

вадама на ђубреном земљишту (доста ретко).

ssp. angustifoiia (L.) На у.
вој страни реке Дубочице.

Festuca Panciciana

(Н а с

-

-У боровој шуми у ували на ле-

k.) R i

с

h t. -

Тепе,

камењар

по

врху.

Festuca vaIIesiaca S

с

h 1. -

Тичије Поље, у сувим брдским

_
Festuca amethystina L. var. mutica (К u m m. е t S е n d t.) К.
Ма 1 у. -У боровим шумама Озрена и Дубочице.
Festuca heteтophyIIa L а m. - Дубочица, у проређеној боро
ливадама.

вој шуми на десној страни реке.

Festuca

тиЬта

L. ssp. fallax (Т h u i 11.) На у. -

Средњевица, у влажнијим брдским ливадама.

Тичије Поље,

11
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Bromus pannonicus К u m m. е t S е n d t. f. 'reptans В о r Ь.
Тичије Поље, Средњевица, у брдским ливадама.
B1·achypodium siivaticum (Н u d s.) R. S. - Озрен, у боровој
шуми у ували на западној страни; у Дубочици.
Orchis Morio L. По ливадама Тичијег Поља и врха Озрена.
Cephalanthera rubra R i с h. - Дубочица у проређеној боро
вој шуми на десној страни реке.
-
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ZAGORKA PAVLOVIC
CONTRIВUTION А

LA CONNAISSANCE DE LA FLORE
SERPENTINICOLE DE LA MONTAGNE OZREN, PRES
DE SJENICA (SERBIE)
Resume

La montagne Ozren, pres de Sjenica (SerЬie sud-occidentale),
est peu connue et sa flore n'a pas ete decrite jusqu'a present. Cette
montagn.e est situee loin de toutes les grandes routes, rares d'ailleurs
Гласник
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dans la regюn, et c'est probaЫement la raison de се qu'aucun des
botanistes ne l'a visitee. La connaissance de la flore d'Ozren est
particulierement interessante, parce que cette montagne est formee
uniquement de serpentine et parce que, а cause de sa situation geographique, elle peut servir а des etudes comparees importantes,
concernant la flore serpentinicole en general.
Observations Ьiogeographiques et donnees floristiques de се
travail se rapportent а la partie sud-est de la chaine d'Ozren, а
partir de Ticije Polje jrusqu'au sommet le plus eleve (сбtе 1584), у
compris la vallee de la riviere Dubocica. L'auteur compare la flore
de cette region avec la flore de ZlatiЬor, lequel est, pour le moшent,
au point de vue floristique, la region serpentineuse la mieux etudiee. L'auteur admet la possibllite de l'existence des rapports etroits
eпtre les flores d'Ozren et de ZlatiЬor d'un сбtе avec la flore des
massifs serpentineux de l'AЉanie du Nord de l'autre сбtе.
Au point de vue des types de la vegetation, Ozren p1·f,scпte
de grandes similitudes avec ZlatiЬor. Les groupeшents ћс1·)Јас()s et
les forets de Pins sont la соmте ici le шieux representes. Р:1гп1i les
g·roupeшents herbaces d'Ozren, le plus frequent et оссuрап1. ]<) plнs
de surface aux paturages est le groupement herbace S<'c, 1юг sa
composition et par son ecologie tres voisin de l'associa1ioп Роёt;о
Molinerii - Plantaginetum carinatae, decrite aux serpN11.iпes de
ZlatiЬor (Мше Z. Pavlovic, 1948) et dont il n'est qu'нп 1ур<' J'loristiquement apauvri.
Les forets de Pins de cette partie d'Ozreп (Pinetnm 11iy1·11e
ericosum, Pinetum nigгae sesleгiosum) sont tres scmbl:1bl11 s :щх
forets de Pins Laricio de ZlatiЬor, avec cette diffcгeпc<' <рн· Jt!cJ
premieres sont plus xerophiles, le Рiп silvcstre ne s'y p1·(,cH'J1ta11t
jamais, tandis qu'il est presque toujюurs pгcsent dш1s les Joгets
de Pins de ZlatiЬoг.
La flore d'Ozren, comparee aux flores de ZlatЉor et des ,ш
tгеs massifs serpentiпeux de la Serble, est пettement Ыеn рЈш; р:111···
vге en plantes propreшent serpentinicoles, Mise а рагt Ilalo1·s71a
Sendtneгi D о r f l,, espece endeшique serpeпtiпicolc i111po1·1111111\
il parait que les autres especes vraiment serpe11ti11icoles, c1·i]( 1:: l!(ш1,
l'existence est liee exclusivement aux substrats sеrреп111нч1х, tн:
sont pas representees daпs la flore d'Ozren. Les sсгр1ч1111101111)грlю
sеs, c'est-a-dire les vaгietes, et les forшes гesultaпt 1Јс l'l\!'{'l)l)H)(J,cttion de l'espece aux conditions d'existence suг Јн SPJ'p1•11ti1н·, н1шt Је
шieux representees. Paгmi elles, les plus iт1ю1·111111
1111 ccJles
qui jusqu'a preseпt n'ont ete trouvees qщ• S\11' li•ti t!P!'JH'!\\.IJJ('S de
ZlatiЬor et qui ont pu etre considerees со1ШП(' fопш
]щ•аl1•;;, Telles
soпt: Potentilla hirta L. var. zlatiЬoгcnsis N о v 11 k, ( '.•1•m,tl11ni moesiacum F r i v. f. serpentini N о v а k, На·11и1и·11/и:1 1111111(11'1111:1 W i 11 d.
f. scгpentini N о v а k, Alyssum rn.ш·alc W. 1(, 1·, Uci1·!11•11lmchianum
N у .:t r а d у.
Dc scгpcпtiпomorphoses ayan1. ш1 plнs ~(1'11шЈ ш·t'·нl! on trouvc
а Оzгсп: Pof;entilla austгalis Кг а:'\ 11 11 sнр. Ма/,утщ (ВогЬ.) N ov а k, St:acl1.ys 1·ecta L. ssp. Baldacci, vш'. c/1,1·ysoplt<m (P1шt:ic) Hayek,

Flore serpentinicole d'Ozren
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Asplenium Adiantum nigrum L. ssp. serpentini Н е u f 1., Scleranthus dichotomus S с h u r. var. serpentini (Beck) В о r n.
De meme un certain nombre de compagnes, caracteristiques
des terrains serpentineux, sont presentes а Ozren; telles sont: Verbascum bosnense К. Ма 1 у, Carduus carduelis К. Ма l у, Lasiagrostis colorata А d а m.
Lilium aIЬanicum G r i s. est particulierement interessant au
point de vue de sa distriЬution geograpblque. Се Lys croit dans les
hautes montagnes de l'AlЬanie et de la Macedonie а l'ouest de Vardar, tandis qu' au Montenegro il ne se rencontre que dans les terrains montagneux limitrophes de l' AlЬanie. En Serble il ne se trouve nulle part, il у est remplace par sa гасе orientale Lilium Ј ankae. D'apres les affirmations de Kosanin et de Rudski, on rencontre le Lilium alЬanicum dans les montagnes de l'Ancienne Serble,
а savoir: а Pastrik, Sar-Planina, Osljak et aux monts Rozaj (Zljeb,
Dzora, Beleg). Kosanin considere la chaine des monts Prokletije
jнsqu'a la Mokra Gora comme la limite Nord de l'areal compact
d.e cette espece. Mais le Lilium alЬanicum G r i s. croit aussi а
Ozren, qui est situe Ьien au nord de cette chaine. П se presente
tres frequemment et en abondance dans les prairies montagneuses
de la region des forets de Pins, aux altitudes de 1200 а 1500 m. La
montagne Ozren serait par consequent le point le plus septentrional de l'areal du Lilium alЬanicum G r i s. en Ancienne Serble et
aux Balkans en general.
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ВИЛОТИЈЕ БЛЕЧИЋ

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ФЛОРЕ

СЕВЕРНЕ ЦРНЕ

ГОРЕ

Црна Гора у флористичком погледу није довољно испитана.
Ово нарочито важ:и за њене северне I<рајеве, а посебно за ка
н.оне Таре и Пиве. Од свих ботаничара који су обрађивали флору
Црне Горе, као што су Панчиh, G. Beck, Baldacci, Ј. Pantoczek,

Ј. Szyszyloviz, Rohlena, Адамовиh, Черњавски и други, највише
података о флори Пиве дао је

Rohlena;

док је остали ботаничари

чак и не помињу.

Ово ме је побудило да детаљније испитам флору и вегета
1949 год. до августа

цију долине реке Пиве. У времену од јула

1951

год. у четири маха по месец дана испитивао сам и сакупљао

1\татеријал из поменуте области. Међу прикупљеним флористич

ЕИм материјалом, који је сада у обради, нашао сам неколико
биљних врста, варијетета и форми, које до сада нису биле по
знате за Црну Гору. Веhина од њих су ендемити Балканског По
луострва, а једна је и нова врста. Између осталих на овом ме

сту потребно је навести сл'едеhе као најинтересантније:
Alyssum saxatile L. ssp. Arduini Fritsch. На субалписким па
шњацима у планини Леденици. (Шљемена
сине).

Dianthus

Fгeynii

1750

м надморске ви

Vand. На субалписким пашњацима
1700). Beck га наводи само за

нини Кручици (Суви Бор

на пла
Прењ и

Чврсницу.

Edraianthus Dinaricus Wettst.

На сувим субалписким пашња

цима Леденице (Суви До 1651). По
је био познат само на Мосору.

Wettsteinu

и

Becku

до сада

EupЬ.orbla Pancicii Beck. У литицама кречњачких кањона
Пиве око 800 м надморске висине, близу села Сељана.

Euphorbla subhastata Vis. et Panc.

У шибљаку и камењару

око реке Комарнице испод села Рудинца,
села Борковиhа и Дубљевиhа.

Primula acaulis

НШ.

f. caulescens Koch.

и у странама испод

Из розете избиј а једно

или два цветна С'габла до 20 см висока, која се завршавају са
15-20 цветова на дугачким петељкама, а сем тога јављају се
цветови из саме розете. На пропланцима букове шуме близу
Пивског манастира.
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Viola mirabilis L. У храстовој и буковој шуми
950 м висине.
Viola hirta L. У шибљаку близу села Сељана

око

у кањону Пиве

и око се.па Бу

ковца.

Melampyrum silvaticum L. ssp.

transilvaпicum Sс]ш1'. У смр

чевој шуми у Леденици (Суви До 1650).
Clematis recta L. f. loпgicaulis. У кањону Пиве у храстовој и
буковој шуми доста честа.

Polygala major Jacq. var.

bosпiaca

Chod.

На шуме1п1м 11ро

ш1анцима и субалписким пашњацима у планини Голији (lVlpaмop 1650 м).
Pruпus Pseudoarmeпiaca Heldr. et Sart. У 111иG.љ1шу 1111 11ю

ници храстове и букове шуме на Равном. (Лисина и

1350
пл.

Нрда

l ':Yi\ii

м).

·

Daphne Cneorum L. На субалписким пашњацима
1859.
Aпgelica illyrica К, Maly. На влажним меетимн

Љ·N·ници
рнј

реке

Комарнице испод села Безуја.

Hypochoeris maculata L. var. Koritnicensis

Нау.

пашњацима у Леденици планини (Цртова Ластва

Stachys serblca

Ра

n

с.

По

сувим местима,

1lн 1щм(·ни·гим
1ВОО

11111(,љн

11

111,0

путева у Сељанима, Горанску, Закамену, Стоцу, ,1\олн·111 .110 ни
сине од 1300 м, на пр. испод Цртовог дола.
Панчи!i у флори Кнежевине Србије наводи ј(' ('!\МО у /\,Нl'К
синачкој и Кња:жевачкој нахији. Hayek у Ргосlгошш, Љ,1·щ• J'c-

ninsulae

Balcaпicae наводи је за Србију и Тесалију, а 111,·ннщ се

на Потперу. Међутим, Потпера у свом раду "Bei1.i·щ.( ,щ 1k11 V<'getatioпsverbliltnissen von Sudbtilgarien (Оstгн пн •1i1·11) ''
111шоди
да

расте

"у

светлим

храстQвим шумама,

на сувом

11

1м.

•г.ну,

северно од Хаскова", које се налази у Бугарској, ·1·1·

! l11y1•k,,oв
1ю1·1н•1111ш. H1•ck

навод за Тесалију највероватније штампарска
V. Mannagetta наводи је само за Србију. Адамониl1 .ЈР

балканске ендемите, који су искључиво ограт1и 1 1('ЈЈ!1 1111

тј:1 у
Ј ,11.111«ш

ско Полуострво, са аре.алом: Србија, Грчка, АлG:11шја !1 Мl\!<t.'/\О

нија. Отуда је интересантно напоменути на основу 1 11·1·11 Ј1• А;џ1мови!i закључио да се St. serblca налази у Гр,11<0ј 11 /\лСi:ш11ји,
кад је Wettstein, Maгkgгaf, Hayek и Кошанин не 11:1111щ1· у фнори
Албаније. Halacsy је такође не наводи за Грчку.
К.

Maly

у Источној

саопштио ми је да је

St. serblca нal)('ll:t 11:1 ,1\11:t Ml!C'lЋ
St. seгblca дш1щ· 11·и·лсда
Босна и Херцеговинн, l lp11a 1'ора и

Босни. Према томе ареал

овако: Србија, Македонија,
Бугарска.

Stacthys

seгblca свакако спада у наше прогр(•сн11111• <·1щсмите,

јер се њен ареал шири. Тако на пр. у Пиви, ГД(' ct• ОЈНI, у току
неколико година откако је пронађена, прошири.на :щу·~има,iући
све већи простор. Пошто она у Пиви расте у шиб.11,:шу, око усева
или у самим усевима и око путева, дакле у рејооу 1ншосредноr

утицаја човека, то се њено данашње нагло ширење у овом крају
може приписати утицају антропогених фактора.
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Осим горе набројаних биљака за које до сада није било по
знато да расту у Црној Гори, нашао сам једну врсту Daphne.
Ради јасне оријентације и утврђивања сакупљени материјал од
Daplшe поднео сам К. Maly-y, кустосу Државног музеја у Са

рајеву и П. Черњавском, проф. Шумарског факултета у Београду.

Maly је сма
трао такође новом врстом, само са примедбом да се провери на
више материјала. Прихватио сам савет К. Maly-a и у току про
лећа и лета 1951 год. сакупио сам већу количину материјала из
кањона Пиве и планине Леденице. Сви примерци из кањона
Пиве припадају новој специји, а из Леденице (1700 м) припадају
Daphne oleoides Schreb. и јасно се међу собом разликују. Биљку
сам назвао по К. Maly-y, бив. кустосу Држ. музеја у Сарајеву и
одличном познаваоцу флоре Босне и Херцеговине.
Чер:њавски се сагласио да је то нова врста, а К.

Сл.

V.

1 Daphne malyana
1 е с i 6. Гран

В

чица са лишhем и ли

Сл.

2. -

Daphne mlayana V. В 1 ес i с.
лишhа. Foгmes foliaiгes.

-

Облици

- Rameau avec feuilles et
avec cica tгices foliai1·es.
сним шкиљцима.

Daphne MaLyana V. BLec. sp.

п.

Fructiculus nanus, decumbens. Rami et ramuli numerosi, breves, tortuosi, cicatriЬus foliorum tuberculati, perfecte glabri; cortice
cinereo vel bruneorubro (fig. 1). Folia parva, spatulata, in petiolнm
atenuata, oЬtusa, raro apice denticнlata, supra enervia, suЬtus glauca, non alЬo-punctata, suЬtus sparse adpressepilosa vel ·subglabra,
supra viridia, lucida, coriacea, semper virentia, marginulata (fig. 2).
Capitula .uniflora, raro Ьiflora. Flores sessiles, raro breve petiolati, alЬi, odori (fig. 3). Receptaculum cilindricum, pilosum vel
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&ubglabrum, non inflatum. Sepala ovata, acuta vel lanceolata, receptaculo dimidio breviora vel aequilonga. Ovarium sericeum vel
subglabrum. Stigma sessilia, puberula. Васса sicca, ovoidea, viridis,
praecox matura.
Fructiculus 5-10-30 cm. altus. Folia 15-18 mm. longa, 6 mm.
lata. Flores 15-20 mm. longi. Floret aprili.
In fauce fl. Piva ad rupes calcareos prope pagorum Seljani, Rudinice, Bezuje et Mratinje.

Сл.

3. -

Daphne malyana V.
- Цвет.
Fleur.

В

l

е с

i

с.

'Упоређењем са хербарским материјалом Ботаничког завода
'Универзитета у Београду у коме се налазе примерци од D. oleo-

ides Schreb. и D. jasminea S. S. из Грчке, као и са примерцима из
:Македоније и Србије (за D. oleoides) и са сликама у Florae Graecae prodromus и Icones florae germanicae, јасно се разликују
l\Юји примерци од примерака D.
S. из Грчке, као и од примерака
није по следеhим карактерима:

Daphne oleoides
Sch1·eb.
Rami longi, puberнli
vel densel tomentosi.
Folia oЫonge-spatu
lata, basi atenuata,
acutiuscula, semper virentia, tomentosa.

oleoides Schreb. и D. jasminea S.
D. oleoides из Србије и Македо

D. jasminea S. S.

D. Malyana

toт

Rami brevissimi, toT··
tuosi, glab1·i.

Folia parva, oЫon_ge
obovata,
semper
virentia, mucronuIata.

Folia parva, spatulata vel о Ыonge-spa
tulata, oЬtusa, apice raro denticulata, semper virentia, suЬtus adpres-sepilosa vel subglabra,
marginatula.

Rami bтevissimi,
tuosi, glabri.
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Сл.

4. -

Једно од станишта

Daphne malyana. malyana.

Une des stations de Daphne

tv

сл
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Capitula terminalia,
ebracteata, 3-5 flora. Flores alЬi, sessiles, dense puberuLi usque ad sericei vel dense-tomentosi.

Flores 2, terminales,
sessiles,
pulchre
purpurescentes.

Flores 1, raro 2, sesisiles vel breve petiolati, alЬi, odori.

Ovarium adpresse pilosum vel sericeum

Ovarium glabrum

Ovarium
sericeum
vel subglabrum.

Сл.

5. -

Daphne malyana V.

В

l

ес

i

с.

-

Habltus.
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Daphne Malyana морфолошки је ближа D. jasminea, него
другим двема D. oleoides Schreb. ssp. glandulosa Beтtol. и D. alpina
L., са којима се ареалски поклапа. Ареал и станИЈllте D. Malyana
су врло карактеристични. Они се налазе изоловано на северу и
удаљени од ареала

D. jasminea,

на кречњачким литицама

ка

њона Пиве, на висини од 650-850 метара (сл. 4 и 5).
Овако изолован и узан ареал као и само станиште говори у
прилог уског ендемизма D. Malyana, а осим тога одговара усло
вима за

склониште

На крају

реликата.

рада сматрам за дужност да се захвалим
професору Љ. Глишиhу, управнику Ботаничког завода Универзи
тета у Београду на савету при обради материјала, и Милораду
Јанковиhу,

овога

асисенту Бот.

завода на изради цртежа за

Daphne

Malyana.
Бот. завод Универзитета
Београд, децембра

1951

г.
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Vnlotije Blecic

Resume
V. BLECIC
CONTRIВUTION А

LA CONNAISSANCE DE LA FLORE
DU MONTENEGRO DU NORD

Plusieurs especes, varietes et formes vegetales, inconnues jusqu'a
present dans le Montenegro, ont ete trouvees par l'auteur dans le
cafio11 de la Piva, qui est par co11sequa11t une localite nouvelle pour
ces plantes, а savoir:
Alyssum saxatile L. ssp. Arduini F r i t s с h, Dianthus Freyn,ii
V а n d., Edraiantlius Dinaгicus W е t t s t., EuphorЬia Pancicii
В ес k, EuphorЬia suЫiastata V ј_ s. et Ра n с., Prirmiila асаи/Лs
Н i 11. f. caulescens Ко с h, Voila miraЬillis L., Voiia hi1,ta L., MeIampyrum silvaticum L. ssp. transsilvanicum S с h u r., Clematis
recta L. f. Iongicauiis, Stachys serЬica Panc.
La plupart de ces plantes so11t endemiques pour la Peninsule
Balkanique. U11e espece nouvelle se trouve parmi elles: c'est Daphne
Malyana V. В l е 12. sp. n. Dans le texte, une diagnose differencielle
est don11ee pour elle en latin et son areal est i11scrit sur la carte
accompagnant la commu11ication.

.. ,, '_,,

t\

У

Плсчиh: Флора северне Црне Горе
Нlei':ic: Flore du Montenegro du Noгd

...

Daphne
oleoides
ssp. glandulosa

11

Daphne
jasminea

111

Oaphne
alpina

IV Daphne
malyaпJ

~

ј·,нн,шш Природњачког музеја српске земље, Серија Б, књ.

Jщ1kfl11 с!џ

5-6, 1953.
Museum d' Histoiгe Naturelle du Рау::; serbe, seгie Б. Livгe 5-6, 1953.
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РАДИВОЈЕ Ж. МАРИНОВИЋ

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ВЕГЕТАЦИЈЕ НЕГОТИНСКОГ РИТА~'

Увод
У последње се време све више проучава вегетација наших
крајева. О многим нашим пределима постоје одличне и веома
опсежне студије. Међутим има извесних крајева у нашој земљи
чиЈа је вегетација врло мало или нимало обрађивана. Такав је
случај са ритовима Неготинске Низије.
Да би се дао известан допринос упознавању њихове вегета

ције ја сам по савету професора д-р Недељка Кошанина преузео
опис вегетације Неготинског Рита. Исушивање рита је решено и
за најкраће време биће спроведено у дело. Тиме се добија ве
лика површина земљишта подесна за искоришћавање, али у
исто време, због уништавања главних легла комарца малари
чара, решава се и важно здравствено питање које је од увек
било једна од болних тачака Неготина и његове непосредне око

лине.

;

Али исто тако после уклањања главног -извора за пуњење

рита водом, тј. Јасеничке Реке, јер је то једна од првих мера
која се преузима при исушивању рита, за најкраће време изме
ниhе се из основа вегетација рита. Зато сваки и најмањи до

принос за упознавање његове вегетације није без значаја. Да би се
добио преглед вегетације као целине једним су делом дати описи
шrавних т,ерена који се налазе на ободу рита.

Положај и границе
Неготински Рит налази се у југозападном делу Неготинске
Низије. Његово је пространство знатно и заједно са плавним те

ренима заузима скоро половину низије. Почев од бадњевског
пута рит се пружа у југоисточном правцу и допире до подно:жја

*

Рит је исушен и сад је највеhим делом под културама. Једино су
у риту званом Ведрина остали извесни делови још неискоришhени за
биљне културе. Овај је рад завршен раније док рит није био исушен.

-----------------------------•ЖЈТ!
'1 '

'1
'i
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Костиног Брда и Тројица. Одатле, пошто је направио један ве
лики завијутак, скреhе према северу и допире до железничке

пруге Неготин-Кобишница. У великом луку, између оба крака,
налази се издвојени део рита који се зове Ведрина.

Са западне и јужне стране рит ограничавају брежуљци Бад
њево, Буково, Братујевац, Костино Брдо и Тројице. Све су то ни
ске косе чија надморска висина не прелази 270 метара. На север
ној и источној страни рит није јасно ограничен веh се преко вла
)Ених терена спаја са културним подручјем низије.

Постанак и хидрографија

Неготински рит постао је од једног дела напуштеног дунав
ског меандра. Његова је подлога саграђена од леса и другог гли
новитог материјала који је тешко пропустљив за воду и тако је
омогуhено стагнирање и одржавање стајаhе воде.

Али за његово даље одржавање је од основног значаја вода
којом се пуни. Вода је разног порекла: киша, подземни извори
у риту и неколико притока. Најважнија је притока Јасеничка
Река. Јасеничка Река извире испод Дели Јована и у низију улази
северно од села Видровца. Она у низији, због ма.пог пада и не
уређеног корита, прави многобројне окуке и рукавце, па се за
падно од Неготина улива у рит. Река при улазу у рит рачва се
у неколико рукаваца. Ушавши у рит вода Јасеничке Реке раз
лива се па се тако и сам ток реке кроз рит губи. Из рита вода
истиче Јасеничком Реком која се улива у Дунав одмах изнад
ушhа Тимока. При изласку из рита и при највећем водостају

Јасеничка Река има мање воде него при ушћу у рит.
У пролеhе за време топљења снега и бујних киша и с јесени
за време јесењих киша, ова река доноси риту врло велике ко
личине воде. Количина воде у то доба мо:же достићи и 200 куб
них метара у

мање воде,

200

секунди.

до

30()

За време лета река доноси риту много

литара у секунди. Често и та количина не

доспева, јер се пре тога употребљава за наводњавање и зали
вање башта при самоме њеном улазу у низију, код села Вид
ровца, тако да јој корито остаје суво.
У рит се уливају и неколико мањих поточића који се сли

вају са околних брежуљака који се налазе на западној и јуж
ној страни рита. Ове воде стално утичу у рит и њихова коли

чина износи неколико стотина литара у секунди. Један од так
вих, веhих поточиhа, је Братујевачки поток и он се у рит улива
са западне · стране. Подземни извори, којих у самом риту има,

дају мало али стално воде. За пуњење рита водом од значаја су
пролеhње и јесење кише.
Стање воде у риту се у току године мења. Највеhе је у рано
пролеhе, а то је доба пролеhњих киша и наглог притицаја воде
Јасеничком Реком. У то је време прилив воде и са других страна
највеhи. Тада је водом испуњен цео рит и његова просечна ду-
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бина износи 1 метар. У вировима, којих нарочито има у делу
рита који се зове Ведрина, дубина воде у то време износи више
од 2 метра. Овакво стање воде остаје до средине марта а некад
и до половине априла. Тада веh почиње опадање воде. То је време
кад почне опадање воде у Ј асеничкој

Реци и осталим

мањим

притокама, престанак кишне периоде и, због повишене

темпе

ратуре ваздуха, увеhање испаравања воде. У лето, месеца јула
и августа,

велики део

рита

је исушен и вода се

тада

одржава

само у окнима, вировима и вештачки ископаним рупама. С је
сени, са почетком јесење кишне периоде, рит се опет почиње да
:пуни и у зиму је сав испуњен водом и тада његова просечна ду

бина износи

80

Количина

сантиметара.
воде

не

дости:же

сваке

године свој

максимум

у

исто време. То се исто односи и на минимум.
Температура воде у риту је доста различита. На местима где
нема

притока

и

подземних

извора,

а

вода

стагнира,

темпера

тура воде износи Б:ОЛИI<о и температура ваздуха. Таква су места
Болдино

Окно, Чаирска Чистина и неколико узаних појасева
слободне водене површине у делу рита који се зове Ведрина.

Јула месеца у 12 часова температура ваздуха износила је 28° С
а воде 27-28° С. На местима где постоји извесно притицање и
отицање воде јавља се разлика између температуре ваздуха и

воде за

4-5°

С. Иако је струјање често веома слабо, ипак је до

вољно да изазове

разлику у

температури воде

између

делова

рита где постоји притицање ,и отицање воде и оних делова и где
не постоји, јер вода кој.а се креhе теже се загрева од оне која

стагнира. Тако температура воде Великог Брода и Малог Брода,
а то су места где постоји слабо струјање воде, августа у подне

износила је
износила је

24° С, док
29° С.

температура ваздуха, мерена у исто време,

Међутим температура воде где се уливају у рит притоке као
и тамо где се налазе подземни извори, знатно је мања од тем

пературе ваздуха. Температура воде на таквим местима месеца

јула у подне износила је 18° С а температура ваздуха мерена у
0
исто време износила је ЗО С. Знатно нижу температуру од ваз-·
духа има вода којом је натопљен тресет дела рита који се зове

Ведрина. Та је вода хладна и усред лета кад температура ваз

духа износи око ЗО

0

С, њена температура износи

15°

С. Разлика

у температури ствара и разлике у количини апсорбованих га

сова. Топлија вода, дакле она која стагнира, садржи мању ко
ЈIИчину гасова док хладнија више.

Такви температурни односи воде су један од важних фак
тора за вегетацију рита.

Вода у риту богата је разним партикулама које су неорган
ске или органске природе. Такви делиhи често у маси лебде у
поди. Неорганских има у веhој количини за време кишних се
:юна кад их набујале притоке спирају са околних брда и наносе
у рит. Такви се делиhи после кратког времена сталоже. Парти1<уле органске природе највеhим су де.лом биљног порекла. По-
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стале су од биљака које расту у риту и чији делови по завр
шетку развића падају у воду. Кад доспу у воду они се дејством
микрооорганизама разлажу, стварају се партикуле које муте
воду. Делићи касније постепено падају на дно и тако се ствара

биљни детритус којим је рит веома богат. Нарочито се велика
количина биљних отпадака налази у Болдином Окну. Вода тога
окна је веома мутна и има жућкасто мрку боју.

Величина и делови

Површина Неготинског Рита износи око 1000 хектара. Он је
неправилног облика и дели се на: Велики Рит, Мали Рит, Кри

вају (Криво блато) и Ведрину. Прва три дела су у вези, комуни
цирају међу собом и чине целину, док је четврти део, Ведрина,
од њих издвојен.

Велики Рит је по површини највеhи и простире се у правцу
северозапад југоисток. Он почиње од бадњевског па иде све до
мокрањског пута. Његова највеhа дужина износи око 4700 метара
а највећа ширина око

1000

метара. У њему се налазе два места

са слободном воденом површином и која нису зарасла барском
вегетацијом: Велики Брод и Мали Брод. Оба се налазе у непо

средњој близини мокрањског пута.
Мали Рит почиње од мокрањског пута, у почетку се про
стире у југоисточном правцу, затим. прави једну овеhу н.:ривину
и најзад скреће према северу. Од места скретања према северу

почиње Криваја која допире све до железничке пруге Неготин·
Кобишница. Уздужна оса Малог Рита износи око 1800 метара а
Криваје око 3000 метара; попречна оса Малог Рита износи око

7~0

метара а Криваје око

1000

метара.

Ведрина је изолована и не стоји у непосредној вези са три

претходна дела рита. Она се пружа у правцу север-југ. Њена
уздужна оса износи око 2200 а попречна око 900 метара. У Ве
дрини се налазе два места која су са слободном воденом повр
шином: Болдино Окно и Чаирска Чистина (Чаир). У Ведрини је
образована Једна врста тресетне формације која на неким ме

стима може имати знатну дебљину.
Само Велики Брод, Мали Брод, Болдино Окно и Чаирска Чи
стина данас претстављају слободну водену П<?вршину необраслу

барским биљкама. Сав остали део рита зарастао је макрофит
ском вегетацијом. И поменути делови брзо би обрасли вегетаци
јом да нису у близини људских насеља. Чаирска Чистина се одр-
жава на тај начин што у доба кад је вода плитка чобани туда

проводе стоку на пашу, сток\а гази таква места, образују се
утапкане стазе и пролази па је туда онемогуhено развиће ви
ших биљака. На осталим местима мештани секу трску, од ње
праве лесе и нарочите направе за хватање риба тако зване "ко

ћеце" које умеће у лесе са места на место. Лесе заједно са "ко
ћецима" стављају у воду и свуда око постављених леса укла-
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њају биљке па се на тај начин одржава слободна водена повр
шина

поменутих

делова

рита.

Тресетна формација Ведрине
Тресет је образован само у Ведрини и он не почиње од са
мог њеног обода. На ободу се налази једна зона широка 30-40
метара, 1щ неким је местима и 80, у којој није образован тресет.
Зона је испуњена водом и с пролеhа и јесени њена дубина из
носи 1 метар, а у вировима, којих има доста у тој зони, и преко

2

метра.

Дебљина тресета није у целој Ведрини иста. Највеhа је у
јужном а најмања у северном делу. При образовању тресета
узима удела велики број барских и водених биљака. Од барских
нарочито место заузимају неке врсте Carex који граде густе и
често веома велике хумке. Веома знатног удела при образовању
тресета има и Phragmites communis својим моhно развијеним
ризомима.

Carex elata и С. gracШs граде велике и густе бусенове који
су под водом само кад је Ведрина пуна воде, иначе увек више
или мање вире ван ње. На бусенове 1шо и између њих досш;вају
листови и стабла многих барских и водених биљака. Али у про
леhе и с јесени за време бујних киша заједно са водом у Ведрину

доспевају разне суспендоване честице које могу бити неорган
ске и органске природе. Ведрина је скоро без нагиба па зато на~

дошла вода не отиче нагло одређеним путевима веh се скоро
равномерно разлива и тако плави околни терен. Отпаци који су
постали: од барских и водених биљака Ведрине као и материјал
који је донела вода задржава
се између бусенова поменутих
а исто тако и по њима. Таква врста материјала из године
у годину све се више гомила и граде се наслаге. Како се на истим
местима налази и трска, Phragmites communis, она својим моhно

Carex

развијеним ризомима везује доспели материјал између бусенова
Carex, па се на тај начин још више убрза процес образовања тре
сетне формације.
Вегетација Рита

Неготински: Рит се налази у последњем стадијуму развиhа
једне стајаhе воде. Сем малог броја места где се макрофитска ве
гетација вештачки уклања, он је сав под вегетацијом. Вегетацију
чине барске и водене биљке, али су барске много бујније разви
јене и разноврсније и оне дају фи:зиогномију вегетацији рита.

Велики Рит

Најраспрострањенија биљка овог дела рита је Phragmites
На ободу је ређа и нижа, али идуhи дубље она је све

communis.
3

гласник:

Природњачког

музеја

српске

земље
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гушhа и виша. У унутрашњем делу рита има примерака који су

високи до 4 метра. Остале хелофите су релативно слабије раз
вијене. Тако Typha angustiofilia и Т. latifolia, сем у близини мок~
рањског пута, граде, слабо збивене групе. Овакво збијене група
ције од Т. angustifolia и Т. latifolia у близини мокрањског пута
настале су под утицајем човека, јер се на таквим местима сече
и уклања трска коју мештани употребљавају за разне потребе
док се Турhэ. не сече у толикој мери. На многим се местима на
лазе више или мање збијене групације Scirpus laouster.
Ипак таквом се вегетацијом карактерише источна и јужна
страна Великог Рита. Она је бујна, али са друге стране број
биљних групација и број биљних врста мали је. Међутим у се
верном делу, поред бадњевског пута, као и у западном, дуж па

дина граничних коса, трска је ређа. На овим је местима и вода
плиhа. На тим странама рита, тј. северној и западној, земљиште
је трошно и растресито. Овакво земљиште, које је састављено од
ситних

партикула,

вестан број

сносе

у

рит

воде

за

време

кише

као

мањих поточиhа који извиру на околним

и

из

косама.

На неколико места наслаге земљишта настале услед плављења
врло су добро развијене и дубоко су зашле у рит. Најдубље су
зашле оне које се налазе у близини Јотиhевог Врела. Мада је те

рен на тим странама са извесним нагибом, нарочито западној, он
је у току целе вегетационе периоде влажан јер

га непрестано

натапају воде из поменутих извора. Вода ових извора је при
метно хладнија од воде рита.
На тим странама, тј. западној и северној, налази се већи

број биљних врста а исто тако је разноврсније и њихово групи
сање. Флористичка и фитоценолошка разноврсност је у вези са
условима који су ту нешто другојачи него на источној и јужној
страни. На западној страни налазе се веhе групе Equisetum palustre и Е. telmateia. Врло добро, скоро у маси, ови су еквизетуми
развијени на земљишту које је растресито, трошно, влажно и са

извесtним

нагибом.

Влажност

настаје

услед

тога што

се зем

љиште натапа водом поточиhа који извиру на околним косама.

На тим се истим странама налазе и друге биљке, многе од
њих залазе дубоко у рит и тамо се мешају са Phragmites com-

munis, Typha latifolia

и Т.

angustifolia.

На таквим местима расту

следеhе биљке:

Sparganium ramosum *
Acorus Calamus
Schoenoplectus Tabernaemontani
Glyceria aquatica
Rumex hydrolapathum
Sagittaria sagittifolia
Alisma Plantago
*
баште.

Sium latifolium
Solanum Dulcamara
Lythrum Salicaria
Convolvulus sepium
Butomus umbellatus
Caltha palustris
Roripa amphiЬia
Oenanthe aquatica

Многе биљке, нарочито ливадске, одредио је Т. Сошка, инеп.

Бот.
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У Великом Риту

формиране су

разне

фације

асоцијације

Scirpeto-Phragmitetum. На источној страни јасно је формирана
Seirpeto-Phragmitetum phragmitosum, док на северној, а нарочито
западној, поред тога налазе се и фрагменти Scirpeto-Phragmitetum
typhosum и Scirpeto-Phragmitetum schoenoplectosum. Друга је
заступљена у деловима рита где је вода дубља.
У састав вегетације Великог Рита узима извесног удела бар
ско шибље и дрвеhе. Ове биљке расту на ободу и претстављају
једну од етапа у формирању ритске шуме. Заступљене су сле-

деће биљке:

·
ViЬurnum

Opulus
Cornus sanguinea
Corylus Avellana
Ulmus campestris
U. effusa

Salix аЉа
S. fragilis
S. cinerea
Populus аЉа
Р. nigra
Alnus glutinosa
Нарочито су обилно

ове биљке развијене између

бадњев

ског пута и Јотиhевог Врела. Ту граде појас чија ширина на не

ким местима износи 40-50 метара. Нарочито је обилно разви
јена Salix аЉа и она даје физиономију формираној шумици. На
два места Salix аЉа и S. cinerea, продиру у рит и до 200 метара
где граде врбак који има облик клина. Велики број бочних грана

ових врба полегле су у правцу у коме врбак продире у рит. По
легле гране затрпане су песком и муљем јер се изнад тога места

сливају у рит воде неколико поточиhа који извиру на околним

косама. С пролећа и с јесени набујали потоци спирају земљиште
са околних коса, сносе у рит Jti тако изазивају повијање и затр

павање бочних грана Salix аЉа и S. cinerea. Из таквих грана
развијају се нове биљке чије делове наредних година вода опе'г
повија и затрпа муљем и песком. У овом случају вода је један
од важних фактора за продирање врбака у унутрашњост рита.
Добро развијени врбаци налазе се и при ушhу Јасеничке
Реке у рит. На таквим су местима обилно развијене Salix аЉа
и S. fragilis.
Између дрвенастих биљщш формиране шумице, а нарочито
где су сечом проређене, развијене су многе зељасте биљке. На
таквим

се

местима налазе:

Roripa amphiЬia
Oenanthe aquatica
Glyceria plicata
Galium palustre

Stachys palustris
Taraxacum officinale
Althaea officinalis

Водене биљке су знатно слабије развијене него 'барске и ве
hином су измешане са њима. Једино у Великом и Малом Броду
нису измешане и граде затворене групације. У Великом риту

налазе се следеће водене биљке:
з•
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Nuphar luteum
Castalia аЉа
Nymphoides peltata
Ranunculus paucistamineus
Potamogeton crispus
Р. lucens
Р. natans
Р. fluitans

Ceratophyllum demersum
Salvinia natans
Hydrocharis Morsus ranae
Utricularia vulgaris
Lemna trisulca
L. minor
Riccia fluitans

Водене биљке претстављају фрагменте асоцијација које при
падају свези

Potamion

eurosЉiricum. За развиhе многих водених

биљака садањи хидрографски услови нису повољни.

Међутим

у раније доба, кад су услови били подеснији, оне су биле много
развијеније и претстављале су важан фактор у зарастању рита.

Највеhе пространство има

Он у Великом и

Nuphar luteum.

Maлoivr Броду гради збијене групације, али је такође чест на ме
стима где је трска ређа а вода има знатну дубину.

natans

Potamogeton

је знатно ређи него претходни, изузев у јарковима и ро

вовима где се налази у маси.

demersus

Nymphoides peltata, Ceratophyllum
Potamogeton fluitans развијени су углавном на ме

и

стима где се Братујевачки поток улива у рит. Веома је честа и

Salvinia natans. Она је распрострањена
је са Phragmites communis и налази се
местима

где

густа

трска

гради хлад

у целоме риту, измешана

у великоме броју како на
а тако

исто

где је

трска

ретка па су таква места добро осветљена. Hydrocharis morsus
ranae је знатно ређи. И ова је биљка измешана са трском само
што је неједнако распоређена. Где је трска ретка налази се у

великом броју и такви су примерци међу собом спојени стола
нима а

у току лета на њима се налазе многобројни цветови.

Utricularia vulgaris је малобрdјнија и налази се једино у
ком Броду. Riccia fluitans развијена је у деловима рита

Вели
у које

притиче вода подземних извора и која је релативно хладна.

За време лета, кад вода знатним делом опадне а често пот
пуно нестане, знатно се смањи број водених биљака. Тада у му
љевитој подлози или плиткој води налазе се само остаци елоде

идеа док нимфоидеа и лемноидеа продужавају са
и

под тако

промењеним и неподесним

условима

за

вегетацијом
развитак

во

дених биљака.
У састав вегетације Великог Рита улазе и асоцијације које

припадају свези

Magnocaricion elatea.

Sciгpeto-Phragmitetum

биљне' заједнице преко

и

земљиш·ге

Оне се обично налазе иза
на

коме

су

развијене

ове

године дуго остаје под водом. Тако

с

пролеhа кад је рит пун воде, она се из њега разлива, плави околни
терен и тада њена дубина износи

60-80

сантиметара. Под водом

остаје до половине марта а некад и дуже. Слично је стање и у је
сен кад почну јесење кише. Али и кад нису под водом ови се те-
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ЈН'НИ одликују високим нивоом подземне воде. Иза зоне коју граде
(ЈИљке заједнице Scirpeto-Phragmitei:um налазе се следеhе биљке:

Carex gracilis
С. acutiformis
С. elata
С. distans
С. hirta
Galium palustre
Stachys palustris
Symphytum officinale

Glyceria plicata
Roripa amphiЬia
R. prolifera
Lychnis Flos cuculi
Scirpus silvaticus
Ј uncus effusus
Роа palustris

Али на западној страни ове биљке залазе дубље у рит и граде

збијене групације. Carex elata и С. acutiformis често се налазе у
великом броју и покривају овеhе површине.

Мали Рит и Криваја
Њихова се вегетација у извесној мери разликује од вегета

ције Великог Рита. Тако водених биљака из групе елодеидеа ско
ро нема ниједне а од нимфоидеа налазе се Nuphar luteшn и Castalia аЉа. Па и оне су много слабије развијене, налазе се појединач
но и нигде не граде збијене групације. Што се тиче лемноидеа на
лазе се скоро исте које и у Великом Риту.
Знатно су ослабљене и хелофите, јер су скоро све претстав
љене примерцима који како по порасту тако и по густини изо
стају од оних који расту у Великом Риту. Једна од најраспро
страњених и највеhих биљака Великог Рита, Phragmites communis, у Малом Риту и Криваји знатно је ређа и њена висина

износи

2-2½

метра. Ипак и поред тога хелофите нису тако осла

бљене као што је случај са воденим биљкама.
У Малом Риту и Криваји депресија земљишта у односу на
околни терен је мања него што је случај код Великог Рита. Зато
је вода мање дубине, чак и у доба највеhег водостаја као што
је у пролеhе и јесен. Преко лета ови делови рита, нарочито Кри
ваје, много се пре исуше и у то доба вода остаје само у ископа
ним рововима и рупама које се налазе у њима.

Овакви услови имали су
стање хелофитама,

за последицу њихово

брзо зара

али су исто тако утицали на врсту вегета

ције јер је то отежало па скоро и онемогуhило развитак многих

водених биљака.
Мали Рит и Криваја отступају у погледу вегетације од Ве·

ликог Рита још и тиме што се на њиховом ободу налазе многе
ливадске биљке. Мештани на ивици ових ритова копају канале,
њима одводе воду и тако многа мочварна и забарена места пре

'Гварају у лщзаде. Један од спискова биљака направљен у Ор
ловцу (налази се у Криваји) може прибли:жно да илуструје ве
гетацију таквих места:
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Senecio paludosus
Colchicum autumnale
Plantago major
Leucoium aestivum
Juncus glaucus
Cyperus fuscus
Agrostis stolonifera
Heleocharis palustris
Festuca pratensis
Dactylis glomerata

Thalictrum lucidum
Ranunculus repens
Stellaria aquatica
Brunella vulgaris
Trifolium repens
Potentilla reptans
V eronica Anagallis
V. longifolia
Ajuga reptans
Oenanthe media
Valeriana officinalis
Ведрина

Услови за развитак вегетације у Ведрини друrојачи су и
разликују се од услова у другим деловима рита. У великом
делу Ведрине образована је једна врс'rа тресетне формације која
се као средина за развиh.е биљака разликује од земљишта и
воде. Флора тресета је једноставна и гради је релативно мали
број биљних врста. У делу Ведрине где је образован тресет на;;.
лазе се следеh.е биљке:

Dryopteris Thelypteris
Salix гepens
S. cine1·ea
Alnus glutinosa
Succisa p:ratensis
Typha aнgustifolia
Т. Iatifolia

Orchis latifolia
Epipactis palustris
Cyperus flavescens
Carex acutiformis
С. elata
Phragmites communis

Распростирање ових биљака на тресету Ведрине неравно
мерно је. Тако Salix repens најмногобројнија је у јужном делу
Ведрине.

Њена су

стабла

слабо

граната,

кратка су

и израсла

су у дужину 75-80 сантиметара. Исто пространство имају Carex
acutiformis, С. elata, Epipactis palustris, Orchis latifolia, Dryopteris thelypteris, Succisa pratensis. У јужном се делу налази и веhи
број ведарца која су испуњена водом и у њима расту Typha
angustifolia, Т. latifolia, Carex acutiformis, С. elata, Phragmites
Phrag-юites communis расте и на тресету, само што су
ти примерци ситнији него претходни. Salix cinerea и Alnus glu-

communis.
tinosa

имају оrраниченије распрострањење и налазе се само на
неколико места источног дела Ведрине. Исти је случај и са
Cyperus flavescens. Маховине, којих има само известан број,
распрострањене су свуда по Ведрини.

Ободни део, где се налази вода, такође је зарастао веrета
циј ом коју граде барске и водене биљке. Налазе С€ следеh.е
биљке:

е
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Iris Pseudacorus
Sparganium ramosum
Sium latifolium
Butomus umbellatus
Solanum Dulcamara
Sagittaria sagittifolia
Alisma Plantago

Phragmites communis
Typha angustifolia
Т. latifolia
Acorus Calamus
Schoenoplectus Tabernaemontani
Ranunculus Lingua
Међутим на западној

и источној

страни Ведрине у сас1,ав

ове вегетације улазе и следеће биљке:

Mentha aquatica

Carex gracilis
С. acutiformis
С. elata
С. hirta
С. distans

Rнmex hydrolapathнm

Scirpus silvaticнs
Gratiola officinalis

Ове биљке залазе међу претходне и мешају се са њима или
се пак око њих налазе у' виду појаса. На многим местима доми

нира

Carex gracilis

и покрива овеће површине.

Водене биљке већим делом припадају нимфоидеама, док су

елодеиде слабије заступљене. Налазе се следеће водене биљке:
Ranunculнs

paucistamineus
Nuphar luteum
Castalia аЉа
Potamogeton lucens
Р. crispus
Р. gramineus
Ranunculus paucistamineus

Salviпia nataпs
Utricнlaria vulgaris
Hydrocharis Morsнs
Lemna minor
Lemna trisulca

гаnае

покрива велики део слободне во

дене површине канала и ровова. У каналима у то време налази

се у великој

количини и

Potamogeton lucens. Просечна дубина
1 метар. Potamogeton crispus

воде ровова и канала износила је

налазио се у великом броју у каналима и рововима који се на
лазе на источној

страни Ведрине. Вода канала

и ровова,

због

близине подземних извора, увек је била нешто хладнија од воде
рита.

Castalia

аЉа градила је збијене групације у облику ма

лих острвца чија је површина износила

1-2

квадратна метра.

Честа је била на местима где је вода топла, устајала и преко
лета, због труљења, имала је веома непријатан мирис.

luteum

Nuphar

знатно је ређи и није га било у устајалој и смрдљивој

води. У југозападном делу Ведрине, где је Phragnites communis
био нешто ређи, налазили су се многобројни примерци Utricula-

ria vulgaris.

Она је ту веома граната и било је примерака који

су били дугачки и по

1

метар.
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Плавни терени

Плавни ,терени у Неготинској Низији заузимају велику по

вршину и нарочито су пространи на северној страни -Великог
Рита и Криваје. Земљиште таквих терена преко године дуго је
мочварно, влажно и натопљено водом. То је увек с пролеhа и
у јесен кад је висок водостај рита па се вода из њега разлива,

плави и забарује околно земљиште. Међутим преко лета, кад
је и сам рит великим делом без воде, земљиште је суво, зби

јено и испуцало. У доба дужих суша у њему се јављају бразда
сте пукотине које су око 10 сантиметара дубоке и 5-6 сантиме
тара широке. Под оваквим околностима формирање биљних асо
цијација прекида се па се касније под другојачијим и измење
ним условима наставља ново формирање. Такви простори би
вају врло брзо насељени многим новим биљкама којих дотле
није било.

Али та су места у непосредној близини људских насеља и
човек на њих има огроман утицај. Тако копа канале и њима од
води

воду,

стоку,

подиже

коси,

насипе,

у

току

ђубри земљиште

лета

и друго.

туда

проводи

Под оваквим

и

напаса

условима

измењени су и флора и групације биљака. Beh се налазе многа
места са измењеном вегетацијом која се приметно разликује од
околне вегетације мочварних земљишта. Такве "оазе" у рела
тивно једноставној и монотоној вегетацији плавних терена прет
стављају де.лови познати под именом Сијаље и Ченчила ливада.

Ово су скоро потпуно уливађена места, разликују се флористички
и физиономски од мочварних делова и у састав њихове вегета

ције улази велики број елемената низијских ливада.

ЗАКЉУЧАК
Неготински Рит постао је од једног дела напуштеног дунав
ског меандра. У почетку сви су његови делови (Велики Рит, Мали

Рит, Криваја, Ведрина) били у вези и чинили су целину. Вода је

била дубља и у једно доба свога развитка био је знатним делом
зарастао воденом вегетацијом.

Касније, опадањем нивоа воде, Ведрина се издваја од оста-
лих делова рита и тада се поред водених развија знатан број
барских биљака.
Рит се данас налази у последњем стадијуму развића једне
стајаhе воде и потпуно је зарастао вегетацијом. Вегетацију граде

углавном барске биљке које се јављају у облику збијених фа
ција асоцијације Scirpeto-Phragmitetum. Водене биљке слабије
су развијене и претстављају фрагменте асоцијације Myriopl1yl]eto
verticilati-Nupharetum. На ободу рита, а на многим местима и
дубље у његовој унутрашњости, налазе се фитоценозе свезе

Magnocaricion.

Прилог познавању вегетације Неготинског Рита

41

Рит се стално засипа честицама које су неорганске и ор
ганске природе. Због тога се његова дубина из године у годину
см:ањује. За Велики Рит, Мали Рит и Кривају од веhег су зна
чаја честице неорганске природе које доносе притоке заједно са
водом, а за Ведрину честице органске природе које су углавном
биљног порекла.

Утицај човека на вегетацију рита је врло велики. Тако он
копа канале и њима одводи воду, подиже насипе и ђубри земљи
ште; Због тога су веh на многим местима природне фитоценозе
изгубиле од своје првобитности и добиле су карактер култур
них фитоценоза.
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RADIVOJE Z. MARINOVIC

CONTRIВUTION А. LA CONNAISSANC6 DE LA VEGETATION

DU MARAIS DE NEGOTIN (SERBI~)
Le Marais de Negotin est situe dans la partie sud-oU:est de la
plaine de N egotin. Son etendue est consideraЫe et, en у comprenant
les terrains inondaЫes, il occupe presque la moitie de la plaine. Son
cau est d'origine multiple: pluies, sources de fond et affluents. Parmi
<.:es affluents le plus important est la riviere Jasenicka Reka. Elle
apporte au Marais 200 m 3 d'eau а la seconde lors des pluies printanieres et de la fonte des neiges et а la saison des pluies automnales.
En ete, cependant, elle ne deverse au Marais que 2 а 3 cents litres
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d'eau а la seconde et meme cette quantite d'eau n'arrive pas toujours
au Marais, ayant ete retenue en amont pour l'irrigation des potagers.
Au cours de l'annee le niveau d'eau varie sans cesse. C'est au
printemps que l'eau est la plus haute. Le Marais possede alors son
etendue la plus grande et une profondeur moyenne d'un metre.
Dans les fosses, nom.breuses surtout dans la partie appelee Vedrina,
la profondeur atteint meme 2 m. А partir de la mi-mars ou miavril le niveaн d'eau tombe et en ete, aux mois de juillet et d'aout,
la plus grande partie du Marais est а sec, l'eau ne se maintenant
que dans les fosses et dans les tranchees, creusees artificiellement.
Avec la saison des pluies d'automne le niveau d'eau s'eleve et en
hiver le Marais а une profondeur moyenne de 40 cm.
Le Marais possede une forme irreguliere et comprend quatre
parties: Veliki Rit, (Grand Marais), Mali Rit (Petiti Marais), Kтivaja
(la Courbure) et Vedтina (l'Eclaircie).
Le Marais de Negotin represente le dernier stade evolutif d'une
eau stagnante. Il est completement recouvert par la vegetation, sauf
aux endroits ou l'Homme l'enleve. La vegetation est formee d'hyg1·ophytes et d'hydrophytes, mais les premieres sont plus nombreuses et representees par plus d'especes; се sont elles qui donnent
au Marais sa physionomie. Dans la partie appelee Veliki Rit les
hygrophytes se presentent sous la forme des facies denses de l'association Sciтpeto-Phтagmitetum. La partie Est du VeЦki Rit est
occupee par le Sciтpeto-Phтagmitetum phтagmitosum; dans les autгes parties, surtout а l'Ouest, on rencontre encore le Sciтpeto-Phтag
mitetum typhosum et le Sciтpeto-Phтagmitetum schoenoplectum.
Les hydrophytes sont Ьien moins nombreuses et elles sont representees par des fragments de l'association Myтiopгhylleto-Nuplia
гetum veгticillati. Les conditions hydrographiques actuelles ne sont
pas Ьien favoraЫes aux developpement des hydrophytes. Cependant,
auparavant, quand les conditions etaient meilleures et que le niveau
d'eau n'etait pas soumis а des variations aussi brusques au cours de
l'annee, les l1ydrophytes devaient etre plus nombreuses et plus variees.
Dans la partie Ouest du Veliki Щt, des arЬisseaux et des arbres
de l'association Populeto-Salicetum entrent dans la composition de
lн vegetation. А deux endroits cette phytocenose penetre dans le
Marais de quelques 200 m. Dans la penetration de cette phytocenose
а l'interieur du Marais, un r6le consideraЫe jouent les ruisseaux
prenant naissance aux coteaux environnants. Au printemps et en
automne ces ruisseaux torrentiels erodent les terrains avoisinants
et, en transportant les materiaux au Marais, en couvrent les ramea.ux des Saules que leurs eaux ont prealaЫement plies et couches.
Се marcottage naturel donne de nouveau pieds, dont les rameaux
seront l'annee suivante de meme recourЬes et recouverts de sаЫе
et de vase par les torrents.
А la peripherie de Veliki Rit et а Ьien des endroits dans son
interieur aussi, on rencontre les phytocenoses de l'alliance Magnocaтicion.

Vegetation du,Marais de Negotin
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La vegetation de Mali Rit et de Krivaja differe dans une certэine mesure de la vegetation de Veliki Rit. Ainsi, on n'y rencontre
pгesque point des hydrophytes du groupe des Eiodeideae, tandis que

Jes Nymphaeoideae sont representees · par Nuphar Iuteum et Ca:;ialia аЉа. Mais elles aussi ne se presentent qu'isolement, sans forшer de groupements denses. Les helophytes у sont de meme affail.,lies, car elles n'y sont representees que par des exemplaires qui
par la taille aussi Ьien que par la densite restent blen loin derriere
ceux de Veliki Rit. Malgre tout, elles n'ont point subl une reduction
aussi importante que les hydrophytes. Ces deux parties du Marais
se distinguent encore par l'abondance des plantes de prairie а leur
peripherie.
А Vedrina on rencontre une formation de tourblere. C'est pourquoi les conditions pour le developpement de la vegetation n'y sont
pas les memes que dans les autres parties du Marais. Le milieu
tourbeux differe de l'eau et de la terre а Ьien d'egards. La flore des
tourbleres est simple et elle n'est formee que par un nombre d'espe·-·
ces relativement petit. Quoique Ьien des especes hydrophytes et
hygrophytes prennent part а la formation de cette tourbe, quandmeme Carex elata, С. gracilis et Phтagmites communis у jouent un
1·бlе а part.
Les terrains inondaЫes sont vastes sutout au nord de Veliki
Rit et de Krivaja. Ils sont entierement submerges lors de la periode
du haut niveau d'eau et c'est pourquoi ils restent pendant une
gгande partie de l'annee maгcecageux, humides, imЬibes d'eau. En
ete, quand le Marais lui-meme est pгesque sans eau, ces terrains
sont secs, compacts et crevasses. Au cours de secheresses pгolongees,
ils presentent des cгevasses longues, larges et profondes. De changements rapides. se pгoduisent alors dans la vegetation et, а cause
de conditions nouvelles, de nombreux elements de phytocenoses existantes dispaгaissent, tandis que d'autres, qui n'y etaient point presents, font leuг apparition.
Le Marais se соmЫе constamment par des particules de nature
organique et mineгale et sa profondeur diminue d'annee en annee.
А Veliki Rit, Mali Rit et Kгivaja се depбt est forme suгtout de particules minerales, apportees par les eaux des affluents, tandis qu'a
la Vedrina le depбt sedimente est presque entieгement d'origine
yegetale.
L'aciton de l'Нomme suг la vegetation du Marais est tres grande:
il creuse des tгanchees d'irrigation, il construit des digues et des
chaussees, il fume le sol. А cause de cela les phytocenoses naturelles ont deja perdu en Ьien d'endroits leurs caracteres primitifs
et deviennent des phytocenoses des terrains de culture.
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Ж.

МАРИНОВИЋ

ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊ-У АЛГИ НЕГОТИНСКОГ РИТА*
-ув од

Алге неких наших вода веома су добро познате и о томе по~
с·гоје опсежне студије. Али са друге стране у нашој земљи: има
нода где су оне врло мало или нимало проучене. Такав је случај са

щюстраним стајаhим водама Неготинске Низије где су образо
нана два велика рита: Неготински и Србовски. Први се налази

југозападном делу низије и има површину око
;1.руги у источном и површина му износи око

100

1000

хектара а

хектара. За пу

н.ење водом ових ритова од значаја су пре свега воде двеју река,
,Јасеничке и Дупљанске. Али,

иако мање,

щ:!1.не и јесење кише, известан број
11:,вори ритова,

имају вреднос·г про

мањих притока, подземни

а у доба високог водостаја Дунава и Тимока и

ноде тих двеју река.

О алгама Неготинског рита до с&д није било специјалних
Ј>iiдова. Једино што је о томе познато то су подаци које је проф.
С. Станковиh изнео у своме раду: Распрострањење и биологија
шюфелеса у дунавској долини. Он је констатовао да у древном
1шдржају ларава анофелеса има око 22 алге из групе Flagellatae,
Cyanophyceae, Chlorophyceae, Conjugatae и Diatomeae.
Да би се дао известан допринос за упознавање алга Него
·~·инског рита ·ја сам по савету проф. Н. Кашанина преузео њи
хово прикупљање

и

одређивање.

Материјал

је

прикупљан

од

1юловине фебруара до краја новембра 1928 год. и то фебруара
Ј,,данпут (25), марта, априла и маја двапут (између 10 и 15, и
и 25 у месецу), а јуна, јула, августа, септембра, октобра и но
н< мбра трипут месечно (између 1 и 10, 11 и 20, и 21 и: 30 у мe
t'<'I\y). Материјал је узиман из воде (није вођено рачуна о њеној
; 1 убини) планктонском мрежом, са водених биљака и са дна за
Јt'/(НО са муљем. Прикупљени материјал је фиксиран формали-1юм а његово је одређивање извршено у лабораторији Ботанич

:zo

ног завода -Универзитета у Београду.

*
р11·1·у

Рит је исушен и сад је највеhим делом под културама. Једино у
званом Ведрина остали су извесни делови још неискоришhени за

1·;шы1е
његовог

културе.

Прикупљање

исушивања.

алголошког

материјала

извршено

је

пре
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Питање исушивања рита је решено и за најкраће време из
вршиће се. Са његовим нестанком ишчезнуће многе алге, па је
зато и најмањи допринос

за

упознавање његових

алги од ко

ристи.

При одређивању извесних облика као и при коришћењу
С'I'ручне литературе помагао ми је проф. др Љубиша Глишић,
на чему

сам

му

веома

захвалан.

Места са којих је прикупљан материјал
Неготински Рит се налази у последњем стадијуму развића
једне стајаће воде и сем четири мала окна, вирова, извесног броја
канала и рукаваца при ушћу Јесеничке Реке у рит, сав је за
растао макрофитском вегетацијом. Вегетацију граде барске и
водене биљке, али су барске разноврсније и бујније развијене.
И ова би места за релативно кратко време обрасла макро
фи·гском вегетацијом да мештани не преузимају њихово укла-
њање. Одатле секу трску и друге барске биљке које искоришћа
вају за разне потребе, а кад је вода плитка преко неких места
преводе стоку на пашу па и на тај начин отежавају и онемогу
ћавају развитак биљака. Исто тако, мада не у истој мери са ових

места чисте се и водене биљке. Зато су ти делови потпуно без
макрофитске вегетације или у колико се налази то су само во
дене биљке.

Од четири окна, Велики и Мали Брод налазе се у Великом
Риту близу мокрањског пута, а Болдино Окно и Чаирска Чи
с•гина у Ведрини. Вирови су у источном и јужном делу Ведрине,
а у нешто мањем броју у Великом Риту поред мокрањског пута.
Канали су на ободу Криваје и то са њене источне и западне
стране. Каналима се одводи вода са околних влажних ливада
па се тиме оне постепено исушују и прелазе у оцедне. Канала
има и у источном делу Ведрине. У рит западно од Неготина
улива се Јасеничка Река. На томе месту гради неколико ру
н:аваца.

На~,:,vже време и највећа количина алголошког материјала
прикупљена је из Великог и Малог Брода (од половине фебру
ара до краја новембра), из Болдиног Окна и Чаирске Чистине
само преко лета (јуна и јула) а из канала и са ушћа реке у ри·г
у пролеће (март и април). Из вирова материјал није узиман.

Вел ик и и Мал и Бр од. Ова се два окна налазе у јуж
ном делу Великог Рита и то у непосредној близини мокрањског
пута. У ствари она су део Великог Рита чија је водена површина

слободна и није обрасла барским биљкама.

Водених има.

лики Брод има ,приближно округао облик са пречником

Ве

50-55

метара. Мали Брод је више-мање сличног облика и за половину
је мањи.
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Дубина вод~ у окнима преко године се мења. У. рано про
ЈЈеће за време топљења снега, јаких киша и већег притицаја
вода из реке и поточића који се уливају у рит, вода је најдубља.
Тада је
априла.
Ј(ама а
равање

износила 1-1,50 м. Овакво стање одржало се до средине
У то време већ је знатно опала количина воде у прито
због повишене температуре ваздуха увећало се и испа
воде. За време лета, месеца јула и августа, дубина се

знатно смањила и износила је око

i.a
ја
аи
,е.

о
а-

а
га

у1Х

50

сантиметара. У јесен са по

четком јесењих киша дубина воде опе-г је порасла и достигла је
ВО-100 сантиметара. Овакво стање остало је и преко зиме. Али
у годинама кад је падање снега незнатно, кише ређе а преко лета
су велике суше дубина воде је преко године другојача.
Кретање воде у Великом и Малом Броду, иако споро, по
с·гоји. Најприметније је у доба највећег воденог нивоа, у про
.11еће и јесен. Преко лета је најспорије и често једва приметно.
Прзина кретања у доба највећег водостаја износи око 0,5 м. на
сат. Ипак и такво кретање довољно је да изазове разлику у тем11ератури ваздуха и воде. Вода која се креће спорије се загрева
од оне која стагнира. Тако температура воде ових окана 26 августа

износила је 24° Ц, док је температура ваздуха мерена у исто
време износила 29,5° Ц. Али са друге стране температура воде
има значаја на количину апсорбованих гасова, јер топлија вода,
/tакле она која стагнира, садржи мању ,количину гасова док је

ез

"'.паднија богатија.

о-

Вода у окнима је скоро преко целе године провидна до дна .
.Једино у време кишних сезона набујали поточићи спирају са

)М

rе,

околних брда земљиште и наносе га у рит које доспева и у ова
окна. Од нанесеног материјала· стварају се партикуле, оне лебде
у води па је тиме муте. Али ти се делићи после релативно крат

ra.

ног времена сталоже и вода опет постаје провидна.

и

не

да

Б о лд и н о

О к н о

и

Ч а ир с к а

Ч и с т и н а.

Ова

се

ла

окна налазе у делу рита који се зове Ведрина. Она су приближно

на

исте величине, имају облик правоугаоника, дужина им износи
око 100 а ширина 30-35 метара.
.
И у њима се дубина воде преко године мења. Највећа је у про

,у-

ла
~у
не

И'Г

ж
~ОГ

на

~е

љеће и јесен, а најмања у лето. У пролеће и јесен износила
је 1 м, а лети око 30 сантиметара. Месеца августа знатан део
1
lаирске Чистине био је потпуно исушен. На водостање ових
окана утиче количина водених талога, јер у доба најјачих киша
оно је било највише. Али исто тако оно је у зависности од 1{оли
'1ине воде у другим деловима рита (Велики Рит, Мали Рит, Кри
ваја), јер кад се у њима налази велика количина воде тада се
ниво пење у Чаирској Чистини и Болдином Окну. Несумњиво
;щ је у овим случајевима вода инфилтрацијом кроз подземне сло
јеве доспела у њих.
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Вода у Болдином Окну и Чаирској Чистини стагнира а њена

ну

•1·емпература износи скоро исто толико колико и температура ва

'1духа. Тако 30 јула температура ваздуха износила је 28° С, а
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температура воде мерена у исто време, 27-,-28° С. Она је мале
провидности, јер многобројне партикуле које су углавном биљног
порекла,

проузрокују

такво

стање.

је мутна и има жуhкасто мрку

Услед таквих

боју.

делиhа

вода

Делиhи настају под деј

ством микроорганизама од макрофитских биљака које расту на
ободу окана и које после завршеног развитка падају у воду. Де
лиhи се касније таложе на дно где се веh налазе слојеви муља
знатне дебљине. Довољан је најслабији покрет какве животиње
да се вода поново замути. Само у рано пролеhе Болдино Окно и
Чаирска Чистина су са бистријом водом, јер у то време процес
деградације биљних делова под дејством микроорганизама је
скоро

потпуно

завршен.

Кан ал и и уш h е Ја сен ич ке Реке у рит. Нај
веhи број канала налази се са источне и западне стране Криваје.
Из њих се уклањају више биљке, па чак и кончасте макроскоп
ске алге, и зато су они преко целе године са слободном воденом
површином. Каналима се одводи вода са влажних ливада,

и у
њима се, сем преко зиме кад су се заледили и преко лета (јула

и августа) кад су пресушили, она стално креhе. Отицање воде са
влажних ливада каналима према риту могуhе је због тога што
су оне са извесним нагибом према њему.

Вода канала је провидна. Температура њихове воде у про
леhе

се

нешто

разликовала

од

температуре

априла температура ваздуха износила је

14,5°

ваздуха. ,Тако

6

С док је темпера

тура воде у исто време износила 12° С. Међутим 13 априла тем
пература ваздуха је износила 27° С док је вода у исто време
имала 22° С.
Ушhе реке у рит налази се западно од Неготина и од вароши
је удаљено око

1

километар. Јасеничка Река, једна од најваж

нијих притока рита, највеhи водостај имала је у пролеhе за време
о·тапања снета са околних брда и тада је доносила највеhу коли
чину воде. При своме уласку у рит она се рачва у неколико ру

кавца који се при високом водостају снагом воде продубљују
и шире. Међутим за време лета она је доносила много мање воде

а често и та количина пре но што је доспевала у рит употреб
љавала се за наводњавање башта у близини села Видровца. Је
сење кише утицале су на количину воде у њој, али ипак није
достигла онај ниво који је имала у пролеhе. За време зиме ру

кавци су били залеђени и испод танког леденог слоја вода се
једва приметно кретала.

У пролеhе и јесен вода у рукавцима се кретала, често знат

ном брзином, дубока је и, због мнотобројних суспендованих не

органских партикула, мутна. Преко лета она је по удубљенијим
местима рукаваца градила веhе или мање барице, била је мутна
и

прљава

јер

таквих места.

је

стока

са

околних

ливада

лако

прилазила

до
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АЛГЕ ОКАНА, КАНА.ЛА, И РУКА.ВАЦА П_РИ УШЋУ
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ЈАСЕ НИЧКЕ РЕКЕ У РИТ
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Алге Великог и Малог Брода.

I. Cyanophyceae:
Microcystis sp., Chroococcus sp., Gloeocapsa sp., Merismopedia
glauca, М. punctata, Tetrapedia sp., Gloeotrichia sp., Rivularia sp.,
Nostoc sp., Anabaena flos aquae, Oscillatoria limosa, Phormidium
sp., Lyngbya sp.
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II. FlageПatae:
Chromulina Rosanoffii, Mallomonas caudata, Dinobryon sertularia, Euglena viridis, Е. acus, Е. gracilis, Е. oxyuris, Phacus pleuroпectes, Ph. orЬicularis, Ph. longicauda, Ph. caudata, Trachelomonas
oЫonga, Т. volvocina, Т. caudata.
III. DinoflageПatae:
Glenodinium edax, Peridinum tabulatum,
Ьirundinella, С. cornutum.

Р.

cinctum,

Ceratiшn

IV. Diatomeae:
Cyclotella Meneghiniana, С. steligera, С. comta, Tabellaria fenestrata, Т. flocculosa, Diatoma vulgare, Meridion circulare, Fragilaria virescens, F. capucina, Synedra ulna, S. acus, Eunotia lunaris, Cocconeis pediculus, Gyrosigma acuminatum, Navicula cuspitiata, N. vulpina, N. pupula, Pinnularia molaris, Р. subcapitata, Cymbella Ehrenbergii, С. cuspidata, С. affinis, С. amphicephala, Gomphonema acuminatum, G. constrictum, Nitzschia sigmoidea.
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и:-

у

ју

ri;e

б
е

V. Conjugatae:
Closterium rostratum, С. moniliferum, С. Ehrenbergii, С. costatum, С. Venus, С. parvulum, С. LeiЬleinii, С. Lunula, С. acerosum,
С. turgidum; Cosmarium crenatum, С. undulatum, С. Botrytis, С.
moniliforme, С. Meneghinii, С. CucurЫta; Staurastrum Dickiei, S.
oгЫculare; Spirogyra sp. I, S. sp. II; Zygnema sp.; MougeotRa sp.
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т

е1М

'Ia
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VI Chlorophyceae:
Gonium pectorale, Pandorina morum, Eudorina elegans, Gloeococcus Schroeteri, Tetraspora gelatinosa, Characium Sieboldii; Ре-·
diastrum simplex, Р. duplex, Р. Boryanшn, Р. Ыradiatum; Chloгella vulgaгis, Richteriella botryoides, Oocystis Naegelii, О. solitaria;
Tetraёdron trigonum, Т. regulare, Т. Schmidlei; Scenedesmus Ыju
gatus, S. quadгicauda, S. oЫiquus; Actinastrum Hantzschii, Crucigenia rectangularis, Selenastrum minutum, S. BiЬraianum; Ankistrodesmus falcatus, Coelastrum microsporum, Ulothrix zonat,a,
, 4

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље

~

-,с-у-···

----~--.......===-·····.,,···r.,.·iiiiciii·------·······•·+iii?iii..iiT!ii!i-Тi[iiJ!i!i···•Гii*.il!li.ii
.. , ..11i···1s1·
" ·••••111·11тlliii·1"'1·
. . -=1·i111·1·1тiiil·lil
· •••·11 17•"lii.ilfi··
·а ,
7

50

Радивоје Ж.

1

Мариновиh

Ulotrix sp.; Aphanochaete sp., Oedogonium sp., Cladophora sp.,
Vaucheria sp.

VII. Charophyta:
Chara foetida.
VIII. Heterocontae:
Ophiocytium cochleare,

TriЬonema

sp.

Алголошки материјал из ових окана прикупљан је у току
целе године, тј. од половине фебруара до краја новембра и то
фебруара једанпут, марта, априла и маја двапута а јуна, јула,
августа, септембра, октобра и новембра трипута месечно. Кон
статовано је 116 врста из 67 родова. Према групама оне су овако
распоређене:
родова

Cyanophyceae
Flagellatae
Dinoflagellatae
Heterocontae
Diatomeae
Conjugatae
Chlorophyceae
Charophyta

13
6
3

врста

14
14
5

6

2
26
22

22

32

1

1

2
14

Поред одређених облика било је и таквих који нису могли бити
идентификовани. Њихова идентификација није била могућа или

Ш'ГО су претстављали разне стадијуме развиhа или, ово је че.:.
шhи случај, што су нађени само фрагменти. Међутим извесне,
као што су Cyanophyceae и кончасте Chlorophyceae и Conjugatae,
одређене су само до рода. На тај начин број стварних алги у ок
нима је веhи него што показује горња табела.

Нису свуда у окнима истоветни услови за развитак алга. На
местима где су добро развијене макрофитс~<е биљке из групе
пимфоидеа и лемноидеа нису повољни ус.лови за насељавање и
развитак многих алги. Ове биљке градећи збијене групације по
кривају скоро потпуно водену површину, спречавају њено осве
тљавање и таква места остају више или мање полутамна. Јасно
је да је ту отежан а многим алгама и немогућ опстанак и раз
виће .. Сасвим су другојачији услови на местима насељеним само

субмерзним биљкама. Кроз такву воду лакше пролази светлост,
она је боље осветљена, а с друге стране ове су биљке подлога
за причвршhивање како

микроскопских тако и макроскопских

кончастих облика. Места без макрофитских биљака подесна су
за насељавање и разитак планктонских облика.
Нису искључени ни други утицаји макрофитских биљака
на насељавање Великог и Малог Брода алгама. Макрофитске
биљке вршеhи фотосинтезу ослобађају кисеоник, апсорбује га
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пода па се тиме обогаhује њиме, али он исто тако оксидацијом
убрзава разграђивање биљних дедова који се налазе у води и
она исто тако оксидацијом убрзава разграђивање биљних делова
који се налазе у води и она ослобођена њих постаје провиднија .
.Исто тако више водене биљке после изумирања разграђујуhи
се ослобађају материје које служе за исхрану алги.
Diatomeae су констатоване у пробама узетим преко целе го
дине а нађене су скоро у свим деловима Великог и Малог Брода.
Оне тиме показују да су у своме развиhу с једне стране при
лагођене разним годишњим добима а с друге стране разним ста

ништима која се некипут међу собом много разликују. Ипак
највеhи број врста нађен је у пробама узетим маја и септембра,
јер од 26 врста колико је нађено током целе године у тим ме
сецима нису констатована само четири облика. У то се време

налазимо велюш број Synedra ulna и Tabellaria fenestrata. Многе
јединке ових диатомеа у то време имале су минималне димензије
(S. ulna lg. 80 р, lt. 5 fi; Tabellaria fenestrata lg. 60 р, lt. 4 ,и.).
Нарочито је ово чест случај са Т. fenestrata.
Извесне Diatomeae констатоване су у пробама узетим по
•1етком године, фебруара и марта. Неке после кратког времена
нестају и тек се касније поново јављају. Међутим друге nере

Navicula cuspidata нађена је у
пробама узегим фебруара и марта, касније ишчезава и поново
се јавља јула месеца. После тога налажена је док је скупљан

пирају преко целе године. Тако

IVШ'rеријал, тј. до краја новембра. Tabellaria fenestrata и Т. flocперенирале су преко целе године. Међутим Gyrosigma acuшinatum прво је констатована преко лета (августа). Касније је
нађена у пробама узетим до краја године.
Diatomeae се налазе у свима деловима Великог и Малог

culosa
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Брода, иако су у њима услови за развитак алги често веома раз

личити. Тако су оне констатоване на местима где нимфоиде и
лемноиде граде збијене групације и где је због тога вода слабо
<,светљена. Налазиле су се у води, али су много чешhе причвр
шћене за лисне дршке Nuphar luteum и Castalia аЉа на којима
су градиле слузаве и отворено мрке превлаке. Неке су градиле
скоро чисте културе. Ипак разноврсније и многобројније су биле
на местима обраслим само субмерзним биљк.ама. Налазиле су

ве

и у деловима ·окна где уопш'rе није било макрофитских биљака.

сно

Chlorophyceae је било више а Conjugatae нешто мање од Dia!.omeae. У току године констатовано је 32 Chlorophyceae и 22
Conjugatae. Оне су у окнима различито распрострањене. Тако на

,аз

э.мо
)СТ,

местима где су нимфоидае и лемноидеа градиле густе покриваче

:ога

и тиме сенчиле воду, од алга ових група налазе се Gonium pectoгale, Pandorina morum, Eudorina elegans и неке врсте Closterium

{ИХ
су

ака
ске

га

и

Cosmarium.

Ове алге

активним покретима

могле

су мењати

своја места, боље су искоришhавале светлост па су се на тај на
чин могле и одржати. Других облика из ових група није било.
Међутим у деловима окана обраслим субмерзним биљкама,
нарочито тамо где су биле проређене, налазио с<:: з.:ii.~1· број Cl..lo-

r,-,-,,'""г-----------------------------81
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rophyceae и Conjugatae. Ту су били повољни услови за њихово
развиhе. Вода је била довољно дубока и провидна, добро осве
тљена а сумберзне биљ-ке служиле су као подлога за учвршhи
вање. Нађен је велики број микроскопских облика, али је било и
макроскопских кончастих. Њихови су конци били добро разви
јени и градили су густе сплетове.
Ове су се алге налазиле и у деловима окана одакле су
биљке биле потпуно уклоњене. Једноhеличне, колонијалне и кон
часте Chlorophyceae и Conjugatae налазиле су се или слобдоно у
води или су биле утврђене за неки подводни предмет. Често су
микроскопски облици били причвршhени за кончасте форме.
Сем извесних кончастих облика као што је Ulothrix, Cladop-

hora, Vaucheria,

Spirogyгa,

ноhеличних као што је
вљају релативно касно.

Zygnema, Maugeotia као и неких јед
Characium, ове се алге у току године ја
Што се тиче макроскопских кончастих

облика констатоване су доста рано, у фебруару и марту. I-Ьихов
је талу с у то време слабо развиј ен, утврђен је (сем облика из
групе Conjugatae) за отпатке макрофитских биљака и имао је
бледо зелену боју. Конци Spirogyra, Zygnema и Mougeotia нала
зили: су
су

;на

се

на дну воде

површину.

и

тек за време

сунчаних дана доспевали

,

Највеhи број једноhеличних и колонијалних Chlorophyceae
и Conjugatae констатован је преко лета, јуна и јула. У то су
време биле најразноврсније и најмногобројније. Што се тиче
кончастих у то су време неке завршиле са фруктификацијом,
њихови су вегетативни стадијуми деградовани и остали су само
незнатни фрагменти. Такав је Ulothгix zonata. Нешто је слично
и са Varucheria, само што се она пред јесен поново јавља и још
једном фруктифицира. Али многе кончасте алге остају и преко
лета и њихови добро развијени конци налазе се у разним дело
вима окана где се одржавају до јесени. Касно у јесен конста·го

вани су

и извесни колонијални облици,

strum.
Cyanophyceae
довољно

Scenedesmus

је констатовано најмање

очуваног

материјала

код

многих

14

и

Pedia-

облика. Због не

детерминаци:ја

није

била могуhа даље од рода. Али и у овим случајевима се ипак
могло уочити да је код неких родова било више врста. Ове су
алге распрострањене у свима деловима окана. Није се могла уви

дети нека локализација за одређена станишта као што је био
случај код Chlorophyceae и Conjugatae. Cyanophyceae налазиле
се на местима где су расле многобројне нимфоиде и лемноиде.
али и та_мо где је било само сумберзних биљака.

Налазиле су
се у води заједно са воденим биљкама, али ипак чешhе су за
њих биле утврђене. Ове су се алге налазиле и на местима сло
бодних од макрофитских биљака.

Сем

Lyngbya

и

Oscillatoria,

оне се у току године касно ја

виле, априла и маја. Али се одмах развија велики број облика
а многе убрзо достижу своје максимално развиhе. У пробама узе

тим у јесен констатован је мали број,

Oscillatoгia,

Anabaena, No-
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о

stoc.

Вегетациона периода за веhину

Cyanophyceae

у окнима била

је релативно кратка.

[и

[-

Od Charophyta констатована је Chara foetida. На западној
страни Великог Брода где се у муљевитој подлози налазе изве
сне примесе песка она је била густа и градила је једноставне
покриваче. Преко лета је обилно фруктифицирала, али њени

у

вегетативни органи одржавали се у води скоро до јесени.

I-

Heterocontae су биле малобројне, свега два облика: TriЬo
пema и Ophiocytium. TriЬonema се јавила у рано пролеhе, али
је њена вегетација трајала скоро до краја године. Најмногоброј
нија је била у пролеi1.њим месецима, априла и маја.
Флегелата у овим окнима нађено је 14 врста. Сем неких об

y
:у

)-

:i;:1[Х
)В

13

лика,

ови су

организми:

констатовани

почетком

године,

марта

и

априла. У то време вода је била хладна, богата кисеоником и
слабо насељена другим алгама.
Флагелате се одржавају и у јесењим месецима. Динофла
гелата је констатовано 5 врста.

је
а

Алге Болдиног Окна и Чаирске Чистине

rи

ie
~у
сз:е

I Cyanophyceae
Nostoc sp., Spiтulina sp.,
midium sp.

м,

II

"-10

Ph01·-

FlageПatae

Eugleпa

ёIО

Oscillatoтia putтida, О. pтinceps,

viridis,

Е.

deses.

,1u
ко
о

'0-

III Diatomeae
Cyclotella Meneghi11ia11a, С. steligeгa, Navicula cuspidata, N.
vulpina, Cymbella Ehгenbeгgii.

.а-

lelje

IV Cbloгophyceae
Polytoma uvella, Oocystis solitaria, Scenedesmus blj1Ugatus, S.
quadгicauda.

ак

су
,И-

ИО
ле

о;е,

Материјал из ових окана прикупљан је преко лета и то јуна
и јула. Услови за развитак алга нису били повољни. Окна су
била потпуно без макрофи:тске вегетације, а у води се налазили
многобројни биљни отпаци настали од макрофитски:х биљака
које расту на њиховом ободу. Дели:hи се лагано под дејством ми

су

кроорганизама распадају, лебде у води и због тога је непровидна.

за

Вода стагнира, не отиче нити пак притичу нове количине, и у
вези с тим аераци:ја је врло слаба. Једино притицање настало је

ю-

ја[ка

зе

;ј:о-

услед и:и:ше, али она је у тим месецима падала ретко и кра·г
котрајно (количина воденог талога износила је јуна

21

16,

а јула

мм.).

Окна имају лак прилаз и зато стока са околних ливада улази
у воду, прља је и мути. Често су долазиле многобројне гуске и
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пловке које су такође мутиле и прљале воду. У запрљаној води
труљењем настале шкодљиве материје дејствовале су штетно
на развитак највеhег броја алги. Такво сиромаштво у алгама у

ово годишње доба тешко би се могло објаснити другојаче. Што
се

тиче

констатованих

алга

оне

су

или

пренете

кратко

време

пре тога преко птица или инсеката или су то облици који могу
и под таквим условима да опстану (велика количина органских
материја у, води, недостатак кисеоника, присуство материја на
сталих труљењем). Није искључено да има и једних и других.

Алге Канала и Рукаваца при ушћу Јасеничке Реке у Рит

I Cyanophyceae
Oscillatoria limosa.
II FlageПatae
Phacus pleuronectes.
III

Н eteтocontae

TriЬonema

sp.

IV Diatomeae
Tabellaria fenestrata, Т. flocculosa, Diatoma vulgare, Meridion
constrictum, Synedra ulna, Eunotia lunaris, Cocconeis Pediculus,
N avicula cuspidata, Gomphonema acuminatum.
V Conjugatae
Closterium LeiЫeinii, С. monilifel'lum, С. Ehrenberii, С. acerosum, С. rostratum, Cosmarium Botrytis, С. Cucurblta, Spirogyra sp.,
Zygnema sp.
VI Chlo1·ophyceae
Pandorina morum, Characium Sieboldii, Scenedsmuns quadricauda, S. oЬiquus, Ulothrix zonata, Cladophora sp., Vaucheria sp.
VII

Heteтocontae

TriЬonema

sp.

Материјал је прикупљан марта и априла. Констатован је
известан број Diatomae, Conjugatae и Chlorohyceae, а од Cyano-

phyceae, Flagellatae

и

Heterocontae

само по једна врста. Ови де

лови рита у то време нису били подесни за колонизацију и раз
витак многих алга. Они су без макрофитске вегетације па су
тиме многе алге лишене подлоге за причвршhавање, а уколико

се налазе извесни биљни отпаци, вода их је, јер је покретљива,
лако померала и носила са једног на друго место. Ипак најче-
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го

шће микроскопски облици су утврђени за макроскопске конча
сте алге као што су Ulothгix, Cladophora, Vaucheria и TriЬonema.
Највеhи број алга тако је прикупљен. Из муља, са биљних отпа
дака и непосредно из воде прикупљен је мањи број.

,re
ry

било је и других неповољних услова. Тако вода у каналима и

~и

IO
у

1Х

а-

За настањивање и развитак веhег броја алги у овим местима
рукавцима се кретала и за време високог водостаја у рукавцима

је имала велику брзину. Рукавци се снагом воде шире и продуб
љују па заједно са неорганским материјалом корита померају се

а често и кидају насељене алге. Исто тако водом нанети муљ и
песак засипа и покрива алге. На њихово развиће утицала је и

температура, јер марта средња температура износила је
априла

12,9°

0,6°

С а

С.

ЗАКЉУЧАК

У Неготинском Риту у односу на његов положај, природу
хюде и његово велико пространство, није нађен велики број алги:

122 облика. Узрок томе је макрофитска вегетација којом је нај
већим делом обрастао а слободна водена површина је мала и
сведена је на четири окна (Велики Брод, Мали Брод, Болдино
Окно и Чаирска Чистина), известан број канала, рукавци при
ушhу Јасеничке Реке у рит и неколико вирова.

on
us,

Алголошки материјал је прикупљен из окана, канала и ру1·:авца при ушhу реке у рит. Из вирова није узиман, али број алга

се тиме не би знатно увећао, јер су те воде малих површина,
мутне и прљаве а на њиховом ободу бујно су развијене барске
биљке које их дуго преко дана сенче и замрачују.

ro,p.,

lri-

sp.

Констатоване су следеће систематске групе: Cyanophyceae,
Flagellatae, Dinoflagellatae, Heterocontae, Diatomeae, Conjugateae,
Chlorophyceae и Charophyta. Поједине групе карактеришу се по

себним начином развитка у току године и својом посебном ра
спрострањеношhу у појединим деловима рита, па тиме дају обе
Јrежје његовој алголошкој вегетацији. Ипак се сви претставници
исте систематске групе не јављају истовремено а и њихова ра
спрострањеност у свим деловима рита необраслим барским, биљ
кама није иста. Такве разлике могу бити веома незнатне.
Diatomeae су констатоване преко целе године и у свима де
Јювима где је прикупљен материјал. Њихово развиhе преко
целе

је

године

као

и налажење на

местима

где

других

алги

скоро

nо

нема указује на њихову велику прилагођеност спољашњим усло
вима. Опстанак диатомеа у мутној, прљавој и органским мате

де

риј ама богатој води могао би да значи да се њихова фотосин

ша,

теза врши при слабој светлости или да можда краткотрајно иско
ришhавају органске материје средине где се налазе. У сваком
случају у вези је са њиховим трофичним функцијама.
Cyanophyceae, Conjugatae и Chlorophyceae су најразноврсније

че-

у Великом и Малом Броду. Њихова је вегетација најизразитија

азсу

i!КО

г9·-,.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • ~
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преко лета. У Болдином Окну, Чаирској

Чистини, каналима и

рукавцима при ушhу реке налази се мали број. Нарочито су ма

лобројне у Болдином Окну и Чаирској Чистини где је вода у

доба прикупљања била веома мутна и запрљана.
налази у Великом и Малом Броду,

Flagellatae

се

а неке у Болдином Окну,

Чаирској Чистини, каналима и рукавцима ушћа. Њихова веге-·
тација изразитија је у пролеt1е и јесен. У то је време вода била

хладна, добро

снабдевена кисеоником и релативно слабо насе

љена другим алгама.
заступљене су малим

Dinoflagellatae, Heterocontae
број ем

и

Charophyta

космополитских облика

и њихов

значај за карактеристику алголошке вегетације рита је незнатан.
На појаву и распрострањеност алга у Неготинском Риту није
искључен утицај других фактора, можда сложених, али за про
веравање

истих потребно је дуже

бављење

на

терену,

чешће

скупљање материјала као и употреба посебних инструмената.
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Algues du Marais de Negotin
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CONTRIВUTION А

LA CONNAISSANCE DES ALGUES DU
MARAIS DE NEGOTIN

Le Marais de Negotin (RP SerЬie) est situe au sud-ouest de la
plaine du meme nom; sa superficie est de 1000 ha environ. Il est recouvert d'une vegetation de macrophytes, d'hygrophytes et d'hydropl1ytes. La surface d'eau liЬre est petite et reduite а quatre "oeils"
(Veliki Brod = Grand Gue, Mali Brod = Petit Gue, Boldino Оkпо
= ,,Oeil" de Bolda, Cairska Cistina = Clairiere de Patis), а des
( апаuх, а des bras а l'embouchure de la riviere Jaseпicka Reka ~t
;\ des fosses. Ces eпdroits seraieпt vite recouverts de vegetation, si
1es haЬitants de la coпtree ne l'enlevaient pas: ils coupent les roseaux
ct les autres plantes palustres, ils nettoient de toute vegetatioп les
cndroits gueaЫes afiп de pouvoir coпduire sans dificultes leurs be1,i;iaux au paturage; d'ailleurs, la seule circulatioп des hornmes et des
bl':tes suffit а у entraver toute cгoissance des vegataux. C'est pourquoi
ces endroits sont saпs macrophythes ou, s'il у en а, се sont des plantes aquatiques (Nymphaeacees, Alismatacees, Lemпacees).
Le materiel d'etude а ete recolte le plus longtemps - de fevгier
а novembre - а Veliki Brod (Grand Gue) et а Mali Bmd (Petit Gue),
aux пюis de juiп et de juillet а Boldiпo Okno (,,Oeil" de Bolda) et а
Cairska Cistina (Clairiere de patis), enfiп, en rnars et en avril dans
les canaux et dans les bras а l'embouchure de la ri,liere. Dans les
J:osses nous n'avoпs pas recolte du materiel.
Nous avons constate la presence des Cyanophycees, des FlagelIes, des Diпoflagelles, des Heterocontes, des Diatomees, des Conjugнees, des Chlorophycees et des Chaгacees. Le developpernent propr-e а chacun de ces gгoupes et leur distriЬution determiпeпt les caracteristiques de la vegetation algologique des differentes parties du
Marais. Les repгesentants d'un rneme groupe n'apparaissent pas simultanement et leur distriЬution dans les parties du Marais privees
с!е plantes palustres n'est pas la rneme. Ces differences peuveпt etre
iпsigпifiantes.
·
La presence des Diatomees а ete constatee au cours de toute
l'annee, partout 011 le rnateriel а ete recolte. Ceci et le fait qu'on les
Lгouve la 011 d'autr-es Algues maпquent pгesque completement deшontrent leur adaptation aux conditions du milieu. Leur presence
clans une eau trouЫe, polluee, riche en matieres organiques, indique
1,ans doute que leur photosynthese se fait а une lumiere tres faiЫe
ou qu'elles sont сараЫеs d'utiliser, au moins pour un court laps de
tcmps, les matieres organiques du rnilieu. En tout cas ceci doit еtге
сп rappoгt avec leuгs fonctions trophiques.
Les Cynophycees, Conjuguees et Chlorophycees sont representees par le plus grand nombre d'especes а Veliki Brod et а Mali Brod.
C'est en ete que leur vegetaion est la plus intense. А Boldino Okno,
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а Cairska Cistina, dans les canaux et dans les bras а l'embouchure
de la riviere elles sont peu nombreuses. Leur nombre est surtout petit а Boldino Okno et а Cairska Cistina ou l'eau au moment des recoltes etait tres trouЫe et pleine d'impuretes.
On rencontre des Flagelles а V eliki Brod et а Mali Brod, mais il
у en а quelques uns а Cairska Cistina, dans les canaux et ,dans les
bras а l'embouchure de la riviere aussi. Leur vegetation est surtout
vive au printemps et а l'automne. А ces moments l'eau у etait froide,
riche en oxygene et contenait peu d' autres Algues.
Les Dinoflagelles, Heterocontes et Characees sont representes
par un petit nombre d'especes cosmopolites; leur importance pour
la caracteristique de la vegetation algologique du Marais est insignifiante.
·
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ЈАНКОВИЋ МИЛОРАД

r
ВЕГЕТАЦИЈА ВЕЛИКОГ БЛАТА
Увод

Природне биљне групације наших низија, нарочито ритова,
мочвара и бара, имају посебан економски и научни интерес. Као
што је случај и са највеhим делом Европе, тако је и у Југославији
веhих река уништен
углавном делатношhу човека, да затим буде замењен различитим
првобитни шумски покривач дуж токова

травним формацијама. Док многобројне депресије под водом или
умртвљени делови речних токова претстављају, уколико нису
претворени у продуктивне рибњаке, озбиљан мелиорациони про
блем јер у значајном проценту смањују обрадиву површину и по
јављују се као опасна легла маларије, дотле полуплавни и јако
влажни терени својим ливадама пружају извесну економску ко-

рист. Међутим стање ових низиских ливада у целини узето такво
је да пружа далеко мању корист пољопривреднику него ЏIТО би
то било могуhе када би се одговарајуhим мерама с једне стране

повеhала' њихова продуктивност, а с друге изменио њихов састав
у смислу форсирања бољих ливадских врста. Према томе пред
праксом је задатак да све оне површине у долинама, које сада

због своје претеране вла:жности нису под њивама, претвори у
обрадиво земљиште или да веh постојеhе травне формације на
њима побољша и тиме подигне њихову економску вредност. Та
кав је економски интерес наших ритова, мочвара и бара.
Научни,

ботанички интерес који пружају низиске ливаде,

мочварна и барска вегетација, многостран је и врло значајан.
Због изванредно брзе цикличне променљивости једног од основ
них еколошких фактора, режима воде, ове формације су за фи
тоценолошка и еколошка истраживања врло значајне, а овај зна
чај добива у широко захваhеним испитивањима посебну принци
пијелну важност. Велика динамичност у смењивању асоцијација

низиских лив:ща, обалске и водене вегетације мочвара и бара,
јасно изражена генетичност елемената њихових еколошких ре
дова, и најзад врло велике периодичне промене у асоцијацијама
током године или дужих временских циклуса, дају веhе могуh
ности да се испитивањем ових формација објасне многи врло
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важни проблеми савремене фитоценологије, синекологије и ауте
кологије, него што је то случај са релативно постојаним група
цијама као што су то на пр. шуме. Питања односа врсте према
асоцијацији и ове последње према еколошким условима, хијерар
хије фитоценолошких јединица, њиховог порекла, и метамор
фозе, карактеристичних и случајних врста, пратилаца и гради-·

теља, и тако даље, можда he бити најбоље и најбрже решена,
или бар дата у новој светлости, баш изучавањем низиских ли
вада, мочварних и барских биљних групација. Само се по себи
разуме да he ова, на изглед уско ботаничка испитивања имати
огроман значај и за праксу, и то у смислу непосредног уношења

у

науку

о

мелиорацији

позитивних

научних

података

:и

за

кључака.

Нажалост у Србији је врло мало рађено на испитивању мо

чварне и барске вегетације. Планинским мочварама још је и обра11.ена релативно веhа пажња. Нарочито је у том погледу добро
изучена мочвара на Власини, Власинско блато (К ат и h,
К о
ш ан ин, Че рњ а вск и). У сваком случају мочварна и барска
вегетација у Србији, узета у целини, мало је испитивана, наро
чито са гледишта савремене фитоценологије. Насупрот томе ова ...
кБа испитивања од стране S. Hoтvatica у Хрватској довела су до
доброг упознавања тамошЈt,их, сличних вегетациских формација.
Одличне студије S. Hoтvatica низијских ливада, мочварних и
барских групација у Хрватској и Славонији, претстављају зна
чајан прилог овом питању и допринеће његовом бољем проуча-
вању и у осталим крајевима Југославије, посебно у Србији и
Војводини.
Интезивни мелиоративни радови који су се у Србији, на
рочито у .Војводини почели дуж главних речних токова спрово
дити још у другој половини прошлог века, довели су до наглог

нестајања мочварне и барске вегетације. Сви су изгледи да
убудуће

смењивање

површина

под

њима

и

даље

he

се

спроводити,

због чега he природна, релативно непромењена вегетација мо
чвара и бара бити у низијама велика реткост. Зато је њихово
испитивање значајно и са гледишта прикупљања грађе за рекон-

струкцију историје вегетације у Србији, посебно у нашим нај
насељенијим крајевима у долинама великих река.
Природњачки музеј у Београду поставио је као један од сво

јих најважнијих задатака испитивање флоре и вегетације око
лине Београда, нашег најва:жнијег административног и I<ултурног
центра, и то како са гледишта њиховог садашњег стања тако и са

гледишта историског развоја. Околина Београда је необично ин
тензивним

и

многоструким

деловањем

човека,

у

погледу

веге

тације у толикој мери промењена да се само по фрагментарни1,r
остацима и предању може закључивати о њеном прошлом из
гледу. Тако је на пр. од Панчева;Тког Рита остало само име јер
је читав обалски простор од Панчева до села Борче и даље пре-·
творен сада у обрадиву површину. Само ретки остаци шума и
м:алобројна уско ограничена места под мочварама и барама го-
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воре о прошлом изгледу ове некада плавне површине. Зато су

таква места као Велико Блато, бара Рева и десна _обала Тамиша
1шд Панчева драгоцена јер се њиховим проучавањем, поред по
зитивних података о барској и мочварној вегетацији уопште, до
бива претстава о флористичком и вегетациском изгледу Панче
вачког Рита у оно време када је он био незаштиhен од Дунав
ских поплава, и када је човек био у стању да утиче на његов
природни, дивљи живот само у ограниченом степену. Истина,

t-

:a
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)-

1··
а,

1-

деловање човека почело је одавно и у последње време постало

)И

и сувише снажно да би ови остаци били веран одраз некадашњег
стања. Они су то само у извесној мери, уколико су се поједини

·и

,,дивљи" елементи успели да одр:же и поред овог деловања.

t-

Из свега што је речено разумљиво је ·због чега смо присту
пили обради вегетације Великог Блата са гледишта савремене

о

фитоценологије. Доцније he се видети да је Велико Блато у по
следњој фази свога живота, због чега је констатовање садашњег
његовог стања интересантно и потребно.
Иницијатива да се обради Велико Блато потекла је од Бота
ничке баште Универзитета у Београду. Тако је рад на обради
вегетације Великог Блата извршен у оквиру двеју наших висо
ких научних установа, Ботаничке баште и Природњачког му
зеј а, што је за сам рад било несумњиво корисно. Тим поводом
желим да се нарочито захвалим професору др. Љубиши Гли
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шиhу, Управнику Ботаничке баште Универзитета, на великој
пажњи коју је посветио овоме раду, као и на свестраној помоliи
и врло корисним саветима. Зарија Бешиh, кустос минералошког
и палеонтолошког одељења Природњачког музеја, указао ми је
драгоцену помоh приликом третирања неких геолошких и педо
Јюшких питања, на чему и њему најсрдачније захваљујем. За
хваљујем се· такође и Браниславу Гојковиhу, управнику При
родњачког музеја, на разумевању којим ме је подржао у току
рада као и на помоhи коју ми је пружио у вези са проблемима
кој и су се постављали приликом извођења теренских радова.
У раду hy најпре изложити у најопштијим цртама матери
јал и методику, а затим географске и еколошке податке са Ве
ликог Блата, да би најзад завршио са анализом његове вегета
ције. На крају прилажем флористички списак биљака нађених
на Великом Блату.
Методика и материјал

На Велико Блато направио сам од априла до новембра

1949

год. читав низ једнодневних екскурзија као и је,цну 27. Х. 1950
године. Са ових екскурзија прикупио сам обиман хербарски ма
теријал (око 1400 хербарских табака), који је обрађен у главном

на основу Панчиhеве Флоре околине Београд<;t и Н а у е k-овог
дела_ ,,Pгodromus Florae peninsulae Balcanicae".
Приликом рада на терену служио сам се методом квадрата
и методом еколошких радова. Ознаке за бројност и социјалност
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узете су према

Braun-Blanquet-y.

Како нисам располагао ника

квим инструментима, на терену сам еколошке услове (пре свега

влажност

и земљиште)

одређивао

субјективним

начином.

Ка

рактер земљишта· констатовао сам у најопштијим цртама, и то
у смислу дефинисања доста ја сно разграничених педолошких
формација као што су на пр. песак, песковита глина, барско зем
љиште и тако даље. Влажност подлоге одређивана је такође само
на основу субјективног утиска: фиксирано је констатовано стање
довољно широким појмовима као што су јако влажно, влажно,
суво и тако даље.

Како с једне стране није било могуће да се изврше и тачнија
еколошка испитивања уз помоћ инструмената, као ни квантита

тивна израчунавања потребна за закључивање о органској про
дукцији вегетације на Великом Блату, то овај рад не сматрамо
исцрш1им.

Општи осврт на Велико Блато

Велико Блато се налази на левој обали Дунава код Београда,
између села Овче и Борче. Испитивани терен обухваћен је тро
углом који ограничавају са запада пут Београд (Крњача)-Борча,
са севера речица Себеш и са истока жељезничка пруга Београд
Панчево. Осим поменуте речице Себеш, која лучно оубхвата
Блато са севера, југоисточно од њега, на удаљености од једног
километра налази се речица Каловита. Као и многе друге речице
у Панчевачком Риту и ово су меандре Дунава умртвљене ве
штачки или његовим радом (сл. 1).
Надморска висина Великог Блата креће се од 71 до 73 м.
Велико Блато се формирало у благој депресији алувијалне

равни Дунава и сада се налази у фази брзог нестајања под ути
цајем природних и вештачких фактора (упореди сл. 1 и 2). Нај
нижи, централни део ове депресије, који се у току године налази

дуже време под водом, неправилног је кружног облика, захвата

простор од око

2 km 2

и по ободу је обрастао појасом трске, ро

гози: и шевара. Око њега је земљиште под влажним ливадама,
широко 50 до 200 m, које је од исушивања Панчевачког рита
врло ретко плављено. Око ових ливада су обрађена земљишта
под кукурузом,

пшеницом,

луцерком и другим

културама.

Подручје Великог Блата налази се у области изразите па
нонске климе. Она се, према општим подацима, карактерише врло
топлим

летима,

оштрим

зимама

и

малом

количином

водених

та

лога. Прелаз од зиме на лето и обратно доста је нагао и обично
праћен кишом и ветровима, нарочито кошавом

(8).

Летње жеге

могу бити толико јаке да пресушују многе мање реке и канали, а
зиме толико хладне да се многе реке залеђују, међу њима и сам
Дунав. У крајевима ближе Дунаву и Сави зими се температура

често спушта до -20°, некипут до -25°, а врло ретко и до -30°
С. У лето се температура подиже често до 38° С, а'понекад и нешто
преко 40° (Београд 41,8°). Таблица, коју наводимо по Ђури h у,
са подацима о температури за Београд, даће јаснију слику и о
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Карта подручја Великог Б,,ата. Размера

1:50.000.

1).

температурном режиму на подручју Великог Блата (т.

Иако

LЗИ

се ови подаци односе на надморску висину од

~та

Великог Блата је знатно ниже, те ова разлика у надморској ви

ЈО

сини за микроклиму у погледу температуре може

ма,

себног значаја), ипак су за најопштију климатску карактери
стику подручја Великог Блата сасвим погодни.
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Количина водених талога у области панонске климе је мала,
са максимумом крајем пролева и почетком лета

(500-700 mm).

То је панонски кишни тип у коме су месеци мај и јуни најбога
тији кишом а фебруар најсиромашнији. Таблица (по Ђури h у)
са подацима за Београд, даhе прецизнију слику о распореду во
дених талога у току године и на подручју Великог Блата (т.

Сл.

2.

2).

Велико Блато пре подизања заштитnих насипа у Панчевачком Риту

(према војно-географској карти из

1919 г.) Тачкастом линијом означена је

садашња граница Ве"иког Блата.

Количина водених талога у м;,1 за Београд

Таблица
......,...~n:rs

Месеци

II
1

Нормално 1 40

1

IV

III

VI

V

1

1 43 1

43

1

58

73

1

/v11 /vш/
64

76
1

54
1

2

"'*'"*"t"""-~

1

IX

XI

х

1

451

1

53

63
1

\х11
1

48

1

У току геолошких процеса постале су у јужном делу Баната
три јасно издвојене геоморфолошке јединице: тамишки лесни
плато, панчевачка лесна тераса и алувијална раван Панчевачког

Рита. Велико Блато, после исушивања велике плавне површине
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1.
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Панчевачког Рита, формирало се, као што је веh речено, у јед
ној благој депресији ове алувијалне равни.
Панонска Низија, па према томе и алувијална раван на којој
се налази Велико Блато, формирала се на геолошкој подлози са
стављеној од младих (дилувијалних) седиментних стена. Фор
мирање

ових

седиментних

стена

почело је

у

миоцену када

се

Панонска котлина спуштала и у њој образовало терцијарно, друго
медитеранско

море

(Паратетис).

У

даљем

току

ових

процеса

ствара се Сарматска море у коме се таложе песак, глине, гли
навити песак, кречњаци и друго. У плиоцену је прекинута веза

између Сарматског и околних мора, те се у Панонској котлини
образује Панонско језеро са бочатном водом и глиновитим, креч
њачким и песковитим седиментима. Касније, у знатно суженим
границама, у овој је котлини лежало слатководно Левантинско
језеро у коме су таложени седименти слични претходним (3). Сви

се ови слојеви налазе данас испод моhних дилувијалних лесо
идних

и

пешчаних

наслага.

Потребни предуслови за стварање земљишта настали су кра
јем доњег дилувијума када се Панонска Низија ослобађала свога
воденог покривача. Тада су на њој настајали речни токови, баре,
и језера, сви повезани у један динамичан систем који и данас,
јако и;змењен, игра велику улогу у променама земљишта Панон

ске Низије. У то дилувијално време, са хладном и сувом климом,
ветрови су издувавали и нанели по целој низији растресите че
стице леса и песка, а реке су дуж токова таложиле свој матери

јал. Тако су дилувијалне творевине и у простору Дунавских ри
това код Београда, делом језерског и барског, а делом флуви
јалног и еолског порекла (3).
У агропедолошком погледу подручје Великог Блата карак
терише се сасвим младим речним наносима (алувиум) и још мла

l'l'Y
је

ђим барским земљиштем. Зато су на површини честе љуштурице
слатководних рецентних пужева из редова Valvata и Plaпorbls.
Речни наноси услед неуједначености наносног материјала пока
зују доста различите морфолошке структуре. Заједничка ИNI је
особина да не садрж:е крупног песка док количина ситног песка и
глине јако варира. Барска земљишта показују понегде такође
више или мање песковиту или глиновиту структуру. Зато се могу

1 2

разликовати смоничава барска глина, претало:ж:ена лесоидна
1·лина, песковита глина и неповезани сиви, ситнозрни песак (6).
Према карактеру рељефа и мозаичности педолошке подлоге,
имамо и одређен распоред вегетације на Великом Блату. Делат
ношћу човека мењана је посредно или непосредно и подлога као
и структура саме вегетације.

tта
ни

ror
ше

Према томе факторе који су имали одређујуhу улогу у фор
мирању садашњег стања вегетације на подручју Великог Блата,
можемо грубо поделити у три групе: 1. карактер земљишта; 2.
водени режим и рељеф, и 3. делатност човека. 'У своме дејству
ови се фактори јављају 1еао један јединствен фактор вишег реда,
не само зато што делују заједно и истовремено, веh и због ути-

5

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље

u)
О)

S "

Ј{

.....
р,

:i:

;,:
о

1ЈЈ

:.

~

ћели ко Блато

~

:.

.g'"
р,

~

Сл.

3.

Шематски пресек леве обале Дунава у простору Великог Блата (ориг.)
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ција који имају један на други, мењајуhи, слабеhи или појача
вајуhи дејство сваког посебно.
Земљиште

Северно
се

пешчани

од Великог
наноси,

који захватају

Блата,

слични

према

динама,

једним делом и

Овчи
високи

и Борчи,
од

3

налазе

до

подручје Великог Блата.

4 ra,
Они

ее овде пружају дуж северног обода Великог Блата, прелазеhи
11остепено у богатија барскаглиновита и лесоидна земљишта. У
свом најтипичнијем, најчистијем облику састоје се од сивог, не-

I
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повезаног ситнозрног песка и немају никакву структуру. Дебљина
ових слојева је прилична: око 1 m и више. Због њихове велике
пропустљивости ови. пешчани наноси су, у односу на богата бар
ска земљИIПта јужно и североисточно од Великог Блата, рела
тивно сиромашни у погледу хранљивих материја које вода мтке
понируhи лако да испира из горњих слојева.

Источније, ка ободу Великог Блата, ове се пешчане масе су

кобљавају и мешају са ужим појасом барског земљишта. По хум-

кама избаченим од стране животиња 1 може се видети да је ово
барско земљиште црне боје са тамноплавом, сјајном нијансом
што сведочи о присуству добро развијеног слоја глеја. Северо
источни део Великог Блата био је до скора под водом, када се и
вршио процес оглејавања, то јест стварања типичног барског
земљишта. Сада је овај терен ослобођен воде и претставља врло
погодно, плодно земљиште за бујан развитак вегетације.
Западно од Великог Блата пешчани се наноси мешају са
барском глином и преталоженим лесоидним материјалом, ства
рајуhи читав низ прелаза од мање или више чистог, неструктур

ног песка до песковите барске глине. Где је мешан са глином пе
сак је жуто-сиве боје и није у толикој мери сипкаст као чист
песак.

Сва ова земљишта су покривена тањим или дебљим слојем
хумуса, што зависи како од структуре самог земљишта (испи

рање), тако и од судбине продуковане органске материје у •гоку
!'одине (кошење, испаша и тако даље).
Северно од Великог Блата, на песковитом или глиновито-пе
сковитом земљишту

cpehy

се понекад мрље заслањеног терена.

Често се на земљишном профилу одмах испод слоја хумуса на
лазе бели млазеви нагомилавања лако растворљивих соли.
Јужно од Великог Блата на песковиту барску глину вода је,
вероватно у једној фази, нанела дебео слој црног барског зеl\I
љишта. Оно претставља масну глину са високим процентом ху
мусних материја, одакле и потиче црна боја овог слоја. Највеhим
делом његова је дебљина око 90 cm, док се на западу постепенг
смањује и лежи као нека кора на старијим песковитим нано

сима. У њему се, на читавој висини, налази одлично очувано ко
рење и делови стабла кукуруза, без приметног трага распадања
или угљенисања. Ови остаци сведоче да је овај муљевити нанос
врло млад, као и то да није постао таложењем веh да је речни

нанос. Према томе се на јужном делу подручја Великог Блата
налази богато хумусно барско земљиште, у коме се, због њему
својствене структуре, хранљиве материје не испирају лако веt1

се гомилају и остају дуже у горњим слојевима. Овде живи чи·
тав низ биљака које захтевају богато или влажно земљиште (Ta-гaxacum officinale, Senecio paludosus, Sonchus arvensis, Cirsiнm

arvense, Ranunculus repens

и др.), насупрот ееверном делу где на

релативно сиромашнијем и сувљем песковитом земљишту живе

друге, на такве услове боље прилагођене биљке (Bromus commutatus, Crepis setosa, Tragopogon duЬius, Equisetum arvense и др.).
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На најнижем, централном делу депресије, који је у току го
Ю1Не стално или веh.и део времена под водом, стварају се типична

Сарска земљишта. У анаеробним условима, на песковитој или
1·линовитој подлози, таложе се органске материје и тече процес
оглејавања и таложења великих количина муљевито-колоидног
Ј1Јатеријала.

По ободу Великог Блата, где је вода приликом плављења ре
.11ативно плитка, ствара се дебљи или тањи слој мање или више
растреситог

тресета

од

остатака

трске,

рогози,

киселих

Ако сумирамо све ове чињенице добиh.емо следеh.у слику ра
4). На бар
ској глини сеперно од Блата налазе се пешчане масе које источно

и западно постепено прелазе у глиноидни и лесоидни материјал.

Јужно се налазе· масе барског земљишта које источно и западно
ле:же на веh. споменутим пе1uчаним наносима. На најнижим, цен
тралним деловима депресије наталожен је барски муљ који h.e се
развијати вероватно ка типичним барским смоницама. Источно и
североисточно су мање оголиh.ене масе оглејисаног барског зем
љишта.

Као закључак може се реh.и да су земљишта на подручју Ве.,.
ликог Блата врло млада и још непотпуно формирана. Једним де

лом је и због тога вегетација непотпуно развијена, фрагментарна
или

хетерогена,

или

се

пак

налази

у

почетном

стадиуму

"
Водени режим и рељеф
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спореда земљишта на подручју Великог Блата (сл.

-пе-

l је,

трава

тако даље.

Водени режим на подручју Великог Блата изванредно је ди
намичан. Он се- непрестано и јако мења, како у току године, тако
и у току дужих временских периода, јер зависи од читавог низа
врло променљивих и сложених фактора.

Подручје Великог Блата напаја се воденим талозима и под
земним водама које су условљене углавном стањем река, у пр

вом реду Дунава. На најнижем, централном делу, који лежи не
72 m надморске висине, вода за време највишег во

што испод

достаја доС'rиже просечну дубину од једног метра и више (нај
веh.а дубина око 3 m). Уколико се земљиште даље од центра де
пресије уздиже, утолико је и вода плиh.а, док најзад не пређе у
подземну воду чиј а се висина хоризонта мења у зависности од

локалне висине терена. Зато јужни и источни, нижи делови под
ручја имају нешто виши нив,о подземне воде од северних делова.
Рељеф на подручју Великог Блата није нарочито изра:жен.
Од центра депресије земљиште се благо уздиже ка околним реч
ним токовима. Најнижи делови око Великог Блата су на његовој
јужној и источној страни (на којој се некада и вршило отицање
воде у речицу Каловиту), док су с_еверни уздигнутији. На једном
месту

северног,

песковитог дела

подручја,

земљиште

се према
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реци Себеш доста нагло уздиже. Ту је висинска разлика веhа о,ц
пола метра и изражена врло ја сно једним благим отсеком. Ниво
подземне воде је због тога доста различит на врло блиском отсто
јању. Ова је разлика (у нивоу подземне воде), без обзира на
сличну

песковиту

читу вегетацију.

структуру

земљишта,

условила

доста

разли

Али степен влажности тла не зависи само од

разлика у нивоу подземне воде, веh и од .његове физичко-хеми
ске структуре. Тако на пр. песак тешко задржава у горњим сло
јевима воду атмосферских талога, насупрот барским земљишти
ма која задржавају воду доста лако јер су маснија и збијенија.
Тако се мења, у вези са висином и структуром земљишта,
у простору водени режим на подручју Великог Блата. Промене
воденог режима у времену су још изразитије и нестабилније јер
нису условљене само локалним факторима веh и онима који могу
деловати са веhе удаљености, често индиректно али врло снажно.

Пре свега стање подземних вода и степен влажности зависиhе од
количине и распореда водених талога у току године. Ту не играју

улогу само падавине на подручју Великог Блата, које сваЕако
могу знатно утицати на водени режим, веh још више опште кли
матске прилике средње и југо-источне Европе. Од њих

he

зави

сити водостај Дунава који има одлучујуhи утицај на стање под

земних вода на подручју Великог Блата.
Пролећни месеци, када је ниво река, у првом реду Дунава,
највиши, максимална просечна дубина воде на Великом Блату
је око 1 m. Поред тога и локално, на самом подручју Великог
Блата, ·у тим месецима падне највећа количина водених талога.

Уколико време одмиче ка лету и јесени, вода све више опада па
се дешава понекад да се крајем лета и почетком јесени сасвим

повуче, остављајуhи слободну површину дна. Када је дно баре
под водом, одиграва се у анаеробним условима процес оглејавања,
таложења на површину дна колоидно-муљевитих честица бога
тих органским материјама, а по ободу Великог Блата и процес
С'IЂарања

тресетних

наслага.

После

повлачења

вода

односи

у

дубље слојеве један део ових органских материја. Овај процес
сличан је донекле процесу оподзољавања, али се ,брзо нарушава
поновним надолажењем воде Б:оја враћа органске материје у
горње слојеве. Даље се понавља процес оглејавања, таложења из
воде нових количина органских материја на дно. Очигледно је да

ови процеси у вези са повремени:м повлачењем воде битно ме
њају животне услове како у физичком и хемиском погледу, тако

и у погледу влажности. Због тога

he

се и карактер вегетације,

макар и привремено, мењати у суштини, о чему ће доцније бити
изнесени детаљни подаци.

У току го;:~;ине се и ниво подземне воде мења, а разлике могу

бити врло велике. Ако је надморска висине. дна Великог Блата
71 m, а дуби:на воде око 1 m, тада he ниво подземне воде на зем
љишту .са висином од 72 m бити у доба највеhе влажности, у
пролеће, одмах испод површине. Ако је годи:на врло влажна а

Дунав јако набујао, ови

he

делови око Великог Блата, који су
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иначе веhином слободни, бити привремено плављени. Када вода
у Великом Блату падне испод површине дна, дакле за више од
l m, ниво подземне воде спустиће се испод површине земљишта
:за 1 m и више. Значи да разлике у нивоу подземних вода током

године могу бити релативно врло велике. Ако узмемо у обзир
честе летње суше (Београд има сваке године 1-2 сува месеца),
исушавајуhе дејство кошаве и физичко-хемиску структуру ра
зличитих земљишта, добићемо још јаснију слику о могућем ко
Јrебању воденог режима у току године на подручју Великог Блата.
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Барска, мочварна и ливадска вегетација низиских предела
је у нашим географским ширинама уопште условљена делатно
шћу човека. То су азонални типови вегетације секундарног по

рекла. Они се у долинама дуж речних токова ·формирају тек по
с.пе уништавања шума од стране човека. Али је поред овог основ

ног предуслова, уништавања шума, човек на подручју Великог
Блата деловао снажно и на друге начине, одређујући карактер
вегетације у детаље. Он је овде деловао углавном на следеће на

чине: дренаж:ом мењао је водени режим директно; обрађивањем
мењао је карактер земљишта и нарушавао природни ток форми
рања вегетације, уништавајући једне, а уносећи у њу друге еле

шг

менте, и искоришћавањем на разне начине продуковане органске

1га.

материје мењао је састав вегетације, њену динамику и карактер

па
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природног одабирања.
Др ен а ж а.
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Да би спасао од честих поплава простране

површине Панонске Низије човек је на њој изградио читав си

стем насипа, канала и пумпи. У Панчевачком Риту, на неколико
десет,ина метара од Дунава, дуж његове леве обале протеже се
данас насип који спречава изливање Дунава у Низију. Али овај
насип не би био довољан да сам сачува Низију од плављења под
земним водама и мањим рекама. Због тога су многе речице (Ду
навац, Себеш и др.) и канали повезани између себе, а на чворни-м
•тачкама постављене пумпе које у време акутне опасности непре

стано раде бацајући воду из овог система канала и река у Дунав.
Тако је и на подручју Великог Блата ниво подземне воде уопште
смањен, а за време њене највеће висине спречава се радом пумпи
изливање и плављење терена. Зато се слободна вода на подручју
Великог Блата задржала само на најнижем делу депресије и
врло ретко излази из својих обичних граница.

Поред ових општих мера извршена је у скорој прошлости и
дренажа на самом Великом Блату. Кроз средину Великог Бла•га
прокопан је систем канала који гравитира ка северу до једне

пумпе која је избацивала воду у Себеш. На тај начин је једно
време и само Велико Блато било ослобођено воде, што је усло
вило

промену

процеса

у

земљишту

као

и

продирање

нових

вр-
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ста, пионира у освајању плавних површина тек изашлих испод

воде

(Alopecurus aequalis).

Према добивеним ус1Vi:еним подацима од мештана, пумпа је

радила у оно време када се обраl)ивало земљиште и око самог
Великог Блата (на коме су сада влажне ливаде), а чињени су по
кушаји да се обраl)ује земљиште и на самом Блату. Пумпа је
веh одавно уклоњена те је Велико Блато поново потопљено во-
дом чији се ниво подигао до ранијег стања.
Уопште је дренажа Великог Блата условила стварање сув
љих ритских ливада као и живот читавом низу биљака које не
подносе лако дугу забареност терена или висок ниво подземне
воде (Bromus commutatus, Equisetum arvense, Crepis setosa, Tra-

gopogon

duЬius, и др.). Читави простори који су раније били под

ливадама киселих трава сада су освојени од слатких трава и леп
тирњача.

О б р а l) ив а њ е
з е м љ и ш т а. На терену око Великог
Блата текао је у прошлости процес формирања вегетације разли
читих асоцијација мочварних ливада. Општом мелиорацијом
Панчевачког Рита и дренажом Великог Блата омогуhено је да
се обраl)ују и ова, јако влажна земљишта под ритским ливадама.

Док је радила пумпа на Себешу обраl)иван је не само најужи
простор око Великог Блата веh. и само Блато. На тај начин је
нагло и грубо нарушен природни ток процеса формирања ливад
ске вегетације, која је била буквално разорена плугом. Напу
стивши ово земљиште човек је за собом оставио читав низ ко

(Cirsium arvense, Cynodon Dactilon, Agropyrнm
и др.). Коровске биљке су тада повеле оштру борбу са
ливадском вегетацијом која се почела обнављати. Тако је човек,
нарушивши природну граl)у ливада код Великог Блата унео у

ровских биљака

repens,

њих много страних елемената, док је напротив вероватно многе

ливадске биљке уништио или свео на најмању меру. Зато су
сада ове ливаде понегде јако закоровљене, а понегде су се са
чувале или обновиле само фрагментарно. Понегде су коровске
или полукоровске биљке заузеле веhе просторе, са скоро апсо
лутном доминацијом, отежавајуhи на тај начин обнову ливада
у њиховом природном облии:у. Тако је на пр. Cirsium arvense на
појединим местима продро и изван ливада, дубоко у појас трске
и шевара.

i

Изгледа да је баш овакав начин деловања, обрадом земљи
шта,

и условио

у највеhој

мери садашњи хетерогени

и секун-

дарни карактер ливадске вегетације на подручју Великог Блата.
И с к ор иш

h

а в а њ е.

-

Према подацима

сакупљеним на

терену, сељаци напасају стоку (углавном овце) до априла месеца,

када престају са испашом и "пусте" ливаде да се слободно раз
вијају. Сигурно је да he пасење младих биљних делова бити за
неке биљке потстрек за даље брже растење, док he напро~ив
успорити или чак спречити развој· других биљака. У истом сми
слу деловаhе и гажење биљака од стране стоке. Поред тога, сточ
ни измет побољшава земљиште, што би могло да се нарочито по-
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,д

нољно одрази на северна пескови·га земљишта. Испашом се не
је
)Г

)-

је

)·-

сумњиво врши селекција отровних и грубих биљака, које стока
нерадо узима. У сличном смислу делује и кошење, које не за
хвата јако закоровљена места, због чега се она непрестано про1лирују.
Ливаде на подручју Великог Блата косе се у току године
; 1 вапут, у јулу и септембру. Пре свега самим кошењем, издва

з

јањем продуковане органске материје из њеног природног оквира,

Iе

нарушава се њено нормално кружење. Тиме се мењају у првом

Ie

реду процеси у земљишту, спречава се стварање богатијег ху

а

мусног слоја, што са своје стране на одређен начин утиче на жи

)Д

нот биљака. На бујним, влажним ливадама са

[1-

се та:кс.,l)е косе) ово се одражава на тај

Carex gracilis

(које

начин што се спречава

стварање моћнијег тресетног стоја.
После првог кошења
ог

ливаде се у своме

изгледу

прилично

мењају. Ова промена се нарочито јасно запа:жа на ливадама јуж

ЈМ

но од Великог Блата. Овде, на барском земљишту богатом ху
мусним материјама, живе многе лептирњаче (из родова Trifo-

ца

lium, Vicia, Lathyrus

ra.

налазе у оштрој конкуренцији са неким коровским биљкама (Cirsium arvense, Sonchus arvensis), и неким травама (Роа palustris,
Роа pratensis, Agropyrum repens, Bromus commutatus и др). Ко

и

,{И

је
д
у-

:otm
са

ровска биљка

и др.) које се у првој периоди свога развоја

Cirsium arvense

избија у пролеће нагло и у вели

ким количинама, ометајући бољи развој другим, корисним биљ
кама. До првог кошења високе биљке (Cirsium arvense, Роа pгa
tensis, Agropyrum repens, Bromus commutatus и др.) су најброј
није и дају основни аспект овим ливадама. Кошењем ове се

у

биљке отстрањују, те се тиме даје могуhност лептирњачама за
пуни размах. Оне брзо обрастају ливаду густим, пола метра ви

)Ге

соким покривачем. На тај се начин састав ливаде прилично мења

су

и то у позитивном смислу, због чега сељаци више цене сено са

::к,

~а

:ке

~о
ща
на
:ке

,,отаве".

На ливадама западно од Великог Блата, где је Cirsium ar:..
доста редак, а лептирњаче слабије заступљене, промене
после кошења имају нешто друкчији карактер. Овде су најброј

vense

није Роа palustris,
commutatus, чијим

Роа pratensis, Agropyrum repens и Bromus
се кошењем омогућава живот Setaria glauca,

која потпуно прекрива ове ливаде мењајући знатно њихов аспект.
,И

На песковитим ливадама северно од Великог Блата промене

{Н

условљене кошењем нису тако јасно изражене.

.та.

ОЧ

У јесен сељаци секу трску која густо расте на обали Вели
ког Блата, и на тај начин стварају веh.е или мање чистине у њој
на којима се брзо насељавају многе ливадске биљке (Mentha
aquatica, Teucrium Scordium, EpiloЬium roseum, Carex gracilis и
др.). На ·гај начин се убрзава процес изумирања трске на тере
нима који зарашh.ују, и освајања ових оголиhе:н:их простора ли
вадским биљкама.
Кошење не утиче само на изглед читаве вегетације, већ се

по-

оно одражава и на живот и изглед појединих биљних индивидуа.

на
ца,

азза
r,ив
VIИ
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Детаљна испитивања бесумње би открила читав низ прилагођа

вања и промена код биљака у вези са кошењем. Навешhу само
два примера из наших запажања: Setaria glauca пре кошења до
стиже на појединим местима висину од неколико десетина сан

тиметара, развијајуhи велики клас богат зрневљем. После

ко

шења она 'гера из својих остатака стабљику високу свега неко
лико сантиметара (често испод 10 cm) на којој се зачиње мали
клас са свега неколико цветова. На тај начин ова биљка успева
да после другог кошења донесе још једанпут плод. Интересан
тне су промене које се дешавају на пресеченој стабљици биљке

Cirsium arvense.

Нормално ова биљка има велике, дугуљасте бод

љикаве листове, а после кошења запажају се понегде на пресе

ченим стабљикама, при земљи нови листови који се од С'rарих
разликују м:алом величином,

округлим обликом и густим дла

кама.

Из свега до сада изложеног види се да је утицај човека на
Великом Блату велики и свестран, што се одражава како на из

глед саме вегетације, тако и на брзину и карактер процеса у њој.

ВЕГЕТАЦИЈА ПОДРУЧЈА ВЕЛИКОГ БЛАТА

Услед богате органске продукције и обиља минералних ма
терија које се стварају распадањем органских материја на дну,

Велико Блато својим централним, најнижим и стално подводним
делом припада еутрофном типу стајаhих вода. Његово дно пре

кривено је муљем

(gyttja),

се јасно изражава слој

обилним органским материјама, у и:оме

глеја, који је иначе толиrш карактери

стичан за процес стварања барских земљишта. Ово барско зем·
љиште са уздиз:~њем терена од цен'гра депресије постепено пре
Јrази

у

органско

умерено

хумозно,

мочварно

тле,

а

затим

у

ми

нерално мочварно тле. На још вишим теренима су масна глино

вита земљишта или песковите глине, и најзад на највишим де
ловима

готово

чист песак.

Развијајуhи се на овом простору вегетација Великог Блата
условљена је у своме садашњем распореду пре свега природом
двају основних еколошких момената: стањем воде и карактером
земљишта, од којих је први мо:жда и значајнији.

Према грађи и еколошким условима мо:жемо вегетацију под
ручја Великог Блата грубо поделити на неколико појасева, који
су у исто време и њен еколошки ред, јер се смењују у смислу
опадања или повеhавања влажности::

1.

Појас акватични:х (субмерзних и флотантних) биљака ве

заних за оне (централне) делове Великог Блата који су стално

или највеhи део године под водом;

2.

Појас

семиакватичних

(мочварних)

биљака

везапих

за

плиhу и краткотрајнију воду на ободу Великог Блата. Најмасов
није биљке овога појаса су трска и рогоз;
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Сл. 5. Шематски профил вегетације Великог Блата: 1 акватичне биљке
(m Schoenople·ctus lacuster). 2. Typha angustifolia. 3. Phragmites communis.
4. Carex gracilis (n врба). 5. влажне ливаде. 6. сувље ливаде са Bromus
commutatus. а фини барски муљ. Ь тресет трске и рогози. с тресет Carex-a.
d масна глина богата хумусним материјама. е песак. Тачкасте линије озна
чавају максимални и минимални ниво воде, а њен просечни ниво означава

средња пуна линија (ово се односи и на све остале профиле) (ориг.).
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6. Шематски профил вегетације Великог Блата: 1 акватичне биљке
(m Schoenoplectus lacuster). 2. Typha angustifolia. 3. Phragmites commuпis.
4. Carex gracilis (n врба). 5 Carex vulpina. 6 влажне ливаде. а фини барски
муљ. Ь тресет трске и рогози. с тресет од Carex gracilis. d тешко глиновито

барско земљиште.

е масна

глина богата хумусним материјама.
(ориг.).

f. песак
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1.. •1.

7. Шематска пројекција вегетације једног дела Великог Блата (ориг.).

3.

Појас

мочварних

ливада

са

Carex gracilis,

везаних

за

11.11двне терене са високим нивоом подземне воде;

4. Појас вла:жних ливада на неплављеним теренима., и
5. Појас, односно фрагменти релативно сувих"ливада на пе1·1Zовитим уздигнутим земљиштима.

·
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1. Групације акватичних (субм:ерзних и флотан·rних) биљака.
Док је Велико Блато по своме ободу густо обрасло широ
ким појасом трске, рогози и шевара, дотле је његова средина под
слободном површином воде, са .максималном просечном дубином
око lm. Она се у току године са периферије постепено повлачи,
задржавајуhи се само на централном, најнижем делу Великог
Блата.
На овом најнижем делу, који је стално или веhи део године
под водом, развила се вегетација субмерзних и флотантних би

љака, чије асоцијације припадају свези Potamion eurosiЬiricum
(W. Ко с h) реда Potametalia, те претстављају и овде уствари
прве пионире у зарашhивэ,њу стајаhих вода. Од карактеристич

них врста овога реда на Великом Блату нашао сам, и то обилно
заступљене, Potamogeton pussilus, Ranunculus paucistamineнs
Т s с h. (flaccidis Pers.) и Potamogeton gramineus. Од асоцијација
Potamion-cвeзe добро су изражени и масовно заступљени једино
фрагменти асоцијација Potameto peгfolati-Ranunculetum fluitantis (W. Ко с h), чија је карактеристична врста Myriophyllum spi-

catum

на Великом Блату доминантна, док је друга конс·rатована

карактеристична врста

Najas marina

доста ретка. Према добиве

ним усменим подацима (О. Гребен ш чик ов) 1935 г. је нала
жена и још једна карактеристична врста исте асоцијације: Potamogeton fluitans. Она је сада ишчезла, као вероватно и многе
друге карактеристичне врсте, услед прогресивног погоршања.жи

вотних

услова.

Поред

ових

карактеристичних

врста

врло

је

обилна и алга Chara foetida, која се често као нека мрежа густо
преплиhе са наведеним и другим биљкама, или пак заузима
мање или више слободне просторе у води.

Фитоценолошки снимак, узет

30. VIII. 1949

г.,

даhе јасну

слику ове водене вегетације. Величина снимљене површине

щ 2 • Дубина воде око

30 cm.

100

Биљке расту врло густо, стварајуti.и

читаве сплетове, а делови који додирују површину вuде покри

вају је за 6Оо/о. То су следеће биљке:

Myriophyllum spicatum
Potamogeton pussilus
Potamogeton gramineus
Chara foetida
Овај

3.4
3.3
2.2
2.2

Ranunculus paucistamineus 2.2
Najas marina
1.1
Alisma Plantago-aquatica
R
Salvinia natans
R

снимак карактеристичан је за читаву слободну повр

шину воде централног дела Великог

Блата,

само

што

постоји

варирање у с•гепену заступљености основних врста, нарочито нај

обилнијих Myriophyllum spicatum и
а такође и обеју врста Potamogeton.

Ranunculus paucistamineus,

По целом простору ограниченом споља трском и рогози, раз
бацана су мањ'а или веhа (до 1О m 2 ) компактна острвца од Schoenoplectus lacuster, који достиже висину и до 2 m.
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'Уколико се од центра депресије идуhи ка појасу трске ду
f'Јина воде смањује, утолико се наведене групације субмерзних
11 флотантних (Р. gгamineus) биљака проређују и осиромашују.

аод
юм
.чи,

ког

,ше

би

um
э.ри
ич-

1IНО
епs

ија

i!HO

an;piана
ве
ла

Јtа
:оге
ки-

је
сто

1ма

сну

100
ући
ри-

2.2
1.1
R
R
вр

'оји

raj-

~us,
~аз
_ое-

Врсте Potamogeton-a и Myriophyllum spicatum више не домини
рнју и ишчезавају, док су све масовнији Ranunculus paucistamiШ'tJS и Nymphoides flava, који све гушhе покрива површину воде.
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Још даље ка треци сусреhемо у све веhем броју различите
групације емерзних биљака које чине прелаз измеt,у Роtаmiоn
асоцијација и појаса семиакватичних биљака. Овде је веh често
и масовно присуство на површини воде врсте

Salvinia natans,

што

је знак не само врло ниског максималног водостаја веh и мање
или више редовног повлачења воде за време сувљих година.

Сл.
е

Sb. с фације BolЬoschoentls maгitimus, d фације Spaгganiшn егесtшn,
Typha angustifolia, f Phгagmites comunis. 1 Butonшs umbelatus, 2 Roгipa
ampl1iЬia, 3 Siшn latifolium (ориг.).

Фације
чисте

Nymphoides flava,

групације

fluitantis,

асоцијације

које се надовезују на релативно

Potameto perfoliati-Ranunculetum

замењују на овим плитким местима несумњиво једну

другу асоцијацију свезе

lati- Nupharetum (W.
плитке баре. Још су
бен ш чи Ј{ ов а)

Poatamion, наиме Myriophylleto verticil-:h), која је иначе прилагоt,ена на мање,
1935 г. (према усменом саопштену О. Гре

Ко с

на Великом

стичне врсте ове асоцијације,

phaea
свеза

Блату

налажене две

карак'rери

Myriophyllum verticillatum

и

Nym-

аlЬа, што сведочи да је у ранијим, повољнијим условима

Potamion

eurosiЬiricum била боље развијена. Опадање воде

и развијање с тим у вези посебних конкурентских односа, свели

су током времена ову свезу на Великом Блату само на фрагмен

тарно развијену асоцијацију

tantis.

Potameto perfoliati-Ranunculus flui-
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2.

ите

Групације семиакватичних биља~ш.

lon!cтo
пто
э.ње

Постепено, са бескрајним низом прелаза, асоцијације свезе
смењују се са групацијама емерзних биљака које при
шщају реду Phragmitetalia (W. Ко с h) и свези Phragmition com.mtшis (W. Ко с h). Од карактеристичних врста реда нађене су,
норед апсолутно доминантне Phragmites communis и Alisma Planlщ{o aquatica, Iris Pseudacorus и Sium latifolium, док је свеза за

Pot,amion

(t'гупљена

следећим

карактеристичним

врстама:

BolЬoschoenus

1щн·itimus, Glyceria aquatica, Sagittaria sagittifolia и Veronica Anaнalis-aquatica. Од свезе Phragmition communis на Великом Блату
1щјбоље је и најјасније развијена асоцијација Scirpeto-Pl1ragmi-

1('i,um (W. Ко с h), док је постојање других асоцијација исте свезе
(на пр. Glycerieto-Sparganietшn neglecti (W. Ко с h), сумњиво и
Јi(•запажено.

Од

Hpaгganiшn erectum, ТурЬа
рш; lacusteг) и већ наведена

ks communis.

ScirpetoTypha angustifolia,
latifolia, Schoenoplectus lacuster (Sсiг
карактеристична врста реда Phragmi-

карактеристичних

!']1гagmitetum констатоване

Ова

су

врста

врло

асоцијација

асоцијације

обилне

заступљена

је

читавим

низом

маље или више јасно израж:ених фација, чији је распоред услов

,11,(~Н како дубином воде тако и специфичним током процеса за
ршпћивања на Великом Блату.
Основна чињеница која се прва запажа у распореду фација

псоцијације
(Pћгagmites

Scirpeto-Phragmitetum је да су високе емерзне биљке
communis, ТурЬа ang·ustifolia и Typha Iatifolia) далеко

нише оријентисане на ободу депресије, изградивши овде непро
.с

:s,()Дан,

по

неколико

десетина,

чак

и

око Великог Блата. Изузетак чини

метара

rпирок

Schoenoplectus lacuster

по-

ко

је у групицама разбацан чак и по средини саме баре, док су

tшn,

Jripa

стотина

фације од

Glyceria aquatica

налажене како на мањим чистинама

нојасу трске и рогози, тако и на његовој унутрашњој страни.

Ниске и средње емерзне биљке

стварају својим фацијама

,!('дну кружну и мозаичну зону са унутрашње ивице појаса тр
[ВНО

tum
~дну

iciltњe,
ре

~ри
уm
:има

заде

ске, дакле надовезују се непосредно на групације свезе Potamion.
1Јо ред већ наведених карактеристичних врста (Bo1Ьoschoe11us ma1 iiimus, Alisma Plantago-aquatica, Spaгganium erectum, Sagittar-ia
ч:щittifolia, Veroпica A11agalis-aquatica), овде се срећу и Elco1-J1aris palustris, Butomus umbelatus, Stachys paluster и Roг,ipa am-

pl1ibla (карактеристична иначе по S. Hoтvaticu
1 icio11 elatae (W. К.ocli) реда Phгagmitetalia).

за свезу

Mag11oca-

Ова зона ниских и средњих емерзних биљака, прилагођених
на услове повременог плављења и 2кивот у плиткој води, меша

у најразличитијим односима са зоном субмерзних и флотан
'ших биљака свезе Potamioп. Зато су у њој чести Nymphoides

i'('

:ели

!Ћl\ra и Ranuпculus paucistamiпeus, а није редак случај да удру

IIeH-

Ж<.'НО са семиакватичним биљкама живе и врсте Potamogetoп-a,

flui-

1ш чак и MyriopЬyllum spicatum и Najas mariпa. Присуство Salviобилно је и сасвим обично. Ово је уствари зона нај-

11ia natans
Ј'ласник

Природњачког

музеја

српске

земље

~~------------------------љ·
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жешће борбе између наступајуће асоцијације Scirpeto-Phragmiи Potameto perfolliati-Ranunculetum fluitantis која је у по

tetum

влачењу.

Alisma Plantago-aquatica, BolЬoschoenus maritimus, Sparganium erectum, Eleocharis palustris и G]yceria maxima, групишу се
скоро редовно у фације које могу бити или чисте, хомогене, са
стављене од једне врсте, или хетерогене, састављене од више вр
ста (на пр. BolЬosl-юenus maritimus и Alisma Plantago-aquatica).
Појединачно се по читавом овом простору убацују Butomus ambelatus, Stachis palustris, Roripa amphiЬia и Iris Pseudacorus.
Схематски у најгрубљим потезима распоред ових фација је
овакав. Непосредно на субмерзне и флотантне биљке надовезују
се фације Alisma Plantago-aquatica и BolЬoschoenus maritimus, на
површинама просечно од око 10 m 2 • Ближе појасу трске су фа
ције од Sparganium erectum, Glyceria maxima и Eleocharis palustris. Sparganium erectum често се групише на чистинама у појасу
трске и рогози. Фације Glyceria maxima, надовезујући се понегде
непосредно на трску и рогоз, често се налазе заједно са Eleocharis
palustris или BolЬoschoenus maritimus.
Уствари распоред ових фација није тако схематичан. По
стоји веhе или мање мешање појединих групација или биљака,
због чега је општи изглед ове барске вегетације прилично мозаи
чан. Стварнију слику даhе неколико следећих фитоценолошких
снимака.

Датум снимка

100 m 2 • Дубина
за 100 %.

30. VIII. 1949. Величина снимљене површине
20-25 sm. Биљке покривају површину воде

воде

Myriophyllum spicatum
Alisma Plantago-aquatica
Ranunculus paucistamineus
BolЬoschoenus maritimus

4.4,
4.3,
3.3,
2.1,

Roripa amphibla
Nymphoides flava
Butomus umbelatu.s

1.2,
1.1,
R.

Горњи снимак је доста карактеристичан за прелаз између
групација субмерзних и флотантних биљака и групација емерз
них биљака.

Следећи снимак допуниће слику овог пој аса привремено
плављеног терена. Датум снимка 30. VIII. 1949 г. Величина сни

мљене површине 100 m
вају површину воде за

2

•

Дубина воде око

100

Alisma Plantago-aquatica
maritimus
Nymphoides flava
Chara foetida

BolЬoschoenus

%.

4.3,
3.3,
2.2,
2.2,

20 sm. Биљке покри

Sagittaria sagittifolia
Salvinia natans
Butomus umbelatus
Roripa amphibla

+

+R
R

Даље су ка појасу трске групације сличне овој која се на
води у следећем снимку. Датум снимка 30. VIII. 1949 г. Величина
снимљене површине 25 m 2 • Дубина воде 20 sm. Максимална висина
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1.iю-

!i!Јд,ака

1,5 m.

Просечна висина биљака

ш >дену површину за

4.4,
4.3,
3.2,

Salvinia natans
Sparganium erectum
I•:leocharis palustris
Sium latifolium

(а
се
;а-

+

1р

а).
)е-

60 sm.

Биљке покривају

60 %.

+

Sagittaria sagittifolia
Nymphoides flava
Roripa amphiЬia
Stachys palustris

+
+

+

Сасвим близу појаса трске налазе се групације са Glyce:ria
које покривају површину са просечном величином од око

m11xima,
2

је
тју
на

ш • Следећи снимак даје обичан састав вегетације на овим ме
с·~ има. Датум снимка

3. VIII. 1949

г. Величина снимљене повр-

111ине 25 m 2 • Максимална висина биљака
РО %. Дубина воде 20 sm.

2 m.

Општа покривеност

ж

(}lyceria maxima
Salvinia natans
BolЬoschoenus maritimus

lutcy
Ђе

4.4,
3.3,
3.2,

2.2,
2.2,

Typha latifolia
Sparganium erectum
Eleocharis palustris

1.2,

.ris

ка,

Читаву ову мање или више отворену површину воде Великог
затвара, као што је већ наглашено, широк појас трске и
рогози. Трска је далеко бројнија од рогози и најчешће заузима

~и

с1юљашњи део појаса, док је рогоз оријентисана већином на уну-

!о

:их

ше
)де

1.2,
1.1,

R.

f ;лата,

1рашњи део. Међутим на многим местима рогоз продире дубоко у
трску избијајући на другу страну, према мочварним ливадама.
1lоред

тога трска често потискује рогоз идући испред ње у осва

,11111,у водене површине. Од двеју врста рогози Typha angustifolia
iн·упоредиво је бројнија, обрастајући местимично знатне повр1щше. Typha latifolia је напротив развијена само у мањим групи

i\:~ма које се обично налазе на отвореним местима. И трска и ро·1,,Ј су у овом ободном појасу Великог Блата углавном врло ви
·1 а.пне, густо

обрастају тле и достижу знатну висину (сасвим је

иfiично да су групације трске високе преко

3 m).

У самом појасу трске врло је обилна, често са покровношћу

90-100 %, Salvinia natans.

Она је обично и једини становник

~ђу

0;1,

рз-

1,нс "прашуме". На проређеним местима у треци, малим чистинама
11.1111 при ободу појаса живе поред за асоцијацију карактеристичне

=НО
ни

ри-

шn latifolium и следеће врсте: Butomus umbelatus, Stachys pal11stris, Roripa amphiЬia, Lythrum Salicaria, Mentha aquatica, Ly1·11pus europeus, Galium palustre и Galystegia sepium. Lycopus eu1·1 >peus, Galium palustre и Calystegia sepium више су заступљене
11:1 местима

са

којих се

вода

у току

године

повлачи

за

дужи

!Н'Ј)ИОД.

Ево једног снимка са обичним саставом вегетације у појасу
·~·реке. Датум снимка 30. VIII. 1949 г. Величина снимљене повр-

11111не
на

ина
ина

100m2 •

Дубина воде

Phragmites communis
Salvinia natans
Sium latifolium

10 sm.
4.5,
4.4,

+

Roripa amphiЬia
Stachys palustris
Lythrum Salicaria

+
+
+
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Следећи снимак, направљен је истога дана као и претходни,
даје обични изглед фација са Typha angustifolia. Величина сни-

мљене површине 100 ш2 • Дубина воде

Typha angustifolia
Schoenoplectus lacuster
Roripa ampl1iЬia
Sparganium erectum
·Salvinia natans

4.4,

+
+
+

4.3,

10 sm.

Butomus umbellatus
Nymphoides flava
Eleocharis palustris
Stachys palustris
Potamogeton gramineus

+

1.1,
2.2,
R

+

Хорватиh је за Хрватску и Славонију издвојио у свези Phragшition-communis читав низ фација двају основних асоцијација
и Glycerieto-Sparganietum neglecti). Како
су напред описане фације на Великом Блату издиференциране

(Scirpeto-Phragmitetum
разликама

у

еколошким

условима

и

посебним

конкурентским

односима, а с друге стране због заједничког простора прелазе
једна у другу и мешају се у најразличитијим комбинацијама,
немогуhе је са потпуном сигурношhу утврдити припадност на
ших фација онима које је веh утврдио и окарактерисао Horvatic за Хрватску.
Поред типичне Scirpeto-Phragmitetum (Scirpeto-Phragmitetнm
tipicum W. Koch), која је на Великом Блату развијена само фраг
ментарно и непотпуно, мож:емо издвојити у овој
следеhе фације:

асоцијацији и

1. Scirpeto-Phragmitetum schoenoplectosum (W. Koch), која је
најчешhа на дубљим местима Великог Блата. Поред доминантног
Schoenopleotus lacustris, овде је најчешhа Alisma Plantago-aqнa
tjca, док се Typl1a Iatifolia, Sparganium polyedrum, Glyceria aquatica и Sium latifolium додају само у оним, мање виталним фаци
јама уза сам појас трске.

2. Scirpeto-Phragmitetum typhosum (W. Koch), развијена је
у мањим групицама на унутрашњем ободу трске, ређе у њему.
Поред јако доминантне Typha latifolia cpet1y се још и Phragmites
communis, Glyceria aquatica, Sium latifolium, MentЬa aquatica и
Salvinia natans.
3. Scirpeto-Phragmitetum pl1ragmitosum (W. Koch), каракте
рише се јако доминантном и добро развијеном Phragmites coшmu
nis, као и упадљивим сиромаштвом врста. Ова фација је на Бе
Јтиком Блату најраширенија. Поред трске честа је и бројна Salvinia natans док је Sium latifolium само појединачан и редак.
4. Scirpeto-Phragmitetum glyceriosuш aquaticae (W. Kocli). На
Великом Блату развијена је само у мањим, хомогеним групицама
у којима апсолутно доминира Glyceria aquatica. Понегде се додаје
Eleocharis palнstris,

5. Scirpeto-Phragmitetum sparganiosum erecti. Ова фација до
ста је раширена на Великом Блату и одликује се доминацијом
Sparganium erectum.

Поред њега

cpehy

се и

Alisma Plantago-aqua-

85

Вегетација Бс:rиког Блата

IИ,
:и·-

+

.. 1,
\.2,

R

+
э.g-

1ја
1КО
ше

l.ica, Sagittaria sagittifolia, Schoenoplectнs
шaritimнs и Salvinia natans.

:vra,

a:arv-

Boloschoenus

Од асоцијације Glycerieto-Sparganietнm neglecti (W. Koch),
·ш коју се због недостајања читавог низа карактеристичних вр
<~та не може сматрати да је развијена у довољно израженом об
,:;ику на Великом Блату, уочава се само фација са доминацијом
BolЬoschoenнs maritiпшs, означена као Glycerieto-Sparganietum
bolЬoschoenosum. Поред ове доминантне врсте констато1:ане су и Glyceria aqнatica, Veronica Anagalis-aqнatica и Siнm

11eglecti

latifolium.
Значајне су свакако веh споменуте фације са Alisma Рlапи BolЬoschoenнs maritimнs, као и са Eleocharis pa1tistгis, које су само можда посебна појава на Великом Блату јер
11х за Славонију Hoтvatic не наводи као такве.

1ago-aquatica

им
~зе

lacнstris,

Издвајање

асоцијација на

Великом Блату

по

ве1'1 утврђе

ним схемама отежано је тиме што је због јако поремеhених при
родних

еколошких

односа

и

донекле

усложњеног

основног

про-

11<,са зарашhивања, дошло до великог мешања елемената разно
родних групација. Основни моменат који је условио такву ситу
;щију

ј.е

садашње

стање

воденог

режима,

пре

свега

на

цен

·: t)алном

делу депресије Великог Блата, у зони субмерзних и се
миакватичних биљака.

је
ног

uaua-

Иако се Велико Блато налази у алувијалној равни Дунава
t,но сада, после мелиорације не претставља више плавну област.
1

lак и у доба највиших водостаја оно се натапа искључиво под··

~,смном водом. Па ни то није у својој пуној могуhности, с обзи
ром на рад дренажних пумпи у Панчевачком Риту, што никада

Ј;И-

не дозвољава да се подземне воде излију изван граница најве

је

ћих улегнуhа, то јес·г старих меандра и бара типа Великог Блата.
Другим речима, највиши водостај на Великом Блату трајаhе

му.

ltes
l

и

отприлике

иретерано

те

nн

Be;alНа
э.ма

(аје

до

јом
на-

само

толико

дуго

колико

и

високи

водостај

у

Ду

шшу. То значи да без обзира на влажност године и количину
ноде у Дунаву, на Великом Бла·rу дубина воде неhе никад бити
велика.

Међутим

тако

раније

није

било.

Када

око

Великог Блата, дуж Дунава и Тамиша нису постојали заштитни
насипи вода је приликом поплава пунила максимално ову де11ресију и остајала у њој чак и после повлачења река у своја
корита. На тај начин могло је тада да Велико Блато буде испу
u,ено дубоком водом велики део године без обзира на летњу

iКегу, 'јер је примило за време поплава једну значајну резерву
воде.

Сада не само да је и максимална дубина воде Великог Блата
нрло ниска веh постоје велика колебања у негативном смислу у
'шБисности од општег стања влажности како у току једне године

тако и у току дужих временских периода. Ниже наведена таб
.ница

са подацима

за минималну и

максималну количину вод.:

оих талога на подручју Београда пока·заhе приближно у каккэr
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се границама може мењати количина воде и на Великом Блату

у току годишњих циклуса (табл.

3).

Максимална и. минимална количина водених талога у мм за Београд

Таблица

Месеци

1

l

II

1

1

ш

IV

1

V

1

1
1

1

1

VII

!vш!

76 64 54
1
1
Максимално[ 77 89 11171 131 1193 1 48 191 154
1
1
Мини,~ално 6 1 1 14 10 8 2 2.
1
1
1
Нормално

1

40

35

1

1

73

VI

58

43

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

IX

1

х

1

XI

I

3

XII

63 153 148
1
178 , 20411621109
1
8 1 1
3
1 1 1 ---

1

45

1

Из таблице се види да разлике између минималне и макси
малне количине падавина за један месец могу бити заиста ве-.
лике, што указује на значајну нестабилност воденог режима у

барама Панчевачког Рита, нарочито у једној таквој као што је
Велико Блато, упућеној само на потхрањивање подземном водом
и падавинама. Као што смо веh видели и у годинама са најве
ћом количином водених талога дубина на Великом Блату неhе
значајније преhи просечну максималну дубину. Насупрот томе
сушне

године

изванредно

he

се неповољно

одразити на

стање

воде у Великом Блату. У Војводини уопште је сасвим обична
појава да за време суша пресушују многе стајаhе воде па и мање
реке. Ово he се на Великом Блату неупоредиво чешhе догађати

с обзиром на лоше стање воденог режима на њему и у влажним
или умереним

годинама.

Овакво стање воденог режима одразило се у много чему на
карактер вегетације Великог Блата и основни процес зарашhи
вања,

који се изражава између осталог и у конкуренцији, су

кобу и борби биљака и асоцијација различитих у еколошком
смислу. То је дало Великом Блату и у погледу статичког, једно
временог пресека кроз вегетацију и у погледу пресека кроз ди

намику

процеса,

својеврстан

карактер.

Овакав

карактер

свој

ствен је у мањем или веhем степену вероватно <;вима оним мно

гобројним барама у нашим плавним областима, чији је водени
режим доста

нагло

измењен у

смислу ускраћивања

нормалног

и обилног потхрањивања водом.

Због мале дубине воде и њеног повременог повлачења дуж
обода депресије у току године, барске биљке (BolЬoschoenus ma-

ritinus, Alisma Plantago-aquatica, Glyceria maxima, Schoenoplectus
lacuster, Phragmites communis, Typha latifolia и др.) брзо и ду
боко продиру у Велико Блато све више сужавајући, слично за
тварању бленде, слободну површину воде. На тај начин оне оду
зимају светлост сумберзним и флотантним биљкама, угушују их
и потискују, смањујући им све више животни простор.
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.ту

Саме флотантне и субмерзне биљке стварају такође својом
11щ1ютном делатношћу предуслове за
,·н111н~

,а

3

ш

године таложе

се

знатне

своју сопствену пропаст:

количине

органских

остатака

на

које се због тога полако али непрестано подиже. Већ сам овај
нн ЏЈС био би довољан да кроз извесно време подигне доста
ЈЩIЈ, Ш'rо би најпре отежало а затим и сасвим онемогућило живот
,\'l1мерзним и флотантним биљкама, а насупрот томе створило
,,с,ноnе за продирање

семиакватичних- биљака

што

се,

како

је

pr·'H'!·IO, и догађа.

!8

Међутим то је само општа схема која се у основи поклапа
обичним и редовним процесима зарашћивања у било којој
)И: или језеру, а разликује се у већој брзини зарашћивања

09

щтваној плитком водом.

~i
си
зе-.

l

у

је

J;OlVI
ве

оће
}Ме

.ње
rна
tње
lТИ
!ИМ

на

lш
су
{ОМ

но
ди

юј
но

ени
ног

;уж

na:tus
ду
за

дуих

Типски распоред појасева основног еколошког реда (у вези
бари или језеру је
1,:н•деhи. На појас субмерзних биљака надовезује се ближе ка
нГщли појас субмерзних и флотантних акватичних биљака. Обал11 појас сачињавају прво, у најдубљем делу, групације од Schп1 ст<:пеном влажности) у добро развијеној

1

I\O))lectus lacuster а затим рогози И трске. Изван овог појаса су

r,н,•шаре ливаде и то прво, на највлажнијим деловима, од висо-

11х оштрица а иза њих на нешто сувљим, ол ниских оштрица.
Дiiље се надовезују ритске ливаде на теренима који су нередовно
11 слабије плављени.

На Великом Блату запажа се извесна
ин в е р з иј а у ра1•1щреду ових појасева која се лако може објаснити напред из
.,щженим лошим стањем његовог режима воде. Пре свега гру111ще од Schoenoplectus lacuster продрле су дубоко у Велико Блато
1·1н• до најдубљег, централног дела. На тај начин субмерзне и
ф.1ютантне биљке налазимо и иза и испред ових острваца од ше1111 ра. У виду мање или више широких језика продиру и групације

срtщње високих семиакватичних биљака, пре свега од BoЉos101 юenus maritimus и Alisma Plantago-aquatica. На појединим ме1·•1·11ма запажа се толико брзо продирање ових елемената да мањи

нт1

већи фрагменти

групација

субмерзних

и

флотантн:их

би-·

л,нка остају иза њих, ближе ка појасу трске. Интересантно је

су под притиском наступајуhих семиакватичних биљака и у
щ··т са опадањем нивоа воде, прво ишчезле групације из асоци

\ије Myriophylleto verticillati-Nupharetum са преовлађавањем
џютантних биљака, прилагођених на нешто плићу воду, док су
фрагменти асоцијације P.gtameto perfoliati-Ranunculetum fluilш11,is задржали и сада и ако су садашња дубина воде и њен
1н·жим за врсте из ове асоцијације такође врло неповољан. Како

1·1·

као што је већ речено, ниво воде на Великом Блату због
дрt•1rаже

нагло

смањен

било

је

и

продирање

семи.акватичних

1mљака нагло те је појас асоцијације Myriophilleto verticillatiupЬaretum уништен пре него што је могло доћи до оштрије
111,нкуренције између ње и следеће асоцијације Potameto perfollati-Hanunculetum, што би се и догодило да је опадање воде било
;,т11орено. Од флотантних биљака задржала се у већем броју
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једино Nymphoides flava која изгледа показује велику виталност
и могуhност да вегетира, па чак и да заврши своје плодоношење
и после потпуног повлачења воде, када њени листови падају на
влажно муљевито дно. -Уосталом и састав групација из асоција
ције Potameto peгfoliati-Ranunculetum fluitantis показује да се
због смањивања нивоа воде и њеног нестабит-юг режима оди
грала вероватно елиминација читавог-низа врста карактеристич

них за дубљу и сталнију воду. Овде је поред нешто мање за
ступљеног Myriopylluп.1 spicatшn, доминантан Ranunculus paucistamineus док су Najas marina, карактеристична за асоцијацију, и
Potamogetoп. pusillus и Potamogeton gramineus, н:арактеристични
за свезу Potamion, далеко мање заступљени. Поред тога врсте
Potamogeton-a као и Myriphillum spicatum показују уопште сма
њену

виталност,

нарочито

у

летњим

месецима

када

ниво

воде

знатно опада. 2Кбунови ових биљака избијају тада добрим делом
изнад површине воде, суше се и пропадају. Често су у питању

цветне гране због чега је уопште могуhност обнављања ових вр
ста врло смањена. Највиталнији је несумњиво Ranunculus paucistamines који после повлачења воде ствара на муљу своју над
земну форму terrestris, и често у таквом облику не само да добро
вегетира

веh релативно често и цвета и доноси плод. Ова се
врста због ове своје особине увлачи на многим местима између

групација семиакватичних биљака, па не тако ретко и на проре
ђеним местима у самој треци, успешно се бореhи за свој опста-
нак са надируhим елементима из асоцијације Scirpeto-Pl1ragmitetum. Ranunculus paucistamineus карактеристичан је не само за
изглед групација субмерзних и флотантних биљака на Великом
Блату, веh још више за њихово садашње стање.-у извесном смислу може се реhи да на Великом Блату не
постоји јасно изражена зона субмерзних и флотантних биљака.
Као што је веh речено велики део прос·rора освојен је од семи

акватичних биљака, уствари од групација из свезе Phragmition
communis. Групације из свезе Potamion eurosiЬiгicum су као цели
на уопште слабо виталне што показује масовно преовлађивање
једне, релативно најбоље прилагођене врсте (Ranunculus paucistamineus). Флотантне и субмерзне биљке преживљавају на Вели1сом Блату своје последње дане немајући никаквих изгледа да се
одрже и да задрже своје угрожено станиште. Оне су сведене на

релативно мали, централни део баре, где семиакватичне биљке
(осим Schoenoplectus lacustris) нису продрле, или на нешто дубље
увале дна ближе према појасу трске, где су на благим узвиши
цама семиакватичне биљке веh у потпуној доминацији.
Инверзија у распореду појасева и њихових елемената запажа
се не само у овој до сада описаној зони најдужег плављења и нај
дубље воде, веh и изван појаса трске где се односи услож:њавају
и непосредним дејством човека, о чему he бити још речи.
Из свега што је речено проистиче следеhи закључак. Иако су
појасеви основног еколошког реда на Великом Блату у исти мах
и генетички, њихово смењивање се због наглог погоршавања ре-
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има воде и поремеhених нормалних односа, не врши на сасвим
т~шичан начин веh се догађа на многим местима да један појас не
liива замењен својим суседним веh неким испред или иза њега,

1то се изражава у њиховој већ.ој или мањој инверзији.
Напред изло:жени процеси нису једини путем којих се зара

н1Ј1ивање и ишчезавање Великог Блата као баре одиграва. У сув
им годинама често се догађа да се са читавог Великог Блата
Н<Ј)Џt потпуно повуче остављајуhи слободну површину дна. Тада
влажној, муљевитој подлози покривеној танким зеленкастим

е

''iюјем остатака акватичних биљака у распадању, избијају исто
щ юмено на читавом овом простору изданци Alopecuгus aequalis,
стнарајуhи брзо сивозелену, монотону и хомогену групацију. По-

,е

1•линач;ю разбацане су по овој "ливади" и врсте из родова CЬenoocJiuш и Ruшex. Alopecuгus aequalis је овде у апсолутној доми

м

н:щији, због чега читава ливада потсећа на огромни, ниски, сиво

у

'ц ·.пени hилим. Следеhи снимак, узет

и:
и

)-

1-

~)О

~е

a-

Liза
ЈМ

н:е
:а.
и

оn
и

ье

:а
:и

се
на

Х.

1948

године даhе јасну

%.

Alopecuгus

5.5,

aequalis
glaucum

C.Ъenopodium

>У
е-

27.

1·Ј111ку ове групације: Величина снимљене површине
ровност 90 до 100
Просечна висина биљке 10 cm.

Овај

Rumex sp.

25 m 2 • ПоR

т

снимак карактеристичан

је за читаву

површину

дна,

н·~узев мањих варирања при ободу трске где су се задржале у
мшьем или веhем степену средње високе семиакватичне биљке.
11н·тај начин са повлачењем воде вегетацију субмерзних и фло
·~.штних биљака за врло кратко време смењује сасвим друга, ли
нндска вегетација, која са претходном у погледу грађе нема ни111-га заједничког. Према томе групације са апсолу1Ћом домина
нијом Alopecuгus

aequalis,

које се стварају повремено у усло

ннма потпуног повлачења воде, претпостављају прве пионире у

оГiрашhивању муљевите површине тек изашлих испод воде. Тако
1:1' процес зарашhивања Великог Блата развија у два правца, на

1 1,1,а

различита начина. С једне стране редовним током зарашhи-

11,т,а сменом једних појасева еколошко_г реда другим, и с друге

освајањем у изузетним случајевима површине Великог Блата не
~юстојаном, пионирском групацијом од Alopecurus aequalis.
Из свега што је речено ви'ди се у коликој је мери процес за

,ке

рннrhивања

ље

усвојене схеме.

Великог

Блата

слож:ен

и

да

знатно

отступа

од

IИ-

3.
жа

ај
э.ју
су

~ах
ре-

Групације мочварних ливада

Непосредно на свезу

Pl1ragmition communis

надовезује се и

"l\ ње јасно издваја појас јако влажних мочварних ливада у коима доминира
1 111тавог

Carex

gгacilis. Ове ливаде пружају се го•гово око

Великог Блата стварајуhи на многим ·местима зону ши

року више десетина метара, па ЧЮ{ и преко 100 метара. То је на1т•tито случај на јужној и западној страни Великог Блата где је
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земљиште врло влажно. Овде је у пролеhе терен редовно плављен

и вода остаје на површини релативно доста дуго. Изглед земљи-:
шта врло је карактеристичан: између џомби које се стварају око
бусенова Carex-a вода је изградила дубље или плиhе каналиhе
због чега је читав •герен нераван. Уопште мочварне Саrех-ове
ливаде на овим местима су врло бујне, високе преко једног ме
страни Вели

тра, релативно хомогене и монотоне. На северној

ког Блата, где се терен од појаса трске нагло уздиже, мочварне
ливаде се сужавају сводеhи се на сасвим узан појас уз трску.
Североисточни део Великог Блата који је нешто виши од јужног
и западног, а поред тога под тешким глиновитим барским зем
љиштем, заузет је од мање влажних мочварних ливада друкчи

јег састава.
На јужној страни, на самој граници између трске и лива,rте

Carex-a, налазе се појединачно врбова стабла. То
Salix cinerea и Salix caprea. Оне су високе до 3

су Salix аlЬа,
метра, имају
изглед жбунова јер се гранају од земље, и распоређене су дуж
читавог обода појаса трске. На западној страни врба уопште
нема, а на северној

cycpehy

се

само местимично и то у групи

цама. Овде, на песку, поред наведених врста налази се и

Salix

purpurea.
Мочварне ливаде Carex-a припадају свези Magnocaricion
elatae (W. Koch) реда Phragmitetalia. Од карактеристичних врста
ретко се cpehy у овом појасу Alisma Plantago-aquatica, Sium
latifolia и Phragmites communis, док је Iris Pseudacorus честа и
врло

значајна.

Прве

три

врсте

оријентисане

су

пре

свега

на

простор уз саму трску. Од карактеристичних врста свезе поред

доминантног

Carex gracilis врло
palustris. Roripa amphiЬia, која
за свезу Magnocaricion elatae, у

је обилна и распрострањена Роа

се наводи као карактеристична

појасу Саrех-ове ливаде је врло
ретка и налажена углавном на влажнијим местима према тре
сци. Као што је раније веh споменуто Roripa amphiЬia је ре
лативно честа на чистинама у пој асу трске или чак и са његове
унутрашње стране, што значи да је у вези са регресијом воде
ног

режима

веhим

наступила

захтевима

влажнијим

према

местима.

·м

игр а циј а

влажности,

многих

из

елемената,

појединих

Значајно је присуство

важне

појасева

сн
ка

пратилице

Galium palustre док је присуство карактеристичне врсте Galium
elongatum (Galium palustre ssp. elongatum) сумњиво и незнатно.
Тешко је са сигурношhу
свезе

на

Magnocaricion elatae

Великом

Блату.

Vesicariae (W. Koch)

реhи којој

од

двеју

асоцијација

припада мочварна· Саrех-ова

ливада

Припадност асоцијацији Caricetum inflatoврло је сумњиво пошто нисам констатовао

ниједну од њених карактеристичних врста (Carex inflata, С. vesicaria, С. riparia, С. pseudociperus). Ова сумња остаје и поред
тога што она укључује у себе и једну фацију са доминирањем

Carex gracilis (Caricetum inflato-Vesicariae caricosum gracilis).
Насупрот томе,

врло је вероватно да наша групација припада
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ен

асоцијацији

.и

Carex elata

ко

нсоцијације нису нађене али је зато честа и строго везана за

he

paludosus.

rerи
,не

{.у.

-юг
~м1и-

џте

Ьа,
ају
уж
uте

пи

ilix

~ion
)СТа

lum
·а

:лvensis,

1ред

Роа
lчна
:рло

грсре
гове

Carex-a

Осим

коровска

биљка

на

која

многим

је

врста

биљака није

често

местима

Chrysanthemum uliginosum

веl1.ина ових

oeh

карактеристична

Поред тога честа је и обилна и

распрострањена

доминантна

јужно

од

и

Великог

широко
Блата.

Equisetum palustre,
за групације Carex-a

и донекле

строго

везана

је мање или више бројно заступљена и на нешто мање вла-

1кним

ливадама

изван

њих.

У вези са разликама

у

земљишту запажају

се

и у грађи

групација са Carex gracilis веће или мање разлике. На јужној
страни где је земљиште хумозно-глиновито пада у очи пре
свега присуство мањих или већих фација од

нacea,

Typhoides arundi-

високих стабљика Senecio paludosus и
Cchrysanthemum uliginosum. Поред тога запажа се већа или
мања инфилтрација оних елемената који су карактеристични и

као и присуство

обилни у суседним,

мање влажним ливадама на сличном зем

.љишту.

и
на

Caricetum elatae (W. Koch) свезе Magnocaricion .
Scutellaria gelericulata, карактеристичне врсте ове

асоцијације Senecio
Typhoides arundinacea,
110 Hoтvaticu значајна врста асоцијације Caricetum elatae. Од
Ј1ратилица бројно су заступљене Chrysanthemum uliginosum,
Mentha aquatica, Lythrum Salicaria, Stachys palustris, Equisetum
palustre, Potentila reptans, Ranunculus repens, а такође и Sonchus
групације

,ве

и

Следећи снимак даје јасну слику о карактеру

асоцијације

Carex gracilis на јужној страни Великог Блата. Датум
11. VI. 1949 године. Величина снимљене површине 25 m 2 •

снимка

Земљи
ште црне боје, јако влажно, тресетне структуре и са многоброј
ним џомбама. На површини је слој од још нераспаднутих биљ
них остатака дебео око 5 sm. Просечна висина биљака 60 sm

(Carex gracilis), максимална
Senecio paludosus).

до

2

метра

(Typhoides arundinacea

и

одес1а

l

ка

IIИЦе

lium

lTHO.
ција
вада

lato-

Carex gracilis
Роа palustris
Sonchus arvensis
IVJentha aquatica
Stacl1ys palustris
11·is Pseudacorus
l,ythrum Salicaria

5.4

2.2
2.2
2.1
2.1
1.1

+

Senecio paludosus
Typhoides arundinacea
Galium palustre
Chrysanthemшn uliginosum
Potentilla reptans
Vicia Cracca
Sium latifolium

+:

+
+
+
+
+

,-'

·oвao

Карактеристично је за ове јужне мочварне ливаде прису

vesi-

ство фација од Typhoides arundinacea које се обично налазе на
н.пажнијим местима између појаса трске и групација од Carex-a.

:opeд
1њем

cilis).
шада

На југозападној страни, на јако влажном земљишту где се де
нресија Великог Блата увлачи као неки језик у нешто уздиг
нутије околно земљиште под ливадама, ова фација нарочито је
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бујно развијена и заузима доста велики простор. Према Но r v а t i с u овакве групације припадају фацији Caricetum elatae
phalaridosum artшd.iпaceae (W. Ко с h), а не посебној асоција
цији Phalaridetum aruпdinaceae која је у новијој литератури из
двојена из свезе Phragmitioп coтпmuпis. Но r v а t i с сматра да је
по готово увек присутним врстама Роа palustris, Galium eloпg·a
tum, Carex gracilis и Roripa amphiЬia сродство са свезом Magпo
caricioп упадљиво. У нашетvr случају у фацијама са Typhoides
aruпdiпacea заиста су редов~о заступљени Carex gracШs и Роа
palustris, док Roripa amphЉia и Galiшn eloпgatum недостају и '
самој асоцијацији Caгicetum elatae. У сваком случају на Вели
ком Блату на појединим местима фације са Typhoides aruпdi
пacea чине прелаз између асоцијације Сагiсеtшп e1atae и свезе
Phгagmition comпшnis. Beha флористичка сличност са свезом
Magпocaricion elatae можда је овде условљена неоптималним
воденим режимом у појасу асоцијације Caricetum elatae, због
чега се многи њени елементи оријентишу ка нешто влажнијим
местима под

Typl1oides arundinacea.

Следеhи снимак
узимања снимка

даје типичан

11. VI. 1949

изглед

ових

фација.

Датум

године. Величина снимљене повр

шине 25 m 2 • Земљиште црне боје и вла:жно Максимална висина
биљака 2 метра (Typhoides arundinacea), просечна висина 1 ме

тар. Општа покровност

90-100%.

Typhoides arundiљ,cea
Роа palustris
Carex gracilis
Mentha aquatica
Schoenoplectus lacustris
Calystegia sepium
Sonchus arvensis

5.4
2.2
2.2
2.1
1.1
1.1
1.1

+

Galium palustre
Cratiola officinalis
Lysimachia nummularia
Ciгsium arvense
LyЉrum Salicaria
Vicia Cracca

+

+

R
R
R

На западној страни Великог Бла'1'а ливаде са Carex gracilis
такође су бујно развијене, само овде у вези са све песковитијим
земљиштем долази до исп_адања једних елемената и појаве или

преовлађивања других. Тако Senecio paludosus потпуно испада
из асоцијације, а такође и Chrysanthemum uliginosum. Фације
од

Typhoides arundinacea

меном

и

самих

суседних,

више се не појављују. У вези са про
мање

влажних

став случајних врста и пратилица.

Све

ливада

је

мења

мање

и

са

биљака

се

из

фамилија лептирњача и трава, прилагођених боље на богатије,
хумозно земљиште. Насупрот томе масовно се појављује Equisetum palustre, а такође и нешто слабије заступљени Eloecharis

palustris и Juncus bufonius. Овде је доста честа и Potentilla aнse
rina. Северно, где песковита глина постепено прелази у скоро
чист песак, пој ас ливаде са Carex gracilis је врло узан и често
испрекидан са мањим фацијама од Eleocharis palustris, Equisetum
palustre па и Juncus bufonius. Због песковитог земљишта,
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rtae

издигнутијег терена и уметања оваквих фација, Саrех-ове ли
ваде не дају хомоген изглед и нису бујно развијене. Састав

lја

Саrех-ове ливаде на песковитом

из-

:једна варијанта основне асоцијације

земљишту,

која

је

Caricetum elatae

уствари
на Вели

t је

ком Блату, приказан је у следеhем снимку узетом на

g·а

западној

северо

страни.

:по

.des
Роа
у

и

~.пи

с1di
зезе
~зом
ним

због
1јим
tтум
овр

:::ина
ме-

+
+

+
R
R
R

Сл. Sc. f Phгagmites commtшis', g појас ливада са Сагех gгacilis, h појас
влажних ливада (на масној хумусној глини). 1 BolЬoscl10enus maгitimus,
2 Iгis Pseudacoгus, 3 Роа palustгis, 4 Сагех gгacilis, 5 Senecio pal11dos11s, 6
Ј ,ysimachia vulgaгis, 7 Ногiра silvestгis, 8 Еuр!1огЬiа pal11st1·is·, 9 Scнtellaгia
Jшstifolia, 10 Gгatiola officinalis,
Thalictгшn flavшn, 12 Lotus coгnicu]a-

11

t11s, 13

acilis
ЋјИМ

\

или

~пада

ације

Роа

pгatensis

(ориг.).

Датум узимања снимка 16. VI. 1949 године. Величина сним
.1ьене површине 9 ш 2 • Земљиште је песковито и јако влажно.
1Iросечна висина биљака 40 см, максимална 60 см. Општа по

кровност 80°/о.

про

и

:а

са

из

атије,

Equicharis
ar1secкopo
често

.setum
,ишта,

Carex gracilis
Equisetuш palustre
Роа palustris
Potentilla anseri11a
Poteпtilla reptans
(}ratiola officinalis
Tгifolium resupiпatum

4.3
3.3

Mentha aquatica

2.1
2.1
2.1
1.1
1.1

Eleocharis palustris
Broшus commutatus
Iris pseudacorus
.Lycopus exaltatus
Lythrum virgata

Североисточније, где је

Juпcus bufoпius

Carex gracilis

1.1
1.1
1.1
.Ј.
1

_[_
1

+

редак и где не гради

ј;1сно изражене своје групације веh. је примеса у другима, чес•го
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уз

трску

замењује

испрекидан

и

релативно

узан

појас

од

(који је због недостатка влажности
обично овде са смањеном виталношћу) и BplЬoschoenus maritimus.

Schoenoplectus lacustris

4.
и

Појас влажних, неплављених ливада

Око читавог Великог Блата на појас Carex-a, BolЬoschoenus-a
надовезују се на широком простору влажне

Schoenoplectus-a,

ливаде изграђене у

својој главној маси од различитих врста
трава и лептирњача. Терен под овим ливадама ·може у пролеће
да буде врло влажан али је само изузетно плављен и то на
деловима ближе треци. Земљиште је врло разнолико: од масног,
хумозно-глиновитог на југу, преко глиновито- песковитог и пе

сковитог

на

земљишта на

Ове

западу

и

северу,

до

тешког

барског

глиновитог

северозападу.

ливаде

припадају

реду Molinietalia coeruleae и свези
(S. Но r v а t i с). Од карактеристич
них врста реда нађене су Orchis paluster, која је врло рети:а, и
обилне Lotus corniculatus ssp. teпuifolius и Lysimachia vulgaris.
Свеза је заступљена карактеристичним врстама Cratiola officinalis, Roripa silvestris, Scutellaria hastifolia, EuphorЬia palustris и
Thalictrum flavum. Изузев врсте Thalictrum flavum која се јавља

Deschampsion caespitosae

појединачно, све остале су доста обилно заступљене.
На североисточном делу Великог Блата, где је барско глино
вито-муљевито и тешко земљиште са јасним знацима оглејавања

(које је нешто мање влажно него што је то случај са теренима
јужно од Великог Блата под групацијама са Carex gracilis), на
лазе се релативно малобројни и уско ограничени фрагменти

заједнице са Carex vulpina и Teucrium scordium. Овде земљиште
може бити у току године за релативно краће време врло вла
жно,

понекад

и

плављено

тањим

припадају можда асоцијацији

слојем

воде.

Ове

групације

Caricetum tricostato-vulpinae

свезе

Deschampsion caespitosae. 'У овој асоцијацији понекад је доста
обилно заступљен и Carex gracilis. Од пратилица ас;оцијације
констатоване су Роа palustris, Trifolium repens, Potentilla reptans,
Medicago lupulina, Lythrum Salicaria, Galium palustre, Trifolium
hybridum ssp. elegans, Mentha aquatica, Trifolium pratense, Iris
Pseudacorus итд. Карактеристичне врсте реда Molinietalia и све
зе Deschampsion заступљене су са Lotus corniculatus ssp tenuifolius, Gratiola officinalis, Lysimachia vulgaris и Scutellaria hastifolia.
Такође је знатно заступљена и Inula britanica, иначе каракте
ристична врста асоцијације Deschampsietum caespitosae.
Следећи

снимак

показаће

најобичнији

покровност

80 %.

Снимак

узет

састав

асоцијације

године.
Земљиште муљевито-глиновито, плавичасте боје, влажно. Општа

Caricetum tricostato-vulpine.

16. VI. 1949

Максимална висина биљака

70см. Величина снимљене површине

30

м2•

1,5

м 2 , просечна

----------------------------
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)СТИ

nus.

us-a
жне
::,ста

11еће

)

на

ЋОГ,
пе

итог

вези
тич

:а,

и

:aris.
Шci

ris

и

шља

Интересантно је
стичне врсте, Carex

,

на

енти
лште

вла

щије
~везе
:~;оста

щије

)tans,
)lium
Iris
cвe

lUi'fo-

Lfolia.
акте-

2.2

+
+

1.2

3.2
1.2

+

1.1

2.2

1.2
2.1
1.1
1.2
1.1

+

2.2
1.1

2.2

+
+·

1.1

1.2

споменути да

vulpina

и

се

две

основне

Teucrium scordium

карактери
често јављају

на различитим местима, међусобно раздвојене. Најчешћа је по

Scordium

помичу

према

влажнијим

деловима,

Teucrium

заузимајући

•~есто мање чистине :направљене сечењем на спољњем ободу
трске. Овакви фрагменти чести су и на спољњем ободу пој аса
•~·реке на јужној страни Великог Блата где се иначе

:ино

нима

Schbenoplectus lacustris 'i
Lythrum Salicaria
· Galium palustre
TrifЫium hybridum ssp.
elegans
Lycopus europeus
Rumex crispus
Mentlia aquatica
Stachys palustris
EpiloЬium roseum
Panicum Crus galli
Sium latifolium
BoЉoschoenus maritimus

2.2
1.1

јава да се фрагменти ове асоцијације са доминацијом

нигде не

зања

3.2

Carex vulpina
scordium'
Carex gracilis
l,otus corniculatus ssp.
tenuifolius
J,ysimachia vulgaris
c;ratiola officinalis
I 11ula britanica
Роа palustris
Trifolium repens
'Ггifolium resupinatum
Cirsium arvense
Sonchus arvensis
Potentilla reptans
'Гeucrium

Carex vulpina

налази.

Caricetum tricostato-vulpinae

једина је асоцијација из свезе

Лeschampsion која је, макар и фрагментарно, несумњиво засту-

1Јљена на Великом Блату. Од карактеристичних врста за асоци
јацију Deschampsietum caespitosae, коју је за Хрватску и Сла
вонију исцрпно описао
,11ивадама Великог
ове

ливаде

нијација

трава

свезе

S.

Но

r v а t i с, нађена
Inula britanica.

Блата једино
и

лептирњача

Deschampsion,

претстављају

карактеристичних

је на влажним
Вероватно
фрагменте
за

млађе

да
асо
ста

диуме у сукцесији од заједница свезе

Magnocaricion ка типичној
Deschampsietum caespitosae. Наравно да то не мора

асоцијацији
7џ1 значи да су на Великом Блату, или уопште у Србији, овакве
.ливаде само један од стадиума у овоме низу. Ради се само о
аналогији. Већа порозност (песковитост или хумозност) земљи
шта

и

релативна

младост

ливаде

условиће

масовно

присуство

биљака које се иначе не сматрају карактеристичним у Braнn
Вlanquet-oвoм смислу, али су с друге стране карактеристичне
·1а полуплавне или влажне терене дуж већих речних токова са
,пакшим земљиштем, изложеним у већој мери деловању човека.

l!ojac

ових ливада на Великом Блату у низу појасева његовог

ације

основног еколошког рада не јавља се генетичким у строгом сми

дине.
пшта

елу те речи, јер је постао не на тресетним наслагама биљних
:шједница из Magnocaricion и Phragmition свезе, већ на младим

сеч:на

наслагама неразвијеног песковитог земљишта
мозно-глиновитог

њивског

земљИIIIта.

и наплавама ху
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Појас влажних ливада на Великом Блату изграђен је, као
што је речено, у својој основи углавном од трава и лептирњача.
Од њих су најбројније Роа pratensis, Роа palustris, Роа trivialis,
Agropyгum repens, Bromus commutatus, Setaria glauca, Trifolium

repens, Trifolium resupinatum, Trifolium hybridum ssp. elegans,
Lotus corniculatus, var. tenuifolius, Medicago lupulina и Vicia
Cracca. Поред њих врло су обилне и Sonchus arvensis, Cirsiшn
arvense, Lycopus exaltatus, Lycopus europaeus, Lactuca saligпa,
Glyzirrchiza echinata, lnula brita:nica, Gratiola officinalis, Ranunculus repens, Taraxacum officinale, Ranunculus Philoл.otis и Potentilla reptans. У мањем броју, али зато или врло честе или обилно
заступљене на појединим местима су Roripa silvestris, Scutellaria
hastifolia, Euphorbla palustris, Thalictrum flavum, Thalictrнm angustifoliнm, Veronica longifolia, Lythrum salicaria, Lythrum virgatнm, Equisetшn palustre i Eleocharis palнstris.
Изглед ових влажних ливада прилично је мозаичан, јер ве
h.ина наведених биљака гради доста јасно издвојене фације.

Због врло

различитих еколошких услова (пре свега у ка
који владају на про

рактеру земљишта и степену влюкности)

стору око Великог Блата, групације влажних ливада немају
хомоген изглед вel'i се на појединим местима између себе знатно
разликују. Ова разлика је највеh.а између ливада на глиновитом

хумусом богатом земљишту јужно од Великог Блата и ливада
на

песковито-глиновитом

или

песковитом

земљишту

западно

и

северно од њега. Како су богата јужна земљишта, а делимично

и североисточна, у блиској прошлости обрађивана на њима је
велики проценат коровских биљака (на пр. Cirsium arvense), што

још више потенцира њихову физиономску особеност.
Јужно од Великог Блата најбројније су Роа pratensis, Роа
tx·ivialis, Agropyrнm repens, Bromнs commutatнs, Sonchus arvensis,

Cirsium arvense; Lycopus exaltatus, Lactuca saligna, Glycyrrhiza
echinata, Trifoliшn repeпs, Trifolium resupinatшn, Trifolium hybridum ssp. e1egans, Lotus corniculatus v. tenuifolius, Medicago
lupuliha, Vicia Cracca, Gratiola officinalis, Taraxacum officinale,
Ranuncнlus repeпs, Ranunculus Philonotis и Potentilla reptans. У
мањем

броју јављају

карактерис·гичне

се следеh.е,

за ове

"јужне"

ливаде врло

врсте:

Thalictrum flavum, Thalictrum aпgusti
folium, Euphorbla palustris, Roгipa silvestris, Scutellaria hastifolia.
Веliина ових биљака гради ·јасно изражене фације због чега је
изглед ливаде врло мозаичан. У том погледу су најзначајније
Роа pratensis, Роа trivialis, Agropyrum repeпs, Bromus commutatus, Trifolium repeпs, Trifolium ·гesupinatum, Trifolium hybгi
dum, Medicago lupuliпa и Cratiola officinalis. Бројни однос из
међу Graminea и Papilionata је од прилике једнак.
Taraxacum officinale, Potentilla reptaпs и Ranunculus repeпs

налазе се у великом броју на читавој
груписани на појединим

жбунови

местима.

Glycyrrhiza echinata,

ливади, више или мање

Својом

као и

висином истичу ес
усамљене стабљике Tha-
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Шематски профил вегетације Великог Блата на његовом северном

делу: а леваде са Саrих gracilis, Ь ливаде са
ској глини), с влажне ливаде са Agropyrum

Carex vulpina (на тешкој бар
repens на песку. 1 Роа palustris, 2 Carex gracilis, 3 Carex vulpina, 4 Teucrium scordium, 5 Agropyrum
repens, 6 Scutellaria hastifolia, 7 Lotus corniculatus (ориг.).

с.о

--.:i
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и EuphorЬia palustris.
Поред њих су на појединим местима лако уочљиве и неке врсте
из рода Rumex (R. crispus, R. sanguineus и др.).

lictrum flavum, Thalictrum angustifolium

Следеhи снимак, узет у фацији са Роа pratensis, даје јасну
ове ливаде на местима где доминирају тр,.аве. Датум

слику

снимка

12. V. 1949 године. Величина снимљене површине
Земљиште влажно, црне боје. Максимална висина биљака
просечна

60 sm.

Општа покровност

pratensis
Cirsium arvense
Gratiola officinalis
Ranunculus repens
Sonchus arvensis
Taraxacum officinale
Роа

4.4
3.2
3.2
3.2
2.2
1.1

90 %.

Trifolium resupinatum
Euphorbl.;i, palustris
Lythrum Salicaria
Potentilla reptans
Eleocharis palustris

25 m 2 •
1,5 m,
1.1
...:..

+
т

+

Место Роа pratensis у оваквим фацијама могу доминирати
још И· Роа trivialis, Agropyrum repens или Bromus commutatus.
-У фацијама са доминацијом лептирњача могу играти веhу
или мању улогу Medicago lupulina, Lotus corniculatus v. tenuifo-

lius, Trifolium repens, Trifolium resupinatum, Trifolium hybridum
ssp. elegans и др.
Следеhи снимак приказује једну такву фацију са домина
цијом Medicago lupulina. Датум снимка 3. VIII. 1949 године. Ве
личина снимљене површине 10 m 2 • Земљиште влажно, црне боје.
Максимална висина биљака 60 sm, просечна 30 sm. Општа по
кровност l00N~.

Medicago lupulina
Trifolium resupinatum
Lotus corniculatus
Trifolium hybridum
Taraxacum officinale
Sonchus arvensis
Роа pratensis
На нешто

4.4
3.3
2.3
2.3
2.2
1.1
1.1

сувљим местима

+

Scutellaria hastifolia
Calistegia sepium
Cirsium arvense
Gratiola officinalis
Mentha aquatica
Lythrum Salicaria
налазе

се мале,

·,

..\-

+

+
+

доста

добро

изражене групице следеhих биљака: Роа

pratensis ssp. angustifolia, Carex hirta, Allium angulosum, Achillea asplenifolia, Clematis integrifolia и Carex praecox. Понегде се налазе добро из
ражене мање фациј е од Clechoma hederacea, док су у малим
депресијама сасвим ретке фације од Leucoium aestivum.
Западно од Великог Блата, где црна барска глина прелази
у песковиту жуту глину, а најзад и у готово чист песак, грађа
а

нарочито

изглед

ових

влажних

ливада

у

многоме

се

мења.

Пре свега запажа се упадљиво количинска сиромаштво у леп
тирњачама. Иако су готово све њихове врсте, заступљене на
јужној страни налажене и овде, оне ипак не граде значајније
фације веh се јављају само појединачно или у мањим групи
цама. Овде се потпуно губе Cirsium arvense, Taraxacum offici-
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stris.
1рсте

шйе, TЬalictrшn flavum и Т. aпgllstifolium, док се Soпchus arјавља у знатно маr-ьем степену. Овај песковити ливадски

\1e11sis
терен

налази

се

под

групације

апсолутном

са

доминацијом

се

Роа

Непо

средно на

атум

1;tгis, а затим Роа ћ'ivialis и Роа pгaLeпsis. Па овим најважнијим

5 ш2 •
,5 ш,

местима, нарочито у друштву са Роа palнs'Lris, у приличној број-

Carex gracilis

надовезује

трава.

асну

palu--

1.1

+
т

+
1рати

tatus.
веhу

шifo
·id1,нn
vrина

!. Ве

боје.
а

по-
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добро

1gusti' Cle-

Jo

из

малим

Јелази

грађа
мења.
у

леп

!Не

на

:ајније
rpyпи-

offici-

ности су Equisetнm palustгe, I,ysiшacЬia шлnшн1агiп, I,. vнl[r,aris,
(one дЈЗе пос.ЈН::'/1,\Ье врсте

,!ш1снs ЬнНопiнs, и Јш1с11s сотргеssш,

t·pehy

се и на сувљим местима). Окшве групације чине уствари

1релаз

између

1vrочварпих

лнна_;џ1

тшадама. Дал,е се надовезују с.јЈш
щ;~,

на најсувљим

местима

су

Сагех--а

ка

сувљим

травним

е. са Agropyгum терепs и нај

Бt·oшus

coшmutatнs

и

Cyпodon
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који стварају скоро чисте групације. Присуство Cynodon
је специфичност песковитих терена око Вели.ког Блата,
због чега није никада налажен н;а тежим, глиновитим и хумус

Dactilon
Dactilon
ним

земљиштима.

Следећи снимак са доминацијом Agropyrum repens даје доста
обичан изглед влажних ливада на песковитом земљишту. Датум
снимка 16. VI. 1949 године. Величина снимљене површине 15 m 2 •
Земљиште сиве боје, песковито и влажно. Максимална висина

биљака

100 cm,

просечна висина

Agropyrum repens
Ј uncus bufonius
Eleocharis palustris
Sonchus arvensis
Trifolium repens
Agrostis alba
Chenopodium glaucum

20 cm.

Општа покровност 70%.

+

Роа palustris
Lotus corniculatus
Carex hirta '
Lythrum virgatum
Rumex sanguineus
Rumex crispus
Glyzyrrhiza echinata

4.4
2.2
2.1
1.2
1.2
1.2
1.1

У опште узевши на влажним ливадама западно од Великог

Блата

Agropyrum repens
5.

претставља

најдоминантнију

биљку.

Сувље ливаде на песковитом земљишту

На северној С'Грани Великог Блата појас влажних ливада се

осетно сужава јер уздигнути Оl'ранци пешчане Ов чан ске дине
допиру скоро до саме трске. Овде се терен доста нагло уздиже
једним б.1шгим отсеком високим до

1 m,

због чега је граница из

међу влажних и сувљих ливада врло јасна. Ово уздигнуто пе
сковито :1емљиште не бива никада плављено а ниво поцземних

вода лежи у њему лети релативно доста дубоко. На шаролике и
бујне заједнице вла:жних ливада надовезују се, оштро се издва
јајуhи, хомогене и монотоне групације са

Cynodon Dactilon.

Bromus commutatus

и

Оне заузимају прилично велики простор пру

жајући се готово дуж: целог северног обода Великог Блата. У
њима

су

врло

чајне, врсте

карактерист:11,чне,

Наводим

снимак

ливаде. Датум снимка

10 m 2 •

и

ако

по

масовности

Crepis setosa, Tragopogon dublus
карактеристичан

16. VI. 1949.

за

и

ове

мање

зна

Equisetum arvense,
сувље песковите

Величина снимљене површине

Земљиште јако песковито и суво. Максимална висина би

љака 50 cm, просечна 15 cm. Општа покровност 60 %.

Bromus commutatus
Cynodon Dactylon
Medicago lupulina
Equisetum arvense
Crepis setosa
Tragopogon dubius
Trifolium repens

4.3
3.3
2.1
1.1

+

++

Lotus corniculatus
Agropyrum repens
Achillea asplenifolia
Lactuca Scariola
Vicia lathiroides
EuphorЬia lucida

+
+

-!,

R
R
R
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lon
LTa,

Састав ових ливада још је сиромашнији и монотонији на
оним местима која су најсувља и са готово чистим песком. Из

ус-

~:ледеhег снимка види се у коликој је мери редуцирана и сведена

само на одређен, мали број биљака најбоље прилагођених усло
,ста

вима

rум

m2.

m2 •

vIНa

релативно

и

песковитог

50 cm,

просечна

Bromus commutatнs
Cynodon Dactylon
Equisetum arvense
Crepis setosa

+
+
'+:
R
R
R

земљюлта.

Датум снимка 16. VI. 1949. Величина снимљене површине 10
Земљиште је од готово чистог песка и суво. l\/[аксимална ви

сина биљака

)%.

сувог

15

ст. Општа покровност

4.4
4.4

2.2

+

60%.

Tragopogon dublнs
Achillea asplenifolia
Lactuca Scariola

+
+

R

Оно што напред описане групације одваја веh на први по
осталих ливадских заједница на Великом Блату

гЈiед од свих

R

јесте, поред заступљености у грађи врста карю{теристичних за
;џ1·ги комплекс

[КОГ

еколошких

услова,

њихова релативно велика

ромашност у погледу броја заступљених врста,
утисак једноличности и хомогености.

,ку.

си

због чега дају

а се

СИСТЕМА ТСКИ СПИСАК БИЉАКА НАЂЕНИХ НА

\ине

ПОДРУЧЈУ ВЕЛИКОГ БЛАТА

и:же

(INDEX SPECШRUM PLANTARUM)

из
пе

ших

:ее и
два

us

и

пру

а. у
зна
~nsе.
вите

lIИНе

L би-

+
+

+
R
R
R

J(чuisetaceae: Equisetum arvense L. Equisetum palustre L.
Halviniaceae: Salvinia natans L.
Halicaceae: Populus nigra L. - Populus аЉа L. - Salix аЉа L. Salix caprea L. - Salix cinerea L. - Salix purpнrea L.
I'olyg<,:шaceae: Rшnex crispus I.,. Rumex oblusifolius L. - Rumex
sanguineus L. - Polygonum aviculare L. - Polygonum Hydropiper L. - Polygonum lapatifolium L. - Polygonum mite
Schr.
EнphorЬiaceae: EuphorЬia lucida W. К. EuphorЬia palustris 1.,.
CJJenopodiaceae: Chenopodium аЉшn L. - Chenopodium po]yspermum L. - Chenopodium urЬicum L. - Chenopodium glaucum L.
/\ marantaceae: Amarantнs retroflexus L.
Caгyophylaceae: Агеnагiа seгpyllifolia I.,. Cerastium aпomalum
W. К. - Cerastium viscosum L. - Vaccaгia pyramidata Med.
- Agrostemma GiЉago L.
Љшuпсulасеае: Clematis integrifolia L. Thalictrum flavum L. Thalictrum lucidum L. - Ranunculus paucistamineus Tsch.
Ranunculнs Philonotis Retz. Ranunculus repens L.
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с i
В е

f ег а е: Sisymbгium SopЬia L. - Roгipa silvestгis (L)
s s. - Roгipa amphiЬia (L) В е s s. - Sinapis aгvensis L. Capsella Buгsa-pastoгis М с Ь.
М а 1 v а с е а е :, HЉiscus tгionium L. Althaea officinalis L.
R о s а с е а е : Rubus caesius L. - Potentilla anseгina L. - Potentilla гeptans L.
Ра р i 1 i о n а се а е: Glycyпhiza echinata L. Galega officinalis L. - Amoгpha fгuticosa L. - Vicia Сгасса L. - Vicia lathyгoides L. Vicia pannonica С г. - Vicia sativa L. - Lathyгus Aphaca L. Lathyгus hiгsutus L. Lathyгus Nissolia
L. - Lathyгus tubeгosus L. - Medicago lupulina L. - Melilotus аlЬа L а m. - Melilotus officinalis L а m. - Tгifolium
campestгe S с h ге Ь ег. Tгifolium hybridum (L) ssp. elegans
(S а v i) А. i G. - Tгifolium medium Н u d s. - Tгifolium patens S с h r е Ь. - Tгifoliшn pгatense L. - Tгifolium 1·epens L.
- Tгifolium гesupinatum L. - Lotus corniculatus L. ssp. tenuifolius L.
L у t h га се а е: Lythrum virgatum L. - Lythrum Salicaгia L.
Ое n о t h ег а се а е: EpiloЬium гoseum (S с 11. ге Ь.) Рег s.
На 1 ог r _h а g i d а се а е: Myгiophyllum spicatum L.
U m Ь е 11 i f е г а е : Sium latifolium L. - Daucus Carota L. - Torilis Anthгiscus Н. (G m е 1) - Cl1aerophyllum sp. L.
Р r i m u 1 а се а е: Lysimachia nummulaгia L. Lysimachia vulgaгis L. Anagalis aгvensis L.
С о n v о l v u l а с е а е : Convolvu1us aгvensis L. Calystegia sepium (L) R. В г.
Во r а g i n а се а е : Lappula echinata GilЉ. Symphytum officinale L.
S сг ор h u l а г i а се а е: Linaгia vulgaгis М i l l. - Gгatiola officinalis L. Veгonica Anagalis-aquatica L. Veronica
Chamaedris L. - Veronica longifolia L.
V ег Ь е n а се а е: Veгbena officinalis L.
L а Ь i а t а е: Teucrium Scordium L. - Scutellaria hastifolia L.
Glechoma hederacea L. - Pгunella vulgaris L. - Stachys palustгis L. Lycopus exaltatus L. - Lycopus europaeus L. -МеnЉа aquatica L. Mentha arvensis L.
Р l а n t а g i n а се а е: Plantago lanceolata L. Plantago major I~.
G е n t i n а с е а е: Centauгium umbellatum G i l i Ь.
М е n у а n t h а с е а е : Nymphoides flava L i l .
О l е а с е а е : Fraxinus americana.
R u Ь i а с е а е : Galium palustre L.
С о m ро s i t а е: Asteг Tгipolium L. var. pannonicus (Ја сц)
В ес k. Eгigeron асег L. Stenactis annua (L) N е е s. Inula britanica L. - Вide11s tripartitus L. - Achillea aspleпi
folia V е n t. - Matricaria inodoгa L. - Chгysanthemum ruliщ
ginosum W. К. - Leucanthemum vulgare L а m. - Tanacetu.m
vulgaгe L. Artemisia vulgaris L. - Senecio paludosus L.
Cirsium arvense (L) S с ор. - Cichoгium Intybus L. - Tra$
u
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(L)

en-

nalaLaolia
[eliiuш.

;ans
pa.s L.
te-

Tovulse-

i

ffici-

ci.

of-

gopogon duЬius S с о р. - Taraxacum officinale W е Ь. - Lactuca saligna L. - Lactuca Scariola L. - Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L) Н i l l. - Crepis setosa На l l.
Л l i s m а t а се а е: Sagittaria sagittifolia L. Alisma Plantagoaquatica L.
В u t о m а се а е : Butomus umbelatus L.
1' о t а m о g е t о n а се а е: Potamogeton gramineus L. Potamogeton pussilus L.
Najadaceae: Najas marina L.
1, i l i а с е а е : Allium angulosнm L. - Asparagus officinalis L.
.Т u n с а се а е: Juncus bнfonius L. Juncus compressus Jacq.
Л m а r у 11 i d а се а е: Leucoium aestivum L.
Ј r i d а с е а е : Iris Pseudacorus L.
С уре r а се а е: Schoenoplectus lacuster (L) Ра 11 а. BolЬo
schoenus maritimus (L) Р а 11 а. - EJ.eocharis palustris R. е t
S. - Carex gracilis С u r t. - Carex llirta L. - Carex praecox
S с r е Ь. - Carex vulpina L.
с; r а m i n е а е : Sorgum halepense Ре r s. Panicum Crus galli
L. - Setaria glauca (L) Ве а m. - Typhoides arundinacea (L)
М е h. Alopecurus aequalis S о Ь о l. - Agrostis alba L. Phragmites communis Т r i n. - Роа compressa L. - Роа palustris L. - Роа pratensis L. - Роа pratensis L. ssp. angustifolia S m. - Роа trivialis L. - Glyceria maxima (Н а r t m)
Но 1 n е Ь g. Bromus commutatus S с h Ь. - Cynodon Dactylon Ре r s. - Agгopyrum repens Р. В.
О r с h i d а с е а е : Oгchis paluster Ја с q.
S ра r g а n i а се а е: Spaгganium erectum L.
'Г у р h а с е а е : Typha angustifolia L. Typha latifolia L.
Рад примљен 1951 год.
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Resume
MILORAD JANKOVIC

LA VEGETATION DE VELIKO BLATO
Le marais appele Veliko Blato (Grand Marais) est situe dans
une depression de la plaine alluvienne du Danube, а la rive gauche
du fleuve, vis-a-vis de Beograd, et fait partie du Marecage de
Pancevo.
Veliko Blato est une depression de forme irregulierement circн
laire; sa partie centrale, la plus basse, est la plupart du temps soнs
l'еан, dont la profondeur est d'нn metre а peu pres au maximuш.
Vers la peripherie de la depression la profondeur decroit peu а рен,
tandis qu'autour d'elle le terrain n'est submerge qu'au printemps et

La vegetation de Veliko Blato
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cela pour un temps assez court. Dans les parties encore plus hautes
clu terrain autour du Marais, l'eau d'infiltration ne deborde qu'exceptionellement а la surface du sol.
Sur le territoire de се Marais le sol est assez varie. Au nord
~ont les saЫes de la dune d'Ovca; cette dune entoure le Marais du
сбtе de l'ouest aussi, en melangeant son sаЫе а l'argile d'alluvion
en proportions variaЫes. De cette fщ~on, le sol est forme, au nord,
de sаЫе grisatre presque pur, tandis qu'a l'ouest on а toute une serie
с]е passages entre l'argile tres saЫeuse et l'argile ne renfermant
qu'un pourcentage infime de sаЫе. Au sud, les eaux ont depose sur
une base argileuse une couche d'argile noire et grasse, tres riche en
lшmus; cette couche possede une epaisseur moyenne de 90 cm. Au
nord-est de Veliko Blato, la ou ses eaux se deversaient jadis dans la
petite riviere Kalovita (la Boueuse), des couches d'argile de marecage, contenant de la glaise, sont mises а nu.
Dans un passe tout recent, la plaine alluvienne du Danube а ete
mise а l'abri d'inondations par la construction des digues et des canaux, ainsi que par l'installation des pompes, се qui а eu pour effet
de changer d'une maniere brusque le regime d'eau sur le territoire
de Veliko Blato. L'etat d'eau dans le Marais est actuellement tres
instaЫe et sa profondeur moyenne est au maximum d'un metre.
De meme, par la cultu.re de ces terrains marecageux on а provoque un foisonnement de mauvaises herbes dans les prairies de
Veliko Blato et ceci est une de leurs caracteristiques importantes.
En partant du centre vers la peripherie de la depression qui
constitue Veliko Blato, on remarque une succession de zones vegetales differentes, formant une serie ecologique fondamentale, determinee par les differences dans l'humidite du sol. D'une maniere
schematique, on distingue les zones suivantes:
1. Zone de plantes aquatiques (submergees et flottantes), limitee aux parties centrales de Veliko Blato, lesquelles sont constamment ои la plupart du temps sous l'eau;
2. Zone de plantes semiaquatiques (palustres), limitee aux parties peripheriques qui ne sont que temporairement sous l'eau peu
profonde. Le Phragmite et la Massette sont les plantes les plus comпшnes de cette zone;
3. Zone de prairies palustres а Carex gracilis, limitee aux terrains inondaЫes а haut niveau d'eau souterraine;
4. Zone de prairies humides, limitee aux terrains non-inondaЫes;

5. Zone, ou plutбt fragments de praiгies relativement seches
sur des terains saЫeux eleves.
l. Groupements de plantes aquatique:s. - Dans la partie centгale de Veliko Blato, qui est toute l'annee ou presque sous l'eau
pгofonde au plus d'un metre, on trouve une vegetation de plantes
submeгgees ou flottantes, dont les associations appartiennent а l'alliance Potamion eurosiЬiricum (W. Koch) de l'ordre Potametalia, et
гe.:presentent en realite les premiers pionniers de l'envahissement
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des eaux stagnantes par les vegetaux. Paгmi les especes caracteristiques de cet ordre, on rencontre en abondance: Potamogeton
pussiLus, Ranuncuius paucistamineus Tsch. (= fiaccidus Pers.) et
Potamogeton gramineus. Parmi les associations de l'alliance Potamion, seuls les fragments de l'association Potameto pe11·f0Iiati Ranucuietum fiuitantis (W. Kocl1) se presentent avec nettete et en
masse; MyriophyПum spicatum, espece caracteristique de cette association, est dominante а Veliko Blato, tandis que Najas marina,
une autre espece caracteristique de la meme association, est assez
гаге. En 1935, il s'y trouvait encore une autre espece caracteristique
de cette association: Potamogeton fiuitans. Depuis, elle а disparu,
comme probaЫement Ьien d'autres especes aussi, а cause des changements survenus dans les conditions d'existence, conditions qui
devenaient de plus en plus defavoraЫes quant а l'humidite du sol.
Sur toute la surface submergee, delimitee vers l'exterieur par
des roseaux et des masettes, on trouve eparpilles <;а et la des petits
ilots compacts, formes de Schoenopiectus Iacuster; leur diametre ne
depasse pas 3 а 4 metres.
En allant du centre de la depression vers la ceinture periphfrique de roseaux, la profondeur de l'eau diminue et les groupements
deja mentionnes de plantes submergees et flottantes se rarefient
et s'apauvrissent. Les Potamogeton et My1·iophyПum spicatum ne
dominent plus et disparaissent, tandis que Ranuncuius paucistamineus et Nymphoides fiava deviennent de plus en plus abondants;
Nymphoides fiava recouvre la surface de l'еан d'une maniere de
plus en plus dense. Les facies а Nymphoides fiava, continuant les
groupements relativement purs des fragments de l'association Potameto perfoiiati - Ranuncuietum fiuitantis, remplacent sans doute
dans ces endroits peu profonds une autre association de l'alliance
Potamion, а savoir MyriophyIIeto verticiПati - Nupharetum (W.
Koch), laquelle s'est d'ailleurs adaptee aux mares petites et peu profondes. Encore en 1935 on rencontrait а Veliko Blato deux especes
caracteristiques de cette association, My1·iophyПum verticiПatum et
Nymphaea аЉа, се qui prouve qui jadis, alors que les conditions
etaient plus favoraЫes, l'alliance Potamion eurosiЬiricum etait
plus completement developpee. La baisse des eaux et l'etaЫissement
des rapports de concurence particuliers qui en а resulte ont reduit
au cours du temps cette alliance а des fragments de l'association
Potameto perfoiiati - Ranuncuietum fiuitantis.
2. Groupements des piantes semi-aquatiques. - Peu а peu, les
groupements de l'alliance Potamion sont suplantes par les groupements des plantes emergees, appartenant а l'alliance Phragmition
communiis (W. Koch) de l'ordre Phragmitetaiia (W. Koch). Parmi les
especes caracteristiques de cet ordre, а сбtе de Phragmites communis, - qui est l'espece absolument dominante, - nous avons
trouve encore: Aiisma Piantago aquatica, Iris Pseudacorus et Sium
1apatifol-ium, tandis que l'alliance est representee par les especes suivantes: BoIЬoschoenus maritimus, Giyceria aquatica, Sagitta1·ia sa-
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11:ttifolia et Ve1·onica Anagalis aquatica. De toute l'alliance Phragmit;ion communis, l'association Scirpeto-Phragmitetum (W. Koch)
PSt le mieux et le plus nettement developpee а Veliko Blato, tandis
!.ftte l'existence des autres associations de la meme alliance (par ех.:
(; lycerieto-Sparganietum neglecti (W. Koch) est douteuse et n'a pas
i'-tc constatee. Parmi les especes caracteristiques de l' association
Scirpeto-Phragmitetum, nous avons etaЫi la presence tres abon1!unte de Typha angustifoLia, Sparganium erectum, Typha latifoLia,
Sclioenoplectus lacuster et Phragmites communis, espece caracte1·istique de l'ordre que nous avons deja mentionnee. Cette association est representee par toute une serie des facies plus ou moins nett,ement exprimes, dont la cJ.istriЬution depend autant de la profont!eu de l'eau que du processus specifique de l'envahissement du Ma1·ais par la vegetation.
Le fait fondamental qне l'on constate tout de suite en се qui
concerne la distriЬution des facies de l'association Scirpeto-Phragm.itetum, c'est que les hygrophytes de grande taille (Phmgmite;s
communis, Typha angustifolia et Typha latifoLia) sont sutout localisc~es vers les bords de la depression, en у formant une ceinture impгaticaЫe, large de plusieurs dizaines et meme de plusieurs centaiвes de metres, autour de Veliko Blato. Les hygrophytes de tailles
шoyenne et petite constituent, par leurs facies divers, une zone cireнlaire et mosaiquee du сбtе interne de la ceinture des roseaux. А
сбtе des especes caracteristiques dej1a mentionnees (BoЉoschoenus
inaritimus, Alisma Plantago-aquatica, Sparganium erectum, Sagit1.uтia sagittifolia, Ve1·onica Anagalis aquatica), on у renconti:e aussi: Eleocharis palustris, Butomus umbellatus, Stachys paluster et
П.oripa amphiЬia.

А cause de la petite profondeur de l'eau, ainsi qu'a cause de son
1·etrait temporaire des bords de la depression au cours de l'annee, les
plantes palustres (BolЬoschoenus maritimus, Alisma Plantago aquatica, Glyceтia maxima, Schoenoplectus lacuster, Phragmites
communis, Typha angustifolia, Typha latifolia et d'autres) penetrent
1-;:ipidement et profondement а l'interieur du Marais en retrecissant
pгogr-essivement la surface liЬre de l'eau. De cette fai;on, elles privent de lumiere les plantes submergees et flottantes, les etouffent et
Jes refoulent, leнr rapetissant de plus en plнs l'espace necessaire а
1'existence.
А Veliko Blato on peut constater une espece d'inversion quant
:'t la distriЬution des zones de la serie ecologique fondamentale, se qui
se peut expliquer par le regime d'eau qui у regne. А vant tout, des
petits groupes de Schoenoplectus lacuster ont penetre loin а l'inteгieur du Marais, jusqu'a la partie centrale la plus profonde, de ma11iere que l'on trouve des plantes aquatiques devant et derriere de
ces ilots de Schoenoplectus. Sous la forme de languettes plus ou
moins larges, des groupements des plantes palustres de taille mоу
е1ше, avant tout des groupements de BolЬoschoenus maritimus et
<1' Alisma Plantago - aquatica, penetrent aussi dans le Marais. Par

108

Jankovic Milo1-ad

endroits, la penetration de ces elements est si rapide, que des fragments de plantes aquatiques restent derriere eux, plus pres de la
ceinture des roseaux. Il est а remarquer que sous la poussee des
plantes palustres, et а la suite de la baisse du niveau d'eau, les groн
pements de l'association My1·iophyПeto veтticШati Nup)iaтe
tum ont disparu, tandis que les fragments de l'association Potameto
perfoliati - Ranunculetum fluitantis se maintiennent еnсоге, quoique la profondeur de l'eau et son regime actuels soient tres defavoгaЫes aux especes de cette association aussi. Par les travaux de
dгainage on а fait baisser brusquement le niveau d'eau а Veliko
Вlato, de maniere qне la peпetгation des plaпtes palustres а ete
tres rapide et la zопе de l'associatioп MyriphyПeto veтticillati Nupha1·etum а ete detruite avant qu'uпe lutte brutale ait pu se pгo
duire entre cette association et l'associatioп Potameto peтfoliati Ranunculetum, qui lui succede, се qш auгati eu lieu, si la baisse
des eaux eut ete moins rapide. De plantes flottantes il n'y а qне
Nymphoides flava qui s'est maintenue et qui, parait-il, possede uпе
gгande vitalite et une aptitude а vegeteг et а fructifier meme apres
le гetrait complet de l'eau. D'ailleuгs, la composition des groupements de l'association Potameto peтfoliati - Пanunculetum fluitantis montre que toute une seгie d'especes caгacteristiques роuг les
eaux quelque peu plus profondes et plus permaпeпtes а ete elimiпee par cette baisse de l'eau et раг s011 instaЬilite. L' abondance
de Ranunculus paucistamineus, espece qui se fait remaгqueг
par sa vitalite hoгs de pair, est tгes caгacteristique а се point de vue.
Apres le retrait des eaux, cette espece pгoduit dans la vase sa foгme
terrestre et de cette fa<;on non seulement qu'elle vegete Ьien, mais
Ьien souvent elle fleurit et fructifie. Grace а cE;tte aptitude, cette
espece s'iпsinue а Ьien des endroits entre les gгoupements des plantes palustres, assez frequeшшent meme eпtre des roseaux clairsemes, luttant ainsi avec succes contre les elements envahissants de
l'association Sciтpeto - Phтagmitetum. Ranunculus paucistamineus
est caracteгistique non seнlement pour l'aspect des groupemnets des
plantes aquatiques а Veliko Blato, mais епсоrе plus pour leur condition actuelle.
De се qui vient d'etre dit il resulte qu.e, quoique les zones de la
serie ecologique soient en meme temps genetiques aussi, leur succession, а cause d'un changement brusque du regime d'eau et des
-rapports noгmaux, ne se fait pas d'une maniere tout а fait typiqнe;
il arrive, au contraire, qu'uпe inveгsion plus ou moins gгande s'y
produise.
3. Gтoupements de pтaiтies palustтes. - Une zune de prairies
palustres tres humides, ou domine Са1·ех gтacilis, se relie immediatement а l'alliance Phmgmition communis en s'еп ~epaгant net1.emeпt. Ces prairies entourent le Maгais preque complement en formant а Ьien des endroits une zone large de quelques dizaines de metres . Le terrain est regulierement inonde et l'eau у reste ш1 temps
relativement long. L'aspect du terrain est caracteristique: entre les
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grumeaux de terre, qнi se forment autour cles touffes de Carex,
l'eau а creuse des rigoles plus ou moins profondes, се qui fait que
Ie sol est tres inegal. Dans son aspect typique, ces prairies а Са1·ех
sont tres luxuriantes, hautes de plus d'un metre, relativement ho111.ogenes et monotones.
Ces prairies а Carex appartiennent а l'alliance Magnoca1·icion
alatae (W. Koch) de l' ordre Phragmitetalia. Parmi les especes caгacteristiques de l'ordre, on rencontre rarement dans cette zone les
Alisma Plantago-aquatica, Sium latifolium et Phragmites commun-is, tandis que Iris Pseudacorus est frequent et tres important. Parmi les aspeces caracteristiques de l'alliance, Роа palustris est tres
abondant et comm.un. а сбtе du dominant Care:... gracilis. Roripa amphiЬia, que l'on cite comme espece caracteris;;ique pour l'alliance
Magnocaricion alatae, est tres гаге dans cette zone des pгairies а
Сатех et, d'haЬitude, elle ne se trouve qu'aux endroits un peu plus
ћumides а pгoximite de la zone des гoseaux. Comme nous l'avons
cleja dit, Roripa amphiЬia est гelativement frequente dans les claiгieres de la zone des гoseaux et meme du cote interne de cette zone,
се qui signifie qu'avec la regгession de l'eau, de nombгeux elements
aux exigences plus gгandes quant а l'humidite ont emigгe de leuгs
zones гespectives veгs les endroits plus humides.
II est difficile de dire avec ceгtitude а quelle association de
l'alliance Magnocaricion elatae appaгtiennent ces prairies palustгes
а Carex. П est tres douteux qu'elles fassent partie de l'association
Caricetum inflato-Versicaтiae (W. Koch), etant donne que је n'ai
pas constate la pгesence d'aucune de ses especes caгacteгistiques.
Au contгaiгe, il est tгes ргоЬаЫе que се gгoupement appartient а
1'association Caтicetum elatae (W. Koch) de l'alliance Magnocaricion.
Са1·ех elata et Scutelaria gule1·iculata, especes caracteгistiques de
cette association, n'ont pas ete tгouvees, mais, Senecio paludosus,
l'espece caгacteгistique de l'assocition, est frequent et lie stгictement
aux groupements а Carex. En outre, Typhoides arundinacea, espece
importante de l'association Ca1'icetum elatae, est tгes fгequent е~
abondant. Paгmi les especes-compagnes, Chrysanthemum uliginosum, Mentha aquatica, Lythrum Salicaria, Stachys paiustris, Eqitisetum palustre, Potentilla reptans, Ranunculus 1·epens sont гepre
sentes en nombгe, de meme que quelques mauvaises heгbes, parmi
lesquelles Sonchus a1·vensis prend le plus d'impoгtance.
4. Zone de prairies liumides non-inondaЫes. - Sur tout le
pourtour du Maгais, la zопе des pгairies palustгes а Са1·ех gracil.is
se continue, sur une grande etendue, par des praiгies humides, dont
Ја masse principale est formee de diffeгentes especes de Graminees
ct des Papilionacees. Les terrains que ces prairies гecouvrent peuvent etre au printemps tгes humides, mais ils ne sont qu'exceptioncllement inondes, et cela seulement dans les parties tout pres de
Ја zone des roseux. Leuг sol est tres varie: aгgiles humiferes grasses
au sud, aгgiles saЫeuses et sаЫе а l'ouest et au nord, aгgiles lourdes
lie maгecage au nord-ouest.
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Ces praiпes appartiennent а l'ordre Molinietalia coeпiieae et
Et l'alliance Deschampsion caespitosae (S. Hoгvatic). Comme especes
caracteristiques de l'ordre nous avons trouve de tres rares Oтc/1,is
palusteт et en abondance des Lotus cmniculatus ssp. te1iuifolius et
Lysimachia vulgaтis. L'alliance est representee par les especes
caracteristiques suivantes: Gтatiola officinalis, Ro1·ipa siLvestтis, ScuteПaтia hastifolia, ЕирhотЬiа palustтis et Thalictrum fLavum. Au
nord-est du Marais, sur de lourdes argiles de marecage, on trouve
de peu nombreux et d'etroitement limites fragments des groupements а Carex vulpina et Teucтium scoтdium. Ces groupements
appartiennent, peut-etre, а l'association Caтicetu,m tricostato-vulpinae de l'alliance Deschampsion caespitosae. Сатех gracilis у est
parfois abondamment represente. La presence des Роа palustтis,
Trifolium repens, PotentiПa reptans, Medicago lupulina, Lythrum
Salicaтia, Galium palustre, Т?·ifolium hybridum ssp. elegans, Mentha
aquatica, Trifolium pratense, Iris Pseudacoтus et d'autres especescompagnes de cette association а ete constatee. Les especes caracteristiques de l'ordre Molinietalia et de l'alliance Deschampsion у sont
representes par Lotus co1·niculatus ssp. tenuifolius, G1·atiola officinalis, Lysimachia vulgaris, ScuteПaria hastifolia. Inula bтitanica,
qui est d'ailleurs une espece caracteristique de l'association Deschampsietum coeruieae, у est aussi representee en nombre.
Comme il vient d'etre dit, le fond de ces prairies humdies de
Veliko Blato forment les Graminees et les Papilionacees. Parmi elles
les plus nombreuses sont: Роа pratensis, Роа trivialis, Agropyтum
repens, Bromus communis, Setaтia glпuca, Роа palustтis, Trifolium
repens, Tтifolium тesupinatum, Т?·ifolium hybтidum ssp. elegans,
Lotus coтniculatus vат. tenuifolius, Medicago lupuliтia, Vicia Стасса.
А сбtе de ces especes, les Sonchus arvensis, Ci1·sium aтvense, Lycopus exaitatus, Lycopus eiiropaeus, Lactuca saligna, Glycyrrhiza
ecliinata, Inula bтitanica, Gтatiola offici'љalis, Ranunculus repens,
Татахасит officinale, Ranunculus Philonotis, PotentШa тeptans soнt
tres abondants aussi. Les especes: Roтipa silvestтis, ScuteПaтia hastifolia, ЕирhотЬiа palustтis, Thalictтum flavum, Thalictтum angustifolium, V eronica longifolia, Lythrum Salicaria, Lythтum viт9a
tum, Equisetum palustтe, Eleochaтis palustтis sont moins nombreн
ses, mais pour cela ou Ьien tres frequentes ou Ьien abondammeпt,
representees а certains endroits. Comme la plupart des plantes citees
forment des facies nettement exprimes, l'aspect de ces prairies es1.
assez mosaique.
5. Pтai1·ies plus seches des sols sаЫеих. - Au nord du Marais,
la zone des prairies humides est sensiЬlement retrecie, car les pю·
ties elevees de la dune saЫeuse d'Ovca arrivent presque jusqu'aнx
roseaux. Le terrain s'eleve ici assez brusquement par un talus hal1t,.
d'un metre, de fщ:on que la limite entre les prairies hurnides et
celles qui sont plus seches est tres nette. Се terrain saЫeux elevt1
n'est jamias inonde et le niveau d'eau souterraine est relativemeп1,
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profond en ete. Les groupements homogenes et monotones а Bromus commutatus et Cynoclon Dactulon se relient, separes par une
f'rontiere Ьien marquee, aux groupements luxuriants et varies des
prairies humides. Ces prairies plus seches occupent une assez grande
surface en s'etendant presque tout le long du bord nord de Veliko
Шаtо. Les especes Crepis setosa, Tragopogon duЬius et Equisetum
arvense sont tres caracteristiques pour ces prairies, quoiqu'elles
soient peu importantes par leur nombre.

Таблица
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ГРУПАЦИЈЕ АКВА ТИЧНИХ!;f,ИЉАКА

Број СНИМl\а:

1

1

зј

21

1

41

5 1 61

7 1 8

9110

1

Карактеристичне врсте свезе

Potamion eurosiЬiricum:
Ranunculus paucistamineнs
Potamogeton gramineus
Potamogeton pussi Ius

1 .1 4.4
3.3 3.3 2.22.2
3.3 3.3 2.1
+
1. 1
3.3
3.3
+

2.2 3.3
2.2
+
1.1
3.3

Карактеристичне врсте асосијације Potameto perfoliati

-Ranunculetum fluitantis:
Myriophyllum spicatum
Najas marina

3.4 4.5 4.4 3.4 3.4 3.2 3.3 3.3 4.4 2.2
1.1 +
1.1
1. 1 1.1 2.1
+

Остале врсте:

1 .1

Nymphoides flava
Alisma Plantago-aquatica
Bolboschoenus maritimus
Salvinia natans
Schoenoplectus lacustris
Roripa amphiЬia
Sagittaria sagittifolia
Eleocharis palustris
Butomus umbelatus
Chara foetida

1 .1

1 .1

1.1
+

+

R

R

2.2
4.3 3.2
2.1 3.2
1.1
т

+

+ +

1

R

R
R

+

_L
1

·+

R

+
1.2

R

2.3
R

Гласник природњачког музеја

српске

земље

2.2

2.2 2.2 1.1

2.2

2.2

+
+
+

Б-5-6

Таблица

5

SC IRPETO-PH RAGMIТETUM
ДУБЉА

-<--Број снимка:

1 1 21

1

зl

41

-

5 1 6 1 7

ВОДА

sl

1
1

-

ПЛИЋА

9 1 1О 111 112 / 13 / 14 1 Ј 5

1~
1

Карактеристичне врсте реда

1

Phragmitetalia:
Phragmites communis
A!isma Plantago-aquatica
Sium iatifoHum
!ris Psc.:dз.,z:orus
,::,;:>,_;~

-

--

3.2 3.2

ј

1

2.2

--

.2 3.5 4.5 ! 5.5

Ј.:Ј'

R

,..;:;.:t.--7t:

2.2

2«2

R

-----

-i.4

"··-······-

l-(ара1~теристичне врсте асоцијације

Sci rpeto-Pћragmi tetum:
Sparganium erectum

1

1

1

1

/ 4.314.3

-+.-+

1

з.З

1

1

4.3

-

-1-

5.4

~--4
3.2

i

Оста:1е врсте:

Salvinia natans
Butomus umbelatus
Stachys palustris
Nymphoides flava
Eleocharis palustris
Lythrum Salicaria
Calystegia sepium
Galium palustre
Mentћa aquati са
Lycopus europaeus
Ranuncu lus paucistami neus
Гласник природњачког музеја

1

1

4.2

3.2

11.1 13.2

1

+
+

2.2

+
+

+

2.2 3.2

+ ј +

4.4 4.3 3.2 4.4 4.3
R
R
+
R
+
1 .1
+
3.2
3.3
2.2

1

13.3

српске земље Б-5-6

1

1

1

2.2

1

1.1

1

1 .1

1

4.4

R
l+IRI+

1
1

т

:

2.2

1.1
R
3.2

-

.!

1

1-·

+1+1R
R
t
1.1

1+

tlR\t

МОЧВАРНЕ ЛИВАДЕ СА

~ сувље
Број снимка:

1 2
1

Ј

3 1 41

Карактеристичне врсте реда

-!-

Phragmitetalia:
Iris Pseudacorus
Phragmites communis
Sium latifolium
Alisma PJ.antago-aqttatica

Таблица

CAREX ORACILIS

51

+

61

2.1

71

1.1

-

влажније ---+

81

9 110

Каракте_ристичне врсте свезе

+ +

Карактеристичне врсте асоцијације

+

1.1

+

1.1 2.1
1.2 2.2

Typhoi des arundi nacea
Mentha aquatica
Sonchus arvensis
Oratiola officinalis
Ci rsi ttm arvense
Lythrнm Sa\icaria
Schoenoplectus lacuster
Lysimachia vulgaris
Potentilla reptans
Rori ра si lvestri s
Equisetum palustre
Chrysanthemttm uliginosum
Ranuncнlus repens
Calystegia sepium
Symphytttm officinalis
Rumex crispus
Bromus commutatus

2.1

+
1 .1

2.1
2.2
1.1

1 .1

+

1.1
2.2

1

R

+

2.1

1

R

+

+
2.1
3.3

+

+
+

R

2.1

1 .1

R

R

+

2.1

+

+

+

+
+

+

+

..L

R
R
R

R

+

2.2

R

1

+

1.1

R

Lycopнs енrораенs

+

Lycopus exaltatus
Olycyrrhiza echinata
Juncus Ы.1fonius
Agropyrum repens
Trifolium repens
Vicia Cracca
Роа trivialis
Eleocharis palustris
Lythrum virgatum
Lysimachia nummularia
Althaea officinalis
Lotus corniculatus ssp. tenuifolitts
Trifolium medium
Scutellaria hastifolia
Taraxacum officinale
Plantago major
Leucanthemum vulgare
EнphorЬia palustris
Potentilla anserina
EuphorЬia lucida
Inula britanica
Lactuca saligna
Medicago \upulina
Salix purpurea
Ranuncttlus Philonotis
Trifolium resupinatнm
Trifo\ium campestre
Lathyrus Aphaca

R

+ +

R
R

R

+

1 .1

..L
1

1

1.1

+ +

+

-!-

3.2 5.4 2.2 +
R 2.1 R 1.1
2.2 1 .1 2.1 1 .1
1 .1 + +
1
2.1 2.1
3.3 2.1 R
3.2
R 2.1
1.1 R 1.1 2.1 2.2

2.1

2.2

1 .1

+

3.2

1.1
1 .1

R

1

+

1.1
2.1
R

R

+ +

R

+

+

1.1
1.1
R
R
1.1
R
1.1

1

1.1

~

R

+

+

4.4

4.3 3.2 3.2
2.2 1.i +

_Ј_

1.1

+

3.2
R

R

2.2 2.1
2.1 +
1.1 2.1

..L

1.1

музеја

R

1

2.2 2.2

1 .1

R

2.1

+
R

1.1

+

+ +

Остале врсте:
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4.3
1.1

R

2.1

+

2.2

1.1

+

4.3 4.4 4.3 4.4 5.5 5.4 5.4 4.4 5.5
2.2 2.1 3.3 2.2 2.1 2.2 + 2.1 1.1
+ R т1 1.1 +

Caricetum elatae:
Senecio paludostts

1

Ј 11 112113 1~4115116

+

Magnocaricion elatae:
Carex graci lis
Роа palustris
Oalium palнstre
Roripa amphibia

6

4.3
1.1

+

2.2
1.1

+ + +

+
+
+
+ +

1.1
1,1
1.1

1.1

+

2.1

1 .1

1.1

R

+

2.1

1

+

1.2
1.1

3.3

1 .1
2.2

1.1

+

+
+
+

+

R

R

3.2

+

+

+

..L
1

R

-

R
R

1.1

R

'

1.1

'

-г

R

1.1

R
R
R
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-

-

-
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R

R
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..L
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R
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Molinietalia coeruleae:
Lotus corniculatus ssp.
tenuifolius
Lysimachia vulgaris
Orchis paluster

2.

+

1.1

2.1

R

2.2 2.3

+
+

R

1.

1.1

+

1.1

_ј_

1

1.1

1 .1

+ +

R

+

Кара~теристичне врсте свезе

Deschampsion caespitosae:
Scutellaria hastifolia
Thalictrum flavum
Roripa silvestris
Euphorbla palнstris

1.1 + 1.1 +
R
+ + R
+
+ +
+
+

Кара~теристичне врсте асо-

цијације

Deschampsietttm
caespi tosae:
Gratiola officina\is
Inula britanica

+

1.2

1 .1

3.2 2.1
2.2 2.1

2.2
1.1

2.1

1.1

2.2

Кара~теристичне врсте асо-

цијације

Caricetum tricostato-vulpinae:
Carex vulpina
Teucrium Scordium
Остале врсте:

Trifoliцm resнpinatum

Cirsium arvense
Роа pratensis
Sonchus arvensis
Taraxacum officinale
Potentilla reptans
Agropyrum repens
Schoenoplectus lacuster
Carex graci lis
Lythrum Sa\icaria
Galiнm palustre
Rumex crispus
Lathyrtts Aphaca
Trifolium hybridi1m ssp.
elegans
Trifo !ium repens
Lycopus europaeus
Роа palustris
Mentha aquatica
Stachys palustris
Trifolium pratense
Glycyrrhiza echinata
Typhoides arundinacea
Lycopus exaltatus
Medicago \up_u\ina
Ranuncu lus repens
Phragmites communis
Vicia Cracca
Trifo\ium campestre
Epiloblum roseum
Lythri.1m virgata
Juncus Ьчfonius
Panicum Crus-galli
Роа pratensis ssp.
angustifolia
Alium angulosum
Carex hirta
Clematis integrifolia
Trifolium medittm
Leucanthemum vulgare
Eleocharis palнstris
Bolboschoenus maritimus
Calystegia sepium
Lathyrus hirsutus
Ranuncu lus Phi lonotis
Sa\ix а!Ьа
Iris Psettdacorus
Symphytum officinalis
Lactuca saligna
Sium latifo\ium
Vicia lathyroides
Plantago lanceolata
Роа trivialis
Euphorbla lucida
Plantago major
Bromus commutatus

+ 2.1 2.2 + 1.2
2.1 + 4.3 2.2 +
2.2 3.3 1.1 2.1 2.2
R
2.2 2.2
1 .1 1.1 2.2
1.1 + +
1.1 +
2.2 2.2 +
1.2 1.1 1.1
3.3 3.2 3.2 4.4 3.2 4.3
1.1 1.1
+ 1.1

+ + +
+ 3.3

1 .1

3.3
2.3
1.2
2.2
1.1
2.1
1.2

+
+

+

_ј_

+

+
+ +
+

3.3

1.2 1.1
1.2
1.1 +
4.3 3.3 +
2.1 1.1 3.2
1.1
1.1

R
R
1.1

1.1

1

1 .1

~1
1

R

+
+
+

1.1
2.1

+ +
+
+

1.1

1 .1

+ + +
+ +
+

R

+
+ +

+

1.1
1.1

_ј_

+
1.1
1.1

2.1
Ј .1

+

+

2. l

+

2.2

+

1

R

2.1

+

_ј_

т

+ +
+ +

1.1
1 .1

3.2

1.1
R

1

R

+

2.1
1.1

1

4.3
3.2
1.1

+

1.1
1.1
2.1
1.1
1 .1
1.1
1.1

+
+

+
+

_ј_

1

+

+

2.2

R
R
R
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ЛИ ВАДЕ

Број

НА

СУВЉИМ

ПЕСКОВИТИМ

снимка:

\
Bromus commutatus
Cynodon Dacti lon
Equisetum arvense
Tragopogon dubius
Trifolium repens
Medicago !upulina
Achillea asplenifo\ia
Euphorbla lucida
Scutellaria hastifolia
Lotus cornicu!atus ssp. tenuifo\ius
Gratiola officinalis
Vicia lathyroides
Роа pratensis ·
Sonchus arvensis
Taraxacum officina\e
Ranuncu Jus Phi lonoti s
Plantago lanceolata
Lactuca Scariola
Agropyrum repens
Роа pa!ustris
Potenti lla reptans
Lathyrus Aphaca
Rumex crispus
G\ycyrrchiza echi nata
Trifolium campestre

1

1

2 \

ЗЕМЉИШТИМА

3

41

1

51 61

7~

3.2 2.2 33. 4.3 4.3 4.4 4.4 4.3
4.3 4.3 4.3 3.2 3.4 4.3 4.4 3.3
2.2 2.1 +' 1 .1 + 1 .1 1.1 2.2
.Ј_

1

3.2
1.1

+
+ +

2.1

.Ј_

Ј

R
.1

2.2

+

1

+ + +
+ R
2.1 +
2.2
+
+ +

2.2 2.1
.Ј_

1

+ +
.Ј_

1

3.2

+
R

+
+

+

+
+

1.1

R

.Ј_

1

+

R
R

+ +

.Ј_

1
.Ј_

1

+
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1

R
.Ј_

1
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ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ФЛОРЕ МАЈДАНПЕЧКЕ ДОМЕНЕ

Површина коју заузима Домена (око 8000 ха) ослања се сво
јом дужом страном на обалу реке Вел. Пека која је уједно и
н,сна источна граница. Северна граница иде од Благојевог Ка
мена до Сврдјела, а линија Сврдјел-Чука Френкули претставља
·шпадну границу. Од Чуке Френкули, преи:о врха Горун, до врха
1

lербеу иде јужна граница. У овом подручју скупљали смо ма
1948, 1949 и 1951 год. Сем тога послужили смо
с11 и материјалом из Еколошког института Српске Академије

теријал у току

ннука, који је сакупила

1947

и

1948

год. његова екипа под руко

водством П. Черњавског и Б. Јовановиhа.

Колико нам је по~нато у ботаничкој литератури

Пан чи

h

ЩЈВИ пут спомиње нека места са Мајданпечке Домене, као на

лазишта неких биљака (Scopolia Ca1·niolica Jack. код Дебелог
Луга). У новије доба испи·гивања флоре и вегетације Мајдан
нечке Домене почела су тек од 1947 год. Тако 1948 год. Јов а
п ов и

h (6)

даје прилог познавању жбуња и дрвеhа Мајданпечке

Ј!,омене. (Услед тога у нашем раду дајемо само зељасту флору).
Геолошки састав, хидрографске, орографске, топографске и
к.ниматске прилике не износимо, пошто је све то веh описано у
радовима Б. Ј о в ан о в и h а (6) и Е. И ли h (5).
Систематси:и попис биљака, што га овде доносимо, пореlјан
по Ветштајновом систему.

I. Lycopodiaceae.
Lycopodium complanatum L. var. anceps W

а

11 r.

Неколико

и римерака у деградираној буковој шуми, кота "Винка''; код Дебе
щ>г Луга.

II. Equisetaceae.
Equisetum Telmateia

Е

h r h.

Елеменат букових и храстово

l'f шбових шума (обично поред потока).
Е.

arvense L.

Тодорове Реке.
Е. hiemale
I';111сник

L.

По ораницама поред Вел. Пека, Црне Реке и
У клисури Вел. Пека.

Природњачког

музеја

српске

земље
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III. Polypodiaceae.
Polypodium vulgaтe L. var. Ьотеаlе В е с k. Елеменат буко
вих и храстово-грабових шума; елеменат вегетације камењара
на

засењщшм

Pteтidium

и

свежим

местима.

aq-uilinum (L.) Kuhn.

По прогалама шума, по пожа

риштима.

gaтe

Phyllitis Scolopendтium (L.) N е Vv m. (= Scolopendтium vuIS m.) Елеменат букових и јаворово-јасенових шума; еле

менат вегетације кречњачког камењара на засењеним и свежим
местима.

Asplenium

tтichomanes

L.

Елеменат букових, храстово-грабо

вих и: јаворово-јасенових шума; елеменат вегетације кречњачког
камењара.

А. Adiantum nigтum L. ssp. nig1·um Не u f f. Елеменат бу
кових и храстово-грабових шума; елеменат вегетације камењара.
А.

Ruta muraria L.

Елеменат вегетације кречњака (клисура

Вел. Пека, Црне Реке).
Ceteтach officinaтum
(сушна и: сунчана места).

D

С.

Елеменат

вегетације

кречњак~

Athyrium Filix jemina (L.) R о t h. Елеменат букових, хра·
стово-грабових и јаворово-јасенових шума.
Nephтodium Thelypteтis (L.) S t r е m р. По мочварним ме
стима поред Вел. Пека (Дебели Луг).
N. Filix mas (L.) R i с h. Елеменат букових,
бових и јаворово-јасенових шума.

храстово-гра·

Polystichum Iobatum (Н u d s.) Р r е s 1. Елеменат
храстово-грабових и: јаворово-јасенових шума.
Cystopteтis fтagilis

букових,

(L.) Ве r n h. Елеменат букових шума.
IV.

Humulus Lupulus L.

СапаЬасеае.

У врбаку поред Вел. Пека.

V.

Uтticaceae.

Uтtica dioica L. Као рудерални: елеменат: Дебели: Луг, Бла
гојев Камен; врло обилна по врбацима Вел. Пека и по потоцима
букових шума.

U.

итепs

L.

Као рудерални елеменат: Дебели Луг, Благојев

Камен.

Paтietaria officinaLis L. Врло обилна по буковим шумама на
кречњаку; поред обала река Вел. Пека, Црне Реке, Грабове Реке;
као рудерални: елеменат: Дебели Луг.
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VI. Polygonaceae.
Rumex crispus L. Као рудералви елеменат: Дебели Луг, Бла
гојев Камен; по влажним местима дуж доЛЈ1На река Вел. Пека,

ко

ара

Црне Реке, Тодорове Реке и Грабове Реке.

R. sanguineus L.

ка-

Елеменат букових, храстово-грабових и ја

норово-јасенових шума.

R. ace,tosella L. По шумама (буковим, храстово-грабовим,
китњаковим) и ливадама (Поткапи:н:е, покрај :Вел. Пека, Црне
Реке, Тодорове Реке).
R. Acetosa L. По ливадама поред Вел. Пеи:а, Црне Реке и То
дорове Реке, на Поткапинама, Брези.

;~й
:ле

ким

Polygonum mite S с h r k. Поред обала река Вел. Пека, Црне
Реке и потока (Фељешана).
Р. Hydropiper L. Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке и потока.

160~ког

бу

Р.

.ара.

lapathijolium L. ssp. tomentosum (S

с

h r k)

На у.

Поред

обала река (Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке) ,и по орани

~ура

цама (Дебели Луг).

Fagopyrum Convolvulus

ьак~

(L.)

Н.

Gr

о

По

s s.

I{итњаковим

шумама.

F. dumetoтum (L.) S с
бови:м и церовим шумама.

хра·

ме-

hr

е Ь.

По китњаковим, храстово-гра

VII. Eup}iorblaceae.

-гра·

MercuriaHs pe1·e11,nis L.

Елеменат

букових,

храстовоt-rр~або

вих и јаворово-јасенових шума.
ових,

EuphorЬia polychroma К е r n. Елеменат букових, храстово1·рабових и јаворово-јасенових шума.
Е.

пума.

Е.

carniolica Ја с q. Елеменат букових шума.
piatyphyllos L. Прилично распрострањена: по ивицама

шума, поред путева, по долинама река Вел.
1

Годорове Реке.
Е. amygdaloides

L.

Пека, Црне Реке,

Елеменат букових, храстово-грабових и

јаворово-јасенових шума.

Е.

vi1·gata

vV.

К.

По ораницама (дебели Луг), поред путева.

VIII. Chenopodiaceae.
,

Бла

Polycnemum

m·v·eпse

оцима

шна места).

[аrојев

Нека, Црне Реке.

L.

C]ienopodium Botrys L.

1ма

На шљунку по долинама река ВеЈТ.

С. hybridum L. Као рудерални елеменат: Дебели Луг.
С. Bonus He1i1·icus L. Као рудералви елеменаr~': Дебели Луг.
Atтiplex patula L. Као рудерални е.леменат: Дебели Луг,

на

~ Реке;

Поред Вел. Пека на шљунку (су

1;лагојев Камен.

11'
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IX. Phytolacaceae.
Pliytolaca

атетiсапа

L.

Елеменат пожаришта.

Х. Poтtulacaceae.

Ротtиlаса ole1·acea L. ssp. siLvestтis (Мо n
Као рудераЈШи елеменат: Дебели Луг.

t

а n d о n) Т h е 11.

Прилог

познавању флоре Мајданпечке домене
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XI. Caryophyllaceae.
Spergularia rubra (L. ) Р е r s. Врло ретка. Нађена само на
пожаришту код Босиљковца.

Scleranthus annuus L. spp. annuus (L.)

Т

h

е

11.

По сушним ме

е·гима: на шљунку поред Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке и
Грабове Реке, по сушним ливадама (Бреза, Поткапине).

Н

Minuartia verna (L.)

i

е

r

11

ssp. montana (F s 1.)

На у. Еле

менат вегетације кречњачког камењара.

Arena1·ia se1·pyllifolia L. По сушним местима: на шљунку по
долинама река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, по сушним
ЈЈивадама (Бреза, Поткапине).
Moehringia tтinervia (L.) С l а i r \Т. Елеменат букових, храсто
во-грабових и јаворово-јасенових шума.
М. muscosa L. Ретко у буковим шумама; на стењу и клису

рама Вел. Пека и Црне Реке (засењена и свежа станишта).
Sagina procumbens L. Ређе на шљунку по долинама река Вел.
Пека, Црне Реке и Тодорове Реке.
Cerastium banaticum (R о с h.) Не u f f. Елеменат вегетације
кречњачког

камењара.

С. caespitosum G i 1 i Ь. По ливадама поред река Вел. Пека,
Црне Реке, на Поткапинама; на шљунку поред река Вел. Пека,

П;рне Реке, Грабове Реке; у церовим састојинама.

С.

Brachypetalum D

е

s р. var. eglandulosum F z 1. Раширен по

дивадама поред река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на
Поткапинама.
С. viscosum L. По ливадама поред река Вел. Пека, Црне Ре
ке, Тодорове Реке, на Поткапинама, по утринама.

Stellaria media (L.) V i 11. ssp. eumedia В r i q u. По локалним
утринама у Дебелом Лугу, по долинама река Вел. Пека, Црне Ре
кс;

елеменат букових,

mума;

елеменат

храстово-грабових и јаворово-јасенових

прогала.

ssp. neglecta (W h е.) М u r Ь. Поток Фељешане.
S. holostea L. Елеменат храстово-грабових и јаворово-јасе
нових

S.

шума.

gтaminea

L.

По ливадама поред Вел. Пека, Црне Реке, на

!Јоткапинама, по јарковима.

Myosoton aquaticum (I,.) Мс h. По влаж:ним местима дуж до
т1не река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, Грабове Реке,
1ю потоцима букових шума.
Типiса Saxifraga (L.) S с ор. Елеменат сушних ливада (Бре
'iй, Поткапине), камењара, уопш·rе сушних станиш·га.

Dianthus A1·meria L.
1шмењара;

елеменат

Елеменат сушних ливада,

кречњачког

китњакових шума.

Diantlius petraeus W.

К.

Елеменат

вегетације

кречњачког

намењара.

h е 11.

Sapona1·ia officinalis L.

Крај обала река Вел. Пека, Црне Реке,

Тодорове Реке, по јарковима поред путева.
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У врбацима поред Вел. Пека, Црне Ре

Cucubalus baccifer L.
ке, Тодорове Реке.

Silene vulgaris

(Мс

h) G

а

r

с

е.

k

ssp. angustifoLia (G u s s.)

Нау. По сушним и каменитим местима.

S. viridiflo1·a L. Елеменат китњакових шума.
Melandrium аlЬит (М i 11.) G а r с k е. Као рудераЈПiи

елеме
нат: Дебели луг; по сушним местима на кречњаку.
М. silvestre (S с h k.) R ое h 1. На кречњаку у шипразима на
осојним местима.
Lychnis Visca1·ia L. Појединачно по влажним ливадама.
L. Coronaria (L.) D е s v. Елеменат китњакових шума и су
итих ливада.

L. Flos cuculi L. ssp. Flos cuculi

На у. Елеменат влажних ли

ва.да по долинама река Вел. Пека, Црне Реке.
ХП. Aтistolochiaceae.

Елеменат букових, храстово-грабових и

Asarum europaeum L.
јаворово-јасенових шума.

Aristolochia Clematitis L.

Дебели Луг.

XIII. Ranunculaceae.
Isopyrum tlialictroides L.

Елеменат букових, храстово-грабо

вих и јаворово-јасенових шума.

Actaea spicata L. Елеменат букових шума.
Caltha palustris L. По локалним "тресавама"

Тодорове Реке

и дуж потока Фељешане и Алмариа.

Delphinium fissum W.

К. Елеменат вегетације

кречњачког

камењара.

Consolida orientalis (G а у.) S с h r

о

d g r.

Појединачно по ора

ницама око Дебелог Луга.
Апетопе Н epatica L. Елеменат букових, храстово-грабових
и јаворово-јасенових шума.

А. ranunculoides L. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенових шума.
.
Clematis VitalЬa L. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенових шума; по врбацима дуж река Вел. Пека, Цр
не Реке и Грабове Реке.

Thalictrum lucidum L.

Појединачно

по

влажним ливадама

крај Вел. Пека.

Ranunculus

miПefoliatus

V

а

h 1.

По ливадама дуж река Вел.

Пека, Тодорове Реке и Црне Реке; по ливадама на кречњаку.

R. auricomus L.

Елеменат букових, храстово-грабових и ја~

ворово-јасенових шума.

R. Steveni

А

n d r z.

По влажним ливадама поред Вел. Пека,

Тодорове Реке; на Поткапинама.

I

Прилог

R. polyanthemus L.

Pe-

R. 1·epens L.

{

ли-

елеменат

По влажним местима дуж река Вел. Пека, Црне

R. buЉosus L. По брдским ливадама (Бреза, Поткапине); на
шљунку поред река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке.
R. sardous

С

r.

Елеменат влажних ливада поред реке Вел.

Пека.

на

су-

шума;

Реке, Тодорове Реке, по потоцима букових шума.

еме-

[

Елеменат китњакових

брдских лµвада и пожаришта.

s s.)

а
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R. aquatilis L. По устајалој води поред река Вел. Пека, Црне
Реке и Тодорове Реке.
Ficaria verna Н u d s. ssp. eu-verna На у. Елеменат букових
храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.
XIV. Ceratophyllaceae.
CeratophyПum submersum
Пека (Дебели Луг).

вих и

L.

По устајалој

води

дуж

Вел.

XV. Papaveraceae.

Papaver
aЉijlorum Е
по

L. var. соПiпит (В о g е n h.) F е d d е subvar.
По сушним местима крај Вел. Пека (на шљунку);

duЬium

1 k.

кречњачком

камењару.

Chelidonium maius L.

грабо-

~ Реке

На кречњаку на засењеним и свежим
местима; по потоцима букових шума.
Corydalis cava (L.) S с h w. et К 6 r t е. Елеменат букових,
храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.
С. solida (L.) SW. ssp. eu-solida На у. Елеменат букових, хра
стово-грабових и јаворово-јасенових шума.

ьачког

ю ора

абових
ових

и

ових

и

ка, Цршадама

ка

BeJI.

"аку.

[Х И јал. Пека,

XVI. Cruciferae.
Sisymbrium strictissimum L.

-У густом шипрагу поред пута у

јарку.

Chamaeplium officinale (L.) W а 11 r. (= Sisymbrium officinale
L.) Као рудерални елеменат: Дебели Луг, Благојев Камен.
Erysimum diffusum Е h r h. Елеменат вегетације кречњачког
камењара.

Barbarea vulgaris R.

В

r. ssp. eu-vulga1·is

На у. По влажним

местима дуж река Вел. Пека, Црне Реке .и Тодорове Реке; елеме
нат утрина.

Roripa silvestris (L.) Ве s s. По влажним местима дуж река
Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, Грабове Реке; по јаркови
ма, прогалама букових шума.
R. pyrenaica (L.) R с 11. Ь. ssp. eu-pyrenaica Да у. По ливадама
поред река Вел. Пека, Црне Реке, на Поткапинама, Брези.
Cardamine pratensis L. По ливадама поред река Вел. Пека,
Црне Реке и Тодорове Реке.
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С.

Impatiens L.

Елеменат букових шума (обично поред по

тока).
С. buIЬifera (L.) С r. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенових шума.

Cardaminopsis arenosa (L.)

На у. Елеменат вегетације каме-

њара.

A1·aЬidopsis Thaliana (1,,.) S с h u r. По ливадама и утринама.
Turritis glabra L. Елеменат ливада на кречњаку.
A1·aЬis Turrita L. Елеменат букових, храстово--грабових и ја
ворово-јасенових шума.

А.

alpina L. ssp. caucasica (W i 11 d.)

В

ri

ч

u

е

t.

Елеменат ве

гетације кречња"Iког камењара.

AПiaria

officinalis

А

n d r z.

Елеменат

храстово-грабових

и

јаворово-јасенових шума.

Lunaria rediviva L.

Елеменат букових шума (обично поред

потока).

L. annua L. ssp. pacliyrhiza

(Во

r

Ь)

На У:

Појединачно

на

Поткапинама.

Berteroa incana (L.) DC. На шљунку крај река
Црне Реке, Тодорове Реке; на кречњаку.
ALyssum petraeum

А

r d. var. edentulum (W.

Вел.

Пека,

К.) На у. Еле

менат вегетације кречњачког камењара.

А.

alyssoides L. (=

А.

calycinum L.).

На сушним и каменитим

местима (на шљунку крај река, на кречњаку).

Draba aizoides L. Елеменат вегетације
D. muralis L. Јако распрострањена по

кречњачког камењара.
свим ливадама, изузев

јако влажних.

D. maiuscula
и ливадама крај
бове Реке.

(Јо r d.) На у. е t W i Ь i r. Ређе по утринама
Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке и Гра

D. glabrescens

(Јо

r d.)

На у.

е

t W i Ь i r.

По ливада крај

река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке; по брдским ливадама
и утринама.

D. stenocarpa (Јо r d.) На у. е t W i Ь i r. По ливадама крај
река Вел. Пепа, Црне Реке, Тодорове Реке; по брдским ливадама
и

утринама.

Sinapis arvensis L. Као рудерални елеменат: Дебели Луг; по
ораницама око Дебелог Луга.
Lepidium ruderale L. Као рудерални елеменат:
L. campestre (L.) R. В r. Елеменат утрина, ређе

Дебели Луг.
по ливадама

крај река.

Thlaspi perfoliat·um L.

Нађен само на сушним ливадама на

кре'!њаку.

'Т. arvnese L. Појединачно по ораницама око Дебелог Луга.
СарsеПа Bursa pastoris (L.) М с h. Распрострањена по свим
ливадама, изузев јако влажних.
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XVII. Resedaceae.

о-

и

Reseda luteola L.

Као рудерални елеменат: Дебели Луг.

XVIII. Cystaceae.

:е-

ш.

ia-

Н eliant_hemum
е t DC.) На у. var.
њаку (Поткапине).

nummularium (L.) М i 11. ssp. vulgare (L а m.
discolor (R с h Ь.) Ја n с h. Врло ретко на креч

1е-

и

на

XIX. Violaceae.

Viola hirta L.
V. silvestris L

Китњакове шуме.
а m. Елеменат букових,
јаворово-јасенових шума.

V. tricolor L. Обилно заступљене по ливадама крај река Вел.
Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези.
ХХ.

ка,

сте-

храстово-грабових и

Guttiferae.

Hypericum perforat'Um L. ssp. vulga1·e (S с h i m

р. е

t S ре n n.)

Н а у. Ређе по ливадама.
им

ssp. veronense (S
кречњачком

ра.
~ев

Н.

с

h r k.)

камењару;

hirsutum L.

А.

Fr

о

h 1.

П0 сушним ливадама и

елеменат китњакових

шума.

Појединачно по буковим, храстово-грабовим

и јаворово-јасеновим шумама.

XXI. Malvaceae.

ма
)а-

рај
1ма

рај
lMa

Malva moschata L. По ливадама поред Ве_л. Пека.
М. silvestris L. Као рудерални елеменат: Дебели

Луг, Бла

гој ев Камен.

neglecta W а 11 r. Као рудерални
Lavatera thyringiaca L. Појединачно:

М.

елеменат: Дебели Луг.
ливаде поред Вел. Пе

ка, Поткапине, пожаришта.

Althaea pallida (W.

К.)

N у m.

Појединачно по кречњачком

камењару.
по

XXII. Oxalidaceae .

.уг.
tма

Oxalis acetosella L.

Елеменат букових шума

(обично поред

потока).
на

XXIII. Geraniaceae.
тга.
\ИМ

Geranium phaeum L.

Елеменат букових, храстово-грабових и

јаворово-јасенових шума.

-т-···------------~-----~-------------
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G. coiumЬinum L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне
Реке, Тодорове Реке, китњаковим шумама, баштама у Дебелом
Лугу.

G. macro·гhiz1;,m I,. ssp. e·u,-rnac1·orhizum На у. Елеменат ве
гетације кречњачког камењара (Бреза, к.лисура Црне Реке, Пот
капине).

G. Iucidum L.

На засењеним местима по кречњаку (Поткапи

не, клисура Вел. Пека, Црне Реке, Бреза).

G. Robertianum L. Елеменат букових, храстово-грабових
јаворово-јасенових шума.
Erodium cicutarium (L.) L'A

е

r.

и

По сушним ливадама и утри

нама.

XXIV. Balsaminaceae.
Impatiens Noiitangere L.

Елеменат букових шума.

XXV. Polygalaceae.
Polygala comosa S с h k.

По сушним ливадама.

XXVI. Crassulaceae.
Sempervivum tectorum L.

Елеменат вегетације кречњачког

камењара.

Sedum maximum (L.) S u t.

Елеменат китњакових шума; еле

менат вегетације кречњачког камењара.

S. Сераеа L. На улазу у Ваља Фундату.
S. glaucum W. К. Елеменат вегетације кречњачког

камења
ра; такође га има и на шљунку дуж река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке.

XXVII. Saxifragaceae.
Saxifraga rotundifolia L. var. hirsuta S t е r n

Ь. Елеменат бу

кових шума (обично поред потока на стењу); по клисурама реке
Вел. Пека и Црне Реке.

S. tridactylites L. По камењару
S. Aizon Ја с k var. arientalis

на Брези.
Е n g 1. Елеменат вегетације
кречњачког камењара (Бреза, Поткапине).

XXVIII. Rosaceae.
Fiiipenduia he;x:apetala G i 1 i Ь. Елеменат сушних ливада.
Fragaria vesca L. Елеменат букових, храстово-грабових,

ја

ворово-јасенових и китњакових шума.

Potentilla micrantha R
шума.

а

m. i n DC.

Елеменат

китњакових:
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Р. argentea L. f. typica В е с k. Елеменат сушних ливада; по
јединачно на шљунку поред река Вел. Пека, Црне Реке, Грабове
Реке.

ве

:от-

Р. recta L. var. obsura
вада (Бреза, Поткапине).
Р.

пи-

с

и

chrysantha

Т

r

е

(S

с

r.)

Ко с

h.

Елеменат сушних ли

Нађена само на Поткапинама.

v.

Р. reptans L. Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке, Гра
бове Реке, по влажним ливадама.
Geum ~и·Ьапит L. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенових шума.

rри-

AlcliemiПa arvensis (L.) S с ор. На обронку сеоског пута по
ред факултетске зграде у Дебелом Лугу; по утринама, дуж Црне
Реке.
Agrimonia Eupatoria L. По сушним местима (Бреза, Поткапи
не, на обронцима путева).
Aremonia agrimonioides (L.) N ес k. Елеменат букових хра
стово-грабових и јаворово-јасенових шума.

Sanguisorba minor S с

о р. Елеменат сушних ливада (Потка

шн-rе, Бреза).

XXIX. Papilionaceae.
tЧКОГ

Astmgalus glycyphyПus L. По буковим, храстово-грабовим,
јаворово-јасеновим и китњаковим (ређе) шумама; по ливадама
(вероватно остатак шума).

еле-

А.

Cicer L.

По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, на

Поткапинама, Брези.
1:ења

Реке,

lT бу

t

реке

rације

Galega officinalis L. По влажним ливадама крај река Вел.
Пека, Црне Реке, Тодорове Реке; по јарковима.
Vicia lathyroides L. Појединачно по ливадама крај Вел. Пе
ка, Црне Реке, Тодорове Реке; пожаришта.
V. g1·andifl01·a S с ор. Појединачно по ливадама крај река
Вел. Пека, Тодорове Реке, Црне Реке.
V. dumetorum L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Ре
ке, Тодорове Реке.

V. hi1·suta (L.) S. F. G r а у. По ливадама крај река Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези; пожариштима.
V. tetrasperma (L.)

Мс

h.

По ливадама крај река Вел. Пека

Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези; на пожари
штима; ређе у китњаковим шумама.

Lathyrus pratensis L.

По ливадама крај река Вел. Пека, Црне

Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези; појединачно у, кит
ща.

их, јаакових

њаковим

шумама.

L. tuberosus L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке.
L. silveste1· L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке.
L. veгnus (L.) В ег n h. Елеменат букових, храстово-грабових
и јаворово-јасенових шума.
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L. venetus

(М

i 11.) W

ё,

h 1 f.

Елеменат букових, храстово-гра

бових и јаворово-јасенових шума.

·
r n h. По храстово-грабовим шумама.
Medicago falcata L. var. 1·omanica (Р r о d.) На у. Елеменат

L. niger (L.)

В е

сушних ливада.

М. lupulina L. Појединачно по ливадама крај река Вел. Пе
ка, Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези.
MeЏlotus

аЉа

L

а

m.

Појединачно по јарковима,

на орини

цама.

Trifolium campestre S с h r е Ь. Елеменат сушних ливада.
Т. patens S с h r е Ь. Елеменат влажних ливада крај река Вел.
Пека, Црне Реке.
Т. montanum L. Елеменат сушних ливада.
Т. hybridum L. ssp. elegans (S а v i) А. u. G. По ливадама крај
река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке; на Поткапинама; по
пожариштима.

Т. 1·epens L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке; по утринама.
Т. paПidum W. К. Ређе по ливадама крај Вел. Пека.
Т. arvense L. Елеменат сушних ливада.
Т. incuтnatum L. var.
ливадама крај Вел. Пека.

Molineri

(В а

l

Ь.)

DC.

Појединачно по

Т. pratense L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке; по буковим и китњаковим шумама.
Т. ochroleucum Н u d s. Елеменат сушних ливада (Бреза, Пот
капине).
Т. medium Н u d s. ssp. flexuosum (Ја с q.) А. u. G. Елеменат
китњакових шума; по ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке, на Поткапинама.

Lotus corniculatus L . ssp. eu-corniculatus

В

r i q u.

По

лива

дама крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Брези,
Поткапинама.

Co1·onilla varia L.

По ливадама на кречњаку, поред река Вел.

Пека, на пожариштима.

ХХХ.

Lythrum Salicaria L.

Lyt1iraceae.

Поред обала река Вел. Пека, Црне Ре

ке, Тодорове Реке, по мочварним местима, у јарковима.

XXXI. Oe'fnotlieraceae.
EpiloЬium

hirstum L.

Поред обала река Вел. Пека, Црне Ре

ке, Тодорове Реке, по мочварним местима, по јарковима.

Е. parviflorum (S с h r е Ь.)
Иначе има исто станиште.
Е.

montanum L.

W i t h.

Ређи је од

претходног.

Елеменат букових шума, храстово-грабових

и јаворово-јасенових шума.

Прилог познавању флоре
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Е.

lanceolatum S

е Ь. е

t
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М. Најчешhе се налази на пожари

штима, али појединачно га имамо по потоцима у буковим шу
мама.

Cliamaenerion angustifolium (L.) S

с ор.

(=

EpiloЬium а.

L.)

Елеменат пожаришта.
Пе1НИ-

Ьiennis

Oenotliei·a

Circea lutetiana L. Елеменат букових (нарочито поред пото
ка), храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.

XXXII. Callitrichaceae.

Вел.

vei-пa

Callitriche
крај

1;

L.

По барама крај Вел. Пека. Дебели Луг.
Љ·aliaceae.

XXXIII.

по

>еке,

Појединачно дуж реке Вел. Пека (на

L.

рочито изнад Благојевог Камена).

Hedera Helix L. ssp. eu-Helix На у. Елеменат букових, хра
стово-грабових и јаворово-јасенових шума.
XXXIV. Umbelliferae.

О

ПО

:>еке,

Потrенат

Реке,
1ива
рези,

Вел.

Sanicula europea L.

Елеменат букових, храстово-грабових и

јаворово-јасенових шума.

,

ијпсеит L. ssp. Wettsteinianum (Н.
Појединачно: Бреза, Поткапине.

Bupleurum

Pimpinella Saxifraga L.

Сушне

ливаде

W

(Бреза,

о

1 f f.)

На у.

Поткапине

и др.).

Aegopodium Podagraria L.

Елеменат букових шума (обично

поред потока).

Berula erecta (Н u d s.) С о v i l l е. Дуж река Вел. Пека и Цр
не Реке по мочварним местима.
Oenanthe silaifolia М. В. Елеменат влажних ливада крај Вел.
Пека.
Athamanta Haynaldi

Во

r Ь.

еt

U с h t r.

Елеменат вегета

ције кречњачког камењара.

Angelica silvestris L.

По влажним местима (у јарковима крај

путева, у клисурама река Вел. Пека, Црне Реке).
е Ре-

Елеменат букових, храстово-гра

Heracleum Sphondylium L.

бових и ј аворово-ј асенових шума.

Daucus Carota L.

Појединачно по ливадама крај река Вел.

Пека, Црне Реке, по ливадама на кречњаку, по утринама.
е Ре-

Orlaya grandiflora (L.)
Torilis

)ДНОГ,

вих

бових

Но

f f m.

Обилно на кречњаку (Пот

капине, Бреза).
шума;

Antlи·iscus
по

(L.) G m

пожариштима

и

Chaerophyllum temulum L.

е

1.

Елеменат китњакових и церо

сушним

ливадама.

Елеменат букових, храстово-гра

бових и јаворово-јасенових шума.
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Anthriscus siLvester (L.)

Но

f f m.

На кречњаку

у

шипрагу

(Поткапине).

А.

Cerefolium (L.)

Но

f f. var. trichospermus (S

с

h u l t.)

Е

n d 1.

На кречњаку у шипрагу. Поткапине.

Smyrnium perfoiiatum L. Раширен нарочито
иначе га има и по буковим шумама .

на

кречњаку,

XXXV. Primulaceae.

Lysimachia nummularia L. Елеменат влажних ливада
Вел. Пека; по потоцима букових шума.
L. punctata L.

крај

Појединачно по јарковима и влажним лива

дама.

L. vulgaris L.

Појединачно по влажним ливадама; поред по

тока у буковим шумама.

Anagalis arvensis L.

f!ојединачно по Дебелом Лугу.

XXXVI. Convolvulaceae.

Convolvulus arvensis L. Као рудерални елеменат: Дебели
Луг, Благојев Камен; по ливадама крај река Вел. Пека, Црне
Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези, по утринама.
Calystegia sepium (L.) R. В r. Појединачно по јарковима по
ред путева.

XXXVII. Boraginaceae.

Cynoglossum officinale L. Доста распрострањен: поред река
Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, по утринама, по шумама
(храстово-грабовим, буковим).
Lappula echinata G i l i Ь. Појединачно на шљунку поред ре
ка Вел. Пека, Тодорове Реке, Црне Реке, Грабове Реке.
Symphytum officinale L.

Појединачно по влажним местима

поред Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке.

S. tuberosum L.

Елеменат букових, храстово-грабових и ја

ворово-јасенов их шума.

Anchusa officinaiis L. Као рудерални елеменат: Дебели Луг,
Благојев Камен; поред обала река на шљунку Вел. Пека, Црне
Реке, Тодорове Реке.
Pulmonaria officinalis L. ssp. eu-officinalis Н а у. Елеменат бу
кових, храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.
Myosotis silvatica Но f f m. ssp. eu-silvatica На у. Елеменат
букових, храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.
spar.siflora М i k. По врбацима крај Црне Реке.
Lithospermum purpureo-coeruleum L. Елеменат китњакових

М.

шума; ређе у храстово-грабовим шумама.

L. officinale L.

Сушна места (Поткапине).
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э.гу

Echium vulgare L. Појединачно по сувим ливадама (Бреза,
Поткапине), на шљунку поред река Вел. Пека, Црне Реке.

d 1.

XXXVIII. Solanaceae.
ку,

Atropa

ВеПаdоппа

L.

Елеменат пожаришта; поред потока у

буковим шумама.

рај

Scopolia carniolica Ја с k. На кречњаку у буковој шуми код
Ваља Фундате и у ближој околини по вртачама.
Physalis. Alkekengi L. Појединачно у жбуњу поред јаркова,
односно

ша-

по-

путева.

Појединачно по врбацима и жбуњу
поред река (Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке). Код приме
рака, који су били више изложени светлу горње лишliе је при
основи дељено, међутим, примерци које смо убрали поред пото
ка у буковим шумама (значи у густој сенци) имају горње лишhе
цело, тј. недељено и њих смо узели као f. indivisum Во i s s,

Solanum Dulcamara L.

S. nigrum L. Појединачно по ораницама (Дебели Луг) и по
жариштима; као рудерални елеменат: Дебели Луг, Благојев Ка
>еЛИ

мен.

~рне

Datura Stramonium L.

Као рудерални елеменат: Дебели Луг.

XXXIX. Scrophulariaceae.

по-

Verbascum phlomoides L. ssp. eu-phlomoides

На у.

Поједи

начно: сушне ливаде (Бреза, Поткапине), китњакове шуме, по
жаришта, долине река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке (на
река

шљунку).

vraмa

V. pulverulentum V i 11.

На шљунку поред река Вел. Пека,

Црне Реке, Тодорове Реке, Грабове Реке.

n;

ре-

:тима

V. Lychnitis L. Појединачно по кречњачком камењару.
V. nigrum L. Врло распрострањен: на пожариштима, по

кит
њаковим, церовим, храстово-грабовим и буковима шумама, по
ред потока, крај путева, по долинама река Вел. Пека, Црне Реке,

и ја

Тодорове Реке, по ливадама.

V. Biattaria L. Појединачно по ливадама крај Вел. Пека.
Antirrhinum Orontium L. На стрњишту, Поткапине.
Linaria vulgaris М i 11. Појединачно по њивама (Дебели Луг),

Луг,
Црне
по

.Т буvrенат

пожариштима,

прогалама,

ливадама.

Scropliularia Scopolii Н ор р е.
S. nodosa L. Елеменат букових,

Елеменат букових шума .
храстово-грабових и јаворо

јасенових шума.

S. alata G i 1 i Ь. Појединачно по долини Црне Реке.
Gratiola officinalis L. Елеменат влажних ливада поред

:<ОВИХ

Пека.

~

Veronica serpyllifolia L.

Вел.

Распрострањена: по ливадама и утри

нама, по прогалама букових шума.
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V. Tournefortii G m е 1. Као рудерални елеменат: Дебели Луг,
Благојев Камен; по ораницама, баштама.
V. polita F r.

Као рудерални елеменат: Дебели Луг, Благојев

Камен.

V. hederifolia L. ssp. hederifolia (L.)
во-грабових и јаворово-јасенових шума.
V. Теш·сiит L. ssp. crinita (К i t.) V е

На у. Елеменат храсто

1.

У жбуњу на кречњач

ком кршу (Поткапине).

V. Chamaedrys L. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенових шума; по ливадама на кречњаку, крај река
Бел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке. Неколико наших приме
рака, одговарају, с обзиром на листове са петељкама,
petiolata

f.

(На

1.) На у.
V. officinalis L.

вих

и

церових

Елеменат деградираних букових,

китњако

шума.

V. montana L. Појединачно: букове, храстово-грабове и ја
ворово јасенове шуме.
V. Beccabunga

Ј_,, Поред река Црне Реке, Вел. Пека, по уста

јалој води, по мочварним местима.

V. a1111.qalloides G u s s.

По мочварним местима крај река Вел.

Пека (д'<:,""'"IИ Луг).

V. Anagalis aquatica L.

По мочварним местима

поред

Вел.

Пека (Дебели Луг).

Digitalis ferruginea L. Обилно по кречњачком кршу (Потка
пине), по пожариштима.
D. amЬigua М u r r. Елеменат_ букових, храстово-грабових и
ј аворово-ј асенових шума.

Euphrasia stricta Н о s t. По ливадама крај река Црне Реке,
Вел. Пека, на Поткапинама, Брези.
Alect01·olophus rumelicus V е 1. ssp. тumelicus (V е 1. М а 1 у.
Обилно по ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове
Реке и по брдским ливадама (Бреза, Поткапине).

XL. Verbenaceae.
VетЬепа officinalis L. Појединачно по Дебелом Лугу, Благо
јевом Камену, поред обала река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове
Реке, по прогалама.

XLI.

Ajuga

тeptans

L.

LaЬiatae.

Елеменат

букових,

храстово-гр~бових и

јаворово-јасенових шума.

Teucrium montanum L.
мењара.

Елеменат вегетације кречњачког ка
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Т. Chamaedrys L. Елеменат сушних ливада (Поткапине,
Бреза), елеменат китњакових шума. Веh.и број наших примерака
је са жљезданим длакама, те смо их узели као var. glanduliferum
На uss k.
Т. Scm·dium L. Елеменат влажних ливада поред Вел. Пека.
Scutellaria altissima L. Елеменат букових, храстово-грабо

·ојев
lCTOьач-

1Х

Мајданпечке домене

вих и јаворово-јасенових шума.

S. gale1·iculata L.

И

по влажним

река

Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке;

местима.

S. hastifolia L. По влажним ливадама
MarruЬium vulgare L. Као рудерални

име

оlаtа

поред Вел. Пека.
елеменат: Дебели Луг,

Благојев Камен.

Nepeta Cataria L. По кречњачком камењару.
N. pannonica L. По ливадама поред река Вел.

,ако-

Пека, Црне

Реке, Тодорове Реке, на кречњаку.

;r ја-

Glechoma hederacea L. Поред обала река Вел. Пека, Црне
Реке, Тодорове Реке, Грабове Реке.

у-ста

G. hirsuta W. К. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенових шума.

Вел.

Prunella vulgaris L. Елеменат букових, храстово-грабових,
и јаворово-јасенових шума; по ливадама на Брези, Поткапинама,
поред реке Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке.

Вел.

Р.

laciniata L. (=

Р. аlЬа Ра

11.)

Елеменат сушних ливада

отка-

(Бреза, Поткапине).

:их

Melittis Melissophyllum L. Елеменат китњакових шума (ређе
се јавља у буковим и храстово-грабовим шумама).
Galeopsis Ladanum L. ssp. latifolia (Но f f m.) G а u d. Поје

и

Реке,

•al у.
орове

диначно по њивама око Дебелог Луга.

G. speciosa М i 11. ssp. speciosa
versicolor С u r t). Елеменат букових

(М i 11.) В r i q u. (= G.
(нарочито крај потока),
храстово-грабових и јаворово-јасенових шума (Такође га има и
по врбацима поред Вел. Пека).

Lamium

риrрш·еит

L.

По ливадама крај река Вел. Пека,

Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези; по утринама.
L. maculatum L. Елеменат храстово-грабових и јаворово

јасенових шума (нађен је и по који примерак у буковим шумама).

Leonurus Cardiaca L.

lлаго
орове

Као рудерални елеменат: Дебели Луг,

Благојев Камен.

Ballota nigra L. ssp. ruderalis (S w.) В r i q u. Као рудерални
елеменат: Дебели Луг, Благојев Камен; по врбацима поред Вел.
Пека, Црне

Реке.

Stachys germanica L. ssp. eu-germanica
вих

и

На у.

Обилно по

кречњаку; појединачно по утринама.

S. silvatica L.

Елеменат букових, храстово-грабових и јаво

рово-јасенових шума.
ог ка-

S. officinalis (L.) Т r е v i s. ssp. eu-officinalis На у. По ли
вадама поред река Вел. Пека, Црне Реке, на Поткапинама, Брези.
9

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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Salvia verticiПata L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне
Реке, Грабове Реке, на кречњаку (Бреза, Поткапине).
S. sylvestris Во i s s. Појединачно по ливадама крај река Вел.
Пека, Црне Реке.
Елеменат букових, храстово-грабових и ја

S. glutinosa L.

ворово-јасенових шума.

Обилно на кречњаку (Поткапине).
М с h h. По буковим, храстово-грабо
(најчешhе) ·шумама; појединачно по лива

Melissa officinalis L.
Calamintha officinalis
вим

и китњаковим

дама на кречњаку, крај река Ве.л. Пека, Црне Реке.

С.

vulgaris (L. ) D r u

се.

Елеменат китњакових и церових

шума.

С. Acinos (L.) С 1 а i r v. Елеменат сушних ливада
Поткапине) и кречњачког камењара.
С.

alpina (L.) L

m. ssp. hungarica (S i m k).

а

Н а у.

(Бреза,
Елеме

нат вегетације кречњачког камењара.

Origanum vulgare L. ssp. eu.-vulgare
њакових шума;

елеменат

сушних

На у.

Thymus pulegiodes L. ssp. montanus (W.
менат китњакових

Елеменат кит

ливада и nожаришта.

К.)

R

о

n

љ. Еле

шума.

Lycopus europaeus L.

Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке

Грабове Реке, Тодорове Реке.
М entha Pulegium L. Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке, Грабове Реке; по в.11ажним ливадама.
М. aquatica L. Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке и по
мочварним

местима.

М. longifolia (L.) Н u d s ssp. longifolia В r i q u. Поред обала
река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке; по влажним местима.

XLII. Plantaginaceae.

Plantago media L.

Елеменат сушних ливада и китњакових

шума.

Р.

maior L.

Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке, Тодо

рове Реке.

Р. lanceolata L. Елеменат сушних ливада (Бреза,
пине); елеменат китњакових шума, пожаришта.

Потка

XLIII. Gentianaceae.

Centaurium umbellatum G i 1 i Ь. Појединачно по ливадама
крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке.
XLIV. Asclepiadaceae.

Cynanchum Vincetoxicum (L.)
шума.

Р е

r s.

Елеменат китњакових

131

Прилог познавању флоре Мајданпечке домене

рне

XLV. Rublaceae.
3ел.

ја-

Sherardia arvensis L. Појединачно по ливадама на креч
њаку, крај река Вел. Пека, Црне Реке, по утринама.
Asperula taurina L. var.Ieucanthera

Ве с

k.

Елеменат буко

вих, храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.

А.

або

odorata L.

Елеменат бу'кових, храстово-грабових и јаво

ива-

рово-јасенових шума.

)ВИХ

њара.

реза,

Galium silvaticum L. Елеменат храстово-грабових
рово-јасенових шума.
G. aristatum L. Елеменат китњакових шума.

А.

Елеменат

cynanchica L.

G. Mollugo L. ssp.

[еме-

вегетације

Mollugo (L.)

На у.

кречњачког

каме

и јаво

Поред река по вр

бацима, по пожарИIIIтима, ливадама.

G. lucidum · А 11. ssp. Gerardi (V i l l.) На у. Елеменат ве

кит-

гетације кречњачког камењара.
Еле

G. verum L. ssp. verum (L.) Н а у. По ливадама крај река
Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Брези, Поткапинама,

Реке

по

Реке,

њара.

:и

сеновим и китњаковим

пожариштима.

G.

риrрш·еит

G. Aparine L.
по

G. Parisiemse L.

Елеменат

L.

вегетације

кречњачког

каме

По буковим, храстово-грабовим, јаворово-ја
шумама.

По утринама поред Вел. Пека, Црне Реке,

обала

Тодорове Реке.

~тима.

G. palustre L. По мочварним местима поред Вел. Пека (на
ђен је и у потоку Фељешана). Јавља се у следећа два облика:
ssp. eu-palustre На у.
ssp. elongatum (Р r е s 1) G. В е с k.
G. Cruciata (L.) S с ор. По буковим, храстово-грабовим и
јаворово-јасеновим шумама; по ливадама крај река Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке; по утринама, пожариштима.

lКОВИХ

Тода[lотка-

G. vernum S с ор. Елеменат букових, храстово-грабових и
ја:ворово-јасенових шума.
G. pedemontanum А 11. По ливадама крај река Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези, по утринама.
XLVI. V alerianaceae.

вадама

Valerianella dentata

Ра

11.

По

сушним

ливадама

(Бреза,

Поткапине).

V. Locusta (L.) Ве t с k е. По ливадама крај река Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама.
,акових

Valeriana officinalis L.
крај Вел. Пека.
9•

Појединачно по мочварним местима
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XLVII. Dipsacaceae.
Dipsacus laciniatus L.

По

долинама река Вел.

Пека,

Црне

Реке, Тодорове Реке; по пожариштима.

Knautia arvensis (L. )

С о

u l t.

По ливадама крај река Вел.

Пека, Црне Реке; Тодорове Реке, на Брези, Поткапинама. Јавља

се у следеhим облицима:
f. pratensis (S с h m) S z а Ь 6.
f. agrestis (S с h m.) Ве с k. Ова се форма ређе јавља.
К. silvatica (L.) D u Ь у. По буковим, храстово-грабовим и
јаворово-јасеновим шумама; у шипрагу поред Вел. Пека.
ScaЬiosa Columbaтia L. ssp. Columbaтia (L.) R а u у
е t
F о u с. Обилно на кречњаку и по ливадама на кречњаку.

XLVIII. Campanulaceae.
Campanula lingulata W. К. Појединачно на кречњаку.
С. Cervicaria L. Појединачно по ливадама крај река Вел.
Пека, Црне Реке, по пропланцима китњакових шума.

С.
Ко с

h.

glomerata L. ssp. eu-glomerata

На у.

(К

var. elliptica

i t.)

По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове

Реке, на Поткапинама, Брези.

·

С. crassipes Не u f f. Клисура Вел. Пека.
С. Trachelium L. Елеменат букових, храстово-грабових и
ј аворово-ј асенових шума.
С. тapunculoides L. Елеменат китњакових и церових шума;
на обронцима поред путева.
·

С.

pe1·sicifolia L.

Елеменат храстово-грабових и китњакових

шума.

С.

Rapunculus L.

Елеменат сушних ливада.

XLIX. Compositae.

Eupatorium саппаЬiпит L. По влажним меС'1·има поред река
Бел. Пека, Црне Реке, по потоцима у буковим шумама, по по
жариштима.

Solidago

Virgaи1·ea

I,. ssp. eu-Virgaurea.

На у.

По храстово

грабовим и јаворово-јасеновим шумама.

Bellis perennis L. По ливадама крај река Вел. Пека, Црне
Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези, по прогалама шума.
Stenactis аппиа (L.) N е е s. Појединачно по ливадама и вр
бацима крај река Вел. Пека, Црне Реке, по пожариштима.
Filago germanica L.

По китњаковим шумама, riожариштима,

и<25ушним местима.

F. arvensis L.

По китњаковим

шумама,

пожариштима,

сушним местима.

Gnaphalitim uliginosum L.

На стази кроз букову шуму.

по
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G. silvaticum L.

Појединачно по проређеним буковим шу

мама.

Inula Helenium L. По засењеним јарковима дуж пута Бла
гојев Камен-Дебели Луг; по потоцима у буковим шумама.
I. Salicina L. ssp. aspem (Р о i r.) R а у. Појединачно по
,1твадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, на Поткапинама,
13рези.
I. ensifolia L. Клисура Вел. Пека и Црне Реке, на кречњач-

:е

11.
,а

101м стенама.

I. britanica L. Крај обала река Вел. Пека, Црне Реке, Тодо
рове Реке; по влажним ливадама.

а.
и

I. Conyza D

С. Појединачно по китњаковим шумама, пожа

риштима.

~t

Pulicaria vulgaris G

а

r t n.

Појединачно

поред

обала река

Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, Грабове Реке.
Telekia speciosa (S с h r е Ь) Ва u m g. Елеменат

букових

щума.

~л.

t.)
,ве

Xanthium spinosum L. Као рудерални елеменат: Дебели Луг;
норед обала река Вел. Пека, Црне Реке на шљунку.
Bidens t1·ipaтtitus L. Поред обала река Вел. Пека, Црне Реке,
Тодорове Реке, Грабове Реке, по јарковима, врбацима.
Anthemis tinctмia L. Појединачно по сушним и каменитим
мес'rима.

Achillea Millefolium L. ssp. eu-MiПefoiium На у. По лива1111ма крај река (сушна станишта) Вел. Пека, Црне Реке, Тодо
и

рове Реке, на Поткапинама, Брези; по камењарима.

Tтipleurospermum tenuifolium (К i t.) F r еу n. По ливадама
нрпј река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама.
',ИХ

I..,eucanthemum vulgare L а m. ssp. triviale (G а u d.) В r i q u.
Но .пивадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке; на
Ноткапинама, Брези; по прогалама шума.

Tanacetum Paтthenium (L.) S с 11 u 1 t z-B i р. По прогалама
f1укових шума, ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, на
Нm'капинама, Брези; по пожариштима; појединачно по китња1юним шумама.
ека
по-

Т.

corymbosum (L.) S с h ul t z -

Т. vulgaтe
,во-

рне
,ма.

вр-

В

i

р.

Елеменат китњакових

тума и сушних ливада.

'!'! щорове

L.

По ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке,

Реке, Грабове Реке, на Поткапинама; по пожариштима.

Aтtemisia vulgaтis L. Као рудерални елеменат: Дебе.пи Луг,
!\лагојев Камен; на кречњаку, по врбацима поред река Вел.
Љ,ю1, Црне Реке, поред путева, у церовим састојинама.

Л.

Absinthium L.

Као

рудера.пни

елеменат:

Дебе.пи

Луг,

Њшгојев Камен; поред река, по прогалама шума, пожариштима.
1ма,

'Гussilago Faтfa1·a

L.

По потоцима букових шума, по вла

~~ш11м: местима крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке,
ПО

врбацима и обронцима крај путева.
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Peta:Sites hybridus (L.) G. М. (= Р. officinalis
Обилно поред река· Вел. Пека, Грабове Реке.
Елеменат

Senecio nemorensis L.

букових,

Mch.). L

ор п

h.

храстово-грабо

вих и јаворово-јасенов их шума.

'

S. ЈасоЬаеа L. Појединачно по сушним ливадама.
S. nebrodensis L. ssp. rupester (W. К.) F i о r i е

Р а о l. По
буковим, храстово-грабовим и јаворово-јасеновим шумама.
Echinops Ritro L. Појединачно по кречњачком камењару.
Е. commutatus Ј u r. Појединачно на влажним местима
{јарак, ливада), по долинама река Вел. Пека, Црне Реке.
Cariina acanthifolia А 11. Појединачно: Бреза.
С. vulgaris L. ssp. eu-vulgaris Н а у. f. suЫanata D С. По
јединачно по китњаковим шумама; сушна места (поред река на
шљунку, на обронцима).
Arctium Lappa L. Поред обала река Вел. Пека, Тодорове
Реке, Црне Реке; као рудерални елеменат: Дебели Луг, Благо
јев Камен.

А.

minus

(Н

В еr n

i 11.)

Појединачно поред

h.

река Вел.

Пека, Црне Реке; по китњаковим шумама.

Carduus nutans L. ssp. eu-nutans

На у.

Појединачно по су

шним ливадама. (Бреза, Поткапине).

С. acanthoides L. Поред река Вел. Пека, Црне Реке, Тодо
рове Реке, по утринама; као рудерални елеменат: Дебели Луr,
Благојев Камен.

Cirsium Grecescui R
сушних ливада;

о

u

у.

Елеменат пожаришта; елемена1'

на шљунку крај

река Вел.

Пека,

Црне Реке,

Грабове Реке.

С.

lanceolatum (L.) S

с ор. Поред река Вел. Пека, Црне Реке,

Тодорове Реке, Грабове Реке; по кречњаку.
С.

arvense (L.) S

с ор.

Елеменат пожаришта; по ораницама

око Дебелог Луга.

С. creticum (L а m.) U r
Грабове Реке; по врбацима.

v.

Поред река Вел. Пека, Црне Реке,

Onopordum Acanthium L. Поред путева, по утринама.
Centaurea ScaЬiosa L. ssp. vulgaris (Ко с h) На у. По лива

дама ·крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке.
С.

atropurpurea W.

К.

Елеменат вегетације кречњачког ка

мењара.

С. Stoebe L. ssp. mic1·anthos (G m е 1) На у. subvar. australis
с.) На у. Елеменат сушних ливада.
С. Јасеа L. ssp. еи-Јасеа G u g l. По ливадама крај река
Вел. Пека, Црне Реке, на Поткапинама, Брези.
(Ра

n

С.

phrygia L. ssp. stenolepis

(А.

Ке

r n.) G u g 1.

Поједи

начно по ливадама крај река Вел. Пека, Црне Реке, на Потка~
пинама, Брези.

Cichorium Intybus L. Појединачно по утринама, јарковима,
по ораницама, ливадама; као рудерални елеменат: Дебели Лу1'.
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5о-

Lapsana communis L. ssp. eu-communis На у. f. gLanduLosa
еу n. Елеменат букових, храстово-грабових и јаворово-јасе
н:ових шума; појединачно по ливадама и врбацима.
Hypochaeris 1·adicata L. По ливадама крај река Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези; по оброн

По

цима.

ру.

Leontodon hispidus L. var. vuLgaris (Ко с h) На у. По ли
надама поред река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, по. про-

rма

1-алама шума,

ь.

1<' r

по

пожариштима.

Picris hieracioides L. ssp. eu-hieracioides
по долинама река;

[lо
на

,ове

lГО-

3ел.
су

Поједин:ачно

Tragopogon duЬius S с ор. ssp. eu-duЬius Н а у. По лива
дама поред река Вел. Пека, Црне Реке; по кречњаку,
Т. pratensis L. ssp. eu-pratensis Т h е 11. По ливадама крај
река Вел. Пека,
Брези.

Црне Реке, Тодорове Реке,

на

Поткапинама,

ChondrШa јипсеа L. Појединачно по долинама река Вел.
Пека, Црне Реке, Грабове Реке, по сушним ливадама,
CicerЬita muraLis W а 11 r. (= Lactuca т. G а r t n). Елеме
нат букових, храстово-грабових и јаворо-јасенових шума.
Елеменат

Lactuca perennis L.
одо

На у.

по пожариштима.

вегетације

кречњачког ка-

мењара.

Луг,

L. Serriola L. Елеменат прогала, пожаришта.
L. saligna L. Елеменат прогала, пожариштэ..
L. quercina L. f. integ1·if0Lia В i s с h. Нађена

енат

'еке,

на кречњаку у шипрагу.

:'еке,

,Jfyr;

до сада само

Н i 11. Као рудерални елеменат: Дебели
појединачно по ораницама.

Sonchus asper (L.)
цама

Реке,

Crepis Ьiennis L. Појединачно по сушним ливадама.
С. setosa Н а 11. Појединачно по ливадама поред Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке, на кречњаку.
Hieracium murorum L. Елеменат китњакових и дегради
раних букових шума.

лива-

,г

ка-

Н. Bauhini В е s s. Елеменат китњакових шума; по лива
дама крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на креч
њаку (Бреза, Поткапине).

Н. PiloseПa

L. Елеменат китњакових шума; по ливадама

поред река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Кречњаку;

~tratis
река

оједи
lотка-

овима,

r1 Луг.

по пожариштима.

L. Alismataceae.

Alisma Plantago aquatica L.

По барама поред Вел. Пека.

LI. Potamogetonaceae.
Potamogeton pusiUus L.
њеним споредним краковима.

По барицама поред Црне Реке и по

%
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LII. Liiiaceae.
Colchicum autumnale. L.

Пропланак

у

буковој

шуми

на

крачњаку.

Gagea lutea (L.)

К е

r.

Појединачно по буковим, храстово

rрабовим и јаворово-јасеновим шумама.

Елеменат букових, храстово-грабових и

AUium ursinum L.

јаворово-јасенових шума.
А. flavum L. Елеменат

вегетације

кречњачког

камењара.

fuscum W. К. Појединачно по кречњачком камењару.
Erythronium Dens canis L. Елеменат букових, храстово-граА.

бових и јаворово-јасенових шума.
SciПa Ьifolia L. Елеменат букових, храстово-грабових и ја
ворово-јасенових шума.

Ornithogalum tenuifolium G u s s. По кречњачком камењару.
Ruscus Hypoglossum L. Елеменат букових, храстово-грабо
вих и јаворово-јасенових шума.

Polygonatum multiflorum (L.)

АП .. Елеменат букових, храсто

во-грабових и јаворово-јасенових шума.

Paris quadrifolia L.

Елеменат букових и јаворово-јасенових

шума.

LIII.

Јипсасеае.

Juncus bufonius L. По долинама река на влажном песку..
(често се налази и по стазама у буковим шумама на кристаластом
шкриљцу).

Ј.

articulatus L.

По јарковима, по мочварним местима крај

река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке.
Ј. compressus Ја с g. Поред обала река
Реке; по мочварним местима, по јарковима.
Ј.

glaucus

Е

h r h.

Вел.

Пека,

Црне

Поред обала река Вел. Пека Црне Реке,

Тодорове Реке: по локалним мочварама, по јарковима.

Ј.

effusus L.

Најчешhи од свих прехтодних, иначе га и1v+а

по локалним мочварама, јарковима, поред обаЈта река Вел. Пека,
Црне Реке, Тодорове Реке.
Luzula silvatica (Н u d s.) G а u d (= L. maxima L а m. е t

D

С).

Елеменат деградираних букових шума.

(Ра 11.) Е. Ме у. Елеменат букових (нарочито
деградираних букових шума), храстово-грабових и јаворово-јасе

L. nemorosa

нових

шума.

campestтis (L.) L а m. е t D С. ssp. vulgaris G а u d. По
ливадама поред река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на
кречњаку (Бреза, Поткапине).

L.

LIV.

AmaryПidaceae.

о t t 1.-Т а n n е n h. Еле
храстово-грабових и јаворово-јасенових шума.

Galanthus nivalis L. ssp. nivalis G
менат

букових,

Прилог познавању флоре Мајданпечке домене
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L V. Dioscoreaceae.
По жбуњу на кречњаку (Поткапине).

Tamus communis L.

LVI. Cyperaceae.

f.

Pycreus flavescens (L.) R с h Ь. (= Cyperus
L.) По вла
мшим местима крај река Вел. Пека, Црне Реке, 'Годарове Реке,
Грабове Реке.
Scirpus silvaticus L.

Нарочито га има много поред саме воде

Љ•л. Пека, иначе га има и по локалним мочварама.
Eieocharis palustris (L.) R. В r. По влажним ливадама и по
локалним мочварама.

Carex divulsa G о

о

d.

Елеменат букових, храстово-грабових

н Јаворово-јасенових шума.

С.

vulpina L.

По влажним ливадама и по локалним мочва

јщма.

·

С. Ьrizoides L. Поред Вел. Пека у врбаку (влажно станиште).
С.

Елеменат букових, храстово-грабових и јаво-

remota L.

ршю-јасенових шума.

С.
С.
С.

gracilis С u r t. По мочварним местима крај Вел. Пека.
digitata L. Елеменат букових шума.
pilosa S с ор. Елеменат букових, храстово-грабових

и

.!1111орово-јасенових шума.

II

е

С.

hi1·ta L.

По влажним и мочварним местима поред река

J\p;1r. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке (има га и по сушним ли
~шдама поред Вел. Пека).
С. silvatica Н u d s. Елеменат букових, храстово-грабових и
Ј111юрово-јасенових шума.
С. Pseudocyperus
т~ред Вел. Пека.

По

L.

влажним

и

мочварним

местима

L VII. Gramineae.

Digitaria sanguinalis (L.) S
~t

(Дибели Луг).

Panicum crus

с ор.

Појединачно по ораницама

·
gаШ

L.

Поред путева и по ораницама (Дебели

го

е-

Setaria vi1·idis (L.)

Io

S. glauca (L.)

'Ј:а

В еа

u v.

По

ораницама

око

Дебелог

Р. Ве а u v. По ораницама око Дебелог Луга.
Лnthoxanthum odoratum L. По ливадама поред река Вел.
Црне Реке, на кречњаку.

Oryzopsis virescens (Т r i n.) Ве с k. Елеменат вегатације креч1цР11<ог камењара (засењена места); по буковим шумама.
[e1ra.

По ливадама крај река Вел. Пека, Црне
Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези.

Plileum pratense L.
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Alopecurus pratensis L.

Поред река Вел. Пека по влажним

ливадама.

Agrostis аЉа L. По влажним ливадама поред река Вел. Пека,
Црне Реке, на пожариштима букових шума.
А. capillaris L. Врло распрострањен: по ливадама (крај. река,
на Поткапинама), по шумама (китњаковим, церовим, проређеним
буковим).

Calamagrostis Epigeios (L.) R ·о t h.

По влажним ливадама

поред Ве.р:. Пека, по пожариштима.

Арета Spica venti (L~) Ве а u v. Обилно по ливадама поред
река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на кречњаку (Пот
капине), по пожариштима.

Holcus mollis L.
lanatus L. По

Н.

.

ковим

На путањи кроз букову шуму.
влажним местима поред Вел. Пека, по бу

шумама.

Aira caryophyllea. L.
шумама

на

сувом

Местимично по проређеним

буковим

земљишту.

Deschampsia flexuosa (L.) Т r i n. Елеменат букових шума.
Trisetum flavescens (L.) В еа u v. ssp. pratense (Ре r s.) А.
u. G. По ливадама поред Вел. Пека.
Arrhenatherum elatius (L.) М. К. D. По ливадама поред Вел.
Пека.

Sesle'tria rigida

Нед :f f.

Елеменат вегетације кречњачка!'

камењара (засењена места).
Molinia coerulea (L.) Мс

Eragrostis minor

Но

s t.

h. Букова шума.
Појединачно на шљунку поред Вел.

Пека и Црне Реке.

Melica ciliata L. Елеменат вегетације кречњачког камењара.
М. uniflora R е t z. Елеменат букових, храстово-грабових и
јаворово-јасенов их шума.

Briza media L.

Појединачно

по влажним ливадама

поред

Вел. Пека.

Dactylis glomemta L. ssp. eu-glomerata

На у.

Распростра

њен по читавој Домени (осим влажних и мочварних ливада).

Cynosurus echinatus L.
мама,

на

Појединачно

кречњачком камењару,

по

китњаковим шу

елеменат сушних

ливада.

С. cristatus L. Елеменат влажних ливада, по ливадама на
Поткапинама, Брези (брдске ливаде).
Роа ап пиа L. ssp. eu-annua Н а у. По ливадама поред река
Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, по утри
нама,

Р.

прогалама.

pratensis L. ssp. angustifolia (L.)

На у. Појединачно по

китњаковим шумама, по ливадама поред река Вел. Пека, Црно

Реке, на Поткапинама, Брези ..
Р. trivialis L. По влажним ливадама крај река Вел. Пека,
Црне Реке, по врбацима.
Р. compressa L. Елеменат сушних ливада (Поткапине, Бреза),
по

прогалама

шума.

,
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Р. ЬиЉоsа L. ssp. еи-ЬиЉоsа На у. m. vivipara Кое 1. По ли
тщама крај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Пот
напинама, Брези, по утринама, прогалама.
э.

'

'

м

Р. nemoralis
1'\укових шума.

L.

Елеменат китњакових, храстово-грабових и

Glyceria fluitans (L.) R. В r. По локалним мочварама крај
Нt•л. Пека (нађена и у потоку Фељешана.)
Festuca vallesiaca S

с

h 1.

Елеменат сушних ливада и кит-

щ

1ы1кових

r-

F. elatior L. ssp. pratensis (Н u d s). Н а с k. По ливадама
1,рај река Вел. Пека, Црне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама,

шума.

Нрези.
у-

F. montana М. В. (= F. drymeia М. К. D.) Елеменат букових,
1?.растово-грабових и јаворово-јасенових шума.

1М

F. gigantea (L.) V i 11. Појединачно по буковим, храстово1·1и1бовим и јаворово-јасеновим шумама.

ra.

F. heterophylla L

А.

111ума.

~Ј!.

101х: шума.

:ог

МРњару (Бреза).

а

m.

Елеменат

Vulpia Myurus (L.) G m е 1.

ра.
:и

)ед

и

церових

Елеменат китњакових и церо-

Bromus squarosus L. f. wolgensis

ел.

китњакових

Ј а с

q.

По кречњачком ка

В. tectorum L. На шљунку дуж Црне Реке, Тодорове Реке.
В. sterilis L. f. intermedius R с h Ь. По сушним местима. (Пот1ншине, Бреза).
В. ramosus Н u d s. ssp. eu-ramosus (А. u. G.) На у. Елеме
ЈШ'l' букових, храстово-грабових и ј аворово-јасенових шума.
В. arvensis L. Појединачно по китњаковим шумама, по по
жнрИIIIтима, по ораницама око Дебелог Луга, по ливадама.
В. mollis L. Појединачно по ливадама поред река Вел. Пека

]tрне Реке, Тодорове Реке, на Поткапинама, Брези, по утринама,
ра-

1111жариштима.

рне

е а u v. По сушним ливадама.
Елеменат храстово-грабових,
Јшюрово-јасенових и китњакових шума.
Cynodon Dactylon (L.) Ре r s. Оранице око Дебелог Луга, пон рај Црне Реке на шљунку.
Lolium perenne L. Елеменат утрина, по проrалама шума.
Agropyrum repens В еа u w. По ораницама и пожариштима.
Haynaldia viПosa S с h u r. Поред Црне Реке на шљунку.
Hordeum europaeum А 11. Појединачно на Поткапинама, по
ивицама букових шума.

ека,

LVIII. Orchidaceae.

ау

на

ека
ри-

по

Brachypodium pinnatum (L.) В
В. silvaticum (Н u d s.) R. S.

Orchis mascula L. Елеменат китњакових шума.
Platantera Ьifolia (L.) R с h Ь. Елеменат букових,
~ттбових и јаворово-јасенових шума.

храстово

;,
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Cephalanthera longifolia (L.) F r i t s с h (= С. ensifolia R с h Ь.)
Елеменат букових и јаворово-јасенових шума.
Helleborine latifolia (L.) D r u се (= Epipactis l. А 11.) Еле
менат букових шума.

Listera ovata (L.) R.

В

r.

Појединачно поред Вел. Пека (испред

клисуре) у шипрагу.

LIX. Sparganiaceae.
Sparganium erectum L. ssp. neglectum

(Ве е Ь у) На у. По мо

чварама поред Вел. Пека.

LX. Typhaceae-.
Typha latnolia L.

По мочварама поред Вел. Пека.

LXI. Araceae.
Arum maculatum L.

Елеменат букових, храстово-грабових и

јаворово-јасенових шума.

LXII. Lemnaceae.
Lemna minor L.

По барама поред река Вел. Пека и Црне Реке.
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Ја

RESUME
Ing. MILOVAN R. GAJIC
CONTRIВUTION а

la CONN AISSANCE de la FLORE du DOMAINE
de MAJDANPEK (NR Serble)

Le Domaine de Majdanpek, propriete de l'Universite de Beograd, grand de 8000 ha а peu pres, est situe dans la partie nord-est
de la Serble, pres de la ville de Kucevo.

Прилог познавању флоре Мајданпечке домене

Les forets de Hetres occupent les deux tiers de la surface tode се Domaine, mais on у rencontre aussi des forets des types
1a1ivants: Querceto-Carpinetum, Que1·cetum montanum (avec Quercш, sessilis), Acereto-Fraxinetum (Асе1· PseudopLatanus Fraxinus
1u.·ceLsio1· et Асе1· monspessuLanum - Fraxinus Ornus). II у а des
pгairies aussi; elles occupent une petite surface.
Les especes ligneuses de се complexe des forets de Hetres
чyant ete decrites deja, nous avons dresse la liste des especes herbaћ'\•S, dont le nombre s'eleve а 507. La presence des forets de Chenes,
нi11si que le banc calcaire qui traverse les schistes cristallins constilшшt le sol du Domaine, font sans doute que се nombre soit aussi
l1!1·v6.
tн1e

д

}-

и

ке.

933.
ене,

Ј;Ија

3.

INE
Beol-est
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ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, Књига 5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM cJ.'НISTOIRE NATURELLE du PAYS SERBE,
Serie В, Livre 5-6, 1953.

Др РУЖИЦА ГЛАВИНИЋ

бЕГЕТАТИВНА ХИБРИДИЗАЦИЈА РАЗНИХ ВРСТА
БИЉАКА ИЗ РОДА

GOSSYPIUM

Једно од најважнијих и можемо реhи основних питања у
r!и.ологији, јесте питање о карактеру односа организма са усло
t~има

спољашње

средине.

По дарвинистичко-мичуринском учењу, појаву свих процеса

особина у једном организму треба испитивати само у узајам
ној вези организма са условима који га окружују.
,

it

У току свога живота, организам захтева само одрађене ма
"1'1,рије из спољашње средине, а не. збир свих материја. Материје
юю што

су кисеоник,

угљен диоксид,

вода и др.

организам

acи

fftimилre1) из спољашње средине и ове неорганске материје прет
'1'1Шрају се у њему у живе (органске). Из одређених материја сре
дине гради се тело организма са свим његовим особинама па и
~~нжна особина наслеђе (природа). Из овога hемо лако разумети
ЈЏ1финицију акад. Лисенка коју је дао о наслеђу: ,,да је наслеђе
~~1юјство (особина) живих биhа, да за свој раст и развиhе зах·геодређене услове и да на одређен начин реагују на ове или
шю услове". Према овоме, организам и услови који су неопходни
~щ

љегов

опстанак

нераздвојни

су

и

налазе

се

у

. органском

Јt0 динству.

·

Мењајуhи услове

који су неопходни

организму

за

његов

живот, односно раст и развиhе, промениhе се и његова природа.

1$'1рок промене природе, конкретно се састоји у промени нор
~t,ююг типа размене материја (асимилације-дисимилације)
!ti,ђу организма и спољашње средине.

из

Отуда је и логично, да се особине неког организма могу ме

Љ,~'t1и под утицајем промењених услова живота и ове he се
щшмене наслеђивати, тј. фиксираhе се и у потомству добивеном
ltЩt.•ративним путем (из семена).

Vчење менделиста-морганиста, који заступају други правац
f'тологији, у суштини се састоји у тврђењу о аутономности
тј. да наслеђе ма кога организма не зависи од услова

1

)

Под асимилацијом

Јн1ш,1нuње средине

-

подразумева

се све што

организам усваја из

све материјалне елементе средине од којих се орга

изграђује (а не само усвајање угљен-диоксида из ваздуха).
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средине у КОЈОЈ се он развија. "Услови који су потребни орга
низму у процесу његовог индивидуалног развиhа за изградњу
разних органа, процеса и особина не учествују, iro њима, у ства
рању самог наслеђа.
Особине, по њиховом схватању, унапред

су дате клици

-

новом организму непосредно преко јединица (материја) на
слеђа ,,клицине плазме" ,,гена" ,,хромозома", ,,генохормона"
итд. те промењени услови не могу мењати природу (наслеђе)
организма.

Да се наслеђе неког организма може мењати и то адекватно
промењеним условима

средине,

може да

нам

послужи

и вегета

тивна хибридизација-добивање хибрида путем калемљења. Ве
гетативна хибридизација иде у прилог тврђења, да се проме
њеним условима

средине,

у

овом

случају

мењати природа биљака и да се промене

калемљењем,

изазване

може

узајамним

утицајем подлоге и калем-гране предају њиховом генеративном

потомству.

Многобројни вегетативни хибриди

разних биљака,

1,оје су добили и теоријски објаснили или описали Ч. Дарвин,
И. Б. Мичурин, Л. Бербанк, Л. Даниел, акад. Лисенко и др., по

тврђују нам то. "Уз теоретско објашњење разрађене су и методе
(Мичурин) како ће се и у које време калемити биљке да би с1;1
добили вегетативни хибриди.
Претставници менделистичко-морганистичког правца у био"

логији

категорички

одричу да се може

подлоге и калем-гране мењати наслеђе,

узајамним
јер оно

не

утицајем
зависи од

услова у коме се

организам развиј а, а тиме да је немогуће И.·
добити вегетативне хибриде-биљке сложеног наслеђа. Сви они·.
(Винклер 1912-38, Баур 1913, Лус 1935, Н. Џонсон 1936, Жебра~t
1936, Серебровски 1937 и др.) слажу се "да се калемљењем IП~
могу добити хибридне форме, сличне полним хибридима, а та"
кође не могу се добити адекватне наследне промене" (ДубињиЈ!
1939). Под утицајем калемљења, кажу, могу се и извршити не1<1:1
промене, али се оне неће наслеђивати, јер "утицај средине Н
васпитавање могу

само

да се одразе на развиhе индивидуум11 1

али не и на конституцију расе"

(Конклин

1928),

и слично ова"

квим тврђењима.

Нашим радом на вегетативној хибридизацији памука (као
претходног на вегетативној хибридизацији између разних
љака из породице Solanaceae) хоhемо да докажемо, да се rs.a.• н,,,,,.,
љењем могу добити хибриди који he у себи носити особине нещ~,,

лемљених биљака, као и стеhи нове особине слично полниihi
хибридима. "Управо, да се вегетативном хибридизацијом послуь,
жимо као методом помоћу које можемо добити нове биљнtй
форме, у конкретноrд случају нове форме памука.
ПОЧЕТНИ МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДА РАДА

Пре но што пређемо на описивање почетног материјаш~,
изнеhемо ко је све радио на вегетативној хибридизацији паму1(i1
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Колико је познато из литературе, досэ.да је само неколико

щи:периментатора радило на томе и то: Журбин А. Н.
1'ом.пин Ф. М. (1939), Тер-Аванисијан (1945).

(1949),

Су-

Жур бин је калемио разне сорте памука ради промене веrе-

11щионе периоде и повеhавање плодности.

Сухомлин је прво накалемио

ёШ

египатски памук

!,ю·Ьadense) на раностасне сорте азијатских памука

-rа"

1'1'1m1). На овај

(Gossypium
(G. herba-

начин успео је да Мичуриновом методом прет-

1'одпог вегетативног зближавања

-

приближи

природу

двеју

!'шљака удаљеног родства, а затим је узимао полен са цветова
11одлоге

и

опрашивао

цветове

калем-гране.

'Гер-Аванисијан је такође комбиновао полну и вегета'гивну
¼i!Гiридизацију, само што је он прво укрстио амерички памук
blrsutum) и египатски памук (G. barbadense), а затим је хи
F1 генерације накалемио на G. barbadense. Биљке добивене
семена чаура с калем-гране· (одгајио је три генерације) личиле

-

веhина

ака,
вин,
по~

на египатски памук, и превазилазиле су га по

f!!ЩПОСТИ.

Сем тога, према књизи "Селекција памука", под редакцијом
Канаша (1948), поједини селекционери служ:или су се веге
шт~шном хибридизацијом у селекцији памука.
Као почетни материјал служ:иле су нам ове врсте памука:

био#

1 ајем
и од

he

й

ОН}\

)брюt
:мно
а

там

ињип
некtЈ

rne

v!

,уума 1
1 ова¼

као 1{

х бн"
:алем,,

нею1'"

олним
:~ослу,,

биљщ,

1. Gossypium hirsutum
!щ~ога Света.

(сл.

Пореклом је из

11(1:н~ата под именом

"'Упланд"

Н11Јраспрострањенија је

1). -

Припада

Средње Америке.

('Упланд)

врста на

или

свету и

групи памука
Ова је врста

амерички

заузима

памук.

прво место

индустрији памуи:а. Одликује се стаблом и гранама боје кафе
зеленом бојом, а могу бити или потпуно голи или покри
кратким длачицама. Растојање између грана интерно
- нису велике. Листови су им светле зелене боје, меки,
режњева који имају оштар врх, док су удубљења између
!ФЖљева плитка. По површини листа (нарочито на наличју) насе густе кратке длачице. Дршка листа је

обично кратка,

t'!IP'I\JJO зелене боје и покривена такође длачицама. Три листа
М!i11Ј1,не чашице (које се налазе на врху цветне дршке, позади

11~н~1ице) широке, су светло зелене или жуте, покривене кратким
ј;,щР111цама. Листови спољне чашице при основи нису међусобом
по ивици су зупчасте, са дубоким :и:ли плитким урезима

зубаца, који су на врху оштри или заобљени. Пет ча
шнчш1х листиhа зелене боје, по ободу зупчастих (обично пето
чу!iастих) и покривених кратким длачицама. Пет слободних
широких, изду:ж:ених, великих, белих или бело-жутих.
цвета округла, маљава, обично кратка. Чауре обично
опе

или

средње

крупноhе,

лоптасте

са

малим

шиљатим

светло-зелене или :жуте боје, по површини рапаве или

;>Ијаз1lt1
lамукй,

и састоје се од 4-5 гнезда; стоје усправно на краткој
После сазревања чауре се добро отварају, те се памук
бере. Семе је разне крупноhе, покривено је правим обичним
!'mн'НИК

Природњачког

музеја

српске

земље
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влакном и кратким маљама. Код неких сората врсте G. hirsutum
нема маља на семену и тада је семе голо но ово је врло ретко.
По боји право влакно је бело или бледо-жуто

а различите је

еластичности, јачине и финоhе. Маље на семену су различите
боје: беле, жуте, зелене. Дужина правог влакна може бити разна,

од

20-35

мм. Такође и однос влакна према семену варира. Про

ценат чистог влакна креhе се од 25-40 % .
Врста

G. hirsutum припада групи памука са 26 хромозома у
52 хромозома у соматичким, као и сви па

полним hелијама, а

муци Новог Света.
Код нас у Македонији и Херцеговини гаје се само сорте које
припадају овој врсти.

Од врсте G. hirsutum узели смо за калемљење сорте "78",
и "Foster".
С орт а "78" (сл. 1) бугарска селекција одликује се ста

,,1306"

блом и гранама боје кафе које су покривене кратким длачицама.
Висина стабла средња, 1,20-1,50 м. Листови широки, светло-зе
лени, меки, покривени густим кратким длачицама. Лиска има

3-5

режњева, који имају оштар врх, а удубљења између њих

су плитка. Дршке листова кратке и маљаве. Брактеје светло зе

лене, маљаве, оштрих зубага (по ивици), са дубоким урезима из
међу њих. Цвет бело-крем боје. Чауре лоптасте са малим оштрим
врхом, средње крупноhе, светло-зелене са 4-5 гнезда, по повр
шини рапаве. Семе дугуљасто, средње крупноhе, црно, голо (без
маља), покривено само правим белим влакном дугим

(сред. дуж.

22-28 мм.
25 мм.) Проценат чистог влакна износи 27-33{)/(1

(средњи 29,5·0/о). Родна и рана сорта; вегетациона периода (од се
тве до прскања првих чаура) траје око 4 месеци у пољским усло
вима Скопља.
С орт а "1306" руска селекција. Од сорте "78" разликује
се шиљатијим режњевима листова и нешто крупнијим и оштри
јим на врху чаурама. Семе је средње крупноhе, нешто мање од
сорте "78", дугуљасто, мрко, маљаво или голо са мало белих ма
ља на врху и правим белим влакном дугим 22-28 мм. (сред. 25

мм.). Средњи проценат чистог влакна износи
периода у скопским условима траје око

од сорте "78".
С орт а "Foster"

-

4,5

30%. Вегетациона

месеца; мање родна

северно.америчка селекција

-

одликује

се лоптасто издуженим чаурама (дужим и крупнијим од чаура

сорте

"78"

и

"1306")

са малим врхом,

глатке површине.

Сем!'

крупније од семена предходних сорти и цело обрасло белим мп~

љама. Право влакно беле боје, дужине 23-28 мм. (средња дуж.
25,5 мм.). Средњи проценат чистог влакна 33%. Средњестаспа
сорта вегетациона периода у условима Скопља траје 5 мес!'
ци. Роднија од сорте "78".
2) Gossypium barbadense (сл. 2). Текође припада групи па·•
мука Новог Света. Пореклом је с Малих Антила, управо са остр¼

ва Барбадоса (отуда и име врсти). Раније су је називали "Си Ај•
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(Sea-Island),

али после распрострањења у Египту, ова вp

i''!'II је сада позната под именом египатски памук. Ипак су неке

1111рте врсте

G. barbadense

и данас познате под именом "Си Ај

ЈН•нд" (ове сорте имају најдуже влакно, гаје се у Јуж. Америци
н блиским острвима). 'У опште овој врсти припадају најквали

l'Ртније и најцењеније сорте памун:а. Влакно врсте

G. barbadense

ндликује се од осталих врста памука великом дужином, јачином,

финоћом, коврџавошhу, еластичношћу, те се од њега испреда
щто танак фини свиласти конац за најбоље тканине и због тога
веома цени. Познате египатске сорте памука као што су: Аsсh1шнпu, Fuad, Маагаd, Karnak, Sakellaridis и др. припадају овој вр
с·~'н високо квалитетног влакна. Код нас се ова врста памука не
~·нји, јер има дугу вегетациону периоду, захтева високу темпера
i'УРУ и краћи дан од нашег, те је распрострањена у пределима
1'/Џ' су јој услови погодни (Јуж. Америка, Египат, средњеазиски

СССР-а, САД) .
Иначе G. barbadeлse одликује се високим стаблом (2 м и ви
са дугим гранама и великим растојањем између њих. Стабло
гране су мрке боје, голе, ретко кад маљаве. Лишће је велmш,
щироко,

тамно-зелено,

кожасто,

рt'дњи дужи од осталих.

са

3-5

режњева,

од којих је

На врху је сваки режањ шиљаст, а

vдубљење између режњева дубоко. Дршка .диста је прилично
ду1·:.i. Лиске и дршке су глатке, без длачица, но понекад их има
щ1 наличју листа. Три листа спољне чашице кожаста, зелене боје,

ћџ~а, међусобно слободна, средње величине, зупчаста, са дубоким
у1н•:зима између оштрих зубаца; средњи зубац је дужи од осталих.
1
!11111ица зелена, мала. Крунични листићи жуте боје као лимун, ве
iНЖИ, широки и издужени, слободни, са унутрашње стране при
;~,ну црвено-љубичасти. Круница има изглед увијене трубе, јер
крунични листиhи увијају један у други, што није случај код
!1рсте G. hirsutum. Дршка цвета је глатка, троугласта и дужа
!.Ш!'О код осталих врста. Чауре су средње величине, тамно-зелене,

ј1ф~сто-издужене (ређе овално-издужене) са шиљатим врхом; по

т~нршини обично глатке, ређе рапаве; имају 3-4 гнезда; стоје
у1:11равно на дршци. По сазревању чауре се добро отварају. Семе
мрко, бубрежастог облика, није велико, обично голо, без маља,
1шд их има (што је врло ретко) налазе се на врху семена. Сем
тшЋ семе је покривено правим (дугим) влакном, дужине од 30-

110 мм., а процена1' чистог влакна износи 25--40%. Влакно је дуже
квалитетније од влакна осталих врста памука. Боја правог
н.ншша је бело-жута (крем), а маље на семену обично зелене
1џщ беле.

С.

26

barbadense, као врста која припада памуцима Новог Света,
хромозома у полним ћелијама а

52

у соматичким.

Од врсте С. barbadeлse узели смо за калемљење сорту "Ма-

Сорта "Maarad" (сл. 2) египатска селекција одликује
мрким и голим високим стаблом (2 м) и дугим гранама. Лишће,
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дршке листова, брактеје, цветови типични за врсту G. barbadense.
Чауре тамно-зелене, осредње, јајасте или овалне, издужене, ши

љатог врха, по површини рапаве, са

3

гнезда, врло ретко

4.

Семе

мрко, бубрежасто, средње крупноhе, са малим зеленим маљама

на врху, но углавном голо и са бело-жуhкастим влакном. Ду
жина

правог влакна

од

проценат чистог влакна

30-40 мм (средња дужина 35 мм), а
26,8-39,6% (сред. дуж. око 33%). Веге

тациона периода у пољским условима Скопља и осталим памуч
ним рејонима Македоније траје дуго,

до

прве

слане ако

прсне

једна до три чауре.

3) Gossypium herbaceum

(сл.

3).

Припада групи памука Ста

рог света. Пореклом је из Африке и Азије. Раније су је називали
афрички памук, а доцније азијски, под којим именом је данас по
зната. Сада се гаји само у неким крајевима Африке и Азије (Ин
дија, Пакистан). Код нас се после рата не гаји, понегде се гајила
пре рата (у Тиквешу и Овчем Пољу).

Ова врста се одликује малим црвено-жутим стаблом и крат
ким гранама које су обрасле кратким длачицама. Цела биљка
изr.тrеда као низак; жбун. Лишhе је углавном мало, мада може
бити и средње величине, меко, бледо-жуто, са 3-5 (ређе 7) ма:
лих режњева оштрих или заобљених врхова. Удубљења између
режњева плитка, обично тупа, ређе оштра. Дршке лиске кратке.

Лиске (нарочито наличје) као и дршке покривене са длачицама.
Три листа спољне чашице при основи су међусобно срасла, бледо
:ж:ута, по ободу зупчаста, са плитко урезаним зупцима и шиљатим

врховима. Чашица бледо-жута. Крунични листиhи (5) слободни,
:њ::уте боје као лимун, а са унутрашње стране при дну пурпурни.

Крунични листиhи нису велики. Цвет је увијен у трубу као код
Дршка цвета кратка, маљава, бледо-жута. Чаура
мала, висеhа, лоптасто издужена, изразито шиља·гог врха, бледо

G. barbadense.

}Куте боје, по површини глатка, са 4 гнезда. Када чаура сазри те
шко се отвара, те је берба вр.ло отежана. Семе је СИ'IЋО, бубре
жасто, са правим влакном, грубим, беле боје и са прљаво жутим
маљама по целом семену. Дужина правог влакна је од

15-25

мм.

(сред. дуж. 20 мм.), а принос влакна у односу на семе 20-30°/о
(сред. 25°/о). Због слабог квалитета влакна (грубо, мале дужине),
затим

малог

приноса

и

тешког

отварања

зрелих

чаура,

ова

се

врста повлачи из културе.

Но, поред ових лоших особина, G. herbaceum има извесне
добре физиолошке особине: може врло добро да издржи сушу, а
осим тога врло рано сазрева. Вегетација траје од 3-4 месеци.
Врста G. herbaceum, као и све врсте групе Старог Света,
имају у полним hелијама 13 хромозома, а у соматичким 26.
Од врсте

G. herbaceum

узели смо сорту "Азијски" која има

,све горе поменуте особине.
Ове врсте односно сорте памука узели смо за калемљење
:због многих њихових контрастних особина.
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Пошто смо као главни задатак поставили да добијемо наше

,е.

и

rюрте египатског памука

ме

tН"!'Р'!Ћционом периодом, то смо египатску сорту

(G. barbadense) што значи са кратком
"Maarad" узи
li!!\ЛИ као калем-грану, а за подлогу служиле су нам сорте "78",
1:НЮ", ,,Foster", које припадају врсти G. hirsutum, а вегетациона

ма
,у-

1н 1 1жода одговара им условима Македоније. Такође је као по
ЈЏЈщ·а служила и сорта "Азијски" (G. herbaceum), чија је вегета,.
врло кратка. У исто време хтели смо, да добивени вегета
ттти хибриди сем кратке вегетационе периоде, коју би стекле

а
:·е
,ч-

:не

1н

подлоге, З'адрже квалитет влакна (дужину, проценат и др.) и
rнщност калем-гране "Maarad".
У нашем раду применили смо вегетативну хибридизацију,
се показала као врло добра метода при удаљеној хибридиза
•гј. при укрштању биљака удаљеног сродства.

rла

Пошто је познато да се може изменити природа само ст::1-

ат

младих биљака, код којих се још нису усталиле (офор
особи:qе, то смо за калем-грану узимали стадијно младу
f111љчицу у фази котиледона или 1-3 листиhа, а за подлогу

га

ли

10-

:,Ка
,же

ма-

еђу
:ке.
,ма.

до
гим

(НИ,

стадијски старије

-

у фази

2-3

плодне гране (сл.

4

и

5).

које су узимане за подлогу зато су биле стадијски ста
да би могле утицати на формирање жељених особина (ра
t,111,тасног и др.) код калем-грана.
Да би се добила стадијска разлика између подлоге и калем
сејали смо биљке које су узимане за подлогу месец-два

од биљака калем-грана. Семе из појединих чаура засебно
сејали.

код

Опитни материјал са којим смо радили био је ~омозиготан.
щ1итне накалемљене биљке, за све време трајања опита гајене

ура

и родитељске биљке које су опитним служиле као контрола.

що-

При вегетативној хибридизацији разних врста памука, слу.:.

ши.

те-

5ре
тим
мм.

30°/о
ше),

:t

се

есне

lY,

а

еци.

зета,

смо се методом калемљења у процеп (сл.
ЩН"1·ходно

подлози

одреже водоравно

врх

и

на

4

и

том

5),

када се

водоравном

направи се процеп у који се уметне клинасто урезана ка

,~н,11,н·рана.

Ова метода, колико нам је познато, није се приме

~~.щщла код памука (обично се употребљавала метода косог реза),
што после образовања прве плодне гране, главно стабло па
одрвењује (оно је раније зељаста) и само је још мало горњи
:1е.љаст. Пошто смо за калем-грану узимали биљчице у фази
tt!!'НЈ.ЈЈедона или 1-3 листића, оне су биле зељасте, то смо их
~r\Ј!t'мили у зељас•ги део врха главног стабла подлоге (сам врх
1щрезали). Место калемљења подлоге и калем-гране зави.пи

рафијом. Зарашћивање калем-гране и подлоге трајало је око
дана, затим смо рафију'пажљиво скинули.

Проценат примања није био велики, вероватно услед тога

има

је главно стабло подлоге почело да одрвењује.

i<алемљење је вршено почетком јула 1949 у стаклари Ин
,ење

за памук (Скопље) и успели смо да добијемо до

1952

год.

1щи·1Ћих накалемљених биљака, као и контролних ненакале--
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мљених, које су све време гајене кад и опитне, једну од две ге
нерације. Агротехника како за опитне биљке, тако и за кон
тролне била је иста; она која је уобичајена за памук.
Када су се на калем-грани образовали пупољци, врх сваког
пупољка везивали смо рафијом и пупољци су затварани у изо
латоре

од пергамент-папира, те је у цвету извршена потпуна
самооплодња. Ово смо вршили због тога да не би полен друге

сорте доспео

на цвет калем-гране.

Да би успешно променили сортне особине калем-гране, на
њој смо остављали што мање лишhа, а на подлози што више,
тако да се калем-грана хранила не само кореном веh делимично
и асимилационим апаратом (лишhем) подлоге.
Имали смо четири комбинације калемљена:

+ ,,Maarad" (испред
,,1306" + ,,Maarad";
,,Foster" + ,,Maarad" и
,,Азијски" + ,,Maarad".

1) ,, 78"

знака

+

стоји подлога а иза

њега калем-грана);

2)
3)
4)

У свим комбинацијама накалемили смо по 25 биљака, али
све се нису одржале веh само 18. Контролних (некалемљених)
биљака сорте "Maarad" било је 60, сорте "78", ,,1306", ,,Foster"
и: ,,Азијски" по

25.
,,78"

+ ,,MAARAD"

Као подлога узета је сорта "78", која припада G. hirsutuщ
(вегетација траје око 4 месеца) а као калем-грана сорта "Maarad",
која припада врсти G. barbadense (квалитетно влакно, но врЈЈО

дуга вегетација). Калемљење вршено од

1-7

јула

1949

год. У

овој комбинацији успело је да се после калемљења приме само
три биљке означене N2 р, 14 и 18 (сл. 5) од 25 колико смо

накалемили. Контролних ненакалемљених биљака сорте

"78"

и

било је по 25, и оне су гајене уз опитне.
У години калемљења, накалемљене биљке N2

,,Maarad"

претрпеле никакве промене, док се

N2 18

6 и 14 ниеу
знатно изменила, 'l'e

hемо се на њеном описивању задржати.

Биљка

N2 18

после калемљења није се одмах мењала. По~

длоrа је задржала тип сорте "78" а калем-грана тип сорте "Ма*

arad", једино је калем-грана закржљала и на њој су се образо•
вале само две ситне чауре (сл. 6). На подлози образовале су се 4
чауре од којих је прва прсла 18 новембра исте 1949 год. Пре него
што су чауре сазреле на калем-грани, она је отпочеЈiа да се суш.и
и ми смо је отсекли тако да је од калем-гарне остао само мали део,
После

извесног

времена

калем-гране развио се изданак

из

-

пупољка

на

заосталом

делу

нова калем-гарна, која је весоко

израсла (сл. 7) и која је имала особине и подолrе "78" и калем*
гране "Maarad" као и нових особина којих нема код накалемље,,
них родитеља.
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Овакав начин израшhивања калем-гране има сличности са

·е

Випклеровом методом која се употребљава за добивање вегета1щших хибрида мешовитог наслеђа, тзв. ,,химера". По овој методи

,н-

щ11ю се накалеми клинаста калем-грана у процеп подлоге,

па се

!Ш(·ле калем-грана пресече на месту срашhивања с подлогом, те

ње остане само мали део. Затим се на пресеку образују (један
Шtн више) адвентивни пупољци из којих се развијају изданци
~о~1·1новитог карактера, тј. са особинама подлоге и калем-гарне.
Немачки генетичар Ханс Винклер калемио је. помоhницу

на

(tto1anum nigrum) и парадајз (Solanum lycopersicum), - биљке
1 щ,.~них врста из фамилије Solanaceae и успео методом која носи
н,щ·ово име да добије неколико хибридних изданака ,,химера"

ne,
-IHO

(но 1·рчком митолошком чудовишту које носи у себи особине лава,
tio:н: и змије), које су личиле мањевише и на парадајз и на по
~шlшицу. Пошто су Винклерови радови највише послужили мен
Ј\1-,11и:стима-морганистима за одрицање могуhности добивања ве
~·1•'mтивних хибрида, то hемо се на њима мало задржати.
Винклер је успео, као што рекосмо, да добије неколико хи
f)р11дних издана после одсецања калем-гране и назвао их Sоlа

иза

аЈIИ

!ИХ)

ter"

1tum
rad",
врЈ1(1

д.

"i/

само

) смо
18" 11
нису

:а,

1'<'

L. По·,
,,Ма,.,

,разо,

r

се

4

~ него

суmи
и део,

делу
зеСОЈ{!i

~алем··
·емЈЈ,(''

ншн tublngense (1908), S. Gaertnerianum, S. proteus, S. Koelreu(1,гiшшm, S. Darwiniahum (1909) и "химеру" између парадајза
,.!<раљ Хумберт" и помоhнице (1938).
Само прве три "химере" дале су потомство: S. tublngense и
(Iaertnerianum потомство слично помоhници, а S. proteus по1·омство слично парадајзу. Он је узимао плодове с обичних из
;џшака типа помоhнице и типа парадајза, те је зато и добивао у
i1отомству помоhницу односно парадајз. Из адвентивних пупо
Јl~ШШ на месту пресека избија веhином неколико изданака хи
!'!ридних и обичних (нехибридних). Остала три хибридна изданка,
Н, l{oelreuterianum, S. Darwinianшn и "хи-м,ера" ,,Краљ Хум
f!t•рт" чији су сви изданци личили и на парадајз и на помоh
шщу, били су стерилни и нису дали потомство, што је уосталом
Фf\Ч"!'а појава и прџ удаљеној полној хибридизацији.
Винклер је добивене изданке . мешовитих особина назвао
r1мере" и прво их је (1907) објаснио слично тумачењу вегета
ннших хибрида да су то организми двојне природе као и пол
НН хибриди. Доцније је (1912) објавио, да су добивени хибридни
1ћ;џшци мешовитих особина, односно како их је он звао "хи' сложене биљке код којих су ткива подлоге и калем-гране
1Ч1мо сљубљена - механички сједињена, и да се код њих нису из
~~ртиле дубоке биолошке промене. 'У заједници са Е. Бауром, Вин
је изнео (1910) тзв. ,,хипотезу о химерама", по којој су хи
који се добијају калемљењем сложене биљке химере,
се састоје из ткива биљака различитих врста или сарата,
у потомству дати или једну врсту (сорту) или другу. Ово
од тога кој ој врсти или сорти припада код "химера" суб
¾'!Н~дермални слој (из кога се образују полне hелије). По хипоо химерама семе "химера" неће дати у потомству "химере"
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биљке које ће носити особине обе накалемљене биљке, веh
ће потомци потпуно личити или на једну накалемљену биљку
(подлогу) или на другу (калем-грану).
Винклер је с Бауром дао (1913) класификацију химера, које,

-

по распореду ткива биљака подлоге и калем-гране у њима, могу

бити: а) секторијалне химере

-

када ткиво једне биљке продире

у део ткива друге биљке у виду сектора; б) периклиналне химере
када ткиво једне компоненте (било подлоге или калем-гране)
обавија ткиво друге компоненте. Ово обавијање може бити дво
јако: или ткиво једне компоненте обавија једним слојем ткива

-

друге компоненте и онда је то монохламидна периклинална хи

мера, или ткиво једне компоненте обавија у виду два слоја ткива
друге компоненте и онда је то дихламидна периклинална химера;

в) мериклиналне химере, које заузимају средње место
поменута два типа;

оне су управо

између

као незавршена периклинална

химера.

На основу ове класификације мендел-морrанисти су све по
знате класичне вегетативне хибриде раније добивене уврстили
у химере. Класичне вегетативне хибриде као што су: Bizzaria
orange, добивен калемљењем поморанџе и лимуна и чији су пло
дови носили особине и поморанџе и лимуна; Cytisus Adami, до
бивен калемљењем љубичасте и жуте зановети и чији су цве
тови били шарени, љубичасти и жути, њих је Дарвин (1868) сма
трао за праве вегетативне хибриде, а мендел-морrанисти су их
уврстили у периклиналне химере. Код

Bizzaria orange

тврдили су

да један спољашњи слој припада лимуну а унутрашњи слојеви

поморанџи, а код Cytisus Adami да спољашњи слој припада љу
бичастој зановети (Cytisus purpureus) а унутарњи слојеви жутој
(С. laburnum). Затим и остали класични вегетативни хибриди:
Crataego-mespilus Jouini, добивен калемљењем мушмуле и гло

га;

Pyro:::.Ccydonia,

добивен калемљењем крушке и дуње, који су

имали особине оба родитеља, увршћени су од мендел-морrаниста
у периклиналне химере, ма да су их Л. Даниел

(1904)

и Вајс

после детаљног испитивања сматрали за праве ве
гитативне хибриде. Припадници мендел-морrанистичкоr правца
у биологији тврдили су да код првог спољашњи слој припада

(1925, 1927)

ткиву мушмуле, а унутрашњи слојеви ткиву глога, а код другог

унутрашњи слојеви припадају дуњи а спољашњи слој крушци.

Сви ови наведени класични вегетативни-хибриди (као и Вин-

, клерови

хибридни изданци) били су стерилни и нису дали гене

ративно потомство, а добивени су на исти начин: калем-грана
се прво сасушила, те су се доцније из места срашћивања калем
гране и подлоге образовали адвентивни пупољци из којих су се
развили изданци мешовитих особина. Попут овог начина, који се
обавио природним путем, Винклер је и израдио своју методу сма

трајући да се вегетативни хибриди мешовитих особина могу до

бити само после уништавања већег дела калем-гране. Ово није
тачно, јер велики број вегетативних хибрида разних биљака
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11,о!Јивен је без пресецања калем-rране; напротив, она се слободно
11:'l·шијала, а једино се водило рачуна о стадијности биљака које
се калемиле, и овако добивени вегетативни хибриди давали
генеративне потомке са особинама накалемљених родитеља а
t·тицали су и нове особине, слично полним хибридима. Ми не-

ЈН,мо овде износити све те многобројне вегетативне хибриде који
велики значај како за теорију, тако и за. праксу, јер смо
изнели у претходном раду ,,Вегетативна хибридизација би
,п,нка".

По хипотези о химерама речено је, да he потомци "химера",
щџюсно хибридних изданака, личити потпуно или на биљку која
служила као подлога или на биљку која је узета као калем
tјтна. Пошто је по тврђењу подржавалаца ове хипотезе субепи1111термални слој код Винклерових хибридних изданака припа
код неких парадајзу, а код неких помоhници, док је код кла

1

t'Нчних субепидермални слој припадао поморанџи (Bizzaria оrаn
жутој зановети (Cytisus Adami), rлory (Crataego-mespilus Јо
дуњи (Piro-cydonia), то је требало обавезно да се добије у

l

!Nшративном потомству парадајз, односно помоhница, поморан>кута зановет, глог, дуња. Као што је познато, ни Винклер ни

щ:таЈrи експериментатори нису добили помотке од хибридних
11·щанака, као што они нису добивени ни од класичних вегета{

{

1

1штих хибрида, те је хипотеза о химерама произвољна. Код
~:чтх ових хибридних изданака, добивених на исти начин, би.ло
~нчн•гачки (Винклер и др.) било природно (класични), стерилност
објашњава да.лековрсним укрштавањем, што се манифестује

Ю)Д полних хибрида, а ни Винклерова метода, као што смо веh
l!:111('.ПИ, није подесна за добивање вегетативних хибрида.
Ми смо калемљењем парадајза и помоhнице "Винклеровом

'!
а

f111•тодом" добили не само промене на новообразованим хибрид
изданцим1;1, веh су се ове промене задржале и појачале у
$М'1ховом потомству добивеном из семена. Нашим претходним

а

(1951) доказа.ци смо да тзв. ,,химере" добивене Винклеро
методом дају у потомству такође "химере", тј. вегетативне
{Нi{1риде мешовитог наслеђа, те да између њих и полних хибрида

а

i!!'Mfl

с

r
!.

а

принципијелне разлике.
Да се вратимо нашој биљци

NQ 18,

чији је новообразовани из

односно калем-грана личила и на подлогу (сорту

"78")

и

калем-грану (сорту "Maarad") а код које су се такође поја
и нове особине листова, чаура, семена, маља и влак
каквих нема ни код сорте "78" ни код сорте "Мааrад".

riи.љка

NQ 18 може унеколико да послужи као доказ тврђењу

е

т:т. ,,химере" дају у генеративном потомству такође "химере"

е

щ)rетативне хибриде. Преhи hемо на опис биљке NQ
На новообразованом изданку (калем-грани) биљке

1)-

као и гране били су мрке боје као и код сорте

18.

NQ 18
"Maarad",

ста
али

е

1·1хньање било друкчије неrо код накалемљених родитеља код

а

је грањање правилно. Код памука из пазушних пупољака
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листова развиЈаЈу се двојаке гране: вегетативне или моноподи
јалне и плодоносне или симподијалне. Обе се јако разликују. Ве
гетативне гране имају изглед стабла, на врху се завршавају ра
стуhим пупољком, тако да неограничено расту. Из њих као и из
стабла не јављају се непосредно цветни пупољци, веh мора из
њих као и из стабла, да израсту прво плодоносне гранчице на
којима се тек развијају цветни пупољци. Лишhе је на њима, као
и на стаблу, поређано спирално. Вегетативне гране стоје према
стаблу под оштрим углом и оне ое образују при дну главног

стабла испод прве плодне гране. Плодоносне гране носе непосре
дно и искључиво цветне пупољке, завршавају се цветом те пре
стају да расту; лишhе је на њима расqоређено тако да се налази

наспрам цветова; према стаблу или вегетативним гранама стоје
под

правим

углом.

Код хибридног изданка биљке NQ 18 на главном стаблу из
биле су вегетативне гране, такође мрке боје, и на њима су се
образовале плодоносне гране, које су носиле цветне пупољке.
Интернодије вегетативних грана, као и хибридног изданка биле

су кратке

-

као код сорте

"78". Листови на гранама поређани су
"78", но

спирално. Лиске су биле средње величине као код сорте

тамно-зелене, кожасте ,голе (мало маљаве на наличју) као код

сорте "Maarad". Лиске су биле широке, са 3-5 подједнаких ре
жњева, који су били широки и већина скоро заобљена са малим

шиљком на врху; удубљења између ражњева плитка и заобље
на што све претставља новостечене особине. Као што видимо,
л~стови хибридног изданка биљке NQ 18 били су својеобразни, са
много нових особина каквих уопште нема код накалемљених ро
дитеља.

Дршка листа била је кратка као код сорте

без маља, као код сорте

"Maarad".

"78",
·

али гола,

Три листа спољне чашице, широка, мала, зелена, кожаста и
по ивици зупчаста, међу собом слободна. Зупци на њима били су
подједнаки, на врху оштри, а урези између зубаца плитки. Три

листа спољне чашице имала су особине и подлоге "78" (широка
зупци подједнаки) и калем-гране "Maarad" (зелена, кожаста,
гола), а такође стекла су и нове особине (мала; урези између зу

баца плитки).

Чашица мала, зелена као код сорте "Maarad". Крунични ли
стићи по боји и облику личили су на цвет сорте "Maarad" (жути
као лимун, са доње унутрашње стране црвено-љубичасти; уви

јени у трубу), само су били мањи. Дршка цвета округла, кратка

(као код сорте

"78"),

гола (као код сорте

"Maarad").

Чауре су биле средње величине, тамно зелене, лоптасте, са
затубастим врхом, по површини рапаве, са

3

гнезда (сл.

8);

јале су усправно на дршкама. И чауре су имале особине и

ста~

cop'I'Q
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(лоптасте) и сорте "Maarad" (тамно-зелене, 3 гнезда), али су
,,,кле и нову особину: затубасте врхове, тако да се уствари до
3
3
э.
о
а

l'

е.
те
;у

нов облик чаура.
Семе је било дугуљасто, крупно, црно, голо, са зелено-жуh
tщстим маљама на врху и правим влакном крем боје. И семе је
щн"грпело промену (крупно; зелено-жуhкасте маље). Средња ду1н~1шt правог влакна износила је 30 мм, а средњи проценат чи

!"Т!Н' влакна, у односу на семе, износио је
,щнос дужине влакна

32%.

Добио се средњи

"78" (25 мм,
"Maarad" (35 мм; 33%). Јачина и финоhа влакна, као и
~нтрџавост одговарала је сорти "Maarad".

%)

и процента према сортама

и

У години калемљења видимо да су се код новообразованог
н ,;џшка, тј. код калем-гране биљке NQ 18 комбиновале особине
тн:'t'ова, брактеја, цветова, семена, влакна накалемљених биљака
и "Maarad" а тако исто стечене су и сасвим нове особине.
Прве чауре на изданку биљке Ng 18 сазреле су и обране 15
јуна 1950 год. Ову биљку оставили смо и даље у стаклари, те смо
нщюмбра 1950 год. имали другу бербу чаура. Свега смо скупили
изданака 12 чаура, а са подлоге 20. Све чауре са подлоге биле
•.гипа чаура "78" (сл. 9).
Што

{О

се тиче контролних, ненакалемљених биљака сорте
и сорте "Maarad", које су гајене уз опитне биљке у години

)Д

/11!"

е-

~tнж~мљења, оне су задржале своје сортне особине.

1м:
,е

ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА

ю,
са
ю-

ria,
,И

су
ри

II<cl
та,

зу-

У исто време (21 јуна 1950 год.) посејали смо семе првих
'!'рију чаура обраних са новообразованог изданка биљке NQ 18 и
ћ'Ме контролних copa'ra "78" и "Maarad" (по једна-две чауре обра
нох с претходних контрола). Од NQ 18 добивена је 41 биљка - али
се одржале само

26,

а од контролних по

32.

Свих 26 биљака прве генерације NQ 18 испољиле су подјед
щщо своју хибридну форму, тј. све су биле сличне. Особине ли
!'Това, брактеја, цветова, чаура, семена, влакна особине С'I'е
Ч1•1ю у години калемљења, биле су наслеђене и појачале су се
1нщ вегетативних хибрида F1 генерације добивених из семена чакалем-гране. Поред ових особина, појавиле су се и нове ocolC' каквих није било у години калемљења, а нема их ни код
щщалемљених родитеља.

ЈIИ-

7ТИ
ви

гка

Cfl

Висина стабла вегетативних хибрида

'Ng 18 F1

генерације из-

1тсила је 1,20 до 1,50 м, што је одговарало висини сорте "78"; ин1!'РЈНюдије су биле кратке (сл. 10). Грањање обично, као код пака,

са више

плодних

грана и с вегетативним

гранама при дну

!''!'Нб.ла (њих смо удаљили, пре образовања прве плодне гране;

то исто смо урадили и код контролних биљака). Стабло, као и
птне, били су мрки и голи као и у години калемљења. Лиске
iijH'l\IЬe величине,

широке,

тамно-зелене,

кожасте,

голе,

са мало

М11Ј1,авим наличјем, што је све одговарало листовима у години

---------~-··-----~-.,~-------------------------------------
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калемљења,

једино је било извесног

отступања у режњевима.

Наиме добивени су листови не само са 3-5 режњева, веh и са
једним. Режњеви су били широки и код веhине листова подјед
наки, једино код појединих листова средњи режањ је био дужи
од осталих делова и имао је оштрији врх. Иначе режњеви ли
стова били су скоро заобљени, са малим шиљком на врху, а уду

бљења између режњева била су плитка и заобљена (сл.

11).

Др

шке лиске кратке, голе, као и у години калемљења. Три листа

спољне чашице слободна, широка, зелена, ко:ж:аста, гола, по ивици
зупчаста с подједнаким оштрим зупцима и плитким урезима из

међу зубаца. Све ово одговарало је листовима спољне чашице из
године
листа

калемљења,
спољне

сем

чашице,

броја.

а

код

Код

веhине

појединих

било

две.

је

Цветови

три
жути,

са црвено-љубичастом бојом на дну унутрашње стране, исте
величине и облика као и у години калемљења. Чауре су
биле типа чаура из године калемљења (средње величине,
тамно-зелене,

лоптасте,

за

затупастим

врхом,

по

површини

рапаве, стајале су усправно на дршкама), једино је број гнезда
варирао од

2-4.

Семе је било као и у години калемљења, што

важи и за маље и право влакно (боја, јачина, финоhа, коврџа

вост), само су се дужина
влакна

правог

повеhали у поређењу

са

влакна
годином

правог влакна код вегетативних хибрида

проценат

N2 18

ЧЈilСТОГ
Дужина

прве генерације

кретала се од

30-33

hавање за

мм у односу на годину калемљења. Проценат чи

1,5

мм. (сред. дуж.

и

калемљења.

стог влакна износио је

31,5

мм), што значи пове

32,4-36,8% (средњ. проц. 34,6%) дакле за

2,60/о повеhан у односу на годину калемљења. Дужин:а и про
ценат влакна приближавао се сорти

"Maarad" (35 мм;
"Maarad". 'У

по квалитету влакно је одговарало сорти

330/о), а и
односу на

сорту

"78" (25 мм; 29,50/о) дужина и проценат влакна вегетатив
F1 генерације знатно су се повеhали. Ш·го се тиче
њихове вегетационе периоде, она је трајала 6 месеци: прве
чауре прскале су 18 децембра 1950 год. Вегетациона периода
контролних биљака сорте "78" трајала је 4,5 месеци (прве чауре
прскале су 5 новембра 1950 год.), а сорте "Maarad" 6,5 месеци
(прве чауре прскале су 13 јануара 1951 год.).
ног хибрида

'У односу на сорту

"Маагаd", веrетациона

периода

тивних хибрида N2 "18" F1 генерације је мања.
Из изложеног види се да су вегетативни хибриди

вегета

N2 18

прве

генерације наследили стечене особине листова, брактеја, цветова,
чаура и семена из године каламљења, да су појачали, управо
поправили особине влакна и трајања вегетационе периоде, а та

кође стекли и неке нове особине листова (једнорежњасти), брак
теја (двочлане), чаура (двогнездне), особине каквих није било
ни у години калемљења, а нема их ни код накалемљених сората

,,78"

и "Маагаd". Вегетативни хибриди

N2 18 F1

генерације одли

ковали су се дакле великом разноликошhу · особина.

. > , .. - - - - - - - - - - -
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Контролне биљке

"78"

и

"Maarad",

добивене из семена чаура

нрс·гходних контролних биљака, а које су гајене уз вегетативне

ибриде

Ng 18 Fi

генерације задржале су све своје сортне особине.

ДРУГ А ГЕНЕРАЦИЈА

10 марта 1951 год. посејано је у топлим лејама семе доби
l!РiЮ из три чауре вегетативног хибрида N2 18 прве генерације,
и семе контролних сората (по једна чаура од претходних кон-

рола) ,,78" и "Maarad". Од контролних биљака било је по 30,
о; 1 N2 18 добивено је у другој генерацији 42 биљке одржале
се 30. 7 маја су ове биљке (опитне и контролне) пресађене у
11t,л,е, са растојањем између редова

70

см, а између гнезда у реду

:ш см. Примењивана агротехника била је иста и за опитне и за
tщuтролне биљке.

{

'-,
i1
а
о

Код вегетативних хибрида Ng 18 друге генерације појавила
још веhа разноликост особина, него у првој генерацији, поја1тле су се и нове особине раста, неке су се особине појачале
(;~ужина, проценат влакна и скраhивање вегетационе периоде),
неке

,г

а
е

[•,а

)и

ra
3-

re

су

варирале.

Боја стабла и грана; грањање; листови (сл. 12); листови спољ
•rашице; цветови, боја, величина и гнезда чаура; семе, маље на
семена; боја, јачина, финоhа и коврџавост правог влакна код
iн-1-()'Ј'ативних хибрида N2 18 F2 генерације остала је иста као и у

НЈ)Р'l'Ходној

(F1) генерацији. Облик чаура варирао је. Извесне
имале су лоптасте, на врху затупасте чауре (сл. 13 а, б),
т11ичне за биљке прве генерације и годину калемљења; неке

(14)

(14)

имале су јајасто-издуж:ене чауре са шиљатим врхом,

,'д!J'II-re сор1'и "Maarad"; две биљке пак носиле су у пределу једжбуна разнолике чауре: лоптасте, на врху затупасте и јајасто
1!'111,уж:ене
1ала:

7

оштрог

врха.

Висина

биљака

биљака задржало је исти рас·г као

средњи

"Maarad";

(1,20-1,50 м); 18 су
а 5 биљака имале

биле високе

такође

је

и у првој

(2

вагене

м) као и код

су низак раст (до

1

м), што

нщ•rава нову особину која се први пут појавила у другој гене
Однос између раста и чаура био је овакав: 10 биљака
tшсоког раста и јајасто-издужених чаура,
а-

вс
~а,

во
'а
_к

ло

LTa
lИ-

8 високог раста и лоп

Пн'тих чаура, 5 средњег раста и лоптастих чаура, 4 ниског раста
Јнјасто-издужених чаура, 2 средњег раста и мешовИТЮf чаура
ф 1 јаето-издужених и лоптастих) и 1 ниског раста и лоптастих

/(ужина правог влакна (сл.

14)

кре-гала се од

30-34

мм (сред.

мм), повеhала се дакле за 0,5 мм у поређењу са претходном
1,щином, а за 2 мм у поређењу са годином калемљења.

Проценат чистог влакна био је од 32,4-38,8% (средњи 35,2 ¼,),
!J,(io/o веhи од Fi генерације, а за 32% од године калемљења.
0

влакна се приближава дужини влакна сорте

"Maarad"
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"78" (25 мм); проценат
"Maarad" (33%), а знатно веhи од
процента код сорте влакна "78" (29,5%).
·
Веrетациона периода трајала је око 6 месеци (прскање првих
чаура 30 августа 1951). Веrетациона периода код контролне сорте
"78" трајала је 4,5 месеца (прскање првих чаура 23. VII. 1951), а
код контролне сорте "Maarad" око 6,5 месеци (прскање првих
чаура 20. IX. 1951). Повеhавање дужине и процента влакна ука
(35

мм), а у многом је одмакла сорти

влакна је веhи него код сорте

зују на то да се важне пољопривредне особине усмерено мењају.

Контролне биљке

"78"

и

"Maarad"
15). И

задржале су своје сортне особине (сл.
биљке
добивене
из
семена
чауре

остале су типичне,

овде су контролне
претходних
контролних

биљака.
Вегетативни хибриди N2 18 показују још једном да
"химере" вегетативни хибриди мешовитог наслеђа, који
себи особине оба накаламљена родитеља, а такође стичу
особине каквих нема код родитеља, те се принципијелно

су тзв.
носе у
и нове
не ра

зликују од полних хибрида.

,,1306"

+

За подлогу узета је сорта

,,MAARAD"
(вегетација око

"1306"

4,5

месеца),

која припада врсти G. hirsutum, а као калем-грана египатска
сорта "Maarad". Задатак нам је био да скратимо веrетациону пе
риоду код калем-гране "Maarad", која има, као што је већ.
изнето, дугачку вегетацију. Накалемили смо (од 1-7 јула 1949)

25 биљака,
No 9, No 11
било је по

а примило се само седам No 1,
и No 15. Контролних биљака сорте

No 2, No 4, No 7,
"1306" и "Maarad"

25.

У години ·калемљења није се ни једна накалемљена биљка
битно изменила, што важи и за контролне биљке које су задр
жале своје типичне сортне особине.
За даље проучавање у овој комбинацији одабрали смо биљку

No 7 (сл. 16), на
16 октобра 1949,

којој су најраније сазреле чауре: на подлози
а на калем-грани 30 децембра 1949, за месец
од осталих опитних биљака ове комбинације. Са

дана р~није
биљке No 7 обрано је с подлоге

6

чаура,

а

с

калем-гарне

8.

Средња дужина правог влакна на семену из чаура калем-грана

била је

31 мм, што значи средњи однос између "1306" (25 мм) и
,,Maarad" (35 мм); средњи проценат чистог в,лакна био је 31 °/о,

такође

"1306"

скоро

средњи

(300/о) и

однос

"Maarad"
"Maarad" (крем)

је сорти
коврџавост, финоhа.

између

накалемљених

родитеља

(33°/о). Боја правог влакна одговараЈiа
као

и

остали

квалитети:

-

јачина,
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ц

х

Семе узето из четири чауре калем-гране биљке No 7, посе
смо 10 марта 1950 год. у топле леје, као-и семе контролних
н;рата "1306" и "Maarad" (по 2 чауре). Од биљке No 7 добили
смо у првој генерацији 64 биљке, а од контролних по 30. Све су
биљке пресађене 5 маја 1950 у поље. Растојање између ре
,1џ111;;1 70 см, а између гнезда у реду 30 см. Агротехника за

l-

1•1н•

х
е
а

иста.

Биљке

Y·
е,

re
[Х

в.
у

зе
а-

а),
ка
rе

ећ

!9)
7,
.d"
,ка

i;p-

)ЗИ

~ец

Са
В.
нrа

)

и

_О/о,
!Л)а

аЈЈа
ша,

прве генерације одликовале су се разноликошћу

маљама на врху, налик на семе сорте

"1306",

само мало ма-

1ы1није. Право влакно на семену крем боје као код сорте

"Maarad",

исто и квалитет.

Дужина правог влакна кретала се од

30-,---34

мм (сред.

32

мм),

1. мм дуже него у години калемљења, проценат чистог влакна

:~8-36:0/о (сред. 320/о), за 10/d више него у години калемљења,
мт значи да се по дужини и проценту влакна приближава
"Maarad", а знатно превазилази сорту "1306", нарочито
дужини

,ку

No 7

lн~обина цветова и чаура. Наиме, извесне биљке (40) имале су
црРм-беле цветове без унутрашњих црвено-љубичастих мрља,
!!' еу цветови личили на цветове сорте "1306" и осталих аме
р1иких памука (G. hirsatum), а 24 биљке имале су као лимун
11{уте цветове са црвено-љубичастим доњим делом унутрашње
!'!'Јннrе круничних листића, као сорта "Maarad" и осталих еги
щ1·1·ских памука (G. barbadense). Облик жутих цветова трубаст
код египатских, а бело-крем сасвим отворен као код америч
сорти. Чауре су биле такође разнолике. Неке биљке (24) имаеу чауре сличне сорти "Maarad": јајаста-издужене са оштрим
t4рхом, само мање величине (сл. 17); а остале (40) лоптасте, са
щ11·1·рим врхом, сличне чаурама сорта "1306" само са мањим
щ1хом (сЈ!. 18). Број гнезда у чаурама 3-4.
Висина стабла код свих 64 вегетативна-хибридних биљака
је средња: 1,20-1,50 м; гранање обично, интернодије кратке
код сорте "1306". Боја стабла, листови и листови спољне ча
~щще исти као код сорте "Maarad". Семе црно, дугуљасто, са бе

влакна.

Вегетациона периода код појединих вегетативна-хибридних
трајала је 5 месеци и 10 дана до 6 месеци (брање првих
•,нура 17 августа. 1950), код сорте "Maarad" око 6,5 месеци (брање
чаура 22 септембра), а код сорте "1306" 4 месеца и 23 дана
брање 31 јула 1950). Видимо да се вегетациона периода
ј,1,щн,ила у односу на

"Maarad".

!(онтролне биљке "1306" и
су своје сортне особине.

"Maarad",

гајене уз опитне, за

Разноликост у првој генерацији код вегетативних хибрида
својствена је вегетативној хибридизацији, што није случај
нолних хибрида, који су већином у првој генерацији уни
особина. Вегетативним хибридима прве генерације на-

'l
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против, као што рекосмо, својствена је велика разноликост, која

се тумачи тиме, што вегетативна хибридизација није природни
пут сједињавања биљака, изграђен у процесу еволуције датих
биљних организа:м."а, као што је то полно сједињавање, већ ве
штачки, и њиме се, како би рекли, разлабављује природа датих

биљака, те се добијају пластични организми који јако реагују
на променљиве услове средине из које граде своје тело са свима
особинама,

те

отуда

и велика

разноликост

ових

вегетативних

хибрида у односу на полне.

ДРУГ А ГЕНЕРАЦИЈА

1951

године одгајена је

др уг а

генерација

вегетатив~

них хибрида No 7; свега је било 32 биљке, које су добивене и~t
семена двеју чаура разног облика: једне лоптасте, а друге јаја
ста-издужене, обраних са вегетативних хибрида F1 генерације.
Сетва сваке посебне чауре извршена 27 априла директно у поље.
Растојање 70 Х 30 см.
Висина свих биљака била је скоро иста, од 1,20-1,50 м,
гранање обично, са кратким растојањем између. грана као и у·
претходној генерацији. Боја стабла и грана
У

другој

генерацији

наступило

је

-

мрка.

ин·гересантно

неких особина. Семе лоптасте чауре дало је више биљака

цепање

(10)

са

•

лоптастим чаурама а три са јајаста-издуженим, а семе јајаста~

издужене чауре дало је више биЈьака

(11) са јајаста-издуженим
чаурама а мање (4) са лоптастим. 4 биљке имале су мешовит(\
чауре( оба типа). Такође биљке (14) које су имале лоптасте чауро
личиле су у многим особинама на америчке памуке (G. hirsutuш):
лишhе широко, маљаво, светло-зелено, са 3-5 режња оштра
врха и: плитких удубљења између њих; три листа спољне чашит
це светло-зелена, маљава, оштрих зубаца и дубоких уреза; цве~
тови бело-крем, потпуно отворени; чауре светло-зелене, са че .. •
тири, ређе три гнезда. Напротив, биљке (14) са јајасто-издужо,,
ним чаурама имале су пуно сличности са сортом "Maarad" и уоп*
ште египатским памуцима: лишће тамно-зелено, велико, кожа$
C'l'O, голо, са

3-5

режњева од којих је средњи дужи; режњеви нд

врху шиљати, а удубљења између њих дубока; брактеје зелене,
кожасте, голе, оштрих зубаца и са дубоким урезима; цвет жут,,.

са црвено-љубичастим доњим унутрашњим делом крунице, тру",;
баст; чауре тамно-зелене, са три ређе четири гнезда.

·

Семе код свих биљака, као и право влакно наследило ј(),
особине претходне генерације (сл. 19). Дужина правог влаюпt<•
26,1-39,9 мм (средња 33 мм), 1 мм дуже но у претходној гене"

рацији. Проценат чистог влакна од

28,5-36,8% (средњи 32%),

исти као и у претходној генерацији.

од

Вегетациона периода код неких биљака оба типа трајала jf
месеци (брање првих чаура 24 септембра 1951 год.)/

5-5,5
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10

дана раније од прве генерације; према сорти

"Maarad"

ве

Ј't\т1щиона периода скраћује се.

,,FOSTER"

+ ,,MAARAD"

{

а
к

е.
,е.

За подлогу у овој комбинацији узета је сорта "Foster" (ве
l'i''!Ћција траје 5 месеци; средња дужина влакна 25,5 мм; средњи
щюценат влакна 33;0 /Ј), а за калем-грану сорта "Maarad" (веге
ТIЩИај 6,5 месеци; средња дужина влакна 35 мм; средњи проце1щт влакна 33:0/о) са задатком да се скрати вегетациона периода
11нлем-грани. Калемљење од 1-7 јула 1949 год. у стаклари. Од
накалемљених биљака примиле се седам: No 3, No 5, No 8,
13, No 16, No 19 и No 20. Контролних биљака "Foster" и
Mnarad" било је по 15. У години калемљења нису запажене
щюмене ни код опитних ни код контролних биљака.
Одабрали смо за даље испитивање биљку No 20 (сл. 20) која
одликовала

од осталих за месец дана

ранијим

сазревањем

на подлози (1 новембра) и на калем-грани (31 децембра
год.). По осам чаура обрано је и са подлоге и са калем
l'рнне. Средња дужина правог влакна на семену из чауре калем1рнна 33 мм, а средњи проценат влакна 320/о. Ду:жина влакна у
нщ,сђењу са некалемљеним родитељима средња, а проценат
t,тшна мањи. Квалитет влакна и боја као код "Maarad".
ПРВА ГЕНЕРАЦИЈА

10

марта

1950

год. посејано је у топлим лејама семе из две

калем-гране биљке

No 20, тако исто и семе контролних
"Foster" и "Maarad" (по 2 чауре) и добили смо 32 биљке
20 F1 генерације а од контролних по 30.
Вегетативни хибриди No 20 прве генерације били
разноликих особина. Поједине биљке (њих 8) имале су слич
'!!ОС',l'И у цве·говима и чаурама са сортом "Foster", а 17 са сортом
J\11пarad", а 7 биљака имале су у пределу жбуна оба типа чауре
21). Висина стабла средња - 1,30 м, као код америчких па
Број гнезда у чаурама 3-4. Остале особине као код еги

ћ1р1tта
ии

.ве-

!Јi\'1'ских памука, сем семена које је по крупноhи личило на семе

~'орте "Foster", а такође и по облику (дугуљасто) и било је цело
1фџ1,аво. Квали·гет влакна и боја као код сорте "Maarad". Дужина
1вщюrа од 30-40 мм (средња дужина 35 мм), те се приближила
,щрти "Maarad" и повеhала се за 2 мм у односу на годину ка
zнч,дљења. Проценат влакна 32,6'0/о (средњи), дакле само мало
11 ~щеlщње за 0,60/о у односу на годину калемљења, а мањи је но
оба родитеља. Вегетација код појединих биљака трајала је
м1·сеци и 16 дана до 6 месеци (прскање првих чаура 23 августа

код сорте
месеци
г,ин,ник

(23

"Foster" 5

месеци

(6

августа) а код сорте

септембра).

Природњачког

музеја

српске

земље

"Maarad"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

њ

.....

.

.,. ~·. - ~ ~=--~-~
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Што се тиче контролних биљака "Foster" и "Maarad", које
су добивене од претходних контрола, оне су остале исте, непро
мењене.

ДРУГ А ГЕНЕРАЦИЈА

27

априла

1951

године посејано је посебно семе двеју чаура

(једне лоптасте, друге јајасте-издужене) и добивено је у

др у

г о ј гене р ац иј и 'N2 20 36 биљака, од којих се одржало 26.
Сетва је извршена, као и контролних директно у поље (расто
јање 70 Х 30 см; агритехника иста за све).
Висина биљака око 1,30 м, средња, са кратким интерноди
јама између грања, слично сорти "Foster". Стабло и гране мрке
боје као и код биљака претходне генерације, али маљаво, што
није било код биљака F1 генерације, чије је стабло било голо.
И у овој комбинацији јавио се исти случај, да је семе из
лоптасте чауре дало више биљака (6) са лоптастим чаурама, а
мање (2) са јајаста-издуженим, док је семе јајаста-издужене
чауре дало више биљака (7) с јајаста-издуженим и
стим. 6 биљака имале су у пределу истог жбуна

с лопта
чщуре оба
типа, као и поједине чауре мешовитих особина (сл. 22). Биљака
са мешовитим чаурама било је више у поређењу са претходном
генерацијом. Број гнезда у чаурама 3-4.

5

Бој а влакна и квалитет остао је исти као што је био .У
генерацији

и

у

години

калемљења,

тј.

одговарао

је

F1

сорти

,,Maarad"; семе слично сорти "Foster" и претходним генераци
јама: крупно дугуљасто, маљаво (сл. 23). Дужина правог вЈiакна
од 29,1-41,1 мм (средња дужина 35,1 мм), за 0,1 мм веhа но у
претходној генерацији, и одговарала је сорти "Maarad". Проце
нат чистог влакна од 29,5-37,9~/о (сред. 33,7:0/о), веhи за 1,1{}/d
но код претходне генерације.

Вегетациона периода код појединих биљака 5-5,5 месеци
(прскање првих чаура 24 септембра 1951 год.), те је у поређењу
са биљкама F1 генерације скраhена за 16 дана, те се подударала
са трајањем вегетације сорте "Foster" (5 месеци), а знатно је
краhа од вегетационе периоде сорте "Maarad", те смо ове биљке
одабрали за даљу селекцију.
Посматрајуhи вегетативне хибриде

No 7

и

No 20

можемо да

приметимо извесне законитости. У току нашег трогодишњег рада

на полној хибридизацији памука приметили смо да у усЈiовима
Македоније, доминира високи раст над ниским, јајаста-издужене
чауре

над

лоптастим,

тамно-зелени,

лист

над

светло-зеленим,

маљави над голим. Ако погледамо наше вегетативне хибриде
No 7 и No 20 видећемо да рецесивне особине (лоптасте чауре и
голи листови), у датим условима, дају приликом цепања у F2
генерацији биљке и са доминантним особинама: јајасто-изду~
жене чауре и маљаве листове, што се код полних хибрида, ако
су гајени у истим условима,

ретко јавља,

а код вегетативних
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јЈ1tiрида је честа појава. Такође је честа и ова чињеница

е

tНН'i''tЋтивни хибриди

једног типа

дају

у

-

да

генеративном потом

.,i»у пише биљака истог типа, на пр. семе лоптастих чаура даје
11шщ биљака са лоптастим чаурама и обратно, семе јајасто
ЈЈ:щужених чаура даје више биљака с јајасто-издуженим ча
)'рi~ма. Ове две, можемо peliи, законитости код вегетативних
~111'\рида, као и тpelia разноликост вегетативних хибрида
Щ\*Н!В од F1 генерације, запажене су и приликом нашег рада

,а

r-

3.

Щ1

)-

t'Y ,le

1<длемљењу

разних

сората и врста парадајза,

а приметили

и други (Авакјан, Глушченко).

1-

,,АЗИСКИ"

се

+

,,MAARAD"

го

Као подлога у четвртој комбинацији служила је врло· рана·
"Азиски", која припада врсти G. herbaceum (вегетација
110 ;Ј месеца, влакно грубо, лошег квалитета), а као калем-грана
!,,iщщ•гска сорта "Maarad", с тим да се калем-грани скрати ве-

:о.

,u1r1-a

13
а
не
·а-

ба
ка

DM

11,гнциона перио$.
!,ј.н·тама,

Обе ове сорте припадају не· само разним

вeli и разнохромозомним групама памука.

Пошто ве
~ггнтивном хибридизацијом могу далеко успешније да се укр
i' 1Р биљке удаљеног сродства, то смо очекивали да добиј емо

~нбриде између наведених врста~ Калемљење је вршено такође

Ft
,ти

~и
:на
1у

LJ;e-

l{)/6

Н!\ 1 -7 јула 1949 год. у стаклари и од 25 калемљених биљака,
',т111•.па је да се одржи само једна, No 17 (сл. 4). Контролних би-

1нщн сорте "Азиски" и "Maarad" било је по 20.
Одмах се калем-грана биљке No 17 почела да мења, не
t~оргдално се развијала и образовало се стабло са масом листова
(i'Л, 24). Гранање је било неправилно, неуобичајено за памук.

{'tt г.павног стабла полазиле су гране и гранчице са много ли
l:\i111т

щи
њу

э.ла

је
ьке

наспрамно

и спирално распоређених.

Ове

гране

су

биле

t1/t·11нри вегетативне (моноподијалне) и тек су гранчице на њима

нм11ле цветне пупољке и биле плодоносне (симподијалне), но ове
t1tЧ'Р'ГН'l'ИВНе

гране

текле

су

под правим

углом

са

главним

ста

блом, што није исто код вегетативних грана, које са главним
1,1·нuЈюм образују dштар угао.
fiщt,кe

No 17

'Уопште цео изглед калем-гране

није личио ни на једну врсту памука. Гране, као

:ене

tt 1"1Ћбло, одрвенели су, али су све време задржали зелену боју,
што није својствено поменутим врстама памука. Интернодије су
t,,.1.,н• врло кратке, кpalie него и код "Азиског".
Листови су исто били својеобразни: светло-зелени, меки,

[ИМ,

щ11роки, подједнаких кратких режњева са оштрим врхом и плит

да

ада
и:ма

,иде

ЈltlМ удубљењима између њих. Број режњева је :варирао, било

1е

ј•, ,пистова са

и

, F2
здуако

:них

1, 2, 3, 5

и

6

режњева. Понеки листови имали су

t'IШ't1Юсти са лИ1Пliем "Азиског", понеки су личили на лишhе
tt,н,ричких памука врсте

ЈIЩ11\1е сорте

"Maarad",

G. hirsutum,

ни мало нису личили на

а веhина је стекла нов

щ,ма код поменутих врста.

облик каквог

Дршке листова биле су разне ду-

н•

ј
1

ј
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жине: и кратке и дугачке. · Лиске и дршке биле су покривене

кратким длачицама као код ,,Азиског".

Три листа спољне чашице светло-зелена, мала, мека, сло~
бодна, по ивици са оштрим зупцима, од којих је средњи дужи од
осталих, и са плитким

урезима

између

њих.

Листови

чашице имали су особине оба· накалемљена родитеља.

7-8

спољне

·

Скоро пет месеци нису се образовали цветни пупољци и тек
децембра 1949 год. појавили су се први који су одмах

опали.

Други су се образовали

7, 10

и

13

фебруара

1950

год.

и од ових одржала су се само два.

Што се тиче цветова они су били такође својеобразни: ситни
(мањи него код "Азиског"), боје бело-крем, са малом црвенка,,
етом мрљом при дну унутрашње стране круничних листиh,а.
Круница је била отворена. По боји и облику цвет је имао неке
сличности

са

америчким

типовима

памука.

Из преостала два ситна цвета образовале су се две мале
чауре,

светло-зелене,

јајаста-издужене,

површини глатке, једна са
на кратким гранама (сл.

с

оштрим

врхом,

3, друга са 4 гнезда. Чауре
25), у многоме су личиле

по

су висиле
на чауре

подлоге "Азиски". Семе ових чаура било је средње величине,
црно, бубрежасто, голо, са жуhкастим маљама на врху. Средн,а
величина и голо семе с маљама на врху одговарало би сорти

,,Maarad",

а жуhкаста боја маља, сорти

"Азиски".

Бубре:ж:ас·1'

облик семена исти је код оба накалемљена родитеља, док ј(•
црна боја семена нова особина (код родитеља су мрка). Заједно

узевши семе је више личило на семе сорте
Право влакно на семену било је крем

"Maarad", дуго 40 мм,
20 мм дуже од влакна

"Maarad".

боје

као

код

сорт('

за 5 мм ду:ж:е од влакна "Maarad" а эп
другог родитеља, подлоге "Азиски". Пром

цена·г чистога влакна био је 330/о, као и код сорте "Maarad", 11
много веhи него код сорте "Азиски" (25°/Ј). Вегетациона периода
била је дуга (прскање чаура

7

јуна

1950

године) с обзиром но.

ненормално развиhе и опадање пупољака.

На калем-грани биљке No 17 јавила се у години калемљеrыt
велика разноликост особина, Ш'l'О је ретко и за вегетативне хи,

бриде, који су обично разних особина почев од F1 генерацијl 1 ,
Особине, које је стекла калем-грана под утицајем подлоге и Ю!··
лемљења,

одговарале су особинама

оба родитеља;

калем-граш1

стекла је такође и нове особине листа, цвета, семена,
каквих

нема

код

влакна,

родитеља.

На подлози биљке

No 17

образовало се много чаура које

задржале све особине "Азиског", као и остали делови подло1•1·1
(сл. 26). Прскање првих чаура било је почетком октобра 194!1,
Такође су задржале своје сортне
,,Азиског" и "Maarad"-a.

особине и контролне

биљ1н1
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22
l\
(:

августа 1950 године посејано је у стакЈiари семе из једне
каЈiем-гране биљке No 17, као и семе контроЈiних сарата

и "Maarad". У прв ој
генерацији биљака
Ј'7 изникЈiе су само 3 биљке, од којих се одржаЈiа једна.
Вегетативни хибрид No 17 Fi генерације Јiичио је потпуно
калем-грану биљке No 17, што значи да је наследио све сте
особине стабла, грана, листова и др. (сл. 27 и 28) из године
1н1лсмљења. Стабло високо 1 м. Развиhе је текло веома споро,
щЈаја 1950 год. није .се појавио ни један пупољак. У 1951 год.
!Ј\Ј!НЈЉЦИ су се почели образовати марта месеца, али су опадали
енмо их се неколико одржало, те се образовало пет чаура, од
је прва прсла 6 новембра 1951. Висеhе чауре личиле су на
ч11уре калем-гране No 17 (сл. 29), тако исто и семе и влакно
Н/1,l'оварало је потпуно калем-грани

No 17.

б марта 1951 год. посејали смо семе и друге чауре калем
Nо 17 (као и контролних сорти) и добили 10 биљака F1 гене
(од контролних по 30). И код ових вегетативних хибрид~
1'7 F1 генерације развиhе је текло споро. Од 10 биљака шест
наследиле све особи;не из године калемљења.

Четири

су

се

јШ'џн,ш:овале од њих, биле су високе (2-2,50 м), а стабло мрко,
10,1111, гране са дугим интернодијама као код сорте "Maarad"; граобично; листови су имали исти облик као и у години ка
љ,мљења, само су били тамно-зелени, кожасти и спирално распо
цветови

исти као

и у

години

калемљења,

само

веhи;

светло-зелене, јајаста-издужене, с оштрим врхом, ста
су усправно на дужој голој петељци, имале су по 3-4 гне
Код листова и чаура ова
1ю особине сорте

"Maarad"

4

вегетативна хибрида појачале

(кожасти, тамно-зелени листови;

!Щ;f!Ю усправне, на дугој петељци) због тога смо ове четири биљке
!Јi'нџ1ежили као групу М-17. Семе и квалитет влакна исти
и код осталих вегетативних хибрида No 17 из прве генера
IЩ!с· и из године калемљења. Дужина правог влакна на семењу

Љф·диних чаура била је 45 мм (сл. 30) за 5 мм дуже од влакна
биљака No 17 F1 генерације и биљака из године калем
за 10 мм дуже од средње дужине влакна сорте "Maarad"
мм). Проценат чистог влакна 35'0/о (за 20/о веhи од осталих) и

,,Maarad".
Пегетациона периода, код свих 10 вегетативних хибрида
генерације, била је дуга: прва чаура прсла је 2 новем1951 год., што значи да је вегетација трајала 8 месеци. Споро
вегетативних хибрида N о 17 и мали проценат добивених

1'7 F1

исто

f]щ1иком

као

и

разликом

у

години

сродства

калемљења,

може

накалемљених

се

протумачити

родитеља.

Познато

Jtv да и при удаљеној полној хибридизацији врло ретко успе
)~.рщтање, а ако и успе добијају се потомци

са

ненормалним
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развићем. Ипак при вегетативној хибриди~ацији, као што смо
већ нагласили, проценат успешног добивања хибрида између
родитеља удаљеног порекла је већи него при полној.

уз

Контролне биљке сорте "Азиски" и "Maarad", које су гајене
опитне, а добивене су од претходних контролних биљака,

остале су исте, непромењене, са типичним својим сортним осо

бинама.

ЗАКЉУЧАК
Наш рад на вегетативној

хибридизацији разних врста па

мука иде у прилог тврђења да се особине, које је стекао орга
низам под промењеним условима живота, наслеђују потомцима

добивеним rенеративним путем (из семена), примери: вегетативни
хибриди No 18, No 7, No 20, No 17, као и тврђења да су про
мене адекватне утицајима који су их проузроковали (на пр. деј
ством

пластичних

материја

подлоге

са

лоптастим

чаурама,

мењају се јајаста-издужене чауре к:алем-грэ.не у лоптасте итд.).

Вегетативни хибриди побијају тврђење да су особине везане
за неке аутономне јединице наслеђа, ,,клицину плазму", ,,гене",

"пангене", ,,генохормоне" и др., побијају тврђење да приликом
стапања полних ћелија, које једино поседују ове материје на
слеђа, новообразовани организам наслеђује особине у готовом
облику управо преко ових материја наслеђа. Утсвари организам
наслеђује

специфику исхране предака и усвајајући разне ма

терије из окружујуhе средине, на свој
са

свима

процесима

и

особинама.

начин гради своје тело

Ако

је

размена

материја

између организма и спољашње средине иста као и код предака,

природа организма остаhе иста, а ако је измењен нормални: тип
размене материја, природа датог организма

he

се мењати и до

биhе се нов организам са новим особинама.

У

конкретном

случају,

калемљењем

се

размена

особина

између организма врши соковима, пластичним материјама које
су

изградиле

подлога и

калем-грана,

а

не

путем размене

хромо

зома, ,,гена" и др. материја наслеђа, што је доказ да и најмање
живе честице или капљице владају својством наслеђа, а самим
тим могу да се мењају, као и да се те промене наслеђују потом
цима добивеним било генеративно или вегетативна. Разуме се,
промена може да се изврши само код стадијно неоформљених
организама, који још нису прешли потпуни циклус развиhа. До

бивање вегетативних хибрида зависи такође и од технике ка
лемљења и вештине експериментатора, што
ценат

успешног

се одражава на про

калемљења.

Вегетативни хибриди, као што се види и из нашег рада, прин
ципијелно се не разликују од полних хибрида. Ма која особина
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неке биљке, рецимо памука, може да се измени путем калем
љења исто онако као и полним путем. И вегетативни хибриди,

као и полни, могу да носе особине само једног родит&ља, или
оеобине оба родитеља, као и да стичу нове особине којих није
било код родитеља.
Разлика између вегетативних и пот-rих хибрида је у веhој
разноликости вегетативних хибрида, услед неприродности самог
11роцеса спајања

(калемљења) двају организама. Разноликост
l{ОД вегетативних хибрида отпочиње од прве генерације (No 7, No

Јб и

No 20),

а код неких и у години калемљења

(No 7),

ДОК код

нолних хибрида разноликост обично ња.ступа од друге генерације.
'Јатим, код вегетативних хибрида је чест случај да рецесивне
форме у датим условима (на пр. биљке са лоптастим чаурама)
днју у потомству и доминантне форме у датим условима (биљке

t•a јајаста-издуженим чаурама), што код полних хибрида обично
11ије случај.

Код вегетативних хибрида запажена је такође чињеница,
/ЈЛ семе добивено од биљака једног типа, рецимо плодова, лишhа
11 др. даје више биљака код којих плодови и лишhе одговарају
r·,11љци од које је узето семе за сетву. На пр. биљке са лопта
!ё'Ј'ИМ чаурама дале су у потомству више биљака са одговарају
iшм, лоптастим чаурама, што се запазило код вегетативних хи

{Sрида No 7 и No 20.
Вегетативном хибридизацијом могу се усмерено мењати
нпжне пољопривредне особине, дужина и проценат влакна (No 7,
No 17, No 18 и No 20), као и скраhивање вегетационе периоде
7, No 18 и No 20).
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RUZICA GLA VINIC
L'НYBRIDATION

VEGETATIVE DE DIVERSES ESPECES
DU GENRE GOSSYPIUM

De 1949 а 1952 nous avons fait, dans les serres de l'Institut de
coton а Skoplje (NR Macedoine), des greffes entre diverses especes
de cottonier: Gossypium hirsutum, G. Ьа1·Ьаdепsе et G. herbaceurn
(fig. 1, 2, 3), en vue d'oЬtenir des hybrides vegetatifs.
Pendant le greffage nous avons tenu compte que les plantes que
nous voulions changer soient jeunes au point de vue de leur stadium
de developpement. C'est pourquoi comme greffon nous prenions
toujours de jeunes plantules n'ayant que leurs cotyledons ou 1-3
feuilles au plus (fig. 4, 5), tandis que le sujet, qui devait determiner
le changement du greffon, etait toujours un pied deja un peu plus
age au point de vue de son stadium de developpement et presentant
de 1-3 rameaux fertiles. Pour realiser une l1ybridation vegetative,
nous nous sommes servis de la methode de greffe en fente. Cette methode, а notre connaissance, n'a pas ete employee chez le cotonnier.

Hybгidation

vegetative
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differentes etaient appliquees: 1 ° Variete "78"
variete "Maarad" (le sujet est devant le signe +, le greffon apres);
Variete "1306" :+ variete "Maarad"; 3° variete "Foster" + variete
нМнаrаd" (le sujet est devant le signe + le greffon apres); 2° Vari"1306" + variete "Maarad"; 3° variete "Foster" :+ variete
i,Maarad". Les varietes "78", ,,1306" et "Foster" appartiennent а
l't·spcce G. hirsutum, le greffon "Maarad" а l'espece G. barbadense.
deux especes sont des cotonniers du Nouveau Mond.e а 26 chromosomes. Dans la quatrieme comЬinaison le sujet etait une espece
G. lierbaceum, un cotonnier de l'Ancien Monde а 13 chroљosomes, tandis que le greffon etait еnсоте de la variete "Maarad".
Les sujets etaient caracterises par une periode vegetative
1,'iщ1·te, favoraЫe а la culture· en Macedoine, tandis que le greffon
Ја variete egyptienne "Maarad" possede une soie de haute quaшais sa periode vegetative est longue et, de се fait, on ne la
щ1 Шvе pas en Macedoine. N ous nous somшes propose de former
fitн· l'hybridation vegetative de nouvelles varietes des cotonniers
{iю1pt;iens, lesquelles se preteraient а la culture chez nous
Le шateriel ayant servi а nos experiences etait homozygote.
сбtе des plantes greffees en experience, nous avons cultive, pen1l11ot toute la duree de c1iaque experience, les plantes-parents comme
i,Jн11tes de contrбle.
Les bourgeons floraux etant foтmes sur le greffon, on les а
NIТJH~ches de s'ouvrir par une ligature ан raphia а leur sommet et
eouvrant le bourgeon d'un sachet de parchemin assurant ainsi
ii1ш1ofecondation de la fleur .
.1-ете comЬinaison. Sujet: variete bulgare "78". Sa period.e
V1·1{6tative, dans les conditions climatiques regnant aux environs de
1НтрЈје, dure 4 mois а peu pres. Le greffon: variete egyptienne
uMaaгad", dont la periode vegetative а Skoplje dure dans les 6 пюis:
а peine si quelques capsules s'ouvrerit avant les premiers gelees
~l'1щ1,omne, mais sa soie est longue, forte, soyeuse, elastique.
А cote des pieds greffes en experience, nous avons cultive, sous
шemes conditions, des pieds de contrбle non greffes, apparteщщt aux vaгietes "78" et "Маагаd".
Sur la plante greffee NQ 18 (fig. 6), le greffon commeщ:ait а se
1IP11s6cher avant que les capsules fussent mures. Apres un certain
le bourgeon sur le greffon (dont il est reste une petite partie) а
un rejeton (fig. 7), qui presentait les caracteres des deux parents
1·fJ1:(~ des caracteres nouvellement acquis. Ainsi р. ех. le rameau du
N2 18 portait des feuilles larges comme celles de la variete
; d'un vert sombre, coriaces, nues (avec quelques poils а l'envers)
t 0 1щ1ше celles de la variete "Maarad"; а 3-5 lobes egaux, presqнe
ћmdis, avec une petite pointe au sommet et а sinus entre les lobes
pгofonds et arrondis aussi - nouveaux caracteres que ne possede
des parents, de fщ;on que nous avons la une nouvelle forme
feuilles. Les capsules du NQ 18 etaient spheriques, а sommet

t~1шtre comЬinaisons
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oЬtus, а

surface rugueuse et а 3 loges (fig. 8). Les capsules presentaient par consequent des caracteres de la variete "78" (sphericite)
et de la variete "Maarad" (couleur vert sombre, 3 loges), mais elles
possedaient aussi une nouvelle qualite: le sommet oЬtus, de maniere
qu'ici aussi nous avions une forme nouvelle. Il en etait de meme
des autres organes de la plante.
А partir des graines des capsules recoltees sur le rameau neoforme du greffon, nous avons oЬtenu la generation Fi des hybrides
vegetatifs N2 18 (fig. 10). Ces hybrides ont herite les caracteres des
feuilles, des capsules et des autres organes, acquis dans l'annee du
gгeffage, mais il s'est manifeste des nouveaux caracteres aussi, des
caracteres que ni le rameau neoforme du greffon ni les parents ne
presentaient point. Р. ех., il у avait non seulement des feuilles а
3-4 lobes, mais aussi а un seul (fig. 11). Le lobe median de certaines
feuilles etait plus long, се qui etait propre а la variete "Maarad",
mais il etait large lui aussi, presque arгondi, avec une pointe aigt-1e
ан sommet. Les capsules etaient semЫaЫes а celles de l'annee du
greffage, mais presenta.ient des differences quant un nombre cJ.es
loges qui variait de 2-4.
Dans la seconde generation du N2 18, nous avons oЬtenu
plantes differant entre elles. Certaines (14 pieds) possedaient des
capsules spheriques au sommet oЬtus (fig. 13), typiques pour Ја
generation Fi et pour l'annee du greffage; autres 14 pieds avaient
des capsules ovales alongees, semЫaЫes а celles de la variet6
"Maai-ad"; deux pieds avaient des capsules spheгiques au sommet
arrondi et des capsules ovales allongees en meme temps. Ces plantes
diffeгaient aussi par leur taille: 18 pieds avaient tше hauteur de 2m
comme la variete "Maarad"; 7 pieds avaient une taille moyenne de
1,20 а 1,50m comme la variete "78" et les hyb1ides de la generatioп
F1, tandis que 5 pieds avaient une taille petite qui ne depassait pas
tш metre (nouveau caractere de taille).
Les caracteres importants du point de vue economique, comme
lc1 longueur de la soie et le pourcentage du lint, augmentaient d'une
generation а la suivante, tandis que la periode vegetative devenait;
de plus en plus courte, la qualite de la soie restant constammen1;
egale а celle de la variete egyptienne "Maarad". Dans l'annee dн
greffage, la soie des graines provenant des capsules du rameau neo~
forme du greffon de l'hybride N2 18 presentait une longueur cle
30mm, tandis que le poнrcentage moyen du lint раг rapport а la
gгaine s'elevait а 32%, се qui est .нnе moyenne entre les varieH,.ч
,,78" (25mm; 29,5%) et "Maarad" (35mm; 33%). Dans la generatioп
F1 de l'hybride vegetatif N2 18, la longueur moyenne de la soio
etait 31,5mm et le pouгcentage du lint 34,6 % ; la periode vegetativo
durait cinq mois et demi а six mois. Dans la generation F12 du N2 lB,
la longueur moyenne de la soie etait 32mm (fig. 14) et le pourcentago
du lint 35,2 % . L'hybride N2 18 se rapprochait donc de la variet(i
"Maarad" par la longueur de la soie, tandis que le pourcentage dtt

Hybridation vegetative
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Les plantes de contrбle de la variete "78" et de la variete
cultivees а сбtе des pieds en experience, ont garde leurs
1Ћп1cteres specifiques (fig. 15). Remarquons que ces plantes de conltћle etaient touj~urs produites des graines des plantes de contrбle
<li• Ја generation precedente. Се meme procede etait pratique dans
i,m1,es les experiences.
Comblnaison .М 2. - Le sujet, variete "1306" d'origine russe,
11ppartient а l'espece G. hirsutum; sa periode vegetative drure 4 mois
1.,1 ilemi. Le greffon etait fourni par la variete egyptienne "Maarad".
i Њ11s l'annee du greffage il n'y а pas eu de changements.
l'щ1г l'experimentation ulterieure nous avons choisi le pied N2. 7
\fil(. 16), dont les capsules avaient muri les premieres aussi Ьien
пщ· le sujet que sur le greffon.
Les graines prises des capsules produites par le greffon de la
1,111111:е NQ 7 ont donne а la generation F1 des individus qui diffeн1fcпt par leurs fleurs et par leurs fruits. Une partie de ces plantes
(40 pieds) avaient des fleurs Ыаnс j1aunatre et des capsules spherit{!t!'S а sommet aigu, pareillement а la variete "1306" (fig. 18);
;,И pieds avaient des fleurs jaune citron avec le fond rouge viol::tce
11 l'iпterieur et des capsules ovales allongees а sommet aigu, pareille!lн·at а la variete "Maarad" (fig. 17).
J)ans la generation F2 du NQ 7, les graines provenant d'une capl'Hi1· spherique ont donne plus de plantes (10 pieds) а capsules
t11blтiques et Ьien moins (3 pieds) а capsules ovales allongees. Les
4tћ1i11es provenant d'une capsule ovale allongee ont donne, par cont11\ plus de plantes (11 pieds) а capsules ovales allongees et moin.s
(,~ pieds) а capsules spheriques. 4 pieds avaient des capsules des
tk11x sortes dans la region ramiйee.
Oans l'annee du greffage, la longueur шoyenne de la soie etait
!Отт et le pourcentage du lint 31 %, donc la moyenne entre les
11м1•11ts (,,1306": 25mm, 30%; ,,Maarad": 35mm, 33%).
[)ans la generation F1 du NQ 7, la longueur moyenne de la soie
(1\!111 :32mm et le pourcentage du lint 32%. Dans la generation F12
tllt М 7, la longueur de la soie etait de 26,1 а 39,9mm, en moye;rшe
;!нщ• 33mm (fig. 19), tandis que le pourcentage du lint etait 32%,
lt' mбme donc qu'a la generation precedente. Les hybrides de la
f{(,0(•1Ћtion ћ se rapprochaient de la variete "Maarad" par la lоn
~щ·11г de la soie et le pourcentage du bl.nt. La qualite de la soie et la
{,1111lrш de la fleur (creme) etaient pareilles а celles de "Maarad".
Ј,11 1н'~г1оdе de vegetation de la geYJ.eration Fi du NQ 7 durait de 5
fJ\011; 10 jours а 6 mois et dans la generation F2 de 5 mois а 5 mois
"Mнarad",
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etait le meme. La periode vegetative durait 5 mois et 15 jours

11 Н mois.
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l,es plantes de contrбle des varietes "1306" et "Maarad" ont
p1·~I(• leurs caracteres specifi.ques .. , ,
, . .
" ,
ComЬinaison .М 3. La vaпete nord-amer1caшe "Foster , а
Ji{lf:\щte vegetative de 5 mois, а servi comme sujet, la variete egyp-
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tienne "Maarad" comme greffon. Dans l'annee du greffage nous
11'avons pas remarque des changements. Pour les experiences nous
a\lons choisi la plante N2 20 (fig. 20), dont les capsules du sujet aussi
Ьien que celles du greffon s'ou\lraient Ьien plus tбt que les capsules
des autres pieds pareils en experience.
Les graines des capsules du greffon ont donne, en generation FJ,
huit pieds qui ressemЫaient а la variete "Foster" par leurs capsules
o,тales а sommet tout petit et par leurs fleurs de couleur creme;
17 pieds qui ressemЫaient а la variete egyptienne "Maarad" рю·
leurs capsules ova1es allongees а sommet aigu et par leurs fleurs
jaune citron avec une tache rouge \liolace au fond de la corollc;
enfin, 7 pieds avaient des fleurs et des fruits des deux types (fig. 21).
La generation F2 a\lait de meme des capsules des deux types (fig. 22).
La qualite de la soie etait раrеШе а celle de la \lariete "Maarad".
La longueur moyenne de la soie et le pourcentage du lint etaieпt,
dans l'annee du greffage, 33mm et 32 % ; la longueur etait dопс
pгesque la meme que dans la variete "Maarad" (35mm; ,,Fosteг"
25,5mm), tandis que la pourcentage du lint etait inferieur а celнi
dc "Maarad" (33%) et de "Foster" aussi (33%). Les hybrides vegetatifs du N2 20 a\laient, daпs la geпeration Fi, la longueur de la soic
et le pourceпtage du lint 35mm et 32,6 % ; dans la generation J•':i
35,1mm et 33,7%. La periode vegetative de la geпeration Fi du N2 20
а dure 5 mois et 16 jours а 6 mois, celle de la generation F2 5 mois
а 5 mois 15 jours.
Les plantes de coпtrбle des varietes "Foster" et "Maarad" on1,
garde leurs caracteres specifiques pendant toute la duree dcs
experieпces.

ComЬinaison Ј,&
tcпant а l'espece G.

4. - Le sujet: la variete "Asiatique", appaг
herbaceum (period.e vegetative courte: de 3 а 4
mois, mais la soie grossiere, de qualite inferieure). Le greffon: Ја
\'ariete egyptienne "Maarad". La greffe eпtre ces deux especes с1с
parente eloignee n'a reussi que sur un seul pied еп experience: le
,N\ 17 (fig. 4).
Dans l'annee du grefage, le greffon du pied N2 17 presentait де
graпds changemeпts: la tige etait verte pendant toute la duree de Iн
vegetatioп, taпdis qu'elle est jaune brun dans la variete "Asiatiqнe"
et brune dans la variete "Maarad"; les eпtrenoeнds etaient tг{N
courts, comme dans la variete "Asiatique", les feuilles tres nombreн"
ses (fig. 24), la ramificatioп irгeguliere. L'aspect total n'etait paгcil
а aucun des cotoпniers de notгe assortimeпt. Les feuilles avaie1Jt
uпе forme particulieгe, etaient larges, sans lobes ou avec 2--,6 lobes
egaux а poiпte courte et aiguё, avec sinus interlobaires peu profoncJs;
eJles пе ressemЫaient en rien а celles de la variete "Maarad". Lc:,
bourgeons floraux se detachaient et tombaieпt, de maniere qн'i)fl
н'еn est reste que deux. Les fleurs etaient petites, de coнleur сгеnш
ра1е, avec uпе petite tache roнgeatre au fond de la corolle et n'etai,,
en.t poiпt paгeilles анх fleнrs des parents qui soпt jaнnes avec tасЈ,щ
pourpre au milieu; elles etaieпt aussi plus petites que dans la vaгiet6
1
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i:Asiatique". Les capsules eta,ient petites, de couleur vert clair, pencomme dans la variete "Asiatique" (la variete "Maarad" а
capsules vert sombre et dressees).
Dans la generation Fi du NQ 17 il n'y avait que trois pieds qui
iщt; issu de toutes les graines semees, provenant d'une capsule du
~ћ 1 ffon; ces trois pieds ont herite de tous les caracteres acquis dans
l'нлnее du greffage (fig. 27, 28, 29, 30). Les graines de l'autre
1'11psule du greffon ont donne 10 pieds, dont quatre avaient une assez
i,,,шde ressemЫaence avec la variete "Maarad" (ces 4 plantes sont
tli\,;ignees comme М-17); ils etaient hauts de 2 а 2,5m avec
\!Не tige brune, des entrenouds longs et des capsules ovale:s
iж!Jongees а sommet avec une pointe aigue et dressees; mais
lit .l'orme des feuilles (sauf la couleur qui etait la mefue que celle de
!11 variete "Maarad") et la couleur des capsules (vert clair) etaient
111.emes que chez les autres pieds de la generation F1 et du greffon.
La longueur moyenne de la soie dans l'annee du greffage etait
,10i11m (,,Maarad" 35mm, ,,Asiatique" 20mm), le pouгcentage du lint
r,'blevait а 33 % (,,Maarad" 33 %, ,,Asiatique" 250/о). Dans la generalloп F1 sa longueur de la soie de quelques capsules etait 45mm, le
jюtн-centage du lint 35 %. La periode vegetative dans la generation
clu NQ 17 etait tгes longue (8 mois а peu pres). Dans cette serie
i!'m,periences, c'est probaЫement la greffe entre deux especes de
1тн,ntе eloignee qui est la cause du petit nombre de plantes оЬtе
НШ'S et de leur lent developpement.
Les palntes de contrбle des varietes "Asiatique" et "Maarad"
щ11 garde tous leurs caracteres specifiques pendant toute la duree
cxperiences.
Фmtes

Notre travail sur l'hybridation vegetative du cotonnier est favoa la these affirmant que les caracteres acquis par un orgaнlmпe dans de nouvelles conditions d'existence sont herites par les
1!1,1,cendants produits par voie sexuee (par graines), de meme qu'a
111ese que les changements sont adequats aux influences qui les
,,11! cletermines.
Les hybrides vegetatifs ne different essentiellement d'hybгides
sauf par une diversite plus grande, laquelle, chez les hybrides
\TH(,tatifs, commence а se manifester surtout а partir de la geпe
ion F1, chez quelques uns а partir meme de l'annee du greffage.
'i,tte grande diversite des hybrides vegetatifs pгovient de се qне
IЪylлidation vegetative n'est point un procede naturel de l'union
vegetaux, procede elabore au cours de l'evolution comme c'est
l'iщion sexuelle; au coпtraire, l'hybridation vegetive est un procede
tHf.!ficiel, dans lequel le greffage fait relacher Ја nature des plantes
1Лееs, се qui а pour resultat la production de plantes plastiqпes
гeagissent fortement aux changements des conditions du milieu
cJles elaborent leur corps avec ses caracteres specifiques, d'ou
grande diversite.

=
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Chez les hybrides vegetatifs il arrive frequemment que les for~
mes recessives donnent dans la descendance la forme dominante,
се qui est rare chez les hybrides sexuees. En outre, il а ete remarque
que des graines, porvenant des plantes d'un type donne, naissent
surtout les individus dont les caracteres correspondent а la plante
qui а fourni les graines. (N2 7 et 20).
Par l'hybridation vegetative on peut changer les caracteres d'un
certain interet economique (raccourcissement de la periode vegetative, l'augmentation de la longueur de la soie et du pourcentage du
lint), et cela de generation en generation (N2 7, 18 et 20), de maniere
que finalement on arrive а avoir des formes presentant un interet
pratique.

1'ужица Главинић: Вегетативна хибридизација
H11zica Glavinic: Hybridation vegctative

.n
l-

lu
:е

~t

( :л. 1. -

Сорта

"78" (G. hir-

sutшn)

Fig. 1. - Sorte "78"
(G. hirsutum)

< '.11.

3. -

Gossypium

,·енm. (Сорта

Fig_ 3.
111·1·\щсенm.

hегЬа-

"Азијски").

Gossypium
(Sorte "Asiatique")

Сл.

Сорта "Maarad" (G.
barbadense)
Fig. 2. - Soгte "Maarad''
(G. barbadense)

2. -

Сл. 4. N2 17 (подлога G.
herbaceum, калем-гране G.
harbadense сорта "Маагаd")
Fig. 4. - N2 17 (sujet: G.
herbaceum, greffon: G.
barbadense)
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Сл. 5. N2 18 (подлога G. hirsutнm
"78", калем-грана G. baгbadense

сорта
сорта

Маагаd")

Fig. 5. "78",

Ng 18 "csujet: G. hiгsнtнm soгte
gгeffon: G. baгbadense soгte
,,Маагаd")
Сл,

6. J'\fg 18 пре сушења
Fig. 6. - Ng 18 avant
dessication

8, - N2 18 (чауре са
Fig. 8. - Ng 18 (capsнles

Сл.

Сл.

7.

-

N2 18 (,,78"
,,Maarad")
Fi,g. 7. - N2 18 (,,78" +
,,Maarad")

+
Сл. 9. Fig. 9. -

Ng 18 (чауре са подлоге)
J'\fg 18 (capsules du sujet)
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Fi генерација N2 18
1О. - Generatioп Fi

du N2 18
Сл.

12. -

N2 18,

Лишhе (горе: F2 генерација
у средини: ,,78", д:ще:
,,Маагаd")

Fig. 12. - Feuilles (en haut: Generation
F2 dt1 N2 18, ан milieн: ,,78", en bas:
,,Маагаd")

'РШ\1')

fon)

i

.. F, генерација N2 18
(.11ишhе и чауре)

11. - Generation F1
1В (feuilles et capsules)

Сл. 13а.
13а. -

Fig.

'!iH'IIИK Природњачког музеја Б-5-6
dн Museum d'Нistoiгe Naturelle
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F2 генерација
Geneгation F, dн
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N2 18

(чауре)

N2 18 (capsules)
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Dr.

Сл.

136.

N1 18
Fig,

F2

генер,

(чауре)

13Ь. Genera··
tio11 F2 Nz 18
(capsнles)

Сл.

14. -

Семе

и

влакно: лево "78", у
средини
F2 генера

ција

Nz 18 десно:
,,Maarad"
Fig. 14. -- Gгai11es et
soie, а gaнche: ,,78",
ан mШен: generati011 F2 dн М 18, а
dгoite: ,,Маагаd"

r,

18

'I

tь:.

t ,.'·.,
;

Сл.

15. -

Чауре

лево: ,,78",
десно: ,,Maarad"

--"·

- -!fri:t!!a.i1
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Fig. 15. - Capsule}i
а gauche:· ,,78",
а dгoite: ,,Мааг,н~··
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'·t:306'''

1

С.11. 16. "1306",

N9 7 (подлога: сорта
калем-грана:
сорта
,,Маагаd")

Ng 7 (sujet:

l•'ig·. 16. -

soгte

gгeffon: s·oгte
,,Маагаd")

"1306",

Сл. 17.
Чауре (лево: ,,1306";
у средини: F1 генерација Ng
7, египатски тип; десно:

,,Maarad")
Fig. 17. - Capsules (а gauche:
"1306", au milieu: geneгation
F1 du N2 7, type egyptien, а
dгoite: ,,Maarad")

d"
Јс~

'
/нЈ"

<'.п. 18. Чауре (лево: ,,1306";
у средини: F1 генерација N2

7,

тип

"1306";

десно:

,,Маагаd")

l1'ig. 18. - Capsules (а gauche:
"1:306", au mШeu: gene1Ћtion
!•', du N2 7, type "1306", а
dгoite:

,,Maarad")
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Сл.

20. N2 20 (подлога
"Foster"; калем-грана
,,Маа.гаd").

Fig, 20. - N2 20 (sujet: ,,Foster"; greffon "Маагаd")
В-5-6

Др. Ружица Главиниh: Вегетативна хибридизација
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19. Семе и
,,1306"; у среди1111
генерација
NQ 7 (по11чс4(
"1306", калем-грана "Mtzk
rad"); десно: ,,Маа~·;н!"
Fig. 19. - Gгaines et soj,,
gauche: ,,1306", au milictt:
neгation F, du N2 7
,,lVIaarad"), а droite:
Сл.

Лево:

Сл. 22. Чауре. Лево: ,,Maarad"; у
средини: F, генерација Ј"ЈЪ 20 (подло~·а
,,Fosteг", калем грана "Маагаd") десно:

,,Foster"
Fig. 22. Capsules. А gaache: ,,Maarad", ан m!Шieu: geneгation F, du Ng
20 (,,Fosteг" + .,Маагаd"), а dгoite:
,,Fosteг".

Сл. 21. Чауре. Лево:
,,Foste1·"; у средини: F1 гене-
рација J\l'g 20; десно: ,,Маагаd"
Fig. 21. - Capsules. А gauche:
"Fosteг", au milieu: geneгation
F1 du Ng 20, а dгoite:
,,Maarad"

Сл.

23. - Семе и влакно (лево "Foster", у cp('l\!1i•N
F, генерација Ng 20, десно "Maarad")
Fig. 23. - Gгaines et soie (а gauche: ,,Foster", ш1
lieu: geneгation F, du NQ 20, а droite:
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Сл. 26.
Fig. 26.

! '11.

N2 17,
NЪ

чауре са подлоге

17, capsules du sujet

N2 17 (подлога G.

24. -

lн·1·}Jaceum,

калем-грана
G.
l,:11·IJadense, сорта "J\lfaarad") ·
l•'i1(. 24. N2 17 (s'Lljet: G.
lн·1·IJaceum, greffon: G. barbadense, sorte "Maarad")

Сл.
1 '11.

25. -

l•'i,l(. 25. -

N~ 17,

чауре са калем-гране

сlн

Fig. 27. -

N2 17, capsules du greffon

Museum

cl'Нistoire

Naturelle

F,

генерација NЪ

17:

листови

Generatioп.
feнilles

N2 17:
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Сл.

F,

Сл. 29. I<'ig. 29. -

28. - Горе: пет листова
генерације ,N'g 17, доле:

Чауре

листови родитељских 611ља
ка "Маагаd" и G: herbaceшn

F, генерације ,N'g 17
Capsules de la geneгation
F, dt1 N2 17

Fig. 28. - En haut: 5 feuilles
de la geneгation F, du N2 17,
au-dessous: feuilles des plantes-paгents "Maarad" et G.
heгbaceum

Сл.

30. дини:

Семе и влакно. Лево: G. heгbaceum, у сре
F, генерација ,N'g 17, десно: ,,Maarad"

Fig. 30. - Graines et soie. А gauche: G. herbaceum,
au milieu: generation F, du N2 17, а droite: ,,Маагаd"
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DESCRIPTION DES GROTTES YOUGOSLA VES
(IШRZEGOVINE,

DALMATIE, CRNA GORA
DE NOVI Р AZAR)

ЕТ

ANCIEN SANDJAK

раг

PAUL
Pr-ofesseuг а

.Је

la

А.

Facнlte

REMY
des- Sciences de Nancy

donne ici la description des cavernes yougoslaves dont j'ai

{!111 J'exploration zoologique en 1933 et 1936. Les recherches de 1933
нЬl Ые

effectuees en compagnie de М. Roger HUSSON, conser~,\11'111· des Collections zoologiques de la Faculte des Sciences de
f'lюicy, sauf celles de la periode allant du 22 au 29 juillet, dнrant
iiЩ\н;lle j'etait seul; par contre, i'exploration de Spela Bores (5 aout)
ti'!, !1tt' faite que par М. HUSSON. Pendant mon voyage de 1936,
ј\Ч11i1-, accompagne par М. AlЬert SCHWEITZER, eleve de la Fa;;нlt(, des Sciences de Strasbourg.
J'indique les animaux qui ont ete rencontres dans ces grottes,
,t,щ! чuе dans des sources du voisinage, et qui ont deja ete deterЩ\1111s.

,Је remercie vivement tous ceux qui ont Ьien voulu se charger
tlt,.. t'('riaines determinations: ММ. BADONNEL (Psoques), de
\Нr\Л!ЈСНАМР (Turbellaries), BOETGER (Mollusques terrestres),
l,;HOPARD (Orthopteres), COLAS - BELCOUR (Ixodides), CONDE
(i!lploщes), DESPAX (Trichopteres), DORIER (Gordiens), FAGE
(~\1'11lf4nees), FERRIERE (Hymenopteres), HUBAULT (Ostracodes et
l1ybl1·omides), JEANNEL et JARRIGE (Coleopteres), KIEFER (ColijJннks), LENGERSDORF
(Dipteres Sciarides), PAWLOWSKI
{Ф1tНЩ:ше Cystobranche), POISSON (Hemipteres), ROEWER (Opiiйi'!!Ш), VANDEL (Isopodes terrestres) et VERHOEFF (Diplopodes
Ј! Cbllopodes).
,J'exprime aussi ma reconnaissance aux personnes qui ont fafHHr les explorations, tout particulierement aux humЫes collabof·oltнiгs anonymes qui nous ont guides, proteges et heberges de leur

t,Фн.х.

HERZEGOVINE
GRABOVA PECINA

Situe

а

une vingtaine de metres

а

gauche de la route de Mostar

Ј Ni•vesinje, а hauteur du km 78,100, opstina de Blagaj, srez de
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Mostar. - Altitude: 360 m. - Roche: calcaire. - Date: 25 juillet et
5 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Orthopteres, Diploures, Со1$
lemboles, Diplopodes, Symphyles, Isopodes, Acariens, Araneides,
Opilions, Chernetes. Cette grotte, appelee encore "Savrlica pecina", est une chambr0
declive, longue de 15 m., large de 5 m., semi-eclairee, legerement
humide, dans laquelle Chevres et Moutons viennent parfois s'abгi
ter; sur les parois se deplacent des Coleopteres (Speonesiotes [S.]
Remyi Jeannel n. sp., f. typ.), des Dipteres, entre autгes des Neosciara baradiana Knezy et des Opilions (N eiirria tтogiodytes Roew. et
jeunes Phaiangiinae).
Sous les pierres se tiennent des Diploures (Plusiocampa exsn°
lans Conde n. sp.), des Speonesiotes et des Isopodes: Aipioniscus
(Шyтionethes) Absoloni Absoloni Veгh., Tтoglocyphonisus Remyi
Vanr.lel n. sp., РотсеШо pictus Dollf. Temperatuгe de l'aiг ан
fond: 17°.
D'apres un habltant de Blagaj, les gгottes suivantes se trouve11t
dans Је voisinage de cette localite:
Стпа Lica pecina serait une petite cavite sur le Koziak, а 1 heuпJ
de Zelcic, opstina de Blagaj;
Orasina pecina pres de Zelcic;
Ј ankovac pecina pres de Parila.
SABINSKA PECINA POD RAVNICAMA

Situee
sant S. du
Nevesinje,
de Mostar.
let 1936.

tout pres du sommet de la falaise qui couronne le ver,,
plateau de Ravnice, а gauche de la route d_e Mostar l:t
500 m. avant d'aгriver а Zelcic, opstina de Blagaj, SГС:4
- Altitude: 560 m. - R.oche: calcaire. - Date: 25 јнi]м

Mateтiaux: Coleopteres, Hymenopteгes, Dipteres,
plopodes, Isopodes, Araneides.

Psoqнes, Diщ

Cette caverne, profonde d'une vingtaine de metres, tres sесЬе,
se1ni-eclairee, sert d'abгi tempoгaire а des Chevres et Moutons; 1н
sol est couveгt par les dejections des animaux. Des Dipteres fo1'"
ment un revetement continu dans les depгessions des paгois до
la region profonde, mais ils sont moins abondants sur les parties
planes et sur les bosses; ils sont attaques par des Fouпnis. Doi.
Psoques vivent dans les dejections en decomposition; sous les рiсг-,
res et dans les fentes des paгois se tiennent des epiges: Staphyliшi,
Isopodes (quelques Poтcellio pictus Dollf., de nombreux АттаdiШ,,
dium Kiugi Brdt.)
А une dizaine de metres а l'O., une grotte-bergerie, longt1t1
d'une dizaine de met1·es, analogue а la ргеmiеге, est habltee par
un nombre consideraЫe de Mouches qui, quand on approcl-1e щщ
lumieгe, se deplacent en •essaims et genent le visiteur. Des JTourmlii
les attaquent.

Descгiption

des

gгottes

Yougos'laves
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Un peu plus а l'O. encore s'ouvre un troisieme souterrain, tres
et non visite par les troupeaux, dit le guide.

рРШ

l-

s,
MARICA PECINA
·е

а quelques metres а gauche du chemin de Blagaj а Zelm. а l'E. du cimetiere musulman de Blagaj, opstina de
11am, srez de Mostar. Altitude: 200 m. Roche: calcaire
*111pгa-cretace. Date: 25 juillet 1936.
Mateтiaux:
Coleopteres, Hymenopteres, Dipteres, Psoques,
Ol!шpteres, Collemboles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, AcaAraneides, Scorpions, Mollusques.
C'est une galerie longue d'une vingtaine de metres, haute de
li 1п. 50 а 2 m., - assez seche, peu fissuree; sur le sol, du crottin de
Cbl·\rres et Moutons pres de l'entree; plus loin, des detritus humiclans lesquels vivent Coleopteres C9lydiides (Aglenus ЬrunGyll.), Psoques (PsyLLipsocus tтoglodytes End.), Collemboles,
Myгiapodes, Isopodes (AgaЬifoтmius lentus B.-L.), Acariens; sur les
des Dipteres, Orthopteres, 2 Ixodides (Ixodes hexagonus Lе1н,Ј1 шаlе) 1 ); de tres nombreux Gastropodes; deux jeunes Scorpions
!:\0!11: sous les pierres: un pres de l'entree, l'autre au milieu du

Situee

1t

a 600

i-

,.]
se1;
и,

нs

yi

au

!Hi!licгrain.

Temperature de l'air au fond de la grotte (ou l'obscurite est
22°.
Dans la sоитсе de la Випа, а 12 km. au S. Е. du centre de Мо
' pres du village de Blagaj, opstina de се nom, srez de Mostar,
Hode 100 m., ont ete recoltes le 25 juillet 1936 des AseLLus (А.)
fщнat.icus L., des Amphipodes, des Mollusques, 2 Sangsues (Cystot1n111clius fasciatus Kollar), des Oligochetes, des Turbellaries (Dent#ћicoelum fNeodendтocoelumJ Nausicaae О. Schmidt, СтепоЬiа
!Hm1.tenigrina Mrazek, PolyceLis felina Dal.); les D. Nausicaae sont
la riviere, de la source principale а 500 m. en aval, et dans
source secondaire voisine de la гive gauche, а 450 m. de la
principale. Temperature de l'eau: 10°5 а 12°25 (10°5 а
}Јошсе principale, 11 °75 а 80 m. en aval de celle-ci, 12°25 dans
н011rсе secondaire а 600 m. en aval de la source principale).
Tout pres de la souгce principale s'ouvre la Saveтica pecina,
Јно!'rюdе de 5 m. 2 )
нlе):

rei
1i],,,

Di~

clt•
ti<Ч{

De:i
ieJ'·•
Јш,,

iШ
L8Џ(Ј

par
нш,

:шi~

de mon voyage de 1930 en Yougoslavie, j'ai гecolte 2 males
С. L. Koch dans deux caveгnes de
Sandjak de Novi Раzаг: un dans la Velilш peci11a, а 600 m. au S. Е.
,,1щеtiеге de Gгgaje, opstina de Ваге, sгez de Sjenica, le 19 aout; l'autгe
la Gгadjacka pecina а 150 m. а 1' Е. Е. S. de l'ecole de Petn1k, srez de
le 26 aout.
faune de la souгce de la Вtша est tгes diffeгe11te de celle de la souril<' /,а Bosna, situee а 4 km. d'Ilidza-Banja, (qui est а 10 km. а 1'0 de
,1Jovo), altitude 500 m., que nous avons visitee les 23 juillet et 7 septembгe
,,t. ои nous avons гecolte deS' Aselles (AseLlus [А.] aquaticus L. et А.
Au

couгs

(EschatocephaLus) vesperti!ionis

Ј'хнн:·111ш: Природњачког музеја
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Vтelo Jasenica au hameau de Rodoc, а 3 km 5 au S. О. de Мо-·
star, alt. 60 m., temperature 15°5, visitee le 26 juillet 1936, heberg<'
des Gammares, Aselles (AseПus [А.] aquaticus L). Mollusques,
Hirudinees (Haementeтia costata F. Mtill., HerpobdeПa (Dina) line·ata О. F. М. et Turbellaries (CrenoЬia montenigтina Mrazek, Eupla·
naria lugubris О. Schmidt).
Vrelo Radobolja, source vauclusienne pres de Kazan, а 4 kш,
а 1'0. de Mostar, opstina de Cim, altitude 150 m., temperatШ()
10°75, visitee le 7 aout 1936, heberge des· Gammares, Mollusqш:s,
Hirudinees (HerpobdeПa (Dina) lineata О. F. М.), des Turbellaril't,
(CrenoЬia montenegrina Mrazek).
Orlova pecina serait, d'apres les indigenes, une grotte inacces-·
siЫe qui s'ouvre pres de Mostar sur la colline Hum, dans la falais('
qui domine la N eretva. ·

Kraljevac pecina
Situee а 1 km. au N. de Kovina pecina, pres du km 74 de la
route de Mostar а Nevesinje, un peu avant d'arriver sur le platem1
de Busak, opstina de Blagaj, srez de Mostar. - Altitude: 550 m.
Roche: calcaire. - Date: 2 aout 1936.
Mateтiaux: Coleopteres, Hymenopteres, Dipteres, Orthopteп·s,
Diploures, Collemboles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Acarie1щ
Araneides, Opilions, Chernetes, Scorpions, Mollusques, Oligochetcs,
L'entree est dans l'angle de la route de Mostar а Nevesinje q11\
а pour sommet le point cote 540 suг la carte militaire yougoslav(!
au 100.ОООе, feuille de Nevesinje.
Du fond d'un vestiЬuJe servant occasionnellement d'abri рош
les Chevres et les Moutons, et dont le sol est couvert de cгottin ('\,
de terreau frais, part une galerie stalagmitee, encombree de pierrc~
et de limon noiг, longue d'une quinzaine de metres, а pente for1:c¼
ment descendante. Temperature de l'aiг dans la region anterieшo
de la galerie: 14° С.
Dans l'humus fгais du vestiЬule vivent des Veгs de terre (Bi.•
mastus tenuis Eisen); sous les pierres ou dans les craquelures (!11
l'humus la galerie, on tгouve des Coleopteres (N eotтichus sutuтali:1
Halmai Apf., Antisphodт11,s cavicola modestus Schauf.) l'Нymenoptcт(,
Serphide P]iaenoseтphus pallipes Latг.,1) des Diplures (Plusiocamp{I
[PaтaseHus] sp. (1 femelle apigmentee et aveugle), des Coleopterep, des Gastг:J··
podes, des Amphipodes (Nipha1·gus puteanus iЉdzensis Schaferna), des Sanн-·
sues (GLossiphonia compLanata L., НетроЬdеНа {Dina] Lin:2ata О. F. М.), des QJi.
gochetes (Lumb1·icus тubeLLus Hofmeister), un Gordien (Paтacho1·dodes gетта.,
tus Villot femelle), Turbellaries (FonticoLa bosniaca Stankovic, Cr'enoЬia топ,·
tenigтina Mrazek), des Hydres. Temperature de l'eau aux griffons: 7°25.
1
)
En 1930, j'ai trouve l'Ichneumonide AmЫyteLes quadтipuncto1·iшi
МШl. dans 3 grottes de l'ancien Sandjak de Novi Pazai·: 2 da11s celle de Ра,
zariste, а 7 km. а l'O. de Novi Pazar, vrsitee le 3 aout, 1 da11s l'Uvacka ре,,
cina, а 1 km. au N. de Cedovo, opstina de Vapa, sтez de Sjenica, les 6 et 0
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i;;tsulans Conde n. sp.), des Isopodes (Alpioniscus (IПyrionethes)
Absoloni Strouh., Tracheoniscus mosta1·ensis Verh.).

Лlнюlопi

KOVINA PECINA

1.
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щ

Situee pres du Cobanovo polje, а 300 m. а droite de la route
Mostar а Nevesinje, opstina de Blagaj, srez de Mostar, Altitude:
МЮ m. Roche: calcaire. - Date: 2 aout 1936.
Mate1·iaux: Coleopteres, Dipteres, Psoques, Orthopteres, Col.l;H11Ьoles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Acariens, Araneides,
Op!Jions. П s'agit d'une cavite semi-eclairee de 20 m. de long sur 2 а 5 m.
lнrge et 2 а 3 m. de haut, s'ouvrant dans un karst а broussailles,
:!ОО m. environ а l'O. du point cote 658 m. sur la route de Mostar
N1Nesinje; les Chevres et les Moutons s'y abritent parfois; le sol
couvert de crottin, d'humus et de quelques cailloux; sous les
et dans l'humus vivent Colepteres (Atheta [Xenota]
нщ1торtеrа dinaгica Jeannel et Jarrige n. ssp., Leptinus testaceus
Catops fuscus Pz.), Dipteres, notamment Neosciara ЬагасПапа
Collemboles, Myriapodes, Isopodes (Tracheoniscus most:aVerh.), Acariens, Araignees; sur les parois, qui sont peu fiset tres peu humides, se tiennent quelques Dipteres, des Troet des Opilions (Nelima t1·oglodytes Roew.); du fond de
наПе part un couloir etroit et bas, long de quelques meters, ou
des Psoques (PsyШpsocus troglodytes End.)
Temperature de l'air au fond: 17°.
ПoluЬinka јата s'ouvre par un orifice de 3 m. sur О m. 60 de
а 1500 m. environ au S. de la grotte pr~cedente, а 10 m.
,l1·oite du Vulin potok, qui est entre le Cobanovo polje et le Gnjilo
C'est un ablme vertical, profond, hablte par des Pigeons.
PROSJECENICA PECINA

tГ{)'"
Э.Пf{""

Oliм
,УН(Џ

Situee sur le plateau de Ht11sak, а 500 m. au N. Е. de la cote
ш., (qui est le sommet du tournant de la route Mostar - Nevepres du km. 74), opstina de Blagaj, srez de Mostar. - AUitude:
п1. -Roche: calcaire. Date: 2 et 5 aout 1936 .
.Mateгiaux: Cheiropteres, Pigeons, Coleopteres, Dipteгes,
Oi·l!юptere:s, Collemboles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, AcaAraneides, Opilions, Mollusques, Oligochetes. Maгquee sur la carte militaire au 100.ООое, feuille de Nevesinje,
t,]Je et designee sous le nom de Prosecenica, cette grotte debute
1111 vaste vestiЬule qui se continue par une galerie rectiligne
:1 dans la Tmusnica pecina, а 800 m. au N. de Boljare, opstina de Вu
нгеz de Sjenica, le 13 aout (3 autгes ont ete recoltes а mon intention
cotte dernieгe caveгne par Tihomiг Z. Parezanovic, en septembre 1933).

џ<•i · ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
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semi-eclairee, longue d'une trentaine de metres; de celle-ci monte
vers la droite une large cheminee oЫique, seche, fortement concгe
tionnee partout, conduisant par une etroite chatiere а une grande
вalle entierement stalagmitee, dans laquelle nous n'avons pas
penetre.
Temperature au fond de la galerie principale: 12° 5.
Le vestiЬule et la galerie qui le prolonge sont legerement hl1mides; leur sol est encombre par de gros Ыосs de rocher; il es1.
·couvert d'humus et d'excrements de bestiaux, de Chauves-Souris ei
de Pigeons; la faune est localisee dans cette region du souterraiп;
la vivent des Coleopteres (Neotrechus suturalis Halmai Apf., Qiiedius [Microsaurus] mesomelinus Kraussi Penecke, des Dipteres,
notamment Neosciara vi·vida Win11., le Diplopode ApfelЬeckia Len·
denfeldi Verh., les Isopodes Alpioniscus (Шyrionethes) Absoloni
Absoloni Strouh. (exclusivement sur les parois humides et autoш
d'une petite plaque), Tracheoniscus mostarensis Verh. et ArmadШi·
dium Klugi Brdt., l'Opilion N elima troglodytes Roew., l'Oligocheic'
EisenieПa tetraedra Sav., etc.; la cheminee, qui est seche et cit1i
n'offre pas de nourriture, parait totalement azo'ique.
SEHINA

РЕС

Situee а 3/4 d'heure а l'E. de la Prosjecenica pecina, opstiм
de Вlagaj, srez de Mostaг. - Altitude: 760 m. - Roche: calacaiгu
supracretace. - Date: 5 aout 1936.
Mate1·iaiix: Coleopteres, Dipteres, Chilopodes, Diplopodes, Ага•
neides, Opilions, Chernetes, Oligochetes. La caverne est sur le Behraramusa (cote 812 de la carte mШ,,
taire au 100.ооое, feuille de Nevesinje, qui la designe а tort Веhга ..,
musa); c'est elle que VERHOEFF (1942-1943) appelle а tort "Lehi••
ra-Hi:Љle"; on dit parfois aussi; а tort, ,,Sehina pecina".
C'est une salle eclairee, de 20 m. de diametre, en pente desceп,,
dante, servant temporairement d'etaЫe; du fo11d, а droite, part l11'1
court diverticule ou la teцiperature de l'air est 12°5. Le sol
couvert d'eboulis, d'excreme11ts et d'humus; celui-ci est hablte р,Н'
des Coleopteres (Neotтeciius siituralis Halmai Apf., Qiiedius (Mic1·0"
sauriis) mesomeLinus Kтaiissi Penecke, le Chilopode geophilomorpl1t1
Thracophilus sublerтaneiis Verh. 11. sp; sur. les parois se tie11t l'Op!•
lion Nelima troglodytes Roew.
SIPOVICA PECINA

Situee dans la colline Procnica, au hameau de Sipovica, а 1
heure au N. О. de la gendarmerie de Bisi11a, opsti11a de Blagaj,
de Mostar. - Aititude: 880 m. - Roche: calcaire supracretace.
Date: 4 aout 1936.
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Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes, Paui"opode, Isopodes, Araneides, Opilions, Mollusques. Un entonnoir de 10 m. de diametre, profond de 10 m., large de
10 m. enviгon, encombre d'eboulis et de crottes de Chevres et cle
I\Дoutons, s'ouvre au bord d'une doline. De nombreux Trechini N eolћ:clius suturaiis HoLmai Apf. sont sous les pierres, de prefeгence
1ю1ш celles qui sont au voisinage des crottes; sous ш1 gгos Ыос situe
10 m. de l'entгee se tient une femelle adulte de Pauropus fuтci
Silv.
Au fond et а droite de cette cavite une chatiere permet de pasdans un caecum de quelques metres, dont le sol est couvert
1!'1ше epaisse couche d'humus humide dans lequel sont incluses
ipю1ques pierres; la, sur les parois, se tiennent des Dipteres (N em,clara baradLana Knezy), des Araignees, (StaLita Haasi pauciacuFage n. var.), des Opilions (NеЉпа trogLodytes Roew.); dans
l'lшmus vivent de nombreux Neotrechus, ceux-ci surtout pres des
pm·ois; ils sont beaucoup plus abondants dans la paгtie droite de се
,!lvm:ticule que dans la partie gauche, qui est moins humide; sous
pierres, et la seulement, se tiennent des Isopodes (ALpioniscus .
!1/lyrionethes] AbsoLoni AbsoLoni Strouh.)
VRANJACKA PECINA

Situee sur le Posrane rupe, contrefort meridional du Velez, а
au N. de la gendermerie de Bisina, opstina de Blagaj, srez
Mostar. - ALtitude: 1200 m. environ. - Roche: calcaire. - Date:
нmlt 1936.
Materiaux: Dipteгes, Collemboles, Acariens, Araneides, ChiloIsopodes, Oligochetes. Chambre circulaire semi-eclairee, tres peu humide, large de
m. environ, haute de 4 m.; sol de terreau sur lequel reposent des

lieaгes

ii!юнlis.

VERHOEFF (1942) dit que j'ai trouve dans cette grotte le
Olp]opode Ant1·oremya aristofer 'Verh. n. g., n. sp. le 31. 7. 1936; а
N1He date, nous avons visite la Vrnjacka pecina situee а 20 minutes
1'. N. О. de Вiograd (v. р. 185) et у avons trouve des Diplopodes;
auteur а du confondre la gгotte du Posrane rupe avec celle de
Шщ{гаd; ainsi, les Antroremya auraient ete captures dans cette derDans la Vranjacka pecina du Posrane rupe etait represente
Hymenoptere Belytide: PantocLis ? paШdipes Кieff.
VRANJACKA

Situee
Korita,
Bisina,
tiщ1i1:on. -

ЈАМА

sur un cotrefort meridional du Velez, а 1/2 heure au N.
hameau qui est а 3 km 500 au N. О. de la gendarmerie
opstina de Blagaj, srez de Mostar. - ALtitude: 1100 m.
Roche: calcaire supгacretace. - Date: 4 aout 1936.
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Materiaux: Hymenopteres, Collemboles, Chilopodes, Diplopodes,
Mollusques, Oligochetes. C'est une glaciere en forme d'aven, large puits profond d'une
vingtaine de metres, au fond duquel est amoncelee de la neige. On
peut у descendre а l'aide d'une echelle que les indigenes ont installee
pour aller chercher de la neige en ete. Sous des pierres sont des
Chilopodes (PoLybothrus [Р.] appenninigenus pLaninorum Verh.
n. ssp.
Prokopnica pecina est une glaciere en forme d'aven, situee sш·
un contrefort meridional du Velez: le Brstevac (et non pas Brstavac, comme il est ecrit sur la catre militaire au 100.ооое, feuille de
Nevesinje); c'est une fissure profonde de 30 m., terminee par une
salle de 10 m. sur 8, contenant de la neige; le 4 aout 1936, nous n'y
avons pas trouve d'animaux.
Sur le Sitnik, contrefort meridional du Velez situe а 2 km au
S. Е. du Brstevac, il у а, nous a-t-on dit, une grotte glaciere en forme
d'aven, profonde de 20 m., dont la neige est exploitee par les paysans
qui у descendent а l'aide d'echelles.
LEDENICA PECINA

Situee sur le flanc meridional de la chaine du Velez, un peu au
sud de la cote 1734, opstina de Blagaj, srez de Mostar. - ALtitude:
1600 m. env. - Roche: calcaire supracretace. - Date: 3 aout 1936.
Materiaux: neant. Deux fissures larges de quelques metres s'ouvrent au bord
d'une grande doline; la premiere, profonde d'une quinzaine de metres,
baille face au S. et se termine par un caecum eclaire, long · d'une
quiп.zaine de metres, auquel on accede en descendant sur des eboulis,
puis sur une couche de neige dont l'epaisseur maximum atteint 3 m.
environ. La, les paysans viennent chercher de le neige en ete.
Temperature de l'air au fond: 5° С. Pas de faune.
Une deuxieme fissure, ouverte face а l'E., conduit а un tunnel
long de 8 m., renfermant de la neige; nous n'y sommes pas
descendus.
SAMOGRAD PECINA

Situee sur le flanc meridional du Velez, а 1/2 heure au sud de
Ledenica pecina, opstina de Blagaj, srez de Mostar. - ALtitucle:
1500 m. environ. - Roche: calcaire. - Date: 3 aout 1936.
Materiaux: Dipteres, Collemboles, Acariens.
Un puits profond de 8 m., large de 20, s'ouvre au fond d'une
doline; une de ses parois est un plan incline couvert d'eboulis, par
lequel on gagne une chambre eclairee, tres humide, de 10 m. sur
4 m., dont le sol est encombre d'eboulis et de pieces de bois; dans
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ePtte chambre, la neige sejourne jusqu'en juin; elle est exploitee par
indigenes qui ont installe autrefois des echelles pour у acceder.
Faune tres pauvre: quelques Collemboles sous les pierres ou _le
l)ois mort, des Dipteres sur les parois detrempees.
BUBANJ PECINA
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Situee а 3/4 d'heure au N. Е. de la gendarmerie de Bisina,
de ];Зlagaj, srez de Mostar. - ALtitiide: 1020 m. (rectifiee).
Roche: calcaire. - Date: 3 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes, Isopodes, Arandeides, Opilions, Mollusques, Oligochetes. Un puits vertical, profond de 3 m., s'ouvre par un orifice de
4 111.. sur 2 dans le karst nu, а 900 m. а gauche de la route de
tv1ostar а N evesinje; il aboutit а un couloir long d'une quinzaine de
!mЧres, en pente descendante, assez sec et encombre d'eboulis sur
11,s 10 premiers metres, horizontal, humide, а sol couvert de limon
г\. tie cailloux dans la region terminale. Sous les pierres se trou·чr'!1t Coleopteres (Neotrechus suturaLis Halmai Apf.), Collemboles,
1Hplopodes, Isopodes (Alpioniscus [Шyrionetes] Absoloni Absoloni
~',1.гouh.), Oligochetes (Bimastus tenuis Eisen); sur les parois lege!'Ptпent humides errent des Collemboles, un Diplopode, des Opilions
(Nelima troglodytes Roew.), des Gastropodes, etc .

opiШna

е:

6.

rd
~s,
1.е

is,
:n.

de
'le:

[П{'

NOVAKUSA PECINA

Situee dans la foret de Bisina, а 150 m. а gauche de la route
Mostar а Nevesinje, pres de Cetnja Poljana, opstina et srez de
NPvesinje. - Altitude: 1060 m. - Roche: calcaire supracretace. l)at.c: 27 juillet et 1-er aout 1936.
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Dipteres, Diploures, Collemlюles, Diplopodes, Isopodes, Acariens, Araignees, Opilions, Cher11\Чes, Oligochetes. Cette grotte est ainsi nommee en l'honneur de Starina N ovak,
l111jcJuk herzegovinien qui у aurait vecu; son emplacement est
Н1.(11ге sur la carte militaire au 100.ОООе, feuille de Nevesinje.
Au fond d'un entonnoir large de 40 m. s'ouvre une salle de
ао m. de diametre, haute d'une dizaine de metres, dont le sol est
('щ1vert d'eboulis et d'hшnus provenant de la decomposition de
p!(~ces de bois et de fientes de Pigeons. La vivent des Dipteres, notщшnent Neosciara ofenkauLis Lengersdorf et N. vivida Winn.), des
(~oJlemboles, des Araignees, des Opilions (Metaplatybunus strigosus
1,, К.); sur la paroi semi-eclairee du fond, ou la temperature est
tl1• 7°5, se tient un Ant1·ohe1·pon GanglЬaueri Apf.
Du fond de la salle partent deux couloirs: l'un axial, bas, prof,md de 6-8 т., encombre de moellons, l'autre lateral (а droite),
Joog de 40 m. environ, а parois incrustees, la plupart humides; la,
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dans de l'humus frais, vivent des Diploures (Plusiocampa Schweitzeri Conde n. sp.); des morceaux de bois pourri reposant sur le soI
abritent Collemboles, Diplopodes, Acariens, Isopodes. Sur les paгois
legeгement humides, а 1 m. au maxiпшm du sol, des Antroherpmi
sont immoblles, mais ces Coleopteres s'enfuient quand on approche
d'eux la flamme d'нne bougie.
Temperature au fond de la salle: 4°.
Il parait qu'autrefo'is on pouvait parcouriг une tres longue
galerie qui aurait ete muree par les Autrichiens vers 1880.
А 1/4 d'heure а 1'0. de la caverne precedente, э. haнteur dн
km. 59,300 de la roнte de Mostaг а Nevesinje et а 30 m. а gauche
de cette route, s'ouvre un аЫmе, la Duboka јата, profonde de 20 m.
environ, au fond de laquelle on pourrait acceder assez facilement ен
descendant ses parois qui sont tres en pente et boisees; au fond se
trouve un orifice qui ·ctonnerait acces а une galerie.
BASCINA

ЈАМА

Situee а 1/4 d'heure au S. S. Е. du hameau de Sehovina (baн
lieue S. О. de Nevesinje), а la partie superieure du ravin de Streliste, opstina et srez de Nevesinje. - Altitude,: 920 m. - Roche:
calcaire supracretace. - Date: 28 juillet 1936.
Materiaux: Coleopteres, Hymenopteres, Collemboles, Diplopodes, Acariens, Araneides, Opilions, Oligochetes.
Un aven profond s'ouvre par deux orifices dans нn paturage
en bordure de la foret. N ous sommes descendus par une des ouvertures jusqu'a un ressaut semi-eclaire, sitнe а une profondeur de
10 m., ои. nous avons recolte: Hymenopteres Braconides, (Aspilota
fuscicornis Hal.), Dipteres (Neosciaтa pavida Winn), Coleopteres
Ptiliides (Acrotrichis intermedia Gillm.), Opilions (Nelima troglodytes Roew.), Acariens et Oligochetes (Octolasium lact.eum OErley).
Lipovaca јата est un aven profond, situe dans un paturage
entre Grebak et Sehovina, banlieue S. О. de Nevesinje, altitude
980 m.; 28 jдillet 1936; une pierre s'y arrette au bout de 6 secondes.
Un Autrichien у serait descendu autrefois а l'aide d'une corde а
treuil et у aurait trouve un lac.
SNJETICA PECINA
а gauche de la route de Nevesinje а Gacko, а
l'E.N.E. de Kifino Selo, opstina de се nom, srez de
Nevesinje. - Altitude: 950 m. - Roche: calcaire. - Date: 29 juillet 1936.
Materiaux: Dipteres, Trichopteres, Collemboles, Amphipodes,
Copepodes, Acariens, Opilions.
L'emplacement de cette caverne est figure sur. la carte militaire au 100.ОООе, feuille de Nevesinje. Une galerie humide а sol

Situee
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1mblonneux,

а

parois lavees,. humides, sur lesqvelles vivent des
Lachl., М. sequax Мас
Снсћl.), des Dipteres, des Opilions (Nelima t1·oglodytes Roew.), desћ'l1d vers une petite mare а Gammarides, puis monte pour redes1•1•нc1re ensuite; au sommet de la montee se trouve un grand tas
it1, sаЫе haut de 5 m. environ; au bas de la 2е descente, une mare
tн·oJ'onde (temperature de l'eau: 9° 5) empeche d'aller plus loin; la.
\'lvcnt des Amphipodes apigmentes et aveugles et des Copepodes
(Иncylops seттulatus Fischer, Paтacyclops fimbтiatus Fiscl1er, Diai·uclops languidus Sars).
Pendant la mauvaise saison, un affluent de la Zalomska reka,
1lo11t le lit longe а се niveau la route de Nevesinje а Gacko, sort du

1

1

ћlchopteres (Mic1·opteтna пусtетоЬiа Мас

+,о\! 1,eгrain.

Celui-ci offre peu de nourriture aux Ьiotes: quelques detritus
dans le sаЫе, des paquets de paille, quelques morceaux
tlt 1 lюis en decomposi tion.
1Н'l{a11iques

VRNJACKA PECINA

Situee

а

20 minutes

а

1'0. du hameau de Biograd, opstina de
Altitude: 850 m. eпviron. - Roche:
( 111kare. Date: 31 juliet 1936.
Mateтiaux: Dipteres, Trichopteres, Collemboles, Isopodes, Acal'lщ1s, Araneides, Opilions, Diplopodes, Oligochetes. Cette grotte est peut-etre celle qu'ABSOLON (in LANG, Zool.
Л11z. CXI, 1935, р. 330) а visitee le 23-VIII-1920, qu'il а appelee:
нV!'<Ш jailci Ponor" et qu'il dit etre "im Versinlшngsgeblete der
~4,нlomska rijeka, stidlich von Nevesinje". C'est une vaste galerie
tiнm; laquelle s'engouffre le ruisseau temporaire Lelenak; sur les 30
I1t·N11iers metres (zone semi-eclairee), le sol est forme par le roc et du
j(1·11~i~r; au ~ela, sur u1:e largeur .de 50 m., il presente du gravier _d~ns
111 1.·<1g10n axiale et du l1mon hum1de sur les bords. А 80 m. de l'oпfice,
Ј,~ j!,нlerie se Ьifurque; la branche de droite est barree par un arbre et
11(, !а vase, puis se continue par un couloir bas et vaseux qui n'a pas
fi,\(' s\livi; la branche gauche est encomЬ:ree par une epaisse couche de
llшon gluant, formant parfois des monticules hauts de 4 а 6 m; des
f,1JпcJilles, des branches, voire des arbres entiers sont inclus dans
й,н alluvions; sur des branches en decomposition, immergees en
Jщt·1ie dans une flaque d'eau profonde de quelques centimetres,
tЧ'«·11see dans le limon, errent des Isopodes ( Alpioniscus [Illyтio
tн•Љes J Absoloni po1.itus Strouh.) et de nombreux Diplopodes; се
41щ1loir а ete explore sur une longeueur de 40 m,; au dela., on doit
1!1 1 нt·cndre tres fortement sur le limon glissant et l'on aboutit, pai'11H,il, а une mare. Sur les parois se tiennent quelques Phryganes
(Mlr.:тoptema пусtетоЬiа Мас Lachl.), des Opilions (Nelima tтoglo
~1/Jles Roew.); dans le limon sont de nombreaux Oligochetes (ALlof11.i/1/ioтa chloтotica Sav., Lumbтicus 1·ubellus Hoffmeister); dans des

7:ovi Do, srez de Nevesinje. -
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craquelures de la vase et sous les detritus vegetaux s'abritent des
Coleopteres (Neotтechus sutuтaLis Haimai Apf., Peтyphus (Р.) ustu,,
latus L., Р. (Pe1·yphanes) daimaticus Dej.), des Diplopodes qui doi-,
vent etre Апtтотетуа aтistofeт Verh. n. sp., des Opilions (Neiim.a
t1·ogiodytes Roew.), de nombreux Aipioniscus; une Limace est 1!
100 metres de l'exterieur.
Temperature de l'air а 80 m. de l'entree: 8° 5.
LUGINJA JAZBINA

Situee а l'origine du Raski potok, pres du hameau de Rast, ор-·
stina et srez de Nevesinj1e. - Aititude: 900 m. - Roche: conglomerat. - Date: 29 jullet 1936.
Mateтiaux: Ditperes, Orthopteres, Diploures, Isopodes, Arant!·
ides, Opilions.
L'entree, large de 1 m., haute de 2 m. et dissimulee dans des
· buissons, donne accees а une galerie basse, а parois lavees, humides,
а sol caillouteux, sauf sur une eminence ou s'est depose du limoп
sur lequel se deplacent des Diploures (Piusiocampa [Stygiocampa]
cf. Remyi Conde), des Isopodes (Aipioniscus [Шyтionethes] Absoioni
poiitus Strouh.) et des Opilons (Neiima t?·ogiodytes Roew.); а 100 т,
de l'entree se trouvent deux petites mares (temperature de l'eau 9(');
un peu plus loin, on arrive, en, traversant une chatiere, dans lШ
couloir dont le sol est couvert а perte de vue par une couche d'еан
de О m 50; au dire d'un indigene, cette partie inondee а une longueщ
d'une centaine de metres.
Pendant la mauvaise saison, un ruisseau: le Raski potok, af ..
fluent de droite de la Zalomska reka, sort du souterrain.
PONOR DE LA ZALOMSKA REKA

Situee а 300 m. au S. du hameau de Biograd, opstina de Zov\
Do, srez de Nevesinje. - Aititude: 825 m. - Roche: calcaire.
Date: 31 juillet 1936.
Mateтiaux: Pigeons, Dipteres, Collempoles, Diplopodes, Isopodes, Araignees, Opilions. Се souterrain а deux orifices superposes; l'inferieur est щ1
fond d'un grand entonnoir dans lequel descend le lit de la Zalom,,
ska reka; en hiver, l'eau de cette riviere s'engouffre dans la grot.io
et reflue vers l'entonnoir ou son epaisseur peut atteindre jusqu'u
37 m. au dire d'un indigene. Loгs de notre visite, la partie epigt:•u
du lit de la гiviere etait а sec en amont du ponor, sauf au voisinaµ;e
immediat de l'entree inferieure ou il presente deux gгandes mапч,
pгofondes qu'il faut traveгser pour penetrer dans le souterrain рщ·
cet orifice. L'entree superieure du роnог conduit а un couloir semi,,
eclaire, peu lшmide, OU ont ete recoltes les Ьiotes, notamment UЩЈ
femelle ovigere de Poтceiio naтentanus Verh. et des Opilions (Neiima
tтogiodytes Roew.); се couloir aboutit а la galerie inferieure danя
laquelle nous ne sommes pas descendus.
Temperature le l'air dans le couloir superieur: 8° 5.
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KAPAVICKA PECINA

Situee au hameau de Brezov Do, pres du sommet de la colline
Kapavica, а 1 heure au S. Е. de la bordure Е. du Lukavacko polje,
opstina de Zovi Do, srez de Nevesinje. - Altitude: 1000 m. envi1·011. Date: 23 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Isopodes,
Copepodes, Cladoceres. . Une salle а pente descendante, longue d'une dizaine de metres,
1щverte au dehors par un orifice de 5 m. de large sur 3 m. de haut,
termine par un bassin а Copepodes et Cladoceres; le sol est forme
1:erre noire, de crottin de Chevres et de Moutons et de pierres
~юш, lesquelles se tiennent Isopodes et Coleopteres (N eotтechus si,i ц.mlis t1·eЬinjensis Apf.), ceux-ci jusque tout pres de l'entree. De la
t11n1cl1e de la salle part une etroite galerie descendante, coudee, loпgue
1.lt 8 m. environ, encombree d'eboulis humides et de morceaux de
lн,is pourri; sous ceux-ci se tiennent de nombreux Collemboles et
гares N eotтechus; des Dipteгes sont sur les parois.
Temperature de l'air au fond de la galerie: 9° С:
Plusieurs autres grottes se trou.vent dans la region du Lukovн(;ko polje: une а 700 m. а 1'0. du sommet de la colline Kosmaj
(1·11t:e 1178), une а 300 m, au S. О. du sommet de la colinle Bojmus
{<:ote 1072); uпе pres de Budalici (Miloboda pecina); deux, dont
Olюdina pecina, cote 1067, pres du hameau de Radovanovica Torine;
l'щitre, Leloseva рес, entre le hameau de Stevanovica Torine · et
Hгs1:evci. Toutes ces cavernes sont marquees sur la carte militaire
IOI 100.ооое, feuille de Nevesinje; au dire des haЬitant, elles sont
fJP!1 profondes; Obodina pecina renfermerait de l'eau.
1

ROGACKA PECINA

l!

ј'

Situee а 15 minu!tes а l'E. du hameau de Brezov Do, opstina
Zovi Do, srez de Nevesinje. - Altitude: 1000 m. environ. ltoclie: calcaire. - Date: 23 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Chilopodes, Diplopodes. La grotte est а 300 m. de la limite des srez de Nevesinje et
Bileca, au fond d'une doline occupee par un champ. C'est une
1шvit:e eclairee de 8 m. de long sur 12 m. de large, dans laquelle
penetre par un orifice de 5 m. de diametre; а l'entree, il faut
11,•::ceпdre un rocher haut de 5 m. Le plancher est forme par du
!1чтеаu humide portant eboulis, feuilles mortes, mousse, crottes de
Clн'•vres et Moutons. Sous les pierres se cachent des N eotreclщs
tnralis tтeЬinjensis Apf. et des LithoЬies; dans la mousse, des
Шplopodes.

PONIKVA PECINA

Situee en bordure du Dabarsko polje, а 4 km 800 au N. О. de
се nom, srez de Bileca. - AltiJщle: 475 m. Roche: calcaire. - Date: 20 aout 1936.

1~ i;endarmerie de Divin, opstina de

,;,::ry;·,,~,-------------
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Mate1·iaux: Decapodes. La Velika Rijeka, qui draine la partie orientale du Dabarsko
polje, s'engouffre dans се souterrain. I"e lit de la riviere, qui, еп
ete, est а sec sur une grande partie de son parcours, traverse uпс
zone marecageuse ou vivent des Oligochetes (Octoiasium compiaш1tum Duges) et des Sangsues medicinales. Le presednik de Divi11
m'a assure qu'en ete Couleuvres et Viperes descendent des collines
et plateaux karstiques qui entourent le Dabarsko polje vers les
sources et marais de cette depressions, et que ces Serpents seгaieпt
abondants pres de la Ponikva pecina.
La region initale de la caveгne est une vaste galeгie hoгizontalc
eпvahie раг l'eau. JUisqu'a 40 m. de l'entree, ou penetгe encore la
lшniere du jour, on peut circuler en sautant de pierre en ;pierrc,
mais au dela, la coucl1e d'eau devient tellement epaisse qu'on ве
peut avancer saвs embarcation. Dans l'eau du sutairrain vive111;
dt nombreuses Ecrevisses; sous d.es pierres exondees s'abгitent
quelques Chilopodes (Cтyptops hoтtensis Leach).
PECINA KOD PONIKVE

Situee en boгdure du Dabarsko polje, а 4 km au N. О. de la
gendarmerie de Divin, opst.ina de се nom, sгez de Bileca. - Aititude: 500 m. - Roch.e: calcaire. - Date: 20 aout 1936.
Mateтiaux: Coleopteres. Tl1ysanoures,
Cbllopodes, Isopodes,
Chernetes, 1 Scorpion. C'est un abri sous roche, profond de 5 m., 1iaut de 4 а 6 111.,
eclaiгe, situe а 800 m. au S. Е. de la Ponikva pecina (son entгee est
maгquee sur la carte lnilitaiгe au 100.ОООе, feuille de Nevesinje).
Sur le sol, des fientes seches d'Oiseaux; des Thysanoures sc
tiennent dans les depressions du plafond; le reste de la faune а
ete recolte paгmi les fientes et sous les pierres; la il у avait notamment un Catops fuscus Panz., un Tтacheoniscus mostaтensis VегЬ.,
des Poтceiiio piceus Dollf. et des Љ·madiПidium Klugi Brdt.
MANOJLINA PECINA

Situee en boгdure du Dabarsko polje, а 400 m. au S. Е. de la
mosquee de Bjeljani, opstina de Divin, srej de Bileca. - Altitudc:
500 m. - Roche: calcaire. - Date: 20 et 21 ao-Qt 1936.
Mateтiaux: Coleopteres, Dipteres, Orthopteres, Collemboles, Cbllopodes, Diplopodes, Isopodes, Aгaneides, Opili.ons. Mollusques.
L'emplacement de l'entree est indique sur la carte militaiгe ан
100.ооое, feulle de Nevesinje, mais la grotte у est designee а toгt
sous le nom de "Ljeljesnica". Un orifice large de 6 m., haut de 4 m.,
qui est hoгs de l'eau quand, duгant la mauvaise saison, le polje do
Dabar est transforme en lac, donne acces а un couloir ascendaп1,
concretionne qui s'enfonce vers le S. Е. sur une longueur d'uпe
vingtaine de metres, puis vers le N. Е. suг une longueur de 15 п1,
enviгon. Apres avoiг francbl се couloir, dont le plancher est couveг1;
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terre, de quelques pierres et, sur les vingt premiers metres, de
t·t·ottes de Chevres et Moutons, on s'enfonce vers le S. Е. das ш1
Ьоуаu bas (ramper) long de 4 m. pour arriver dans une chambre
1,mgue de 20 m., large de 5 а 6 m., haute de 2 а 5 m., concretionnee
(!югnеs, colonnes, draperies), un peu humide, ou voltige une Chauve11,ouгis; sur le sol' stalagmite, un peu de terre et de rares cailloux; la
mi1; ete trouves les Coleopteres Speonesiotes (Kulzeтia) koтitoensis
lmivicoтnis Jeannel n. ssp, et Neotтechus sutuтalis Schauf. avec de
lir'>s nombreux Trichoniscides (Alpioniscus [Шyтionethes] He1·0Idi
Vt. rh. Sur les parois se tiennent des Opilions (Nelima tтoglodytes
1

Нлеw.)

LJELJESNICA PECINA

Situee en bordure du Dabarsko polje, а 700 m. au S. О. de la
pecina, opstina de Divin, srez de Bileca. - Altitude:
,!'l!i m. - Roche: calcaire. - Date: 20 aout 1936.
Mateтiaux: Collemboles, Isopodes, Amphipodes, Copepodes.
L'entree, situee au pied de la сгоuре Poraslica (cote 638), donпe
щтсs а une galerie large de 2-3 m., haute de 4 а 8 m. (sauf а 5 m.
l'entree, ou la hauteur n'est que de 1 m); sur les 40 premiers
шi•ires, le sol est couvert de graviers, de galets, de moellons et de
чн<ilques gros Ыосs; ses parois sont humides, polies par l'eau et les
t•11Шoux roules; en quelques endroits, il у а des colonnes et des ·
r;Jлlactites. Sous les pierres et sur les parois s'abritent de tres rares
Co11emboles et des Trichoniscides (Alpioniscus [Шyтionethes] Не
гпl(/i Verh.).
А 40 m. de l'entree, le souterrain est barre par une nappe d'eau
11 ° С qui s'etend. а perte de vue е: ou les habltants de la region
\'l<~пnnent puiser pendant la belle saison. La vivent Niphargides et
<.:opepodes (Megacyclops viтidis Jurine et Diacyclops Кататапi
!*:lcfer).
Pendant la mauvaise saison, la grotte donne de l'eau au Dabar!1!ш polje.
·
нnojlina

PODOSOJNA PECINA

Situee en bordure du Dabarsko polje, tout pres d'Obodina, а
а 1'0. de la gendarmerie de Divin, opstina de се nom, srez de
!еса. Altitude: 500 m. - Roche: calcaire. - Date: 21 aout 1936.
Mateтiaux: Coleopteres, Dipteres, Orthopteres, Diploures, Chi11,podes, Araneides, Opilions, CЬernetes, Mollusques, Oligochete~.
Un vestiЬule long de 10 m., large de 40, haut de 15 m. environ
,l1·scend vers deux galeries:
1° galerie de droite, longue d'une dizaine de metres, large de
111.• , haute de 4 m., а plancher forme d'humus sur lequel reposent
чoe]ques pierres, des fientes et cadavres de Pigeons; sous les pierres
tiennent des Neotтechus sutuтalis Schauf., des Collemboles et des
km.
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LithoЬius (ArchilithoЬius)

erythrocephalus Koch; sous une piece de
bois, que1ques Dolichopodes et 2 Chernetes;
2° galerie de gauche, longue d'une quarantaine de metres, haute
de 15 а 6 m., large au debut de 6 а 8 m., se retrecissant vers le fond;
elle est encombree pres de son entree par de gros eboulis, plus loin
par des amoncellements de limon consistant et gluant, quelques
pjerres et pieces de bois pourri; des Diploures (Plusiocampa [Stygiocampa] Remyi Conde n. sp.) sont sur la vase et sous les pierres;
celles-ci abritent aussi des N eotтechus suturalis Schauf.; sur les parois se tiennnent des Dipteres, des Opilions (N elima troglodytes
Roew.), un Isopode apigmente. Dans l'humus humide vivent des
Vers de terre (Eiseniella tetraedra Sav., Alloboph01·a chlorotica Sav.,
Bimastus tenuis Eisen).
Temperature de l'air au fond du souterrain: 10° 6.
VISIВABA

PECINA

Situee en bordure du Dabarsko polje, а 2 km 500 au S. О. de Ја
gendarmerie de Divin, opstina de се nom, srez de Bileca. - Altitucle:
500 m. - Date: аойt 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Isopodes.
L'emplacement de la caverne es·t figure sur la carte militaire
au 100.ооое, feuille de Nevesinje. Par une entree large de 4 m.,
liaute de 6 m., on penetre dans un vestiЬule long de 12 m., large de
25 m., haut de 8 m., en pente descendante, encombre d'ebou1is reposant sur de l'humus; а son extremite, une petite mare azoi:que. Du
vestiЬule partent quatre galeries stalagmitees: une а droite, une а
gauche, toutes deux courtes, semi-obscures, et deux au fond; cellesci, etroites, basses, а sol forme de limon gluant, а parois mouillees
par des suintements, а plafond presentant de nombreuses stalactites,
se rej:oignent pour former un couloir bas, а 1imon et stalactites, qui
n'a pas ete parcouru. А son entree, la temperature de l'air est de
11 ° 25 С.
Les quatre galeries issues du vestiЬule Ь.ebergent des Neotreclщs sutuтalis Schauf. qui se tieпnent sous des pierres et des pieces
du bois pourri posees sur le limon. Des Trichoniscides (Alpioniscus
[Illyrionethes] Heroldi Verh.) sont en nombre dans la region semiobscure sur les parois, sur le limon ou sous le bois pourri.
En bordure du Dabarsko polje, tout pres de la route de Bileca
а Stolac, nous avons visite aussi en aout 1936:
1 ° Susica pecina, s'ouvrant а 6 km. au N. О. de la gendarmerie
de Divin, altitude 500 m. (son emplacement figure sur la carte
militaire au 100.ОООе, feuille de Nevesinje); la region initiale est
un entonnoir qui se retrecit rapidement et se continue а 10 m. de
l'entree par une galerie de 2 m. de diametre. renfermant de l'eau
а la temperature de 11 ° 5; impossiЫe d'aller plus loin sa11s bateau;
pendant la mauvaise saison, la grotte rejette de l'eau dans le polje.
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2° VreLo Vrijeka, а 6 km au N. О. de la gendarmerie de Divin;
grande limnocrene et plusieurs rheocrenes puissantes, а la temp(•1-ature de 11 ° 75, hebergent des Turbellaires: d'abondants Denil1·ocoeLum (NeodendrocoeLum) Nausicaae О. Schmidt et de peu
tmшbreuses FonticoLa aЉissima macedonica Stankovic, avec des
Mollusques, des Oligochetes, des Hirudinees (HerpobdeПa [Dina]
Hneata О. F. М.) des Aselles epiges (AseПus [Ра1·аsеПиs] Karamani
Њ·шу), des Amphipodes, certains de ceux-ci pigmentes et ocules,
t!'iшtres Ыancs et aveugles.
3° VerLo Brestovnik, а 4 km 500 au N. О. de la gendaгmerie de
{Jivin; temperature 16° 75; TuЬificides, Hirudinees (Haemopis sanцnisuga L.), larves de Chironomides.
А 10 km. au N. О. de la gendarmerie de Di,тin, au sommet de
[alaise qui damine le bord N. du Dabarsko polje, s'ouvre Crveщ':ia pecina (marquee sur la carte militaire au 100.ооое); nous
н'нvons pas visite cette caverne.
Sur le plateau qui separe le Dabarsko polje du Fatnicko polje
1,гouve la Zvonusa pecina (indiquee sur la сагtе militaire au
i 00.ОООе); d'apres les indigenes, c'est un aЬime vertical profond.
ш1е

LEPIRNICA PECINA
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Situee а la bordure О. du Fatnicko polje, а 3 km 500 au S. Е.
la gendarmerie de Divin, opstina de се nom, srez de Bileca. ltilude: 475 m. - Roche: calcaire. - Date: 19 аойt 1936.
J\!Iateriaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Chilopodes,
1ilp]opodes, Isopodes, Ampl1ipodes, Acariens, Araneides, Opilions,
'lнч-пеtеs, Mollusques, Oligochetes. Cette grotte est encore appelee "Velika pecina" et c'est sous се ,
јј!)ј)ј qu'elle est marquee suг la carte militaire au 100.ооое, feuille
Nevesinje.
А l'epoque des pluies, en automne, le polje de Fatnica recoit
d'eau qu'il n'en laisse sortir, et il se transforme en un lac dont
pгofondeur peut atteindre 25 m. D'apres notre guide, Salko
l'!!IGANICA, de Fatnica, qui а accompagne le geographe Ant. LAZIC
Ф1пs la region quelques annees auparavant, l'eau de се lac penetre
Љтs la Lepirnica, dont l'ouverture n'est qu'a quelques metres au
du fond du polje; au printemps, de l'eau s'ecoulerait de la
veгs le polje, qui se vide peu а peu par de nombreux ponors
le plus important serait le Pasmica.
Са Lepirnica est une galerie spacieuse, qui, au dire du guide,
etre paгcourue sur une longueur de 380 m. Nous ne l'avons
que sur 200 m. environ; les parois, fissurees, rarement cont.тi·l,ionnees, sont couvertes de limon gluant sur lequel sont poses
Dipteres (notamment Neosciara vivida Winn.) et des Opilions
1N1!/im,a trogLodytes Roew.); le plancher, qui est forme d'un tel limon,
tIOl'te quelques Ыосs et des amas des detritus vegetaux varies
fJ,1щ1ches d'arbres, tiges de Mai:s, herbe, etc.) tres humdes, аррог
раr l'eau. Sous ces detritus, il у а des Coleopteres (Speonesiotes
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[S.] Remyi divinensis Jeannel n. ssp. et Neotrechus suiuгaLis Schaнi),
des Collemboles (rares), des Chilopodes (LithoЬius [ArchilithoЬiu.s]
eryth1·ocephalus Koch), des Acariens (rares), des Araignees, des
Chernetes, de nombreux Isopodes (Alpioniscus [Illyrionethes] Не"
roldi Verh.); ceux-ci errent aussi sur les parois jusqu'a 3 m. dн
sol. Dans la vase vivent des Oligochetes (Allobophoтa caliginosa.
Sav. typ., Bimastus tenuis Eisen, Octolasium lacteum Oerley); daпs
des mares а fond vaseux se trouvent des Niphaтagus.
Temperature de l'air et de l'eau: 10° С.
Sur la bordure N. du Fatnicko polje, а des altitudes de 500
а 550 m. nous avons visite:
1° Obodska pecina, а Orahovica, opstina de Divin, de laquellc
sort pendant la mauvaise saison l'eau collectee par la Musnica
rijeka dans les regions de Gacko et de Cernica. Le 19 aout 1936, le
souterrain, qui s'ouvre au fond d'un gigantesque entonnoir еnсош"'
bre de gravier, renfermait jusqu'a l'entree une epaisse couclн\
d'eau azo'ique dans laquelle nous n'avons trouve aucun Ьiote.
2° Vrelo Jastтebinjak, а Fatnica, а 4 km au S. Е. de la gendaг,,
merie de Divin; source peu importante; temperature: 13°25 эн
griffon, qui est azo'ique; 14°5 un peu en aval ou, sous des pierres 1
vivent Aselles, (Asellus [Pтoasellus] Кататапi Remy), Amphipo"'
des, Herpobdelles, Oligochetes et Turbellaries (noп1breuses Fonticola alЬissima macedonica Stankovic); 19 аойt 1936.
3° Vтelo Kamnik а Fatnica, а 1600 m. au S. Е. de la gendarmel'ie de Divin (est figuree sur la carte militaire au 100.ОООе); petit(J
rheocrene; temperature: 14° au griffon, qui est azo'ique; 15° а uпе
dizaine de metres en aval, dans la rigole souillee par les bouses
· de Vache et ou vivent en assez grande abondance les Fonticoles
precedentes; 21 aout 1936.
4° U Japiji Витат а Bacevica, 1 km au S. Е. de la gendarmeгic
de Divin, petite source а 14°75; les Fonticoles pгecedentes у sоп1
representees en assez grande abondance; 21 aout 1936.
LISICJA PECINA

Situee а 1/2 heure au S. de l'ecole de Zagraci. opstina d'Avto~
vac, srez de Gacko. - Roche: calcaire. - Date: 24 aout 1936.
Mateтiaux: . Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Arandeides,
Opilions. Un vestiЬule en entonnoir, ouvert dans les brousailles par un
orifice large de 5 m., haut de 1 m 50, se continue vers le N. О.
par une galerie longue d'une cinquantaine de metres, large de 4 а
6 m., haute de 1 m 50 а 3 m., а parois fissuгees, avec voйte е11
anse de panier assez reguliere.
Le vestiЬule sert d'etaЫe; il est couvert d'une boue epaisse,
formee d'humus petri par les pieds des animaux avec des bouses
de Bovins et des crottes de Chevres et de Moutons; le sol de Ја
galerie est constitue par une epaisse couche d'humus tres legere-
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111en~ humide (sauf en certains endroits, ои il est poudreux), par~cme de ~rottes et de quelques cailloux; de place en place, des
i,,outtes d еа~ s?nt' suspendues au plafond dont l'epaisseur maxil!lUm est estimee а 2-3 m. Du fond de la galerie, on entend
нouffler le vent au dehors. Temperature de l'air: 10° с.
, Sur t?ute la longueur de la galerie, sous les pierres ои dans
Ј ћumus. v1v:ent des Ne?trech~s suturalis Schauf., des Collemboles,
t!cs Araignees, celles-c1 aussi sur les parois avec des Dipteres et
itcs Opilions (Nelima troglodytes Roew.).
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, Situee а 1/4 d'heure au S. Е. de l'ecole de Zagraci, opsblna
il Avtovac, srez de Gacko. - Roche: calcaire. - Date: 24 aout 1936.

, Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Collemboles, Diplopodes, Arallt'ides, Opilions, Chernetes, Oligochetes. Un puits profond de 4 m., ouvert dans des brousailles par un
de 8-10 m. de diametre, conduit а un vestiЬule eclaire, de
:111 m. sur 12 m., haЬite par des Pigeons, encombre d'eboulis et de
l'!1•11tes а demi-dessechees; 1а vivent des Neotrechus sЩщ·al.is
r·kliauf., des Araignees, des Chernetes (NeoЬisium [Bioth1·us] phiнenm phineum Beier), des Opilions (Nelima troglodytes Roew.), des
1•:11cl1ytreides. De се vestiЬule partent 2 galeries: une а gauche,
,lllatee en deux chambres legerement humides, de 4-5 m. de diaнн:-tre, separees l'une de l'autre par un ocifice etroit; l'autre а
,l1•oite, en pente ascendante, longue d'une trentaine de metres, large
1k 6-8 m., concretionnee "а peu pres partout, avec de grosses
Malagmites et quelques suintements.
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VILINA PECINA

Situee dans le Cernicko polje (= Kljucko polje), а Kljuca,
d'Avtovac, srez de Gacko. - Date: 24 aout 1936.
Mate1·iaux: Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Turbellaries. Nous n'avons visite que la region initiale de cette grotte; c'est
тн' immense galerie en pente descendante, creusee dans le Strug
,•пcombree d'enormes Ыосs polis par l'eau qui s'en echappe et
1е, а ciel ouvert, la Rijeka du polje de Cernica; cette riviere
, c!'apres LAZIC (1932, 1936), la continuation de la Musnica qui
lecte les eaux tombees dans le bassin de Gacko et qui disparait
!а Ьordure S. de cette depression; а sa sortie de la Vilina pecina,
IP cst epigee sur 200 m. environ dans le polje de Cernica, puis
1•11.t(ouffre dans un grand ponor pour reapparaitre а la bordure
t1t1 polje de Fatnica: а l'orifice de la grotte d'Obod et aux sources
1Hш;1•1ninees entre cette caverne et Divin.
Cors de notre visite, la riviere est presque а sec: son lit est
щ•,·оре par des mares de faiЫes dimensions dans le souterrain, plus
!'iћт1rlues hors de celui-ci; dans la grotte des Myriapodes et des
нр~Нnа
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Isopodes (Tracheoniscus .mostarensis Verh.) sont sous les pierre1,1
emergees. Un peu en aval de la caverne, dans les mares epigees du Ht
de la Rijeka (temperature: 11 ° С), vivent de nombreux Turbellaгi(i11
(Dendrocoelum [Neondendrocoelum] plesiophthalmum de Beau,
cl1amp n. sp., Fonticola aЉissima macedonica Stankovic) et cl,,,
Asellus [ProaseПus] Karamani Remy.
JASOVICA PECINA

Situee а 1 km. de Kljuca, opstina d'Avtovac, srez de Gacko.
Date: 24 aout 1936.
Materiaux: Diplopodes, Oligochetes. Nous n'avons parcouru que les 200 premiers metres de ce1tt1
caverne dans laquelle s'engouffre la Rijecina, qui draine de Сс1· 4
nicko polje (cette riviere est а sec lors de la visite); c'est une vast!I
galerie legerement descendante dont le plancher est forme de limm,
sur lequel reposent de gros Ыосs et des moellons; sous un de ceux-ci,
dans la zone semi-eclairee, а ete rencontre un Ver de terre (Lumbтi"
cus rubeПus Hoffmeister); sur les parois et sous les pierres se tr01.1м
vent des Diplopodes.
1

DJATLO PECINA

Situee dans la region de KoЬilja Glava, а 20 minutes enviroп ·
au N. О. du km 363 de la route de Bileca а Gacko, opstina d'Av1o"'
vac, srez de Gacko. - Date: 25 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes,
Isopodes, Araneides, Chernetes, Oligochetes. Par un immense vestiЬule eclaire et en forme de four, ot1
descend un couloir qui part vers la gauche, puis oЫique veгs Јн
droite, pour aboutir а une galerie concretionnee, spacieuse, qui so
continue vers la gauche et vers la droite; sa partie situee а gaucJ11I
se retrecit de plus en plus, tandis que l'autre conduit а une granc11:1
salle, au fond de laquelle on descend par une "cascade" de соnсг{:"
tions; qn remonte sur l'ature face de la paroi pour aboutir а ш1
enorme puits qui est а environ 250 m. du vestiЬule et que noнli
n'avons pu explorer.
Au fond du vestiЬule et dans la partie initiale, encore
ment eclairee, du couloir qui lui fait suite, se trouve une
couche de terreau frais provenant de la decomposition de crottc1J
de Chevres et de Moutons et ou vit une faune relativement riche,
meme dans le vestiЬule: Neotrechus suturalis Schauf., Staphyliш;,
Collemboles, Chilopodes LithoЬius (ArchilithoЬius) e1·ythrocephalu*
Koch, un Chernete, Isopodes, Vers de terre (Octolasium lacteum.
Oerley), etc. Au dela, le sol est tres pauvre en matieres organiqueэ
et nous n'y avons trouve qu'une Araignee (cachee sous une pierre)
et 2 Isopodes apigmentes se deplщ;ant sur les parois.
1
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VRANJACA PECINA

Situee dans la region de Kobllja Glava, а 100 m а gauche de
1·oute de Bileca а Gacko, а hauteur du km. 362,5, opstina d'Avtosrez de Gacko. - Roche: calcaire. - Date: 25 aout 1935.
Materiaux: Coleopteres, Chilopodes, Diplopodes, Araneides,
Op1.Jions.
Du fond d'un puits profond d'une dizaine de metres partent
courtes galeries semi-eclairees, frequentees par les Chevres
Jes Moutons. Quelques Dipteres et Opilions sont sur les parois;
l'N,te de la faune est dans l'humus friaЫe, tres реи humide, qui
ћН1нШuе le plancher; les Chilopodes sont representes par: Poly#mt11пts (Parapolyboth1·us) herzegovinensis Verh., Diadenoschisrna
flftlcile Mein., Geophilus (Clinopodes) flavidus Karamani Ver}1.,
Nc11lopendra dalmatica Koch, Cryptops c1·oaticus dalmatinus Verh.
Temperature de l'air au fond du puits: 14°5 С.
PRIPECAK KOD VRANJACE

Situee dans la region de Kobllja Glava, а 7 minutes de la
pecina, opstina d'Avtovac, srez de Gacko. - Date: 25
1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes,
i!if!f)odes, Acariens, Araneides, Opilions, Oligochetes. [,а grotte est une . galerie longue de 60 m. environ, large de
А 5m., haute de 1 m 50 а 6 m., stalagmitee sur la plus grande
1·tie de son etendue, surtout dans la region terminale; son
н:her est forme de terreau noir, craquele, sur lequel reposent
lчues pierres. Celles-ci abritent des Coleopteres, notamment des
l.sphodrus cavicola modestus Schauf. qui sont surtout abondants
!\ 20 m. de l'entree; sur les parois (qui presentent que'lques suinte~1t•нt.s) et sur le terreau errent des Dipteres (notamment Neosciara
.,Щekeri Langersdorf et Lycoria hispida Winn.), des Collemboles,
f!~:1 Diplopodes (Antroremya gracilipes Verh. n. sp.), de rai·es
Ar,ilgnees, des Opilions (Nelima troglodytes Roew.) des Trichonisci(Alpioniscus [Illyrionethes] Absoloni politus Strouh.), ces deraussi dans les fentes du terreau; dans celui-ci а ete trouve
011tre un Oligochete (Bimastus tenuis Eisen).
\w1 rнпјаса

BUZA KOD PRIPECKA

Situee dans la region de Kobllja Glava, а 5 minutes de Pripecak
Vranjace, opstina d'Avtovac, srez de Gacko. Date: 25
1936.
Mate1·iaux: Coleopteres, Chilopodes, Diplopodes, Araneides.
C'est une galerie ouverte а chaque bout, longue de 20 m., large
4 а 6 m., haute de О m. 50 а 4 m., semi-eclai1·ee. Le sol est
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forme de terreau legerement humide, avec bouses de Bovins, crottes de Chevres et de Moutons et quelques pierres sous lesquelles
vivent Trechini et Myriapodes.
Tempereture de l'air au milieu: 15°5.
KLJENOV АСКА PECINA

Situee pres de la gendarmerie de Kobilja Glava, а enviro11
300 m. а gauche de la route de Bileca а· Gacko, а hauteur dц
l{m 364,100, opstina d'Avtovac, srez de Gacko. - Date: 25 aout 1936.
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Chilopodes, Diplopodes, Araneides, Opilions. Du fond d'un large puits profond de 6 m. part vers le S. ш,
diverticule sec, avec crottes de Chevres et de Moutons, et vers le N,
une galerie longue d'une vingtaine de metres, large de 2 а 4 ш.,
haute de 1 m 50 а 2 m., stalagmitee dans sa region profonde, fissurco
ailleurs; sur les parois, des Dipteres et Opilions (Neiima troglo•
dytes Roew.). Pres du fond, le sol est un enduit stalagmitique hн•
mide portant quelques pierres et des pieces de bois pourri; ailleшн
il est constitue par de la boue resultant du melange de terreaн
avec des bouses de Bovins, des crottes de Chevres et de Moutons с!.:
des fientes de Pigeons; des pierres са et la. Des Neotтechus sul;1J··
1·alis Schauf. sous les pierres et dans la terre, sauf dans la regioп
terminale.
·
Des indigenes nous ont signale la presence de plusieurs са•
vernes dans le massif. de la ВаЬа planina, qui s'eleve au N. de Plana.
Les 23 et 24 aout 1936, nous avons traverse le versant S. (iн
cette montagne, de Lukavac а Zagraci, en passant par le Koritnili: 1 ;
nous avons rencontre les cavites suivantes:
..
1° Ponor de Ј asa1·ov Do, est au fond de la cuvette de Ј asaтoiJ '·· ·
Do, de 400 m. de diametre, situee entre le piton de Sedlo et celi:1!
de Strug (3 heures au S. О. du point culminant de la ВаЬа planiвa);
le ponor est ferme par des Ыосs de pierres;
2° Vukovica janjilo, simple abri sous-roche ameвage en etablй
au pied du Strug;
3° Razdolje јата pod Javoтak, аЫmе pres de la source Javoл1k,
а 1/2 heure au S. Е. du Strug.
LADJEVICЖA

PECINA

Situee а 10 metres а droite de la route de Bileca а Gacko, daшt
la Musina Gradina (cote 726), colline situee au S. de Ladjevi!'ik;
0pstina de Plana, srez de Bileca. - Altitude: 680 m. - Roche:
caire. - Date: 17 aout 1936.
Mateтiaux:
Coleopteres, Dipteres, Collemboles,
Isopodes, Araignee, Opilions. -
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On entre dans la caverne, qu'on appelle aussi "Prijepetnik реpar un orific~ de 3 m. de diametre, situe а 300 m. au s. d'un
!:ltнctiere proche de Zbornica. D'un vestiЬule en pente descendante,
t1шg de 15 m., large de 3 а 4 m., on passe par une ouverture large
iћmviron 1 m. dans une salle de 30 m. de diametre, haute de 8 m.
1~п maximum; а droite, monte une cheminee. La grotte est relativlment seche; le sol est constitue presque partout par de l'humus
t'!Ћquele, provenant de la decomposition de crottin de Chevres et
iJo Moutons sur lequel reposent des. pierres. Sous celles-ci et dans
ltm fentes de l'humus, il у а des Antisphodrus cavicola modestus
~kћauf., des Araignees, de rares Collemboles, sur les parois errent,
Dipteres, notamment des Neoscim·a baradlana Knezy, des Apfetlн•c1cia, 2 Glomerides, quelques Isopodes, des Opilions (Nelima tтo
!Jtoctytes Roew.).
Temperature de l'air au fond: 12° 50.
1':1.па",
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PUPINA PECINA

Situee а 1 km 500 environ au N. О. de la Ladevicka pecina,
Zbornica et Rogovi, opstina de Plana, srez de Bileca. - Altitшle: 730 m. Roche: calcaire. - Date: 17 aout 1936.
Materiaux: Araignees. Une cavite longue de 8 m., large de 5 m., haute de О m 80 а
п1 50 et servant temporairement d'etaЫe, va en se retrecissant
,it не continue par un boyau bas, long de 5 m. environ, qui coшmu
нl1J11e directement avec l'exterieur par une chatiere situee а son
щtt1·t:~mite. L'epaisseur du toit est de 1 а 5 m. To.ut est extremement
!Фе; le sol est rocheux, couvert en certains endroits de crottes de;;~lmbl!es de Chevres et de Moutons et d'humus poudreux. Quelques
/\niignees (Meta) sont au plafond du boyau.
Une autre petite caverne (salle de 6 а 8 m. de diametre), basse,
tЋ'·s seche elle aussi, est а que1ques metres en contrebas de la
j11'N.:6dente.

f\ЈЈ\.ге

TAOVNICA PECINA

Situee а ¾ d'heure а 1'0. de l'eglise de Plana, opstina de се
srez de Bileca. - Altitude: 550 m. - Roche: calcaire. - Date:
Ht Pt: 16 aout 1936.
Nlateriaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes, Iso,инl11s, Araneides, Opilions. J.,'emplacement est figure sur la carte au 100.000': qui l'appelle;.
· • !ш·t "Tavnica". C'est une salle stalagmitee, semi-eclairee, longue
t!t1 1\() m., large de 25, haute de 4 а 10 m., dont le fond est environ
\t} н1. au dessous de l'entree; celle-ci large de quatre metres,
t}1шte de 1 ·m 50, s'ouvre dans un karst couvert de Frenes, Chenes et
(Љ1тnеs rabougris. La partie anterieure du souterгain est visitee
1ю111,
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temporairement par les Chevres et J.es Moutons, et son sol est cou·1r€rt d'humus provenant de la decomposition de leur crottin; ailleurs,
le sol est presque partout forme par un enduit stalagmitique nt!
ou couvert d'un peu de terre; en certains endroits, des moellons
sous lesquels vivent des Coleopteres (Speonesiotes {Kulzeria] ko,·itoensis planaensis Jeannel n. ssp., Neotrechus suturalis Schauf.);
sur les parois se tiennent des Dipteres, des Opilions (Nelima trogloo:ytes Roew.), etc.; sur un piege а fromage pose le 15 aout au milieн
de la grote, il у avait le lendemain 3 Neotrechus suturalis Schauf.
et de nombreux gros ApfelЬeckia qui, lorsqu'on les saisit un рен
fo1·tement, expulsent par les orifices de leurs glandes repugnatoir·es
des jets de liquide Ыаnс creme а tres forte odeur de quinone jusqu'a
ч.ше distance de О m 40, la fleche du jet pouvant atteindre 15 cm.:,
се produit est egalement rejete quand les animaux sont plonges
vivants dans l'alcool; il se coagule alors immediatement sous formc
de filaments dont l'aspect rappelle celui qui prend un oeuf battн
agite dans l'eau bouillante; l'alcool dans lequel ont sejourne les
ApfelЬeckia pendant 4 ans а encore l'odeur penetrante de quinone.
GRNKOV АСЖА PECINA

Situee а ¾ d'heure а 1'0. de l'eglise de Plana, opstina et srez
nom. - Altitude: 550 m. - Date: 15 aout 1936.
Mate1·iaux: Coleopteres, Hymenopteres, Dipteres, Collemboles,
Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Acariens, Araneides, OpШons,
Oligochetes. Cette grotte est dans le karst boise de Grnkovica; d'apres la
carte militaire au 100.ОООе, e1le est а 1 km. au S. Е. de la Taovnict,
!pecina; mais en realite elle est а 200 m. au S. S. О. de celle-ci.
Deux orifices donnent acces, l'un de plain pied, l'autre par ШЈ
puit profond de 5 m., а une salle de 40 m., dont la largeur, qui est
de 30 m. dans la region initiale, diminue de plus en plus а mesurt\
qu'on a,1 ance et n'est plus que de 3 m. pres du fond; cette salle csf:
еп pente fortement desceпdante (lc fond cst а 8 m. environ ен
contrebas); sa region initiale, coupee en deux par un mur dans Ie
sens de Ја 1ongueur, sert d'abri анх Chevres et Moutons. Le plancheг
de la grot.te est foгme d'humus legerement humide sur lequel сем
animaux ont depose leuгs excrements, abondants surtout pres de
l'entree; la region initiale et la region moyenne sont encombrees d1;,
blocs eboules; а terre, pres du fond, sont de vieux nids de Pigeonм;
la, que1ques pierres abritent des N eotrechus suturalis Schauf. Le1q
parois, чui sont seches, peu fissurees, portent des Hymeпoptereн,
(нn couple de Belytide: OxylaЬis sp.), des Dipteres (notamment dNJ
Neosciara fenestralis Zett., N. setigera Winn. et Lycoria hispida
Wirш.) et des Opilions (Nelima troglodytes Roew.); dans leurs fisst1"'
res s'abrHent le Chilopode Polybothrus (Mesobothrus) leosty9ш
Verl1. et le Diplopode ApfelЬeckia Lendenfeldi hebes Verh. n. ssp,;
de
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des pierres, а 10 jusqu'a 25 m. de l'entree vivent des Lombricides
( 11:isenia rosea Sav.)
Temperature de l'air au milieu du souterrain: 12° 5.
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PLANSKA PECINA

Situee

а

20 minutes du hameau de Lukovice, opstina de Plana,
Altitude: 750 m. - Roche: calcaire. - Date: 16

i,1rez de Bileca. IH>fit 1936.

Materiaux: Coleopteres, Hymenopteres, Dipteres, Orthopteres,
Collemboles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Acariens, Araneides,
Opilions, Mollusques, Oligochetes. La region anterieure est amenagee en еtаЫе а betail; son entree
r1rit fermee par un mur dans lequel est menagee un orifice pour le
passage des animaux. Се vestiЬule, long de 20 m., large de 40, est
~N;, couvert de bouses de Bovins, de crottes de Chevres et de Moutoпs, de pierres et de brindilles. Parmi les crottes en decomposition
tiennent N eotrechus suturalis Schauf, Collemboles, Lithoblides,
!нopodes, Vers de terre (Bimastus tenuis Eisen); sur les parois se trou1/t.mt des Opilions (Nelima troglodytes Roew).
А droite, le vestiЬule se prolonge par une galerie peu humide
<11Ji va en se retrecissant et dont le sol est forme de limon avec
i;m1ses, crottes et quelques pierres; 1а vivent des Diplopodes, nol,11111ment Antroremya Fritizii Verh. n. sp. et ApfeЉeckia LendenJekli caligulifer Verh. n: ssp., des Trichoniscides (Alpioniscus [Шy
rlonethes] Heroldi Verh., А. (!.) Absoloni politus Strouh., Titanetlies
1Cyphonethes] herzegowinensis Verh., Trichoniscus [Chaliconiscus]
Matulici Verh., des Saнterelles (Troglophilus), un Hymenoptere Bra~
шюidе (Oncophanes sp.).
PECINA KOD ZELENE LOKVE

Situee pres de Lukovice, а 1/2 heure а l'E. de la Planska peopstina de Plana, srez de Bileca. - Altitude: 750 m. env. Uoclie: calcaire. - Date: 16 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes, Iso(Юcies, Acariens, Opilions.
L'entree, de О m 80 de diametre, est tout pres du sommet d'un
1·1Њш rocheнx, sec, situe а mi-chemin entre Lukovice et Pecinovac.
1,а caverne est une galerie longue de 60 m., large de 8 а 10 m., dont
l.11 fond est 10 m. plus bas que l'entree; en son milieu, ses parois sont
1·r1vctues de concretions avec petites bornes et stalactites; plus loin
fjo111; de gros Ыосs eboules; au pied de l'un d'eux, dans des detritus
!Jf/~aniques humides amenes par l'eau, vivent des Coleopteres (Speoiu1:~iotes [Kulzeria] koritoensis planaensis Jearinel et Neotrechus suttJ/гa[is Schauf.), de tres nombreux Collemboles, des Diplopodes, des
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Isopodes (Alpioniscus [Шyrionethes] He1·oldi Verh. femelle); sur les
parois, il у а des Dipteres et des Opilions. Temperature de l'air а се1,
endroit: 12°.
PECINA KOD KUCE BJELETIC MILOVANA

Situee а la bordure N. О. du hameau du Preraca, opstina de
Plana, srez de Bileca. - Altitude: 760 m. - Date: 17 aout 1936.
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Dipteres, Orthopteres, Collemboles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Araneides, Opilions,
Mollusques. L'emplacement de cette grotte est marque sur la carte militaire au 100.ОООе, feuille de Treblnje. А partir de l'entree (3 m. dc
diametre), on descend de 3 m. par des marches taillees dans le roc,
et l'on arrive а un court vestiЬule en pente descendente, encombrt'
de Ыос eboules, reposant sur de la ter1·e noire et humide et portant
des fientes de Pigeons (ces Oiseux habltent encore actuellemeпi,
le souterrain); un orifice etroit, perce dans le plafond, fait communiquer се vestiЬule avec une salle semi-eclairee, declive, de 12 m.
de dimetre, dont le sol est couvert d'humus legerement humide portant des moellons et des menues pieces de bois pourri.
Sous les pierres -de la salle se trouvent des Antisphodrus cavicola modestus Schauf., des Staphylins, des LithoЬius (ArchilithoЬius) erythrocephalus Koch, des Collemboles (ceux-ci egalemeпi
dans le sein de l'humus), des Araignees, de rares Isopodes. Sur les
parois se tiennent des Dipteres, des Dolichopoda, des Diplopodes,
Sur un cadavre de Pigeon en decomposition, sur le sol du fond d11
souterrain, se trouvent un Dolichopoda et de nombreux Opilioлs
(N elima troglodytes Roew).
U ZANOVETNOM KRSU PECINA

Situee а Preraca, sur la colline Proljetiste, opstina de Plana,
srez de Bileca. - Altitude: 760 m. - Roche: calcaire. - Date: 17
aout 1936.
Materiaux: Collemboles, Diplopodes. C'est une cavite longue de 10 m., large de 20, haute au maximuш
de 2 m., dont le plafond est epais de 2 а 4 m.; elle sert temporairement d'etaЫe; sa partie profonde est un cloaque de bouses et cl<'
crottes, duquel emergent quelques pierres; sur le pourtour, un troitoir d'humus porte quelques pierres qнi abritent de rares Collemboles et quelques Diplopodes.
U KRSU PECINA

Situee pres de Krivaca, а 50 m. а gauche de la route de Bileca
Gacko, opstina de Plana, srez de Bileca. - Altitude: 620 m.
Roche: calcaire. - Date,: 17 aout 1936.
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Orthopteres, Collemboles, Diplopodes, Opilions. Une entree de 3 m. de large sur О m 80 de haut donne acces а
опе galerie descendante d'une quarantaine de metres de long sur
а ;;\ 5 m. de large et О m 50 а 1 m. de haut, recouverte sur presque
loute son etendue (у compris plancher et plafond) d'un enduit sta)нgmitique; le plafond n'a que quelques metres d'epaisseur et est·
!1·uverse par des racines d'arbres (quelques unes rampent meme
&iШ' le plancher).
Sur les parois, des T1·oglophilus et des Opilions (N elima tтo11/odytes Roew.).
·
Temperature de l'air: 15°25.
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Situee pres de Trnovici, а 1 km au S. О. du sommet de la colStraznica, opstina de Plana, srez de Bileca. - Altitude: 650 m.
. Roche: calcaire. - Date: 18 aout 1936.
Mateтiaux: Coleopteres, Dipteres, Lepidopteres, Orthopteres,
l'ollemboles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Acariens, Aranedes,
! Jpilions. Un couloir long de 6 m., large de 3 m., haut 1 m. 50 conduit
tше salle de 15 m. de diametre sur 2 m. environ de haut, semit'ч:lairee, frequentee de temps а autre par des Chevres et des Moule sol est seme d'une couche de crottin, sec partout sauf au
foшI du couloir ои il est legerement humide; des pierres sont un
111·11 partout; elles rarefient а mesure qu'on avance vers le fond.
Des Tтechini et des Quedius (Micтosauтus) mesomelinus Kтaussi
1'1ч1есkе sont sous les pierres de la salle, surtout pres de sa commцni
tн1 ioп avec le couloir. Temperature de l'air au fond du souterrain:
1Ј" 1 С.
Dans le Plansko Polje, cuvette oЫongu,e de 1800 m. sur 600 ш.,
entre Plana et la colline de Kasteo (appelee Kasto sur le carte
tr1!Шaire au 100.ОООе, feuille de TreЬinje, s'ouvre le ропот Pтovala,
1т1fond de 2 m., large d'autant; се puits est pres de Saules, au fond
!ћш entonnoir herbeux, long d'une cinquantaine de metres, large
i!i, 10 m., profond de 6 m. environ.; il se continue par d'etroites
f\щщres. Il etait а sec lors de la visite (18 aout 1936).
Pres de lui se trouve une petite surce а fond vaseux.
I.,es gendarmes du poste de Plana nous ont signale 40 autres
situees dans la region de се village. Les plus grandes d'entre
sont:
Livoтova pecina, qui s'ouvre, parait-il, а 2 heures а 1'0. de Lupres de la limite entre le srez de Bileca et celui de Treblnje;
contiendrai 500 hommes (а titre de comparaison, les gendarmes
Plana estiment que u Rgudu pecina peut en loger 250, Ladjevicka
300, Taovnica pecina 350, Grnkovaca pecina 400); Prijepetnik
300 hommes; Јата kod pecine, 200 h.; Ктs Zanovetna ре~
!lпe
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cina et Veliki Pianik, chacune 150 h.; UЫina pecina pres de Krivaca,
120 h.; Kovacka pecina, 100 h.; Kod veiike njive pecina, 90 h.; Kolica pecina et Podoii pecina, chacune 80 Ъ.; Вотiпа pecina, Kocina
pecina, Kтivido pecina, et Seiina pecina, chacune 60 h.; Kucina pecina, 50 h.; Anina. pecina, Нтатоvа pecina, et Pтipecina, cl1acune
40 Ь.; Isenoviste pecina, 35 h.; Kтagojeva zvona, Isaтova pecina i Lisicina pecina, chacune 30 h.; Deтvisova pecina, 25 h.; Gтabove T'Upine pecina, Piijova pecina et Putina maia pecina, chacune 20 h.;
Cetova pecina, Dтenova pecina, Licocev Do pecina, Ogтadenica pтi
soje pecina et Poioga pecina, chacune 15 h.; Duponina pecina, Kosova pecina, Pecina kod Kтivog doia, Stojina pecina et Vise Ва
kтаса pecina, chacune 10 h.; Вотiпа pecina kod Likove njive, 6 h.;
l\tJ ackova pecina, 5 h.
Il у aurai aussi une Latinska pecina sur le ver.sant S. de la ВаЬа
planina, au N. de Plana.
IZVORI

Situee au pied de la falaise sur laquelle sont construites les
maisons de Logor, а 2 km. au S. du centre 'de Bileca, opstina et
srez de се nom. - Aititude: 380 m. - Roche: calcaire. - Dat·e:
14 aout 1936.
Mateтiaux: larves d'Insectes, Isopodes, Amphipodes, Gastropo~
des, Polychetes, Hirudinees, Turbellaries. Се sont les resurgences de la TreЬisnjica. Cette riviere du
karst dinarique oriental est formee par la reunion de plusieшs
cours d'eau dont les principaux, sou:.te,rrains sur une partie de lеш'
cours, sont la Musnica Rijeka, qui draine les polje de Gacko, Cernica
et Fatnica, et l'Oparica Rijeka, ,qui vient du polje Dabar; sou~
terraine а partir du confluent de ces deux bras, la TreЬisnjica
apparait au jour pres de Bileca, et arrose TreЬinje, puis le Popovo
polje. Sur son parcours epige (90 km. environ), les eaux de la ri*
viere s'engouffrent dans les ponors situes, les uns pres de TreЬinje,
les autres dans la region occidentale du Popovo polje; . les eaux
absorЬees par ces aЫ:mes reapparaissent а la surface en de nombreu~
ses resurgences dont les principales sont celle de l'OmЫa, pres d<•
Dubrovnik, qui se deverse directeme:nt dans l'Adriatique, et cel1e11
de la region de Svitava, qui a1imentent la basse Neretva (Lazi6,
1932, 1936).
Aux Izvori de Bileca, la TreЬisnjica sort а la base d'une fa~
laise haute de 100 m. environ qui ferme une vallee en cul-de-sac;
il у а une source principale, qui, pendant la mauvaise saison, e::;t,
,.тauclusienne et jaillit en tres grande abondance tout pres de la
base de la falaise et tombe en une importante cascade en franchisw
sant un barrage situe un peu en aval; lors de la visite, l'eau n'appaw
rait dans le lit de la riviere qu'a partir d'une centaine de metres
en aval du barrage; sa temperature est 10°25; 1а vivent, sous dNt
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des larves d'Ephemeres, des Gammarides ocules et pigt111·11tes,. des Turbellaries (Dendrocoel1.1m [Neodendrocoelum] Nаи111гаае О. Schmidt, en nombre et imparfaitement sexues, et CrenoЬia
'1нontenig1·ina Mrazek), des Sangsues (Haemopis sanguisuga L.,
ЉтроЬdеПа octoculata L.); dans cette region, des debris de tubes du
~t,,гpulien Marifugia cavatica Abs. et Hrabe sont assez abondants
1i1ms le sаЫе fin et la vase du lit.
Dans la riviere se deversent plusieurs sources secondaires,
11ces sur la rive droite, les unes pres d'une usine electrique, а
noo m. environ en aval du pied de la falaise, d'autres plus bas en11m·e, pres d'une caverne (un ruisseau sort de celle-ci, semЫe-t-il,
fч11·cs les pluies).
L'eau des sources secondaires qui sont а 50 m. en amont de
!'tшine electrique se rassemЫe immediatement en un ruisseau qui
wi!нюtit Ьientot а la riviere; sa temperature est de 9° 75 au fond
griffons, de 10° а une dizaine de metres en aval de ceux ci.
:11 Пons et гuisseau sont encombres de cailloux dont les plus pro!шн.ls гeposent sur du sаЫе fin, vaseux, renfeгшant des debris de
de Marifugia cavatica.
Sous les pierгes des ,griffons et de la partie superieure de leurs
issaiгes vivent des 'Гшbellarics, (Dendrocoelum [DendrocoelidesJ
i·нki de Beauchamp, foпne nouvelle, apigmentee et aveugle. Creщ,1,ia montenigrina Mrazek, des Crustaces apigmentes et aveugles
(l\scUus f ProaseПus] anophtalmus ·longisetus Remy n. var.), Amphiceux-ci ne s'etendant que jнsqu'a О m. 50 en aval des griffons
al!ssi des Amphiuodes pigmentes et ocules; ces derniers et
toutes les С1·еп0Ьiа sont sous les pierres supeгficielles,
о,не les DendгocoeJes et les Crнstaces aveнgles sont presqнe
f•pxlusivement soнs les pieпes les plнs pгofondes; dans la paгtie
f!tщ,1,i1-ieнre des emissaires, on tгонvе aussi de petits Gastropodes et
Jaгves d'Insectes: Ephemeгes, Plecopteгes (rares), Phryganes.
А 3 km. 500 en ava1 de Cogor, la TreЬisnjka rec;oit а droite la
(\·1н,Јiса, qtii sort d'une grotte sНнее а 2 km 200 en amont du con. de cet aHluent, nous п'avons vu que la paгtie infeгieure qui
et n'etait represe11tee alors que par quelques
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PONOR CRNULJA
SНнее dans le Popovo Polje, а 2 km au N. О. de la gare de
kovici (\Тоiе ferгee de Sarajevo а Dubrov11ik), opsti11a du Popovo
srez de LjuЬinje (tout ргеs de sa limite avec le srez de
Al.titude: 225 m. Roche: calcaire i11fracretace. re: 8 et 9 aout 1936; 6 septembre 1936.
Materiaux: Batracie11s, Poisso11s, Coleopteres, Isopodes, CopeMollusques. Oligochetes, Bryozoaires. Се souterrain est parfois appele "ponor de Turkovici", et cerauteurs cгoient а tort que ces deux appellations se rappoгtent
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des cavites differentes; KIEFER 1937 Ь orthographie par erreur
,,Cranulja" et CERNOSVITOV (1935 et 1939) ,,Crulja", on di1:
еnсоте parfois "Crnulja jama". Il s'ouvre au pied du mont Vjetrenik
(cote 623), un peu au-dessus de la rive droite de la riviere TreЬi
snjica. L'entree, large de 7 m., haute de 5 m 50, donne acces а unc
galerie rectiligne qui descend vers l'E.N.E. sur une longueur dc
40 m. environ, en s'elargissant progressivement; entre les rocheгs
polis, glissants du plancher, il у а quelques flaques а Vairons (Pomphoxinus Ghetaldii Steind.); les parois laterales portent de noш
breuses colonies dessechees de Plumatellide, bouiтees de statoЫas
tes; а gauche, а 10 m. de l'entree, debouche un etroit caecum ,\
Chauves-Souris, sur les parois duquel sont dissemines des tubes dc
la Serpule Marifugia cavatica Abs. et НтаЬе. La grande galeгic
aboutit а une mare (temperature 14°5) habltee раг des Copepodes
(Diacyclops languidus Sars), de jeunes Asellus (А.) aquaticus L., dl(
petits Виfо et des Vairons.
А partir de la, le souterгain est un couloir irгegulier, а pen1.e
descendante, que nous avons explore sur une longueur de 300 m.
enviгon; en ceгtains endroits, il atteint 8 m. de la:rge sur 6-8 ш.
de haut; son plancher, forme de roc et de gros Ыосs roules, es1;
couvert de vase gluante et de debris vegetaux apportes du dehшs
par l'eau; les parois lateгales et le plafond, generalement tгes ht1mides, sont constitues par le roc ou par une terre argileuse tгс,с;
compacte, а suгface bosselee. La vase est habltee par les Oligoch(\"
tes Lumbricus тиЬеПиs Hoffmeister et Eophila cryptocystis Сегnо"
svitov. L'obscurite est totale а partir de 80 m. de l'entree; l'air est
calme, tres humide; sa temperature est de 15° 5 pres de la mаге ,\
Aselles.
А quelques metres au dela de celle-ci, des tubes de Maтifugi.a.
sont epars sur les parois; plus loin encore, а 75-80 m. et а 110-· ·
120 m. de l'entree, les Seгpules deviennent extremement abondantc:,;
et forment une couche de plusieurs dizaines de metres carres de
superficie, atteignant parfois pres d'un metre d'epaisseur (Remy,
1937). А la surface de се revetement de tubes et aussi suт le roc nн,
courent des Coleopteres (Baudia peltata Panz., Aloconota ( А.)
Absoloni Rambousek, Delaster dich1·ous Gravenhorst et des Isopode:,;
(Trichoniscus отЫае Verh. et Т. [Chaliconiscus] Matulici Verh.);
ргеs de la mare sont des coquilles vides de Horatia valoniaeformi:,
v. Moell.
Slani Izvor est une source situee а 3 km au N. О. de la gare de
Gabela, voie ferгee de Sarajevo а Dubrovnik, daп.s les marais сЈ(•
la basse Neretva; altitude: quelques metres; temperature 15° 2г;
nous у avons trouve le 8 aout 1936: Poissons, Crevettes, Asel]N!
(Asellus aquaticus L.), Gammares, Mollusques, Sangsues (Glossi,
phonia hete1·oclita L., Haementeria (Placobdella) costata Fr. МШ!,,
Hirudo medicinalis L., He1·pobdella octoculata L., Н. testacea Sav.),
Turbellaries (Dendrocoelum [N eodendrocoelum] N ausicaae (\
Schmidt et Euplan,aria lugubris О. Schmidt).
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Situee а la bordure N. du Strujicko polje (diverticule du Popovo Polje), pres du pied du flanc S. de la colline Gradine, а 7 km.
~щ N.N.E. de Zavala, opstina du Popovo polje, srez de LjuЬinje. Лltitude: 240 m. Roche: calcaire. - Date: 5 septembre 1936.
Mateтiaux: Coleopteres, Dipteres, Diploures, Collemboles, Chilopodes, Isopodes, Amphipodes, Copepodes, Opilions, Polychetes,
Mollusques. ·
Il у а deux entrees situees а peu pres au meme niveau, а 45 m.
de l'autre, dans des brousailles, а quelques metres de champs
tpii sont en contrebas de 1 m 50; ces 2 orifices seraient sous l'eau
i{t1,шd, durant la mauvaise sa,ison, le Popovo Polje est transforшe
1·11 ш1 lac; l'entree de droite (orientale) est portee sur la carte mililai1·e au 100.ОООе, feuille de Dubrovnik, mais le signe qui figure son
1•1пplacement est de 200 m. environ trop а l'E.
Par cette entree, on penetre dans une galerie large de 2-3 m.,
ннтustее presque partout et presentant de nombreux suintements;
li• :юl est couvert d'une legere couche de vase sur laquelle reposent
чнelques cailloux.
А 60 m. dн dehors part vers la droite un court diverticule qui
,i'штеtе а un lac profond (temperature de l'eau = 13° 5) ou vivent des
ipl1argides et des Copepodes (Т?·opocyclops p1·asinus Fischer, en
ипшdе abondance, et Megacyclops viтidis Jurine). А. 30 m. au dela
Ф, се diverticule, la galerie principale rejoint celle qui vient de la
NPconde entree, puis se poursuit encore sur une longueur d'une
t1c1uantaine de metres jusqu'a une salle fermee par un lac profond,
01·1 les haЬitants de Strujici ,1iennent se ravitailler en eau quand i1s
11\•11 ont plus au village; temperature de cette ea:u.: 14°; de l'air au
ШС•rпе endroit: 17°. Sur les derniers cinquante metres, le sol est
e1111vert d.e galets et de sаЫе, le tout enduit d'une mince couche de
,,11:1е; de toutes petit~s flaques boueuses, profondes de 2-3 centiщi\tres, hebergent de tгes nombreux Niphaтgus.
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Sur les parois humides de la caverne vivent quelques Maтifupia
!'!IUatica Abs. et Hrabe isolees ou groupees par 2 ou 3, des Dipteres,
Coleopteres (Neotтechus sutuтalis otiosus ОЬ., Baudia peltata
l',111z.), des Diploures (Plusiocampa latens Conde n. sp.), de nomIsopodes (Т?·ichoniscus [ Chaliconiscus ј Matulici Verh., des
JpШons (Nelima tтoglodytes Roew.), etc.; au niveau des forts sнin
!1•111ents errent des Gastropodes; а 20 m. de l'entree О. au debut de
zone totalement obscure, une Scutigeтa coleoptтata L. court sпr
plafond; les alluvions (sаЫе et humus pulverulent), deposees
de l'entree Е., renferment des coquilles vides et des morceaux
coquilles de Gastropodes et de Dтeissensia, ainsi que des frag1111 ·!lts d.e tubes de Maтifugia; nous n'a\тons pas trouve de restes de
Serpulien dans le lit de la TreЬisnjica entre Ravoro et Strujici,
1н·еs de Turkovici.
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Nous avons visite deux sources dans le Popovo polje, re~
spectivement le 11 et le 13 aout 1936:
V1·eio Cvahosnik pres de Cvaljina, l'eau est au fond d'un puits
ouvert de 4 m., dans lequel on descend par un escalier. Temperaturc:
de l'eau: 15°5. Hemipteres (Notonecta giauca rufescens Poissoп,
N. g. hybrida Poisson, N. macuiata Fabr.) et Hirudinees (Haemopi.s
sanguisuga L.)
Vreio Lusac а G. Poljica, 1 km. au S. Е. de la gare de chemi11
de fer de TreЬinje; il s'agit d'нn puits sеmЫаЫе au precedent; il est
presque totalement а sec et nous n'y avons trouve, dans l'eau ,1
20° 25, que des larves de Cblronomes et des tetards d'Anoures; maiн
pendant la mauvaise saison, l'eau est abondante et peut meme dt!border; elle entraine alors des animaux obscuricoles, par exemple:
Fonticoia aЉissima Шyrica Komarek (cf. de BEAUCHAMP 1932)
et, au dire des indigenes, des Protees, avec de petits Poissons appele.c1
,,Gaovica" (Paraphoxinus).
ВАВА

PECJ.NA

Situee а la lisiere S. du village de Cvaljina, а 1 k 500 au N. с1с•
Zavala, opstina de Popovo Polje, srez de LjuЬinje. - Aititud<:':
250 m. - Roche: calcaire. - Date: 11 aout· 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Orthopteres, Colleщboles,
Diplopodes, Decapodes, Isopodes Amphipodes, Copepodes, Opilions,
Oligochetes, Polychetes.
L'entree est dans une friche rocheuse et brousailleuse en соп,,
trebas de la voie ierree de Sarajevo а Dubrovnik. Un large vestiЬt.1Jr
long d'une dizaine de metres descend а une galerie subhorizonta]e,
longue d'une cinquantaine de metres, tres humide, presentant vег.'Ј
son milieu des stalactites et des flaques d'eau а fond vaseux (tempcщ
rature de l'eau: 12° 5), et aboutissant а un lac profond, infranchis*
sаЫе. Des Oligochetes (Alloioboplioгa cbloтotica Sav.) et des С<,,.
leopteres (Neotтechus dalmati11us l\/ЈШ., N. Noesskei Meixne1·i Ј.
Mull., Antisp/1,odтus cavicola modestus Schauf.) sont sous les рiепе:;
de la region semi-eclairee 1); sur les parois se tiennent des Opilioнв
(Neiima Tтogiogytes Roevv). Dans une des flaques, un Protee aurail:
ete capture quelques jours auparavant; le lac est hablte par c!('S
Decapodes (Tтogiocaтis Schmidti hercegovinensis ВаЬiс), des Ап~•
phipndes (Nipliargus baicanicus Abs.), des Copepodes (Acanthocy,
cl.op~ venustus trogiophiius Kiefer et Diacyclops Tantaius KieJ'<'J'
n. sp.); sur les parois rocheuses, humides, voisines d.u lac, sont. fix(,r,
des tubes isoles de Marifugia cavatica Abs. et Hrabe; sur la vшю
molle emergee errent des Isopodes (nombreux Aipioniscus [Пiугi.о•
riethes] Heгoidi Verh.) et des Diplopodes.
1
) К. Absolon, Coleopt. R1indschau, Wien, 4, 1915, р. 132-151, а
le Staphilinide Falagria (Anaulacaspis) thoracica Cuгtis dans la ВаЬа
du Popovo Polje. De quelle gгotte s'agit-il?
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Situee а 500 m. а l'E. de la gare de Zavala, а quelques metres
la. voie ferree de Sarajevo а Dubrovnik, opstina du Popovo Polje,
IO"(•z de LjuЬinje. Altitude: 250. - Date: 10 et 12 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Orthopteres, Diploures, Col!щ11boles, Diplopodes, Decapodes, Isopodes, Amphipodes, CopepoAcariens, Araneides, Opilions.
М. S. RADOVANOVIC (1929) а decrit longuement cette cavtsme qui est une des plus grandes d'Europe et, du point, de vue
f1ншique, sans doute la plus interessante du monde. Le souterrain,
iloпt l'entree est indiquee sur la carte militaire au 100.ооое, feuille
Dubrovnik, doit son nom а l'existence, pres de l'entree, d'un tres
11 \oient courant d'air qui en ete souffle vers l'exterieur. La grotte
pг{·sente deux systemes de galeries: un superieur (Gornja Vjetгe11ka) et un inferieur (Donja Vjetrenica), paгtant du 1-er а 220 m.
l'entree.
Dans un des lacs de la grotte superieure (temperature 11 ° 25),
Ш\ specimen femelle du Spheromide Monolistтa (Pseudomonolistra)
l11.1 1тegovinensis Abs. (Hubault emend). portant son commensal, 1'0~tntcode Sphaeromicola Stammeri Klie, marche lentement sur un rorecouvert de vase, sous 30 cm. d'eau; dans ces lacs nous avons
t1·1шve aussi divers Amphipodes: Typhlogammarus Mrazeki hercego-.
1.itr1ensis Karaman, Niphargus balcanicus Absolon, N. orcinus vjetтe
iikensis Karaman, Hadzia fragilis Karaman, avec les Copepodes
llcanthocyclops venustus tтoglophilus Kiefer, Diacyclops Karamani
Юi-i'er et D. Tantalus Kiefer n. sp.; sous les pierres et dans les fissuгes
1lћ··: parois sont des Coleopteres (N eotrechus dalmatinus МШ.
t'1 Antroherpon ApfeЉecki Ј. Mйll.), des Collemboles, des Diploнгes (Plusiocampa f Stygiocampa] Remyi Conde n. sp.), tous
Insectes etant attires par des pieges а fгomage; sur les
errent des Dipteres, notamment Neosciш·a uncinata Lenilt'Гsclorf n. sp., des Opilions (Nelima
trogiodytes Roew.); 3
1tpi'·eimens du Bathysciine Hadesia VasiceV,;i Ј. Mull. se deplacent
une eminence stalagmitique voisine de gours remplis d'eau а
1" С; l'eminence est arrosee copieusement par l'eau-tombant du
i,lafond; temperature de l'air: 11 °5; plus loin, en un endroit ou
l'aJr а encore cette temperature, d'alitгes Hadesia se deplacent,
activement, а la surface d'un enduit stalagmitique subvertical,
laquel1e ruisselle une epaisse pellicule d'eau (REMY, 1940).
Soнs les pierres se tiennent des Tricho11iscides: nombreux Aipi1mf.щ1,s (Illyrionethes) Н e1·olcli Verh. et un 'Гтiclioniscus (ChalicoM atulici Veгh., celui-ci c1ans la "Donja Vjetrenica".
1)ans les lacs ou mares de la D. Vjetre11ica (temperature de
: 11 ° 75) ont ete peches des Niphargides, notamment Niphargus
t,нkanicus, 2 specimens, etudies par :P'AGE (1937), du Decapode
1
ћ·щ7locaris Schmidti heтcegovinensis ВаЬiс, des Copepodes (Diaf'JJelops Karamani Kiefer, D. Tantalus Kiefer); dans un ruisselet
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coulant entre deux de ces lacs, des Monolistra (Pseudomonolistra.)
hercegoviniensis, porteurs de Shpaeromicola Stamme1·i, se depla~
cent lentement sur les galets du fond, sous quelques centimeti·es
d'eau tres propre; l'un de ces Spheromides est sorti du ruisselet et
se promene sur la berge argileuse, humide, а 1 cm. de l'eau; sous
les pierres immergees s'abritent des Niphargides.
Dans un lac de la grotte inferieure, le Donje Jezero, vit Ђ·o
giomysis vjetrenicensis Stammer, que nous n'avons pas rencontrc.
BJELUSNICA PECINA

Situee а 300 m. au S. О. de la gare de Zavala (voie ferree dc
Sarajevo а Dubrovnik), opstina du Popovo Polje, srez de Ljublnjc.
- Altitude: 300 m. - Date: 10 et 11 aout 1936.
Materiaux: Dipteres, Orthopteres, Collemboles, Chilopodes, I)iw
plopodes, Isopodes, Amphipodes, Araneides, Opilions, Chernete11
l\1ollusques, Hirudinees. Une galerie coudee а angle droit, longue d'une cinquantaiшi
de metres, large de 2 а 3 m., haute de 1 m 50, aux parois incrustec11
en cle nombreux endroits, mouillees presque partout, possede quc1·*
ques petites cuvettes а fond de vase et de cailloux, creusees daшi
un enduit stalagmitique et renfermant de l'eau а 12° 25.
Ces cuvettes sont habltees par des Aselles (AseLlus [РrоаsеПия/
Hussoni curvifrons Remy n. var.) et des Hirudinees (Herpobdell(i
[Dina] Absoloni Joh.); celles-ci, Ьien que l'obscurite soit totale, s011!.
cachees sous les pierres ou sur la face inferieure des corniches qщ,
forme le bord des bassins.
Sur les parois tres humides ou sur les sol pres des cuvettes d'eatJ
se deplacent des Isopodes: Alpioniscus [Шyrionethes] Heroldi Ve1·]1,
et Trichoniscus (Chaliconiscus) Matulici Verh.; pres d'eux, des Glo+
merides apigmentes broutent des bouts de bois pourris; leur conterщ
intestinal est visiЫe а travers les parois du: corps; sous des pierr'(Чi
de la zone semi-obscure sont des Coleopteres (Speonesiotes [S.] т1Ф
тentinus latitarsis Apf., S. [S.] Schwitzeri Jeannel n. sp., Neotreclи111
sutumlis otiosus МШ., Antisphodrus cavicola modestus Schauf.) et
un Chernete. Sous une pierre du fond, un Chilopode nouveau: Ро/11•
bothrus (Mesobothrus) Ieostygis stygisleo Verh. n. ssp. Au fond de 111
gгotte: tempeгature de l'air: 12°50; de l'eau: 12°25.
KALI PECINA

Situee sur le sentier de Grepci (Herzegovine) а Osojnik (Ла\,,
matie), а¾ d'heure au S. О. de Grepci, а¼ d'heure а l'E. du som111i;t
de l'Ogradjenik, Zahumska opstina, (chef-lieu Poljice), srez de 'ћт·
Ьinje. ALtitude: 450 m. - Date: 28 aout 1936.

Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Collemboles, Diplopodes,
netes, Olligochetes.
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Apres avoir traverse un vestiЬule semi-eclaire, concretionne
pi·esque partout, Jong de 70 m., large de 30 m., haut de 4 а 8 ni.,
щ1vert а l'exterieur par un orifice large de 30 m., haut de 3 in., on
t·нcalade une colline d'eboulis et de depбts stalagmitiques haute d'une
!'!lzaine de metres, eclaire en son sommet par une, petite ouverture
percee dans le plafond; un depot noiratre, epais de 10-20 cm., de ,
matieres organiques recouvre la colline а l'aplomb de cet orifice.
t1 dela du monticule, on penetre dans une salle longue de 80 m.,
lш·ge de 30 m., haute de 6-8 m., couverte partout d'un enduit calt•нiгe, avec stalactites, stalagmites, colonnes ... Les suintements sont
t'НJ·cs dans toute la grotte.
Dans le vestiЬule, 2 N eotrechus suturalis otiosus ОЬ., des CollN11boles, Diplopodes et Lumbricides; sur la colline, un Chernete;
fond de la salle, 1 male et 1 femelle d'ApfelЬeckia Lendenfeldi
; des Dipteres, parmi lesquels des Neosciara fenest1·alis Zett.,
iiш1t sur toute l'etendue du souterrain.
GRABOVICA PECINA

/
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1
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Situee а ¼ d'heure au N. de la Kali pecina, Zahumska opstina,
de Treblnje. - Altitude: 450 m. env. - Date: 28 аойt 1936.
Mate1·iaux: Coleopteres, Orthopteres, Collemboles, Cbllopodes
Plplopodes, Isopodes, Aranneides. Petite grotte seche hebergeant notamment Neotrechus suturaot;iosus ОЬ. et Titanethes (Cyphonetes) heгzegowinensis Verh.
DJURKOVINA PECINA

Situee а ¼ d'heure au N. О. de la gendarmerie de Grepci, Zaopstina, srez de Treblnje. - Altitude: 520 m. - Date: 27
1936.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Orthqpteres, Collemboles, ChiDiplopodes, Isopodes, Araneides, Scorpions, Mollusques. Т,а Djurkovica est la caverne la plus proche de la gendarmerie
depuis quelques annees) de Grepci; се doit etre celle qui а
нрреlее par divers auteurs "Gгotte de la Gendarmerie de Grep, :шcune grotte n'est connue sous cette derniere denomination а
et dans la region.
Par un orifice de 1 m. sur 3 de diametre, situe dans paturage
lнщ1ssailles, on penetre dans une galerie en pente descendante,
de 120 m. environ, sur 4 а 8 m. de large et de 1 а 6 m. de
!, couverte d'un ciment stalagmitique presque partout, у compris
qui n'est forme de terre qu'aux deux extremites: а l'entree,
noire portant quelques pierres; au fond, argile rouge gluante
ш,нcments de Mammiferes. Quelques legers suintements sur les
de la seconde moitie.
Temperature de l'air а 40 m. de l'entree: 14° С.
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La presque totalite des recoltes ont ete faites sur les 30 рrещ
miers metres: Coleopteres (Speonesiotes [S.] narentinus Iatitarsi11
Apf.), Collemboles, Myriapodes, Isopodes (Trichoniscus [ Chaliconis~
cus] Matulici Verh. et Cyphonisce1Пus herzegowinensis Verh.) etc,;
au dela n'ont ete rencontres que des Collemboles ~t des Araignecs,
MRCINE PECINA

Situee а 20 minutes au S. de Grepci, Zahumska opstina, srez <lo
Treblnje. - Altitude: 420 m. - Date: 28 aout 1936.
Materiaux: Isopodes. Un orifice large de 10 m., haut de 2 m., situe au bord d'нщ~
doline, donne acces а un entonnoir large de 30~40 m., au foщl
duquel on descend en s'aidant des encoches de la paroi, dont la репtо
est tres forte. Quelques petites flaques а fond cimente. Des TricћlN
niscides (Titanethes [Cyphonetes] herzegowinensis Verh.) errent sщ·
le roc humide.
· POGANJACA PECINA

Situee а 500 m. а l'E. de Grepci, Zahumska opstina, srez
Treblnje. - Altitude: 400 m. __:_ Date: 27 aout 1936.
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Dipteres, Diploures, Collem,
boles, Chilopodes, Diplopodes, Isopodes, Araneides, Opilions, Cherлi'-,,
tes, Amphipodes, Oligochetes. La grotte s'ouvтe а 15 m. а droite du sentier de Grepci а Vlaka,
au fond d'un petit ravin. On descend dans un puits profond de 10 т.,
large de 8 m., en s'aggripant анх encoches d'une r~gion oЫique, сон,
verte de terre et d'eboulis; sous les pierres vivent des ColeopteгNJ
(parmi lesquels des Antisphodrus cavicola modestus Schauf.), С1(\'*
Chilopodes (LithoЬius [ArchilithoЬius] erythrocephalus Koch. typ. (1\
ssp. cerЪeri Verh., celle-ci nouvelle), des Chernetes, des Araignees;
sur le fond sont accumulees des fientes de Pigeons et aussi des pi<~1···
res et de la terre, entrainees par les eaux de ruissellement venant cl11
ravin; 1а abondent des Antisphodrus et des Isopodes (Alpioniscн,~
[IПyrionethes] Heroldi Verh., Trichoniscus [Chaliconiscus] Ма/11 1
Iici Verh.); sur les parois se tiennent des Opilions (Nelima t1·oglo<ly,,
tes Roew.)
Du fond du puits, а gauche, part une galerie subhorizonta1(•,
longue de 30 m. environ., large de 1 m. а 1 m. 50, tres humide, lav{•p
par l'eau qui у а depose des brindills sous lesquelles vivent Antisplю
drus, Collemboles, Myriapodes, etc. La temperature de l'air у
de 14 °. Cette galerie condu i t а un second pui ts, profond de 1 О 111 1
large de 20 m. eviron., а parois subverticales, presentant des asp(,,
rites qui peгmettent 1а descente sans agres. Au fond de се deuxi<'mн:i
puits se trouvent trois cuvettes d'eau а la temperature de 12° 5;
ete, des indigenes, generalement des femmes, vinnent у rempЉ· 1!11
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petits tonneaux, portes adroitement sur le dos. D'apr.es le kmet de
(}repci, qui nous sert de guide, ces mares hebergent parfois des
,,Sangsues Ыanches", (sans doute Herpobdella [Dina] Absoloni Jol1.)
et de "grands Crustaces biancs"; ces animaux manquaient lors de Ја
visite; il n'a pas ete peche d'organismes planctoniques; deux des
шares hebergent des Asellus (Proasellus) anophtalmus longisetus
Hemy n. var. et de petits Niphargides; dans l'une d'elles, une petite
cuvette а fond de gravier, des Isopodes terrestres marchent avec
\)eaucoup d'aisance parmi les Aselles sous quelques centimetres d'eau,
1aпdis que les Niphargides restent Ыottis dans le gravier.
Au fond du deuxieme puits s'ouvre uпе fente etroite par laquelle
011 aperf;Oit Ul1 petit }ас OU aucun animal n'a ete rencontre.
REZNICA PECINA
1'

Situee а 10 minutes au S. Е. de Grepci, а 30 m. а droite .du
cl1emin qui unit cette localite а Slavogostici, Zahumska opstiпa, srez
(!е Treblпje. Altitude: 420 m. - Date: 28 aout 1936.
Materiaux: Coleopteres, Orthopteres, Collemboles, Chilopodes,
J)iplopodes, Isopod:es, Araneides, Oligochetes, un Тurbellarie. АЫmе large de 3-4 metres, profond d'une quarantaine de me11·es, dans lequel on penetre par un orifice de 1 m 50 de diametгe,
r,Нне а fond d'un entonnoir. On desceпdi en se retenant aux asperiU·s d'une рагоi гocheuse fortement oblique, lavee par l'eau de ruistюllement qui penetre lors des grandes pluies et par l'eau d'infiltralion qui tombe du plafond (се qui se produit en quelques endroits
!oi's de la visite); jusqu'a 25 m. de l'entree, des eboulis de petits mo1•.llons reposent sur de la terre; sous ces pierres vivent des Coleopteн•s, surtout Neot?·echus suturalis otiosus ОЬ. et des Chilopodes (Polylюthrus [Mesobothrus] leostygis Verh.); l'une d'elles, situee .а 15 m.
tЈн dehors, abrite une Planaire terrestre: Rhync]iodemus Attemsi
Beпdl. Un peu plus bas, quelques cuvettes creusees dans le roc helюгgent des Asellus (Proasellus) Hussoni Remy n. sp. dont dенх
coнples en copulation (temperature de l'eau: 12°75).
Au fond du pнits, ou la temperature de l'air est de 14°, s'est
11ccumulee de la terre noire, craquelee, entremelee de brindilles qui
::,шt broutees par des Glomeridiens; deux de ceux-ci sont pigmeпtes,
l1•s autres sont Ыancs; tous ont le meme mode de vie. Sur les parois,
ч11i sont humides sur toute l'ete:ridue du souterrain, vivent des
/)o1,ichopoda et des Isopodes, des Trichoniscus (Chaliconiscus) Ма111 li.ci Verh.; uп Dolichopode est sur des excrements humains depodepuis tres peu de temps а 25 m. de l'entree.
Slatina Voda, rheocreпe saumatre, а foпd caillouteux, jaillissant
l km 500 au S. О. d'Igalo, eпtre la voie ferree de Dubrovnik а
1!и·cegnovi et la rive droite de la riviere Sutoriпa, qui se jette а
!ШО m, de la dans les Boнches de Kotor, Primorska opstina (chef-lieн
1~·
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Svercuge), srez de TreЬinje, Herzegovine; altitude О m. 50; temperature 15° С; 1-er septembre 1936. Cette source heberge des Isopodes
(Јае1·а itaLica Kesselyak).
DALMATIE
SOURCE DE L'OMBLA

Situee а Komalac а 4 km 500 au N. N. Е. de Dubrovnik, opstina
et srez de се nom. - Altitude: 1-2 m. - Date: 30 aout 1936.
Materiaux: Isopodes, Amphipodes, Mollusques, Polychetes, Turbellaries. L'eau j1aillit en plusieurs points groupes sur un petit espace
entre les villages de Komolac et de Rozat, au pied de Golubov Kamen, crete rocheuse denudee, haute de 421 m., qui tombe presque
а pic vers le S.; elle provient de la TreЬisnjica (LAZIC 1926), don.t
le lit est а 11 km. au N.; il у'а une source principale vauclusienne
et de petites sources secondaires; une partie de l'eau est detournee
vers une usine de la rive gauche par un barrage situe а une vingtaine
de metres des resurgences; un peu en aval du barrage, l'eau forme
une riviere fort importante: l'OmЫa - Dubrovacka Rijeka, veritaЫe
bras de mer long 5 km 500, large de 200 а 300 m., qui se jette dans
l'Adriatique а 4 km au N. О. du' Vieux Dubrovnik; а partir de
quelques metres du barrage, l'eau est saumatre.
А la source principale, des Gastropodes sont sous les pierres; tout
pres de la rive droite de la riviere, а quelques metres en aval dt.1
barrage, se trouve un puits profond de О m 80, large d'un metre, dont
les parois sont formees de moellons; le fond de се trou est un peu
au-dessus du niveau de l'eau de la riviere; il est couvert de cailloux
et de sаЫе, et est traverse par un ruisselet d'eau courante tout а
fait douce (temperature de 16° 25 С) qui tombe d.ans l'OmЫa; sur
les cailloux du fond et dans des mousses qui sont fixees aux pierres
des parois et qui flottent dans l'eau vivent des Aselles apigmentes
et aveugles (AseПus [РтоаsеПиs] anophtalmus 1·hausinus Remy n.
var.) et des Niphargides jaune abricot; dans le sаЫе se troven1
quelques debris de tubes de Ma1·ifugia cavatica Abs. et Hrabe.
Nous юrons encore visite les sources suivantes, situees pres dн
littoral adriatique (Bouches de Kotor); aucllne ne renfermait de
trogloЬies:

V1·elo Bostanj, fontaine puЬlique а Suscepan, opstina d'Нerceg
novi, Bokokotorski srez (chef-lieu Hercegnovi); altitude: 280 m.; teш
perature: 17° С; ler septembre 1936. Gammarides, Gastropodes,
TuЬificides.

N ova Voda, fontaine puЬlique а Trebesin, opstina d'Нercegnovi;
altitude 300 m.; temperature 15° С; 1-er septembre 1936. Gammarides, Gastropodes.
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Izvor Sopot, а 1 km а 1'0 de Risan, opstina de се nom, Boko1,otorski srez; altitude 60 m. Pendant la mauvaise saison, се point
1l'eau, dont l'emplacement est indique sur la carte militaire au
! оо.ооое, est une source vauclusienne qui sort en cascade d'une grotte
r<'ouvrant а droite de la route d'Hercegnovi а Risan; l'eau passe sous
11• pont de la route puis se precipite en cascade dans la mer; lors de la
v\зite (2 septembre 1936), la caverne, qui est une galerie tres spat'leuse а sol vallonne, couvert de gros moellons polis, est а sec
Jш;qu'a 50 m. l'entree; la se trouvent quelques gours azo'iques et
он lac inaccessiЫe, au fond d'un grand puits. Des Collemboles sont
!'10l1S les pierres.
Vrelo Trojica а 2 km 500 а vol d'oiseau au S. de Kotor, sur
!t• bord gauche de la route de Kotor а Cetinje; altitude 228 m.; 3
t1Pp1;embre 1936. Sangsues: HerpobdeПa (Dina) lineata О. F. Miiller.
CRNA GORA
OBODSKA PECINA

8 k. а vol d'oiseau au S. Е. de Cetinje, pres de Rijeka
srez de Cetinje. - Altitude: 100 m. - Date: 4 seplt1111bre 1936.
Materiaux: Amphipodes, Mollusques, Turbellaries, Spongiaires.
L'emplacement de la caverne est figure sur la carte militaire au
оо.ооое, feuille de Cetinje. Pendant la saison pluvieuse, il sort du
tioнterrain une riviere importante qui se jette dans le lac de Scutari,
1lont les diverticules les plu.s occidentaux sont а qu.elques kilometres
1i1• la; lors de la visite, la region anterieure, tres spacieuse, de 1а
IJ,l'l>t;te est а sec et l'eau n'apparait dans le lit de la riviere qu'a 300 m.
1;11,нlcment de l'orifice de la caverne; elle sort en de multiples points
рнпni les alluvions, а la temperature de 12° 75 а 13 С. А quelques
iЉшines de metres en aval, elle est deja assez abondante pour faire
tщ1гner des moulins.
Sous les pierres vivent Amphipodes, Gastropodes, Turbellaries
(11ombreux Dendrocoelum
[Neodendrocoelumj Nausicaae
О.
f{t•!1midt, С1·еп0Ьiа montenigrina Mrazek, Еирlапш·iа lugubris О.
t\P}\lnidt.).
Voda Radujevina, sur le versant N. Е. de la colline Кара, а la
d'un taillis de Hetres, а 25 m. de l'endroit ou un sentier qui
w111ate la grande route de Kotor а Cetinje entre Dugii-Do et Cekanje
ћ'Joint la piste de Njegosi (= Njegusi) а Cetinje via Savnik. C'est
cctte station, qui est а 1220 m. d'altitude, que MRAZEK (1913)
cl{:couvert deux Vers trogloЬies apigmentees et aveugles: le TurbelCrenoЬia anophthalma Mrazek et la Sangsue Heтpobdella
(IЉщ) Absoloni Joh. Lors de notre passage, le 3 septembre 1936, le
(un trou long de 1 m., large de О m 30, profond de О m 15
О 111 25, creuse u.ans le calcaire), est completement а sec; un indiSituee
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gene affirme qu'il en est ainsi chaque annee, de la fin juillet
mi-septembre.

а

la

ANCIEN SANDJAK DE NOVI PAZAR
PECINA SANS NOM

Situee а 200 m. au S. de Gornja Rudnica,1) opstina de Gotovusa, srez de Pljevlja. - Aititude: 1150 m. - Roche: calcaires triasiques. - Date: 22 juillet 1933.
Materiaux: Pigeons, Dipteres, Mollusques. Cette .caverne est un enton11oir humide, semi-eclaire qui
,;'ouvre au fond d'une doline par un orifice large de 15 m., haut de
6 m. епv. Le fo11d, qui est en contre-bas de l'entree, se continue
par un boyau bas, tres etroit; lors des fortes pluies, l'eau collectee
par la doline s'engouffre dans le souterrai11; sur le sol il у а des
tas d'alluvions (boue semi-consistante), des coquilles vides d'Нelici
des et de Clausilies, des fie11tes fraiches de Pigeon; des brindilles
apportees par l'eau sont accrochees aux parois jusqu'a 2 m 50 de
hauteur.
FRANJOVA PECINA
(Fig, 1)

Situee а 500 m. au S.E. de Gornja Rudnica, opstina de Gotovusa, srez de Pljevlja. - Altitude: 1150 m. - Roche: calcaires tri-·
asiques. - Date: 22 juillet 1933.
Materiaux: Dipteres, Trichopteres, Araneides. C'est une grotte-glaciere appartena11t а la categorie que Ј. CVI"'
ЛС appelle glaciere еп forme d'ocapinas, c'est-a-dire en forme clP
petites grottes; son entree est un peu au-dessus du fond d'une do~
line denudee, au pied d'une falaise haute de 6 а 8 m., q_ui forme uri<•
des parois de l'entonnoir; elle est exposee а l'E.S.E. Apres etrt
descendu de 3 m. par une rampe large de 4 m dont le fond ек!.
forme de cailloux assez secs, on penetre dans une salle semi-eclaircie,
longue d'une trentaine de metres, large de 6 а 8 m., haute de 4 Л
6 m.; on descend ensuite une marche de 1 m et l'on traverse ш1
boyau long de q_uelques metres, large de 1 m., pour aЬoumr а щю
chambre longue de 30 m. environ, large de 8 m., haute de 2 а 5 т,
qui s'enfonce vers le sud. А partir de quelques metres de l'entI·<·t'
jusqu'a quelques metres du fond de la grotte, le sol est recouvl!t't
1

1
) Се hameau, orthographie Rudnice sur la carte
feuille de Pljevlja, est а 3 km 500 au N. de Pljevlja.
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Ьoulettes

de glace (grelons ?) de la grosseur d'une noisette, serles unes contre les autres meme en surface, et enduites de
lюue; dans la 2-е chamЬre, ces boules forment un amoncellement
1J.xial qui, en certains endroits, atteint une hauteur de 1 m.; cet
шпoncellement est separe des parois verticales de la caverne par
iШ etroit fosse renfermant de la vase noire et gulante; il est recou\leгt lui-meme par une couche de limon а la surface duquel germent
graines apportees du dehors. Pendant les fortes pluies, en effet,
1111 ruisseau temporaire penetre dans la grotte et у entraine des
P"('S
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Fig. I. Fгanjova pecina. Suг les coupes х х' et у у', l'echelle des
hauteuгs est ехаgегее.
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t!Nгitus varies (vase, ossements, feuilles mortes, branches d'arbres,
1}1.е.) qu'on peut trouver sur les parois laterales jusqu'a une hauteur
111: 1 m 80 а partir du fond des fosses. La glace est exploitee par les
Jшysans en ete. L'air est calme; dans la 2е chambre, sa temperature

,чit

de 3° 75 а О m 25 de la glace, de 4° 25 а 1 m. de celle-ci.
Sur les parois laterales, qui sont couvertes d'un enduit stalagmillчнe bombl, tres peu fissure, portant des gouttes d'eau de condenftнHon, se trouvent des Dipteres, excessivement abondants pres de
ћ•xtremite profonde du souterrain; а О m 50 de la glace quelques
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.T11ichopteres (Micropteima nycteroЬia Мас Lachl., М. testacea GmeJ.,
Stenophylax permistus Мас Lachl., S. speluncarum Мас Lachl., S,
viЬex Curt.) et quelques Araignees.
BEZDAN

Situee а 1 km. 5 au N. Е. de Pljevlja, opstina et srez de се nom,
,-Altitude: 850 m. - Roche: calcaires triasiques. - Date: 20 juiIФ
.let 1933.
Materiaux: Amphipodes, Tшbellaries. - - - Puits naturel vertical, creuse dans le flaric d'une falaise ro··
cheuse, pres de la base de celle-ci; il est large de 4 а 6 m., proforнJ
de 6 m. env. jusqu'au niveau de l'еан
qui, au dire d'un ingenieur de Pljevlja,
а une profondeur de 32 m.; de l'еан
sourd en abondance un peu en aval сlн
puits dans le fond d'une vaste cuveHt1
epigee, peu profonde, caillouteuse, d'o1)
О
IOm elle s'echappe en une petite riviere, la
Breznica, qui se jette dans la Ceotiпa
tout pres de Pljevlja. L'emplacement dн
goцffre est marqцe sцr la carte militaiн·
au 100.ооое.
Soцs les pierres et dans le gravieг
de la cuvette epigee (temperaцtre · cl(•
l'еац: 9° 5), de nombreux Niphargн.'I
roses, des Gammares et des Euplanaтia
gonocephala Duges.
PECINA NA GOLUBINJU KOD
PLJEVALJA

Situee pres dц sommet de la со]¼
line Golublnje, а 2 km. au N. Е. dc,
Pljevlja, opstina d'Otilovici, srez с!о
Pljevlja. - Altitude: 1060 m. eviroп,
Fig. 2. Pecina na Golublnju Roche: calcaires triasiques. - Dat,e:
kod Plevalja
20 .juillet 1933.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Trichopteres, Collemboles, Isoq
podes, Acariens, Araneides, Oligochetes. Cette grotte, encore appelee "Gradina pecina", est une galeгirt
longue d'une cinquantaine de metres, large de 1 а 3 m. Sur les 20
premiers metres, le sol est couvert de guano sec de Pigeon; au dela,
il est legerement humide; dans un~ petite chambre а une trentaiвe
de metres de l'entree, sous des pierres reposant sur des alluvioшi
noirs, se trouvent des Vers de terre (Bimastus tenuis Eisen) et
quelques Collemboles; plus loin, sur le sol, un Mesoniscus alpicola
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gv·aniger Frivaldsky, des Gastropodes (Zonites [Paraegopis] mauritii
WPst.), et, sur les parois legerement humides, des Dipteres (Neosl'lttтa setigera Winn.), des Phryganes (Micopterna nycteroЬia Мас
t.,1н:Ы., Stenophylax permistus Мас Lachl. et S. speluncarum Мас
l,itehl.), 2 Tiques (Ixodes [Eschatocephalus] vespertilionis С. L.
!(oel1 male) et des Araignees (A?·aneus circe Aud. femelle, Stalita? felШ'1Ie).

SUVI BEZDAN
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Situee pres de la grotte precedente au sommet de la colline
opstina d'Otilovici, srez de Pljevlja. Altitude: 1060 m. l{oclie: calcaires triasiques. - Date: 20 juillet 1933.
Materiaux: larves de Coleopteres, Dipteres. Се souterrain est une galerie seche-(Suvi bezdan signifie аЫmе
semi-obscure, coudee а angle qгoit, longue d'une quinzaine
1netres, а laquelle on accede facilement par un puits profond
1ћmviron 8 m. Sur les parois se tiennent des Sciarides (Neosciara
i1t1Љla Winn.)

(]olнЬinje,

1а

ROBOVICA PECINA
(Fig. 3)
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Situee а 20 m. de la rive gauche de la riviere Ceotina, pres de
6 km. аµ S. Е. de Pljevljia, opstina d'Ilino Brdo, srez de
Jt}j(·vlja. - Altitude: 800 m. - Roche: calcaires triasiques. - Date:
Ј!1 ј11Шеt 1933.
ttнblt:lja,

J]-

d(•
d(i
:ш.

Јс;

Fig. 3. Robovica pecina

Materiaux: Dipteres, Collemboles, Isopodes, Araneides. un large vestiЬule long de 10 m., qui s'ouvre dans des
а 5 m. au-dessus de la Ceotina, on accede а un Ьоуан
etroit, long d'une vingtaine de metres, entierement coud'un ciment stalagmitique non fissure, sec; се couloir est conlui-meme par une fissure inaccesiЫe. Sur les parois, de jeunes
Meta (cf. Mena.rdi Latr. et Nesticus cellulanus Cl.; а
des Trichoniscus (Chaliconiscus) Matulici Verh.

г,у:-~-=------------------------------------
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ZAKROK PECINA

Situee pres du sommet d'une falaise dominant la rive gaucrш
de la Ceotina, а 1100 m. au S. Е. de la Robovica pecina, opstiпa
d'Ilino Brdo, srez de Pljevlja. - Aititude: 900 m. - Roche: саЈ-,
caires triasiques. - . Date: 25 juillet 1933.
Materiaux: Dipteres. Il s'agit d'un couloir eclaire, long de 25 m., ouvert а chaqШ\
bout; а terre, des fientes de Chauves-Souris et de Pigeons.
D'apres les indigenes il у а, а 1 km. au S. Е. de се souterrain,
pres de la rive gauche de la Ceotina, une grotte lo11gue de 30 r:11,
environ: la Muminova pecina, du plafond de laquelle tombe de l'еан,
D'apres les habltants de Gornja Rudnica, il у а u11e grotto.w
glaciere, Ledenica pecina, dans l'opstina de Bucje, srez de РrЉој;
се serait un puits profond, dans lequel les paysans descendent А
l'aide de cordes, fixees а deux pieces de bois.
Au dire d'indigenes, un аЫmе vertical, qui serait profond cl1,
300 m., le Zvecan Bezdan, s'ouvre sur le versant sud du moнt
Brlozi, а 2 km 500 au N. Е. de Gornja Rudnica.
La source de la Sveta Trojica est un peu en amont du morщ,,
stere de се nom, а.1500 m. au N. de Pljevlja; altitude: 900 m.; tcm"
perature: 10° 25.
L'eau sourd dans le gravier du lit d'un petit ruisseau tempo"
raire; sous les pierres vivent des Gammares et des CrenoЪia топtа%
nigrina Mrazek (31 juillet 1933).
Vrelo Doganje est une source froide а fond caillouteux, sittн~Q
sur la rive gauche de la Ceotina, а 1 km. du centre de Plj[evlja; аЩ,,
tude: 750 m. ВотЬiпа variegat_a L., Hemipteres, Gammares, Gasteo,,
podes, Sangsues (Haemopis sanguisuga L. et Herpobdella octoculattt
L.), Hemipteres, (Notonecta glauca hybrida Poisson, Corixa affink/
affinis Leach, С. punctata Illig) (30 juillet 1933).
Dans la source vauclusienne de la Jugostica (altitude 980
temperature: 10° 25), situee au fond d'un cirque, а 4 km. au N.
de Pljevlja, et captee en partie pour alimenter cette ville, viv<щt
des Gammares et des Iiirudinees (Haemopis sanguisuga L. et Њ 1 1"1
pobdelles) (27 jullet 1933).
Deux sources limnocrenes froides pres de Mrzovici (4 km. 1Щ
S. Е. de Pljevlja, altitude 775 m) ont ete visitee le 25 jullet HJ:J:!i
1 с' Studenac, temperature: 10° 25, heberge des Amphipodes, Нi1·11,,
dinees (Glossiphonia heteroclita L., Herpobdella octoculata Meyaff
Вl.), des Hemipteres (Notonecta glauca glauca L. et Corixa affinti
affinis Leach); 2° Vrelo, а 500 m. en amont de la precedente, teшp(w,,
rature: 11 °, avec Glossiphonia complanata L., Haemopis sanguisщџi
L., Herpobdella octoculata l,.
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BJELOSEV АСКА PECINA
(Fig. 4)
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800 m. au N. du km. 142 de la route de Pljevlja а
Aititude: 1230 m.
Н.осhе: calcaires triasiques. Date: 27, 28, et 29 juillet 1933.
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Dipteres, Lepidopteres, Orilюp1:eres, Collemboles, Acariens, Araneides. I,a grotte est а une dizaine de km. de Pljievlja, sur le plateau
~iiтstique de Bj:elosevac, criЫe de dolines et couvert de brousailles,
tl611evriers, Pins, Epiceas, repaire des brigands qui, jusque vers
t!l;Щ coupaient la route de Prijepolje. On у accede par 3 ouvertures

Situee

а

#11·!jcpolje, opstina de Zvijezd, srez de Milesevo. -

щ.

tc~

na""
Fig. 4. Bjelosevacka pecina.

1·esultant de l'effondrement du plafond d'une galerie subrectiS. de ces ouvertures, la galerie est seche·,
m., large de 1 а 2 m., haute de 1 а 1 m 50;
iA vivent, en lumiere diffuse, des Dipteres, des Papillons (Triphosa
,fti!Jil;ata L., Vanessa io L.), de nombreuses Sauterelles (Troglophilus
imniicauda Chop. n. sp.); au N. des ouvertures, la galerie, large de
t\ 5 m., haute de 4 а 6 m., descend sur une longueur d'une soixande metres; elle est encombree d'eboulis puis, а partir d'un
iJ haut de 3 а 4 m., le sol est couvert de guano de Pigeons ou
JIШ1t1ent Staphylins et Collemboles; quelques metres apres le seuil
1Jt1tache un boyau bas, haЬite par q1.1elques Pigeons et couvert
epaisse couche de gauno de ces Oiseaux; се boyau rejoint la
principale un peu plus loin, en Z. De се point, ou la tempei·нt11тe de l'air est de 10° 5, partent 2 galeries: 1 ° une galerie А,
de 2-3 m., haute de 2 а 6 m., dans laquelle on entre par
cl1atiere puis par une fente; elle s'enfonce vers le N. N. О.,, sur
1ongueur de 25 m. environ, en s'elevant de 3-4 m.; elle est
*"!\lit\гement incrustee et presente bornes, draperies, cascades, etc;
lc sol, quelques pierres et morceaux de bois pourri; 2° une gaB, s'enfon<;ant vers le S., longue de 35 m. environ, d'abord
te (0,5 а 3 m) puis elargie dans sa region profonde; elle est
totalement de belles incrustations: colonnes, draperies, tres
iiшнЬгeuses bornes, stalactites; quelques rares suintements.
li}{Ш', orientee N. S.; au
}югizontale, longue de 10
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Au carrefour Z, sous les pierres et pieces de bois pourri, S!!
tienent des Bathysciines (P1·oleonhardella (Р.) Remyi Jeannel n. sp,
et des Acariens.
GOVEDJA PECINA

Situee dans la region de dolines du Beli Krs, а 1 km 200 а l'O.
S. О. de la gendarmerie de Jabuka, opstina de Zvijezd, srez de Мј,
lesevo. - Altitude: 1250 m. - Roche: calcaire triasiques. - Date:
27 juillet 1939.
Materiaux: Dipteres, Trichopteres, Collemboles. ' C'est un souterrain semi-·obscur, long d'une trentaine de mc*
tres, large de 8 а 10 m. dans la region initiale, de 5 m. dans la
partie profonde; le Ьetail s'y abrite. Le sol est fait d'humus legeгe,
ment humide et d'excrements d'animaux; са et la, pres du fошЈ,
quelques grosses pierres; sur les parois, qui par place sont stalagmi•
tees et humides, sont recoltes: 1 Trichoptere (Micropterna пусtето·
Ьiа Мас Lachl.), une Vanessa io L. et quelques Dipteres.
La source Vijesalo, encora appelee "Svapska Voda", est uпе
rheocrene captee; situee pres de la gendarmerie de Jabuka; alti,
tude: 1240 m.; temperatшe de l'eau 8°, 25; le 29 juillet 1933, :ј'у
ai trouve Herpobdella octoculata Меуетi Bl.
PECINA SANS NOM

Situee а 300 m. au N. О. de la Govedja pecina et а 200 m. cl11
hameau de Mostiste, opstina de Zvijezd, srez de Milesevo. - АЩ.,
tude: 1250 m. - Roche: calcaires triasiques. - Date: 27 juillet 19:Ја,
Materiaux: Dipteres, Trichopteres, Collemboles. L'entree, situee sur le flanc d'une doline du Beli Krs, au pieli
d'un rocher haut de 4 m., est cachee par des Epiceas; elle dошщ
acces а une galerie subrectiligne, semi-eclairee, longue de 40 щ,
environ, large de 1 m. а 8 m, Le sol est fait d'humus humide et с!о
moellons; au fond, un сбnе d'humus humide avec crottes de Ro11,,
geurs, parmi lesquelles vivent que1ques Collemboles; au plafomJ,
quelques stalactites; sur les parois, stalagmitees en certains eJl,,
droits, quelques Dipteres et des Phryganes (Micтopterna пусtет0Ьi11
Мас Lachl., Stenophylax peтmistus Мас Lachl.).
La grotte servait, parait-il, de magasin aux Serbes pendant Јн
guerre serbo-turque de 1875.
STIJENA PECINA
(Fig, 5)

Situee sur la colline Stijena, а 1 km. au N. Е. du cimetЊ'(!
d'Obarde, opstina de Mataruge, srez de Pljevlja. - Altitude: 1.400 гп,
- Roche: calcaires triasiques. - Date: 27 juillet 1933.
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Mate1·iaux: Dipteres, Trichopteres. un vestiЬule long d'une vingtaine de metres fait suite un
long de 10 m., ou pullulent des Dipteres; on arrive dans
· ii!ii' chambre declive, large de 5 а 6 m., avec gours а sec, de laquelle
ш1 /{agne un passage tres etroit ou gisent au moins 50 paires d'ailes
· tl\'' 'l'richopteres sur un espace de 30 Х 10 cm.; on aboutit ensuite
~. ш1е galerie ascendante, longue d'une: cinquantaine de metres,
de 4 а 5 m., haute de 3 а 4 m., а sol argileux portant des
t,tнpreintes de pieds d'Ours et de Canide (Renard?); quelques bornes
' ~ftщ1,gent de l'argile; quelques suintements mouillent les parois.
{)11111; cette chambre, des Vers de terre (Dendтobaena octaedтa Sav.
lyp,), quelques Dipteres et Trichopteres (Мiсторtетпа nycterobia
~fю.: .Lachl. et Stenophylax peтmistus Мас Laclh.).
·
Л
tюyau

),

t,mie

ј'у

Fig. 5. Stijena pecina
Пn

leger courant d'air soufflant vers l'entree se fait sentir

Jii!l t·e 30 et 40 m. de celle-ci.

J.,es haЬitants m'ont affirme que la caverne renferme du gaz
J,1н·lю11ique en quantite suffisante pour eteindre la flamme d'un
IHJЩ(lon de Pin; malgre un sejouг de plus d'une heure dans le sout,н'ћli11, је n'ai гemarque aucune diminution des dimensions de la
fliщнne d'une bougie, ni ressenti aucune malaise.

iccl
111(!
11),

П у aurait une dizaine d'autres cavernes aux environs d'Obarde.
V1·elo Slavic est une petite souгce э. fond saЫoneux, couverte par
... .diч1 madriers, situee а 700 m. au N. Е. du cimetiere d'Obaгde;
f1ttJ1P{1rature de l'eau: 7° 75. Gammares et Oligochetes.

оп,,

ll1(i 1

POPOVA PECINA
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Situee а 1 km 500 au N. N. О. de l'eglise de Seljane, а 50 m.
~•~v\1·on en contrebas du sommet du flanc droit du ravin au fond
dнцн~,Ј coule la Seljasnica reka, opstina de Zvijezd, srez de Mile!'"Vjl, -~ Altitude: 1040 m. - Roche: calcaires tгiasiques. - Date:
IJt 111Шеt 1933.
· · Mateтiaux: Coleopteres, Trichopteres, Diploures, Diplopodes,
Ar111·ie11s. Cette caveгne, ainsi nommee parce que, paгait-il, un роре s'y
Jtl снсhе au temps de la dominantion turque, s'ouvre parmi des
•W1H11щilles; c'est une caverne subhorizontale, а galeries spacieuses,
,f,Mo<;aвt sur · une longueur de 150 m. environ sous le plateau
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chauve de Cupove Stene; les galeгies sont humides sur la plus grancl<!
partie de leur parcours; entre 50 et 25 m. de l'entree, un fort cou~
rant d'air souffle vers l'exterieur.
Temperature de l'air а 80 m. de l'entree: 6° 75.
А 30 m. de l'entree, sur les parois humides, se tiennent dc
nombreux Trichopteres: Micropterna nycteroЬia Мас Lachl., М.
sequax Мас Lachl., Stenophylax permistus Мас Lachl., S. viЬe,I:
Curt. Plus loin, sous les pierres ou sur les parois, plusieurs Bathysci•
inae (ProleonhardeПa hirteПa Jeannel n. sp.), des Diploures (Plusio,
сатра sp.), des Diplopodes (ApfeЉeckia suЬterranea Verh.) et den
Acariens, notamment des Ixodes (Eschatocephalus) vespertilionis н.
sp. (larve gorgee de sang et ? male).
Dans les Vrela, sources vauclusiennes de la Seljasnica reka (tem,
peratwe: 9° 5), des larves et nymphes de Liponeura (certai11c11.
nymphes avaient deja donne des imagos), des Herpodbelles et del!
Planaires.
KRSIKUCE
(Fig. 6)

Situee au pied du versant N. Е. de Маја Bunar (cote 1347) 1
9ui s'eleve sur la bordure О. du Pestersko polje, opstina de Вн•·
devo, srez de Sjenica. - Altitude: 1.150 m. - Roche: calcaires tria·•
siques. - Date: 5 et 7 aout 1933.
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Fig. 6. Krsikuce

Mat,-§1·iaux: Coleopteres, Dipteres, Lepidopteres, Trichopteres.
C'est le ponor dans lequel se termine la riviere Borostica
draine le Pestersko polje; l'entree, qui est figuree sur la carte
litaire au 100,ОООе, feuille de Sjenica, est situee au pied d'une
haute d'une vingatiane de metres et un peu au-dessus du lit de Cl'i
riviere, de laquelle elle est .separee par un amoncelle1ш~нi
d'eboulis et d'alluvions; un couloir . de 3 m. de long
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О m. 80, enc9mbre de gros moellons,
dans une salle semi-eclairee, longue de 9 m., large de 3 m. 50,
lmute de 1 а 3 m., dont le sol est couvert de pierres et dont les
parois fissurees, non incrustees, sont tres legerement humides en
i·t·гtains endroits.
А 3 m. de l'entree 01 on passe de cette premiere salle dans
нпе seconde, longue de 25 m., large de 12, haute de 1 m. а 2 m 25,
paro"is anfractueuses, non incrustees, noircies, seches presque par!щ1 t; le sol, qui est en pente descendante, est fait d'une epaisse
{оџсhе de terre noire, caillouteuse, tres peu humide, voire poussiel'ttltse en certains endroits; cette salle s'ouvre directement au dе
!югs par une fenet.re 02 large de 1 m., haute de 10 cm. et est t1·es
li'•нcrement eclairee; pres du fond de cette chambre, en un endroit
т) la temperature de l'air est de 5° 75, la terre est creusee de 2
imtonnoirs reguliers, ayant respectivement 3 m. et 1 m. de diamt'tre, 1 m. et О m. 50 de profondeur. П n'y а aucune trace d'alluvloвs recents; ressources alimentaires pauvres.
Le 5 aout, sur les parois de la 2-е c:;hambre, se tiennent des
Oipteres, des Papillons (Т?iphosa sabaudiata Dup.), des Trichopte!'PS (Micropterna nycteroЬia Мас Lachl., М. sequax Мас Lachl., Ste@pliyiax viЬex Curt.); sous une pierre, а 3 m. de l'entree, il у avait
1111 exemplaire du Bathysciine RemyeIIa propiformis propiformis
Vllвckler, un autre sur une paroi humide de la 1-ere chambre, tш
1гoisieme sous une pierre, au point А de la seconde chambre.
Dans des pieges au fromage et а la viande, poses le 5 aout, nous
нvовs trouve 2 Staphylins le surlendemain.

! m. 50 de large, haut de

eш1duit

s

SPELA BORES
(Fig. 7)

Situee pres de la piste d'U glo а Gornji Dolici, а 2 km. au N. О.
la mosquee d'Uglo, opstina de Budevo, srez de Sjenica. -- AitifщJ.e: 1.220 m. - Roche: calcaires triasiques. - Date: 5 aout 1933. Materiaux: Pigeons, Coleopteres. Се souterrain appartient а la categorie des "Glacieres en forme
1l'нvens" de CVIJIC (,,bores" signifie neige en aЉanais). П s'ouvre
1111 dehors par 3 orifices; apres une descente а la corde а une prorшн'leur de 8 m 50, on aboutit а une salle longue de 30 m. enviroп,
!ш·1;е de 12 m., haute de 8 а 10 m.; la partie voisine des orifices est
1,ocombree d'un enorme tas d'humus avec moellons, le reste est cou\'Pi'!: d'eboulis avec tres peu d'humus; des Pigeons haЬitent un petit
vi-1:1:Љule et у nichent. En certains endroits les parois sont couvertes
enduit stalagmitique; quelques suintements.
La temperature de l'air est de 2° 75 en D, de 2° 25 en С, (а
!'Pxierieur, pres des orifices, elle est de 12° 75).
Des Bathysciinae (RemyeIIa propiformis borensis Winckler) sont
les parois humides, surtout au niveau du diverticule а Pigeons,
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ou ils sont sans doute attires par les fientes; ces Coleopteres sont
<::xtremement abondants sous les pierres reposant sur le tas d'humus
entre Е et G; 15 specimens sorit trouves en G а la surface d'un oeuf
embryonne de Pigeon, casse sur le sol. Malgre des recherches attentives, ces Coleopteres sont les seuls animaux recontres dans la
caverne.
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Fig. 7. Spela Bores

Il n'y а plus de glace lors de la visite, mais les indigenes affiг-·
ment qu'il у en а pendant la plus grande partie de l'annee.
А 30 m. des ouvertures de Spela Bores s'ouvre un puits sec, pro¾
fond de 6 m., dont le fond est eclaire et encombre d'eboulis parшl
lesquels poussent des arbustes; sous les pierres vivent Thysanourcs;
Chilopodes, Diplopodes, Araignees (Tegenaria torpida С. К.), Орiф
lions, Isopodes (Hyaloniscus crassicornis Remyi Verh.). Mollusqucн,
Oligochetes (nombreux Bimastus tenuis Esen) (5 aout 1933).
Un autre puits naturel, profond de 8 m., le Bunar Mahof, esI
а G. Dolici (5 aout 1933).
SPELA МАЈ А HAJNE

(Fig, 8)

·

Situee sur le flanc S. О. d'un piton qui est un contrefort (1\Ј
mont Topola, dont le sommet est а 1 km. а l'O. de la mosquee d'UgJo,
opstina de Budevo, srez de Sjenica. Altitude: 1.340 m. - Roche: са},.,
caires triasiques. - Date: 3 aout 1933. ·
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Hymenopteres, Dipteres, Тг\.,
chopteres, Diploures, Collemboles, Diplopodes, Acariens, Araneidm,.
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Cette grotte et celles dont il est parle ci-apres sont dans le maskarstique du Pester, dont CVIJIC (1918) а decrit sommairement
.IЪydrographie souterraine; l'existence de nombreuses cavernes dans
!'i)1,te montagne avait ete signalee par се geographe et elle m'avait ete
щтfirmee раг les indigenes de Sjenica et de Budjevo au cours du
voyage que j'ai fait dans le Sandjak en aout 1930; mais а cette
i'1 1нщuе, les gendarmes yougoslaves de Budjevo m'avaient inter1Ш l'acces de cette region qui etait alors parcourue par des banalЬanais. А mon retour en France, је signalai certaines de ces
t?avernes а А. WINKLER qui demanda а А. BISCHOFF, entomolщiiste residant а Tirana, de les visiter, се que celui-ci fit en ete
Н~:н (WINKLER 1933). Au debut d'aout 1933, en compagnie de
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HUSSON, j'ai explore les cavernes parcourues par BISCHOFF,
ai visite de nouvelles dans les environs.
On penetre sans difficulte dans Spela Маја Hajne par un puits
de 5 m., dont les parois presentent des gradins; on abou.tit
ш1е salle semi-eclairee, longue d'une trentaine de metres, large
ia moitie environ, haute de 4 а 6 m., en pente descendante
fond est 6 m. plus bas que l'entree); le sol de cette chambre
foгme par l'humus frais, couvert d'eboulis. Temperature de l'air:
'7б. Au pied de la paroi verticale du fond il у а un tas de guano
Pigeons sur lequel se trouvent de tres nombreux Bathysciines
propiformis Winkler typ.) Certains d'entre eux sont sur
verticale de la cavite, ou ils sont d'autant moins denses
sont plus eloignes des fientes; чuelques uns sont dans les
ен
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fissures de la paroi, d'autres sous les pierres, de preference sous celles
qui sont couvertes de guano. La plupart des individus sont immoЬiles; les pattes sont alors recroquevillees sous le corps, les antennes rabattues vers l'arriere en faisant entre elles un angle de 90°;
quand on approche la lumiere, ces exemplaires immoblles se saн
vent au bout d'un temps plus ou moins long, leur fuite paraissant
causee davantage par la chaleur que par la lumiere.
Dans le guano et, plus rarement, sur les parois se tiennent de:,;
Diplopodes et que1ques Phryganes (Micropterna nycteroЬia Мае
Lachl., Stenophyiax permistus Мас Lachl.); sous les pierres, des
Diploures (Piusiocampa Denisi Conde n. sp.), des Collemboles, dt'.'1
Acariens, des Araignees, des Oligochetes (Bimastus te-nuis Eisen).
De la saille partent vers 1'0. 2 culs-de-sacs incrustes, relativc-,
ment secs; en А, sous des morceaux de bois, 2 femelles du Bathyscii,,
ne Magde-IaineПa Hussoni Jeannel n. sp.
Speia Маја VogI, sur le flanc S. О. d'un petit piton (vogl - ре,
tit), а 400 m. au S. Е. de la grotte precedente, debute par un рuЊ
de 10 m. de diametre, profond d'autant; du fond de се petit gouffн1,
ou l'on aperQoit un eboulis, part une galerie fortement descendan1 Р
ои. un Ыос de rocher- lance de l'ouvertur-e roule pendant 5 secondcs,
nous ne l'avons pas exploree; il en sor-t de nombreux Pigeons.
SPELA MUKIS U

МАЈ А

ALIT

Situee sur le Мај1а АШ, piton а 1300 m. au N. Е. de la mosq11(•( 1
d'Uglo (c'est la cote 1234 de la carte militaire au 100.ОООе, feuiJlo
de Sjenica, opstina de Budjevo, srez de Sjenica. - Aititude: 1220 т,
- Roche: calcaires triasiques. - Date,: 3 aout 1933.
Materiaux: Dipteres, Lepidopteres, Thysanoures. Petite caverne de 5 m. Х 12 m., haute de 1 а 2 m., s'ouvraп1.
sur le flanc sud d'une doline; sur les parois, en partie enduЉ·н
d'Algues vertes, quelques Lepidopteres: Pararge maera S., Vanes.~a
io L., Trachea furva Schiff, des Dipteres et un Machilide.
Le 4 aout 1933, dans les landes karstiques au S. О. d'Uglo, аНi,
tude 1250 m. а 1350 m. environ, nous avons trouve 6 avens qщ,
nous n'avons pu explorer:
1° sur le flanc Е. d'U glo nous avons vu, au bord d'une doliм,
un puits de 2 а 5 m. de diametre, tres profond (une pierre ne s'y
arrete qu'au bout de 8 secondes apres avoir ressaute 3 fois); c'est; Јн

Speia Маја Ramcit;
2° Un aЬime sans nom, vertical sur 6 m. puis en pente tп'>и
forte, а 400 m. au S. О. du sommet de Маја Ramcit, au bord
rocheux, d'une grande doline appelee Velika Vrtaca en serbe, Gropн
Mathe en alЬanais; une pierre ne s'arrete ,qu'au bout de 5 ou 6 ,sp,,
condes apres avoir- ressaute plusieurs fois;
3° Speia Medugruka, а 2 km 500 au S. de la mosquee d'Uglo,
sur le plateau doline qui s'etend entre le sommet de la colline Gut:a"'

Description des grottes

У ougos'laves

227.

vka (cote 1388) et celui de l'Ugljanski Krs (cote 1483); de 2 puits,
1\clдires, secs, de 3 а 5 m. de diametre, de 4 m. de profondeur et
rн'ipares l'un de l'autre par une arche epaisse de 3 m., partent de
i•шлts diverticules lateraux; des eboulis sont au fond;
4° Spela и Gutavice, а 500 m. au S. О. de la Spela Medugruka;
11Ы.ше vertical de 1 m. 50 de diametre, 8 m. de profondeur; Pigeons;
5° Spela sans nom au S. О. de Spela Medugruka: puits de 9 m.
diametre, profond d'une dizaine de metres, au bord d'une doline;
i 'IL,c(cons;
6° Spela sans nom: puits de 5 а 7 m. de diametre, profond de
п1. environ, au visinage du precedent; sur le fond eclaire, des
r1 lюulis couverts de plantes vertes; des fissures laterales.
PECINA U VRH LIVADA RADOES

Situee dans le Suvo polje, а 800 m. au S. du sommet de l'UgljanKrs (cote 1483), opstina cie Korito, srez de Bijelo Polje. - Aititщle: 1400 m. Roche: calcaires triasiques. - Date: 4 et 6 aout 1933.
Materiaux: Pigeons, Coleopteres, Dipteres, Araneides. La grotte est а 600 m. environ а l'E. de la piste а voitures d'U glo
Ја source Moravac et au Sero Polje, а 4 km. au S. S. О. de la
щшщuее d'Uglo, tout pres de la limite entre le srez de Sjenica et
de Bijelo Polje. Elle debute par un abri sous-roche, creuse au
d'un rocher, au fond d'une petite doline situee а la bordure S. О.
pre; on rampe а plat ventre dans un couloir caillouteux, en pente
1kxcendante, long de 5 m., et l'on aboutit а une chambre basse lege1пщ~11t humide, langue de 6 m., large d.e 1 m., dont le sol est forme
деs eboulis et de la terre noire amenee par l'eau; quelques сгоt
с1е petits Mammiferes; cette chambгe re<;oit un peu de lumieгe
ј)нг Ie couloir et par des fissuгes qui la relient а l'abгi sous-roche.
1
!'щлperature de l'air: 7° 25. La cavite communique par une chatiere
20 cm. de haut sur 40 cm. de large avec une galerie basse, hutotalement obscure, dont jie n'ai pu voir le fond; un courant
souffle de cette galerie vers la chambre.
Quelques Bathysciines (Remyella puncticoUis Jeannel n. sp.)
ii'iПit1t sur les parois et sur le sol, meme dans les regions semi(4'1aixees; quelques uns sont sous les pirres (3 sous un seul moellon
t,юнille рат de l'eau tombant goutte а goutte du plafond); sur les pade la chambre Р., quelques Dipteres et Araignees.
А environ 1200 m. au S. de la caverne, au fond d'un petit polje,
la source Мотаvас, rheocrene а la temperature de 7°; la vive11t
tt1, petits Poisso11s, des Sangsues (Haemopsis sanguisung L.) et des
JЧaпaires (CrenoЪia montenigтina Mrazek) (4 aout 1933). De la
ј1щ1·ее part vers le nord un ruisselet qui alimente une mare-abre' а 30 m. de celle-ci, au pied d'un verrou rocheux qui barre le
s'ouvre une caverne e11vahie par l'eau pendant les periodes
1;гandes pluies; c'est un lacis de galeries encombrees de gros
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Ыосs

eboules, de limon et de debris vegetaux amenes par l'eau;
de faune.
PECINA KOD SKALE KOD MORAVCA

Situee а 50 m. au N. du verrou rocheux qui ferme vers le N. J<i
polje ou. est la source Moravac, opstina de Budjevo, srez de Sje"
nica. - Altitude: 1400 m. - Roche: calcaires triasiques. - Dat:c.
6 aout 1933.
Materiaux: Thysanoures, Collemboles. Grotte longue de 10 m.; uпе de ses parois est mouillee par des
suintemeпts. Au plafoпd, des Machilides; sur le sol, quelque:'J
Collemboles.
LEDENICA PECINA

Situee en bordure d'uпe foret de resiпeux а 1 km. а 1'0. cl<•
la colliпe Ostrvica 1), opstiпa de Korito, srez de Вij1elo Polje. - А./.,
titude: 1500 m. enviroп. - Roche: calcaires triasiques. - Datc:
4 aout 1933.
Materiaux: Coleopteres, Dipteres, Trichopteres, Diplopodes.
П s'agit d'uпe "glaciere еп forme d'ocapiпa" (CVIJIC); еЉ·
s'ouvre au fond d'un ravin profond, etroit, tres ombrage, qui s'y
termine en caecum; elle est au pied d'une falaise haute d'une quin ..,
zaine de metres, orientee face au N.; dans le thalweg du ravin so
trouve un ruisseau temporaire dont l'eau, а l'epoque des pluies,
s'engouffre dans le souterrain.
Celui-ci debute par un vestiЬule semi-eclaire, profond de 10 m.,
large de 20, haut de 8 environ, а 8 m. en contrebas du thalweA;
la chambre est eclairee par une ouverture large de 8 m., haute cle
2 m., et par d'autres beaucoup plus petites; le sol est couvert de
gros Ыосs laves et erodes par l'eau, de grosses pieces de bois, de
sаЫе et d'un реи de terтe; les parois laterales et le plafond sоп1
mouilles par des suintements; tres реи d'enduit stalagmitique; l'aiг
est calme, sa temperature est de 5° 75. Sur les parois se tiennent des
Bathysciinae (Remyella puncticoШs Jeannel, immoblles ou errant.s),
des Dipteres, Phrygane (Stenophylax· viЬex Court.), 1 Diplopodc.
Les Remyella sont abondantes sur les parois humides, meme sш·
celles qui sont les mieux eclairees; elles sont beaucoup plus rarcs
sur les regions non mouillees, meme quand celle-ci sont tres рен
exposees а la lumiere. Du foпd du vestiЬule, une fissure haute, etroi-·
te, а forte репtе desceпdante, s'eпfonce vers le sud; је n'ai рн
m'y eпgager. Il n'y avait pas de glace lors de la visite; mon guide
{le garde forestier local) m'a affirme qu'il у en avait jusqu'en juiп.
1

)

Et non Ostrovica comme

је

l'ai fait ecrire pai· DESPAX (1935).
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PECINA U HAMIDOVOJ VRTACI
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Sitнee au lieu dit Krnja Jela, а 4 km environ а 1'0. de la gen1!aJ·merie de Suvi Do, opstina de се nom, srez de Stavica (chef-lieu
Ћ1t.i11je). Altitude: 1250 m. environ. - Roche: calcaires triasiques .
.Date: 6 aout 1933.
Mate1·iaux: Pigeons, Coleopteres, Panorpe, 0rthoptere, DiplouCollemboles. Puits vertical de 9 m. 50 de profondeur, de 1 m. 50 а 5 m. de
11\ametre, situe а 400 m. а gauche de la ligne telephonique de Suvi
Јо :'t Laljevac, au fond d'une doline occupee par un pre; on peut
1iescendre en s'accrochant aux asperites des parois. Cet aven est
par des Pigeons, qui у nichent (un nid renfermait 2 oeufs
incubation). Le fond, semi-eclaire, est encombre d'eboulis et
1l'нlюndantes fientes de Pigeons; la temperature de l'air у est de
, а la p;ofondeur de 4 m 75, elle est de 9° 5.
Au fond, sur les fientes et entre celes-ci, dans les nids de
l'i1c;eons et aussi sur les parois humides quand celles-ci sont peu
, 11·/airees, se trouvent une quantite prodigieuse de RетуеПа prop-iJonnis Hussoni Jeannel n. ssp. Au fond egalement vivent des DipJoшes (Plusiocampa Denisi Conde n. sp.) et Collemboles, un
t)гtl1optere (CaПiptamus) qui s'y est sans doute precipite de l'extet·Jcнr, et une Panorpe.
Les RemyelLa et aussi les fientes sont moins abondantes а mе11ш·е qu'on s'eleve dans le puits; aucun Coleoptere n'a ete rencontre
нnе profondeur inferieure а 4 m. 75.
А 500 m. au S. du souterrain precedent se trouve un aven
(Нezdan) tres profond (un caillou n'atteint son fond qu' au bout de
(1 secondes).
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PECINA U MOLIKE

_Situee а 1 km. au S. Е. de Krnja Jela, opstina de Suvi Do, srez
Stavica. - Altitude: 1250 m. environ. - Roche: calcaires triasiljпes. Date: 6 aout 1933.
Materiaux: Dipteres, 0rthopteres, Thysanoures, 0pilions. Cavite seche, eclairee, longue de 6 m., dans un rocher, а 100 m.
1\ gauche de la piste de Sнvi Do а Berane. Sur les parois, des Dipti\гes, une Sauterelle (Troglophilus cavicola Koll.), des Machilides
pt, un jeune Phalangine; le Troglophile est dans une petite niche
1 н·еs de l'entree, en lumiere diffuse.
Pres de cette caverne, а 50 m. а droite de la piste de Suvi Do
й Berane, est la Pecina и Molike kod staje Djema Gorcevica: deux
pt.iits ouverts а 1 m. l'un de l'autre; un caillou met 3 secondes pour
штiver au fond.
Plus а 1'0, pres du somment d'une collinee а 1 km. au N. Е.
tlo sommet de l'0strvica, alt. 1126 m. environ, est la pecina Sne~:um kod livade Etem Hota (nom yougoslave) = Spela Bo1·es (nom
1!с

'!",,у,-~--------------~---------------------

230

Paul

А.

Remy

alЬanais). C'est un puits vertical d'environ 10 m. de diametre, p1·0fond d'environ 15 m.
Un autre ablme se trouve а 100 m. а l'E. S. Е. de се dernier;
son diametre est de 8 а 10 m.; une pierre atteint le fond en 4 secondes apres avoir rebondi sur 2 ressauts.

SKENDEREVАСКА PECINA

Situee sur le flanc du Skenderevac, cuvette de 400 а 500 m. de
diametre, avec ponor au fond, opstina de Suvi Do, srez de Stavica.
- Altitude: 1 300 m. environ. - Roche: calcaires triasiques. - Date:
6 aout 1933.
Materiaux: Dipteres.
Abri sous-roche long de 15 m., large de 20, frequente par le
Ьetail; sol boueux, couvert de bouses et de crottin. De nombreu:x:
Dipteres sur les parois.
SLESARICA PECINA U KRSINE

Situee sur la colline Krsine, dans un paturage а Genevriers,
3 km. au S. Е. de Suvi Do, opstina de се nom, srez de Stavica.
- Altitude: 1300 m. environ. - Roche: calcaires triasiques. - Date:
7 aout 1933.
Materiaux: Pigeons, Thysanoures, Chilopode. Puits profond d'environ 6 m., au fond duquel on accede par
un plan incline.
а

STRASIJEV АСКА PECINA
(Fig. 9)

Situee sur la colline Strasijevac, а 5 km 500 au S. Е. de la gendarmerie de Suvi Do, opstina de се nom, srez de Stavica. - ALtitude: 1390 m. - Roche: calcaires triasiques. - Date: 7 aout 1933.
Materiaux: Dipteres, Trichopteres, Diploures. L'entree est sur le flanc N. de la colline, non loin du sommet;
c'est un orifice large de 3 m., haut de 1 m., cache par des buissons,
au pied d'un rocher de 6 m. On descend par une rampe encombree
d'eboulis dans une salle s semi-eclaree, legerement declive, longнe
de 25 m., large de 18 m., haute au maximum de 6 m., dont le plafond, les parois laterales et le sol sont recouverts d'un enduit stalagmitique; sur les incrustations du sol reposent des cailloux aboп
dants dans la region profonde; quelques excrements de Mammiferes
et du bois pourri. De cette salle, on passe а droite, dans une petite
chambre incrustee, haute de 1 m. et, au fond, dans une galerie longue de 15 m., large de 5 а 6 m., haute de О m. 50 а 2 m., presqщi
totalement tapissee d'incrustations; dans sa moitie anterieure, des
gours а sec, des colonnes; quelques pierres sur le sol. Les parois de la
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sont noircies presque partout; pas de suitements; de place en
des gouttes d'eau de condensation.
Des Dipteres et des Phryganes (Micropterna nycteroЬia Мас
1,нсЬl., Stenophylax speluncarum Мас Lachl., S. viЬex Curt.) se
lloonent sur les parois; des pierres abritent des Diploures qui ont
egares.

р]нсе,

N

1

о

Fig. 9. Strasijevacka pecina

1Yapres un habltant de Suvi Do, il у а, а 8 km. au S. de се
200 m. de Bela Voda, une grotte-glaciere, Ledenica peque nous n'avons pas visitee.
а la Redaction le 15 juin 1951.
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JAPYGINAE (JAPYGIDAE, INSECTA DIPLURA)
LA YOUGOSLA VIE ЕТ DES REGIONS LIMITROPHES
---0---

par F. S i 1 v е s t r i,
а la sous-famille des
,Jнpygines sont connues d'Europe; 18 d'entre elles sont decrites ou
1:,lн11alees de la Yougoslavie et des regions limitrophes.
J'etudie ici une petite collection de Japygines recoltes dans ces
l'(•1rions par М. le Pr. Р. Remy en 1933 et 1936.
En tenant compte des synonymies

etaЫies

'to cspeces de Diploures Japygides appartenant

---10---

Dans les descriptions j'emploie un certain nombre d'abbrevlotions et des rapports que j'indique ici.
Chetotaxie. Les qualificatifs de "long", ,,assez long", ,,court",
ne s'appliquent qu'aux phaneres d'un territoire donne; ainsi
"soies longues" des antennes ne sont pas comparaЫes aux
longues" de la tete ou des pattes; ces soies paraissent
,,Joпgues" par rapport aux dimensions des articles antennaires, de
111 tete ou de celles de chaque segment des pattes. Ces tailles corJ'PNJ)Ondent en fait а une relation existant entre la longueur de ces
et celles des territoires consideres; il serait fastidieux et init.ц!e d'indiquer ces rapports; la pratique et les figures rendent ces
tHljectifs moins personnels et plus generaux qu'une simple lecture
1юштаit le laisser supposer.
·
J'ai signale dans un autre travail (Ра g е s, 1951а) la difference
PNistant entre soies, macrochetes et submacrochetes. Је ne menionlti'Пli ici que les abbreviations employees pour designer les phanecles tergites et sternites abdominaux.
1. Chetotaxie des urotergites
Macrochetes: М1 = submedian anterieur; М2 et Мз= les 2 lasubanterieurs; М4 = lateral posterieur; М5 = submedian

ti11Ћux

;щнtt'rieur.

Submacrochetes: та = submedian anterieur; msa = submesubanterieur; m1 = lateral anterieur; m2 = lateral intermemз = lateral posterieur.
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uтosteтnites

Је considere comme fondamentaux les schemas de chetotaxie
suivants:
1° Au 1-er urosternite il у а 3 rangees transversales de М: А,
В, С; А est la plus anterieure, В est intermediaire et С posterieuгe.
А et В compгennent chacune 5 М раг demi-sternite et С seulement 3.
Chaque М est designe раг la lettre caracteristique de sa rangee avec,
en indice, un chiffre indiquant son rang en paгtant du milieu du
sternite; А1 et В4 sont tгes souvent peu differenciees .
2° Du 2-е au 7-е uгosteгnite il у а de meme 3 гangees transversales de М. А comprend 7 М disposes en zig-zag, А6 est souvent
tres reduit; В compte 5 М, В4 peut etre indifferencie; С aligne 10 М,
С2, С4, С6, Cs et С10 sont geneгalement moins allonges que les С de
гang impaiг, ils peuvent meme etre nuls.
·
Ces schemas s'appliquent а la grande majoгite des especes que
j'ai etudiees. Dans certains cas il у а une neotrichie qui masque
plus ou moins le plan general. Chaque espece ou gгoupe d'especes
а son arгangement paгticulier et caracteristique.
Il semЫe у avoir d'au·tres repartitions des М, principalement
pour le 1-ег urosteгnite, mais il m'est impossiЫe pour le momeni;
cl'en donner la description, faute d'un mateгiel de comparaisoп
suffisant.
Antennes. La trichobothrie tergale submediane du 4-е article est designee par а dans le texte et suг les figures; pour indiquer sa position exacte sur l'axe de l'antenne, је pгendrai commc
limite proximale et distale de l'article antennaire, celles de l'epaississement des parois de се dernier, telles qu'on peut les observeг
quand on met au point sur le plan passant par l'axe de l'antenne.
(Cf. fig. IV, 1 et fig. V, 1).
.

Pattes. Р I, Р II, Р III = 1-еге, 2-е, 3-е раiге de pattes.
Angles lateraux posterieurs des tergites abdominaux. Par "angles
lateraux posterieuгs des tergites" j'entends la figuгe formee раг Је
raccordement du bord posterieur avec les boгds lateraux. J'en consiclere 4 types principaux:
1° Les angles sont nuls quand le bord posterieur se raccorde
g1-aduellement aux bords lateгaux par un аге de cercle parfait; les
angles de се type se ren'contгent normalement aux tergites 1 а 5;
ils ne sont indiques dans les diagnoses que s'ils se rencontrent ан
tergite 7.
2° Ils sont oЬtus si les bords lateгaux sont pгesque parallelcs
а l'axe du corps et s'ils se raccordent brusquement avec le Ьогс!
posterieur, а peine arque vers l'avant а ses extremites. Peuven1;
s'observer aux tergites 4 а 6.
3° Ils sont dтoits lorsque les bords lateraux et posterieur sоп1.
гectilignes et forment un angle droit. C'est la norme роuг les anglcs
lateraux posteгieurs des tergites 8 et 9.
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4 ° Ils sont еп
1"m.тiere
!'mтiere.

pointe, quand le bord posterieur est inflechi vers
et forme avec les bords lateraux 2 pointes dirigees vers

Organes subcoxaux late1·aux. Pour donner une idee de la lоn
des soies glandulaires, ј 'indique le rapport de la longueur de Ја
,юiе glandulaire а celle du style de 1-er urosternite, cette derniere
1·шпеnее а 100.
·
Styles. st = style; s = soie laterale externe d'un style; le
('ћiffre en indice indique а quel sternite appartient le style ou la
L'ensemЫe des 4 rapports: s1/s;, sti/st7, s1/st1, s1/st7 semЫe
fiJp(!cifique ou tout au moins propre а un groupe d'especes.
Longueurs relatives des segments abdominaux 7 а 10. Les pro1югtions de ces segments sont tres importantes а connaitre. Les
!oщ,rueurs comparees entre elles sont: 1° la longueur du 7-е
tiч·gite prise sur la ligne mediane; 2° la longueur tergale des
t1Pдments 8 et 9. Cette ш.esure est delicate а effectuer par suite
ilP la presence ou de l'absence d'angles lateraux posterieurs; pour
ф~с les proportions soient comparaЫes entre elles pour toutes les
tiнpeces, j'opere de la fa<;on suivante: је mene la perpendiculaire а
ћ1хе longitudina1 du corps par le ш.ilieu du bord posterieur du
l1!'/4ment 8 ou 9, et j'evalue la longueur de la hauteur issue de l'une
convexites anterieures laterales du segment considere, а cette
ilгoite imaginaire; 3° la plus grande longueur du segш.ent 10 mе
~н1г6е sur la ligne media_ne de l'extreш.ite anterieure de la convexite
tm1:erieure sternale а l'extremite posterieure de l'acropyge. Cette
i!t,miere mesure sert de base et est ramenee а 100.
Cerques. Pour la description des marges internes des cerques
J'1,mploierai la convention proposee par О. F. СООК (1899): 1° il
рснt у avoir ou non une dent; 2° entre la base du cerque et la dent
· 1:rouvent les tubercules; 3° entre la dent et l'apex du cerque sont
denticules; 4° quand il n'y а pas de dent on ne parle que de
tl!:nticules.
Les tubercules et denticules peuvent etre disposes sur 1 ou 2
mngs superposes. Dans се dernier cas leur nombre est indique par
щ1е fraction dont le nuш.erateur represente la rangee superieure et
11, clenominateur la rangee inferieure; ainsi la phrase: ,,а droite
tubercules et 3 denticules", signifie: ,,le cerque droit а: 1° une
,l1·11t; 2° entre cette dent et la base du cerque 2 rangees superposees
tubercules, 1 seul sur la superieure, 2 sur l'inferieure; 3° entгe
dent et l'apex du cerque, une seule rangee de 3 .denticules'':
Pour indiquer la position de la dent j'emploierai le rapport ?',
ol1tcnu en divisant les loџgueurs: ,,angle interne basal du cerque -iiiommet de la dent" par "somш.et de la dent - арех du cerque".
1· est plus petit que 1, la dent est premediane, si r est plus grand
1, la dent est postmediane.
!;!IНЧЈГ
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LISTE DES ESPECES DE LA YOUGOSLA \ТIЕ
ЕТ DES REGIONS LIMITROPHES
On compte actuellement 36 genres de Japygines, 35 crees pal'
F. SILVESTRI de 1929 а 1949 et 1, l\lfegajapyx, par К. VERHOEFF
(] 904, 1923).
Malheuresement F. SILVESTRI ne place dans ses genres que
le genotype, les especes nouvelles et parfois un petit nombre de
formes connues anterieurement, qu'il а l'occasion de revoir. Comme,
d'autre part, il donne au genre Јарух Haliday 1864 un sens tres
restreint (SILVESTRI, 1948Ь), il existe un grand nombre de "Јарух"
qui appartiennent en fait а d'autres genres.
Quand on veut fixer la position generique exacte d'un de ces
"Јарух", dont souvent tres peu d'exemplaires sont connus, un seul
pour Ьien des especes, 4 cas peuvent se presenter:
1 ° Les descriptions sont incompletes et il n'est pas possiЫe
d'en tirer parti de maniere satisfaisante;
2° Les especes presentent des caracteres amЬigus qui ne pe1mettent ni de les placer dans un genre connu, ni d'en сrеег ш1
nouveau;
3° Les especes se placent sans difficultes dans un genre connu.
C'est le cas le moins frequent!
4 ° Enfin, les foгmes posseden t des caracteres tres particuliers
qui justifient la creation de genгes nouveaux, si l'on admet sans reserves la sytematique de F. SILVESTRI.
Celle-ci est fondee en grande partie sur la comЬinaison des
caracteristiques tirees: 1 ° de la position de а; 2° de la stгuctuгe des
oranges glandulaires lateгaux et medians du 1-er uгosternite; 3° de
la forme et de l'armature des cerques, се dernier сагасtеге ауапt
une tres grande importance. Les coupes generiques ainsi oЬtenues
paraissent aгtificielles, mais elles sont pгatiques et peгmettent de
se retrouveг parmi les quelques 350 especes de Japygines connues.
C'est dans се sens que је suivrai F. SILVESTRI.
Les 18 especes citees de la Yougoslavie et des гegions limitropћes se repartissent en 3 groupes.
Le premier comprend 7 especes et vaгietes decrites de ces r(!gions et dont la position generique n'offre aucune amЬigШte:
1. - Metajapyx braueri Verh. (= Ј. sinuosus Tuxen, SILVE'"
STRI, 1948Ь). Basse Autriche (STROUHAL, 1936); Hongr,ie, suг les
bords du Neusiedlersee (VERHOEFF, 1904, STROUHAL, 1936);
Carniole (TUXEN, 1930). Conпue aussi ,d'Italie (SILVESTRI, 1948Ь).
2. - Metaj. serratus Stach, sub Јарух. Autriche (ST АСН,
1929а). Tres proche de l'espece precedente .dont elle ne se distingue
d'apres Ј. ST АСН (1929а) que par la pr~sence de denticules sur le~i
marges postdentales des cerques, Metaj. Ьraue1·i Verh. en etant depourvu d'apres la diagnose de VERHOEFF (1904). Or SILVESTШ
(1948Ь) redecrit cette espece et indique des denticules tres реШ1,
mais Ьien nets sur les 2 cerques. D'autre part, l'ensemЫe des autrei,
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iинЋcteres .donnes par Ј. ST АСН (1. с.) ne ju:stifie pas la creation
1.1\ше espece distincte; cependant on ne pourra savoir de fac;on defiнHive si М. serratus Stach est synonyme de М. braueri Verh. que
joгsque la chetotaxie des tergites abdominaux, qui а une tres grande

lmportance systematique, sera connue en detail.
3. - Metaj. dolinensis Verh. 1904, sub Јарух. Herzegovine
(VERHOEFF, 1904). Cette espece sera redecrite ci-dessous.
4. - Catajapyx confusus var. aquilonaris Silv., 1929Ь. Tche11tюslovaquie (UZEL, 1934); Autriche (SILVESTRI, 1929Ь, STROUUAL, 1936); Hongrie, pres des berges du Neusiedlersee (STROUHAL, 1936).
5. - Cataj. с. var. rumena Silv. 1929Ь. Roumanie (SILVESTRI,
НЈ29Ь ).

Les differences entre ces 2 varietes et la forme typique sont
J'en reparlerai plus loin.
6. - Cataj. с. var. moravica Kratochvil 1946. Је ne possede pas
1~, lxavail de cet auteur et ne puis donc rien dire sur cette forme.
7. - Megajapyx (Megajapyx) graecus Verh. 1904, sub Јарух
(Megajapyx). Peloponese (VERHOEFF, 1904). Cette espece est assez
ј.1ћЈсhе de Megaj. (М.) Ьiangulatus Silv. 1929Ь sub Јарух et de
)'vie,qaj. (М.) werneri Silv. 1929Ь, пес Stach 1929Ь 1 ), on l'en distinpar le nombre d'articles antennaires, la forme et la structure
divisions internes des organes subcoxaux lateraux.
I,e second groupe renferme 3 especes de position generique
ћm1ше mais decrites d'autres regions et dont la presence en Yougo,1lн,1ie et dans les regions voisines est fort peu plausiЫe.
8. - Јарух solifugus Haliday 1864. Autriche (BRAUER, 1869,
HANDSCHIN, 1929, FRANZ & BEIER, 1948, SCHALLER, 1949);
tlt.iщ{rie (VELLAY, 1900, DUDICH, 1921, STACH, 1929а); Bulgarie
/1<.0SAROFF, 1936); Illyrie (VERHOEFF, 1923); Tiгol (DALI,A
'l'ORRE, 1891). J'ai dit ailleнrs се qu'il fallait penser de ces "Ј. sollJu.gus" signales hors d'Italie (PAGES, 1951Ь ).
9. - Ј. simplex Verh. 1923. Bulgarie. (KOSAROFF, 1936). П est
peu рrоЬаЫе qu'il s'agisse de cette espece, mediterraneenne par
faiЫes.

11·1:s

и,cellence.

10. -

Metaj. siculus Verh. 1923, emend. SILVESTRI 1948Ь.

Bнlgarie (KOSAROFF,

1936). Espece decrite de Sicile sous le nom

.Ј.

solifugus var. siculus par VERHOEFF (1923) et placee par
,'<fl,VESTRI (1948Ь) dans son genre Metajapyx. KOSAROFF а de-

1x,1·mine cette espece et les 2 precedentes а l'aide du taЫeau dicho!mriique de VERHOEFF (1923). Il est tres improbaЫe que ces det1чтriinations soient exactes, le taЫeau de VERHOEFF etant base
1
) Ј. ST АСН а fait paraitre le 28-XII-1929 la diagnose de son Megaj, (М.)
џ11in1.eri Stach, sub Јарух. Ог F. SILVESTRI аvаИ fait connaitгe le 15-Х-29 un
Megaj. (М.) wетпетi Silv. sub Јарух, qui n'est pas identique а l'espece
тете nom de ST АСН; cette deгnieгe est sеmЫаЫе а Megaj. (М.) отiеп
ј,Щ1щs Silv. sub Јарух, puЫiee elle auss·i le 15-Х-29 раг SILVESTRI; on а donc
!1{ i;yпonymie suivante: М. (М.) oтientaLinus Silv. 1929 Ь
М. (М.) wei-neтi
Ј1111с!1 1929 Ь пес Silv. 1929 Ь et М. (М.) wei·neтi Silv. 1929 Ь пес Stach 1929 Ь.

=
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sur des donnees fausses pour ces especes. J'ai demontre dans ш1
travail anterieur (PAGES, 1951а) qu'il fallait tres vraissemЫaЫe
ment les rapporter aux genres Catajapyx Silv. ou Metajapyx Silv.
Enfin dans le troisieme groupe је place les especes decrites cle
ces regions et que је ne peux ranger dans aucun des genres conшis
а l'heure actuelle, soit du fait de l'absence de diagnose utilisaЫe,
soit а cause des caracteres amblgtis ои tres particuliers qu'elles
presentent.
Le premier cas s'applique а 2 especes:
11. - Јарух cavicola Joseph. Carniole.
12. - Ј. forficularis Joseph 1882. Les descriptions de JOSEPIJ
(1882), faisant appel а peu pres exclusivement а des mensuratioпs,
ne permettent aЪsolument pas de ·reconnaitre ces 2 especes.
La seconde alternative se presente pour 6 formes:
13. - ?Јарух athenarum О. F. Cook 1899. Grece (О. F. СООК,
1899).
14. - ?Ј. alЬanica Stach 1922, emend. PAGES, (= Ј .doli,
nensis var. alЬanica Ј. Stach 1922). AЉanie (STACH, 1. с.).
15. ?Ј. dalmaticus Silv. 1929 Ь. Dalmatie (SILVESTTU,
1929Ь ). Les affinites de ces 3 especes seront discutees ci-dessous.
16. - ?Ј. validioт Si1v. 1929 Ь. Dalmatie (SILVESTRI, 1929 !>),
La forme particuliere des cerques qui sont courts, larges et а deпts
opposees, ainsi que la presence de pores sur l'organe glandulaire
median du 1-er urosternite, ecartent cette espece de toutes cel]er:i
citees ici. Elle est assez voisine de ?Ј. jonicus Silv. 1907, qui еЉ· 4
meme parait presenter des caracteres de Metajapyx. 11 est impos-·
sЉle, sans revoir les types, de se prononcer sur la position systema,,
tique exacte de cette espece.
17. - ?Ј. grassi Verh. 1904. Herzegovine (VERHOEFF, 1904).
Cette espece, Ьien reconnaissaЫe par la forme de ses cerques doпt
2 denticules sont plus developpes que les autres sur chacun de cmi
appendices, semЫe se rapprocher des especes du groupe Megajapy:x:
(Нотојарух) soleтii Silv. 1929Ь, n. comb., mais les lacunes de Ја
cJ.escription rendent се rapprochement douteux.
18. - Rectojapyx heтzegovinensis Verh. 1923, sub Јарух. Не1·,
zegovine (VERHOEFF, 1923). La forme des cerques de cette espt'ce
est unique parmi tous les Japygides et merite la creation d'un genгo
nouveau: Rectojapyx n. gen., defini par les caracteres suivants:
Organes subcoxaux lateraux du 1-er urosternite larges, а no111,,
breuses soies glandulaires courtes; organe glandulaire median <la
meme sternite pourvu de pores. Cerques subsymetriques, allo11g(•;1,
larges а la base, ils s'amincissent rapidement dans la moitie basa1l•,
la moitie distale est etroite, а cбtes subparalleles, d'ou le nom <!11
genre; chaque cerque est brusquement termine par un crochet; mат'··
ges internes sans dents mais ave~ des denticules localises dans Ја
moitie proximale.
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Ge11otype: Rectojapyx heгzegovinensis Verh. 1923, 11. comb.
La forme des cerques пе permet de rapprocher Rectojapyx
1!'aucu11 autre genre decrit jusqu'a pгesent. U11e seule rangee de
tlenticules se re11contre chez: Japygellus Silv. 1929, de Gui11ee frani;aise, et Japygianus Silv. 1947 d'Australie, mais ces 2 ge11res ont
1les cerques courts, trapus et des de11ticules sur toute la marg·e
1111.erne.
On remarquera aussi la convergence entre les formes des cerч11es de Рагајарух bonetianus Silv. 1948с du Mexique et Rectojapyx
fни·zegovinensis Verh. 1923.
·
ESPECES RECOLTES PAR М. le PROFESSEUR Р. REMY
La petite collectio11 de Ј apyginae rapportee de ces regio11s par
le Ргоf. Р. REMY est composee de 9 exemplaiгes гepartis entre
:1 J.;enres: Megajapyx, Metajapyx, Catajapyx.
Le genгe Megajapyx est repгesente par u11 seul exemplaiгe, type
1!'1ше espece nouvelle: Megajapyx (Нотојарух) Stankovici1) n. sp ..
СР ge11re sera гedefini et sci11de en 2 sous-genres: Megajapyx s. stг.
!t1 Нотојарух n. subgen.
Au genгe М etajapyx se гappoгtent 6 exemplaiгes repaгtis
t'!itгe 3 especes dont 2 inedites: Metajapyx dolinensis Verh., М.
t;ojkovici 1) n. sp. et М. 1·epentinus n. sp. Les diagnoses de ces
rleгneгes foгmes sont suivies d'une etude critique sur les ?Ј. dalmaticus Silv., ?Ј. alЬanica Stach et ?Ј. athenaгum Cook.
Dans le genre Catajapyx se placent 2 exemplaiгes que је
i"Hpporte а Catajapyx confusus Silv. n. vаг. ? . Leuгs caracteгes sont
1ч1трагеs а ceux des анtгеs especes et vaгietes de се genгe, dont
ј(' possede les diagnoses.
Роuг chaque genгe j'indique en outre quelles sont les especes
convient d'y рlасег. Роuг le genгe Metajapyx је ne parleгai
des foгmes euгopeennes decгites sous le nom de "Јарух".
М.

Megajapyx Verhoeff 1904.

I. Јарух

subgen. Megajapyx Verhoeff 1904.

се sous-genre роuг les especes ayant 2 ои 3
de sacs coxaux au 1-er uгosteгnite et une autre au 2-е;
Ј 923 il elargit се sous-genre et le caгacterise ainsi: antennes
48 а 59 articles; 1-ег urosteг11ite avec, en plus des grands sacs
½':11,шнх externes, d'autres plus petits internes, tous munis de soies

VERHOEFF fonde

') Ces 2 especes sont dedi.ees гespectivement а М. Sinisa Stankovic, рго
а l'Univeгsite de Beog1-ad et М. Branisiav Gojkovic, diгecteш du
d'Нistoiгe Natшelle du Pays SегЬе.
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glandulaires; cerque droit avec une dent premediane, le gauche
avec une dent plus faiЫe, postmediane.
En 1929 SILVESTRI (1929 а et Ь), decrit 5 especes (Ј. Iagoi,
Ј. Ьiangulatus, Ј. roeweri, Ј. werneri, Ј. pieltani) qui correspondent а cette diagnose, mais aussi 2 autres qui en different uniquement, l'une (Ј. orientalinus) par les petits organes subcoxaux internes qui n'ont pas de soies glandulaires mais des cupules glandulaires, l'autre (Ј. solerii) par la presence d'une seule paire d'organes
subcoxaux lateraux tres larges.
Dans sa faune de la Mer Egee, cet auteur (SILVESTRI 1932),
eleve le sous-genre de VERHOEFF au rang de genre et у place ses
Nlegajapyx Iagoi Silv., М. soierii Silv. et decrit М. rhodianus qui
а les memes organes subcoxaux que М. solerii Silv. : il ne parle
pas des autres especes.
Tout dernierement, j'ai fait connaitre Megaj espaћoli Pagcs,
qui se rapproche, ainsi que l'espece decrite ci-dessous, des 2 especes
precedentes (Р AG ES, 1950 ).
Је juge necessaire de redefinir le genre Megajapyx Verh. el,
utile de creer 2 coupes sous-generiques: Megajapyx s. str. et Но
тојарух n. subgen.
Gen. Megajapyx Verhoeff 1904, emend. PAGES.
Antennes а nombreux articles (36 а 70 chez les especes actt1ellement connues). Organes subcoxaux lateraux simples ou coш
poses, occupant presque toute la largeur interstylaire, portant plн
lieurs rangs de soies gla:ndulaires, suЬegales, courtes ou tres coш
tes, tres serrees. Organe glandulaire median typique; l'opercule
porte, en plus des 1 - 2 + 1 -2 soies situees sur sa ligne d'arti-culation, de plus ou moins nombreuses soies tres courtes а largc.ч
embases; la membrane exsertile sans orifice glandulaire visiЫc•,
Cerques allonges robustes. Cerque droit avec une dent premediaiш
et une (ou deux) rangees de tubercules; le gauche avec une dent suЪ
ou postmediane et 2 rangees de tubercules. Comme caractere ~;<>.condaire on ajoutera la richesse de la chetotaxie de certaincн
especes.
Genotype: Megajapyx (Megajapyx) gigas Brauer.
А.

-

subgen. Megajapyx s. str.

2 ou 3 paires d'organes subcoxaux lateraux; la paire la pll!fi
externe typique, l'interne munie, soit de soies glandulaires, et (]«'
soies sensorielles, soit uniquement de soies glandulaires, soit encшt,
depourvue de soies mais avec des orifices gralndulaires.
Genotype: М. (М.) gigas Brauer.
Је place dans се sous-genre: М. (М.) gigas Brauer, М. (Mi)
syriacus Silv. [= Јарух (Megajapyx) aharoni Verh., Silv. 192(i\,

Japygi11ae de la Yougoslavie
М. М.

syriacus var. inferior Silv., М. (М.)
yraeciis Verh., М. (М.) pieltani Silv., М.
·шerne1·i Silv., М. (М.) roeweri Silv.
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Ьiangiilatus Silv., М. (М.)
(М.) lagoi Silv., М. (М.)

n. subgen.

Une seule paire d'organes subcoxaux lateraux, tres larges, de
lorme typique.
Genotype: М. (Н.) Stankovici n. sp .

.),
?S

ui
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Је range dans се sous-genre: М. (Н.) solerri Silv., М. (Н.) rho(lianus Silv., М. (Н.) espaiioli Pages, М. (Н.) Stankovici Pages qне
ЈС decrit ci-dessous et, peut-etre, ?Ј. grassi VerЬ. 1904, comme је
l'ai dit precedemment.

1. -

Megajapyx

(Нотојарух)

Stankovici n. sp.
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Macedoine grecque: Besbunar, sur le versant N. О. du Mont
J\:aratas, au-dessus de Patoma, tout pres des huttes de bergers, re/.(ions de Kato Grammaticon, nomos de Kozani; sous des pierres au
voisinage d'une source vers 1500 m., 1 male long de 16 mm.,
IB-VIII-33.
Couleuг jaune paille, 7-е segment un peu plus fonce que les
pг(~cedents, Se, 9е, l0e segments et les· cerques de plus en plus b1-u11fttres. Tous les phaneres sont greles.
ТЕТЕ. - Environ 15 + 15 soies longues suг 3-4 гangees longit.11dinales tergales; en outre, de nombreuses soies assez longues et
й'aнtres courtes ои tres couгtes.
Antennes. - La droite, la seule entiere, compte 50 articles,
Јн gauche est rompue au niveau du 40е article. Chez l'exemplaire
!'itudie les antennes ont perdues la majorite de leurs soies, et les
пl'ticles ont pivote les uns sur les autres, ainsi qu'on s'en rendra
t·t1111pte sur les figures ci-jointes. Les articles etaient tres pileux,
н, 1 сс des soies longues ou assez longues, entre lesquelles s'inseraient
1111с multitude de soies courtes ои tres courtes. 13 tгichobothries: 3
мн· le 4е article, а est nettement situee dans la moitie proximale de
!'щticle; 5 sur les 5е et 6е articles. Il у а 9 sensilles placo'ides sur
clernier article, 8 en position normale et un supplementaire subm{~дia11 sternal а l'anneau distal. D'autre part la pгesence d'un sen1,iJ le placoi:de medio-tergal sur le 49е article indique une regeneщt ion (voir ci-dessous Metaj. dolinensis). Le total de 50 articles est
~!опс specieux, mais l'attenuation progressi,re de l'antenne et la
!опне du dernier article incitent а penser que c'est le nombre typiOn rapporcheгa се cas de celui de la larve 4 de Dipl.japyx
11m.berti (Grassi) qui, Ьien qu'ayant 30 aгticJes aпtennaires, поmЬге
1111·,1cteristique de l'espece, avait uп sensille placo:ide supplementaire
J'anneaн proximal (PAGES 1951 а).

Ј.

Pa 5 es

MaxiПes.

- Les 5 lames dн Iobe iпterпe soпt pectiпees.
LaЬium. Les soies bordaпt la marge aпterieнre dн lobe externe soпt pubescentes. La soie situee daпs l'aпgle iпterпe de се
meme lobe, immediatemeпt au-dessнs du lobe iпterпe, porte 4-5

fortes barbules.
1
THORAX. - P1·othorax: les 5
5 М typiques et 6
6 soies
plus courtes. Mesonotum: Prescutun avec 1 + 1 soies mediaпes posterieures courtes; scutum: 6 + 6 М doпt les 5 + 5 typiques et
1
1 autres еп avant des Мз typiqнes; en outre 7
7 soies courtes
et quelques autres tres couгtes. Metanotum: Prescнtum: 1
1 soies
medianes posterieures; scutнm: les 5 + 5 М typiques et 6 + 6 soies
plus courtes et d'autres tres courtes.
Pattes. Tres pileнses, surtout sur les tЉias et les tarses; 1 forte
soie coloree sternale а l'apex du tibla; 2 rangees steг11ales, de chacuпe 5 fortes soies plus coloгees que les aнtres sur chaque tarse.
ABDOMEN. - Te1·gite 1. Prescнtum: 1 + 1 soies sнbmedianes
aпterieuгes; scutum: 1 + 1 М (М5), еп outгe 1
1 soies posterieнгes sнЫateгales assez courtes. Te1·gite 2: 3
3 М (М1, М-1, М5) et
les 1 + 1 та, tres loпgues. Tergites 3 д, 7: les 5
5 М typiques; les
та dimiпueпt progressivemeпt de taille du teгgite 3 au teгgite 5
et sont abseпtes suг les tergites 6 et 7, les m1 soпt toujours peu
developpees, les m2 et les тз soпt Ьiеп diffeгenciees. En oнtre Sl1Г
tous les tergites, de nombreuses soies tres сонгtеs. Tergite 8, 1 fois
4
/г, aussi large que long (110/61) avec 4
4 М, 1 paire latera1e iвter
mediaire, 1 laterale posterieure, 1 suЫateгale posterieнre, 1 submediaвe posterieure; еп outre, 2 + 2 soies laterales: 1 -+- 1 laterales
i11termediaiгes et 1 .+ 1 daпs les aпgles lаtеганх posterieurs; toutP
la surface du sclerite recouverte d'uпe multitude de soies tres
courtes, eparses.
Tergite 9, un peu plus de 3 fois aussi large que long (100/32),
saвs М, avec seulement quelques soies tres courtes. Tergite 10,
seвsiЫement 1 fois 1 /з aussi loпg qне large (123/94), а carenes Ьiеп
пettes, convergentes vers l'arгiere et s'eteпdaпt sur les ¾ de la
loпgueur normalemeпt dесоштеr1;е du tergite; 7 + 7 М, doпt 2+2
intra-carenaux, 1 1 а l'extremite des carenes et 4 + 4 lateraux,
les 2 + 2 posterieurs sont les plus courts; en outre, 1
1 soies
iпtracarenales assez loпgues, 1 + 1 soies, 1aterales anterieures et.
1 + 1 soies laterales posterieures; toнte la surface du segment es1.
semee de tres nombreuses soies tres courtes ou extrememeпt
courtes.
Angles late1·aux poste1·ieurs des teгgites. OЬtus, а sommet pointu, au tergite 6; ils sont proloпges vers l'arгiere par une pointc'
triangulaire, etroite et aigiie ан tergite 7; сенх du tergite 8 comrrн.'
сенх du tergite 7, mais la pointe est moins loпgue et Ьеансонр
plus large.
Ac1·opyge peu eleve, assez large, а aпgles lateraux arгoпdis.
Ste1-пite 1. Prescutнm: 5 + 5 М et 4-5 soies courtes ou tres
courtes; scutum: 23 + 23 М sнr 4-5 rangees traпs,,ersales et d'as-
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soies coнrtes он tres coнrtes. Sнr sг. moitie posterieн
le sternite est recoнvert de nombreuses soies assez longues а
cmbases circulaires caracteristiqнes, рен larges; ces soies dessineпt une rangee transversale posterieure, а une certaine distance
cles organes subcoxaux lateraнx; en avant de cette rangee, Ies soies
s'etagent sur 8-9 rangees transversales iпegulieres, incompletes.
. Organes subcoxaux lateraux occupant chacun un peu plus du
1
1:! de la largeнr interstylaire; 90-100 soies glandulaires subuniSt)гiees du сбtе externe de l'oгgane, Ьiseriees du сбtе interne, egales
scnsiЫemant aux 2 /5 de la longuer du style, le гeseгvoir de la glande
(J(,bouchant а la base de chaque soie est enorrл.e; en arrieгe des
:-;oies glandulaiгes enviгon 45 soies sensoгielles uniseгiees, presque
1шssi longues que les soies glandulaiгes.
Organe glanduiai1·e median saillant, laгge, le volet steгnal гe
coнvert de 22 soies excessivement courtes, а larges embases; ces
.•юies precedees de' 2
2 soies plus longues.
Sternites 2 д, 7: 30-35-/--30-35 М, dont les 22-/--22 typiques,
1·11 outre de tres nombreнses soies de· toutes tailles.
Styles: s1/s~=l; sЬ/st,=0,8; s1/st1=0,45; s1/sћ=0,36; les pores
(migmatiques sont petits.
Vesicules haЬituelles sur les sternites 1 а 7.
Longueurs relatives rles segments 7 д, 10: 51-50-26-100.
Papille genitale ma.le. Реи volшnineuse, pileuse; l'aire en ava11t
1le l'orifice ge11ital est recouverte de soies courtes, sauf au-dessнs
1Јс l'i11sertion des appendices genitaнx ои se trouvent quelques soies
loпgues, specialement les 3 plus externes; l'aire еп arriere de l'orifice genital munie de longues soies tres nombreuses et tres ser1"{:es; bords de Porifice genital portant des soies courtes, espacees,
tle тете taille. Appendices genitaux assez longs, peu pileux, des
нoies longues du сбtе externe, des soies courtes du сбtе inteгne, 1 а
soies laterales situees а mi-distance du bord externe, tгes courtes
(sensitives?).
Pas de fossettes glandulaires sur les sternites des males.
CERQUES. - Aussi longs que la partie normalement decoн
\/r•гte dн tergiie 10, assez arques а l'extremite distale, peu aigus. La
1,нOcule des 2 cerques est percee d'une mнltitнde de pores ои s'iп1;1•гent des sensilles coniques et des soies tres courtes.
Cerque dгoit arme d'нne dent premediane arrondie, r = 36/4,7;
11шгgе predentale rectiligne avec 3 tubercules emoнsses; maгge posttli·ot.ale legerement concave, crenelee jusqu'a l'apex du cerque. Cer{jlle gauche а dent postmediane triangulaiгe, r = 52/33; marge pl'e1l1ч1tale concave avec 8 tubeтcules sнperieurs et 9 infeгieurs, tous
штondis, sauf le plus distal de la гangee inferieure qui est aigu;
1вагgе postdentale concave, entiere.
AFFINITES. Оп distingueгa cette espece des 3 autres du
tюнs-genre par: 1° le nombre d'articles antennaires; 2° la cl1etoabdominale; 3° Ја foгme cles oгganes subcoxaux lateraux; 4° les
1чн-acteres de la face interne des ceтques.
sez
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Gen. Metajapyx Silvestri 1932, emend. SILVESTRI 1948
Syn. Јарух subgen. Metajapyx Silv. 1932.

Ь

Се genre comprend pres de 30 especes europeennes, nord-africaines et nord~americaines. 11 est caracterise principalement par:
1 °) les maxilles dont les 5 lames du lobe interne sont pectinees;
2°) l'organe glandulaire median du 1-er urosternite qui est muni
de cupules glandulaires; 3° le cerque droit а dent premediane et а
tubercules uniseries 4° le cerque gauche а dent postmediane et
а tubercules Ьiseries.
L'ensemЫe de ces caracteres suffit pour reconnaitre les representants europeens de се genre, les seuls dont је ni'occuperai
ici. Cette diagnose me semЫe permettгe d'y placer, outre les Metajapyx decrits par SILVESTRI, les especes suivantes: Ј. (Јарух)
Iatens Silv. 1932, les Ј. (Metajapyx) decrits par SILVESTRI (1932)
de la mer Egee, Ј. codinai Silv. 1929а, Ј. dodeтoi Silv. 1934, Ј. gaПi
cus Silv. 1934, Ј. dolinensis VerЬ.. 1904, .Т. insulaтis Silv. 1907 et Ј.
seттatus Stach 1929а.
J'ai indique plus haut les especes de се genre, connues des regions dont је m'occupe ici. Dans les pages qui suivent је complete la
description de М. dolinensis Verh. et је decrit 2 especes nouvelles:
М. Goikovici n. sp. et М. тepentinus n. sp.

2. -

Metajapyx dolinemis Ver110eff 1904.

Syn. Јарух dolinensis VerЬ" 1904.
Herzegovine: foret de Вisina, pres de la route de Mostar а Nevesinje, а hauteur du Km. 60, sous des pierres de la hetraie, vers
900-1000 m. d'altitude, 2 femelles longues de 15 mm.
VERHOEFF а recolte au total 4 exemplaires de cette espece
dans une "Hбhlendoline der Schuma", а Konsjko et а Radobolja; il
lui rapporte un "Adolescens" trouve а JaЫanica.
Sa diagnose suffisante pour son epoque et permettant de reconnaitre assez facilement cette espece ne correspond plus а nos
connaissances actuelles, d'ou la redescription suivante; malheureusement celle-ci, fondee uniquement sur 2 femelles ne permet pas
d'indiquer certains caractE:res, entre autres la pгesence et le nombre
de fossettes glandulaires sur les urosteгnites des males.
.
Couleuг jaune fonce, segment 10 et les cerques brun fonce.
ТЕТЕ. 22
22 soies longues ou assez longues sur 5-6 rangees longitudinales tergales, en outre quelques soies courtes ou tres
courtes.
Antennes typiquement de 31 articles; 1 femelle а son antenne
gauche typique, mais droite est un regeneгat de 25 articles. Ceux-ci
sont assez pileux, а soies droites, longues ou courtes, avec tous les
intermediaires entre ces 2 categories, des soies гecourbees assez longues а partir du 5е article; en outre quelques soies sensilliformes tres
courtes, recouгЬees. 11 у а les 13 trichobothries typiques, peu lon-
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14ues, а est situee legerement dans la moitie distale de l'artcle. 8 sensilles placo'ides sur les antennes entieres; le regenerat de 25 articles
а sон dernier article tres allonge, portant 6 sensilles sternaux ou
substernaux, disposes sans ordre а son арех; d'autre part, sur cette
шеmе antenne on remarque un sensille placo'ide dans le ¼ distal
posterieur de la face sternale des articles 16 а 23; le 24е article du
н:~generat porte 2 sensilles au meme emplacement que ceux des ariicles precedents.
Maxilles. Les 5 lames du lobe interne sont pectinees.
Mentum. Le lobe externe avec 5-6 rangs transversaux de
:чoies, celles des 3 premieres rangees assez courtes, egales а la ½
<ie celles de la 4е rangee, elles-memes 3 а 4 fois plus longues que
celles de la 5е.
THORAX. - Pt·onotum: 5+5 М et 4+4 soies courtes. Mesono1.nm. Prescutum: 1 + 1 soies assez longues; scutum: 6+6 М (dispoнes comme chez М. (Н.) Stankovici n. sp.) et 5+5 soies assez longues.
М etanotum. Prescutum: 1 + 1 soies assez longues; scutum typique.
Pattes. Assez pileuses, а М et soies longues ou assez longues; une
!'orte soie coloree а l'apex des tiЬias et 5 + 5 soies colorees et plus
()paisses que les autres sur la face sternale de chaque tarse. PretarNCS assez allonges, les 2 griffes tres inegales.
ABDOMEN. - Tergite 1. Presoutum: 1+1 sooes submedianes;
ж.:utum depourvu de М. Tergite 2: 2+2 М (М4, М5) et les Н-1 та.
'Гergites 3-5 : les 5+5 М typiques et la paire de та. Tergites 6 et
'7: 4 + 4 М {М1 nulle); les та diminuent graduellement de taille du
1ergite 2 au tergite 6, elles sont nulles au tergite 7; les msa et Ies m1
,юnt insignifiantes, les m2 te les тз sont courtes mais Ьien caracteriнt:ies. Tergite 8: а peu pres 1 fois ½ aussi large que long (145/100),
нvес 5+5 М : 1 + 1 lateraux subanterieurs, 1 + 1 lateraux interme1Haires, 1 + 1 lateraux posterieurs, 1 + 1 suЫateraux subposterieurs
Pt 1 + 1 subposterieurs submedians. Tergite 9: 2 fois ¾ aussi large
цне long, sans М, avec une rangee posterieure de soies tres courtes
<lont 3 + 3 tergales. Tergite 10: un peu plus de 1 fois 2/5 aussi long
t1ue large (141/100), carenes Ьien marquees, subparalleles, s'etendant
щ1r un peu plus de la ½ de la partie normalement decouverte du
t.ergite; 6 + 6 М mont 2 + 2 intracarenaux et 4-1-4 lateraux ou suЫate
mнx; 6+6 soies coнrtes dont 2+2 sur les carenes et 4+4 laterales,
t'Il 01.1tre quelqнes soies tres courtes.
Angles lateranx posterieurs des tergites. OЬtus, а sommet tres
ншrque au tergite 6; au tergite 7 ils sont prolonges en arriere par
ш1е pointe assez etroite, tordue vers l'interieнr; le tergite 8 montre
1ше pointe dirigee vers l'arriere, large, oЬtuse, peu allongee; tergite
11 ;,\ angles droits.
Acropyge peu eleve, large, а bords lateraux arrondis.
Sternite 1. Prescutum: 4+4 М et 3-4+3-4 soies tres courtes;
1н:11tum: les 13 + 13 М typiques, la moitie posterieure recouverte de
tнJies а embases circulaires caracteristiques assez longues sur 7--8
!'tшgees transversales, formant une rangee plus ou moins reguliere
tше certaine distance des organes glandulaires.
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occupaнt chacuн le 1/з de la largeur
60 а 80 soies glandulaires subuniseriees, sensiЫement
toutes de meme taille чнi est en moyenne egale aux 25/100 de la
longueur du style, le canal glandu.laire de chaque soie est tres long,
lc reservoir pctit, pyriforme; ен arriere des soies glandulaires 30 а
40 soies sensorielles, egales aux 27 /1 ОО de la longueur des soies glan-

Organes subcoxaux Iat<~raux

iнterstylaire;

dнlaires.

+

Organe gianduiaire median, Ьien developpe, 1 1 soies courtes
sur l'opercule, environ 50 · cupules glandulaires (les "disculis" de
SILVESTRI), sur 5-6 rangs transversaux.
Ste1·nites 2 а 7: 17 '+ 17 м' В4, С2, CG, Cs et С10 redui ts ou nuls,
ен outre de tres nombreuses soies courtes ou tres courtes.
Styies: s1/s1=1; sti/st~=0,75; s1/st7=0,15; s1/st1=0,20.
Vesicuies petites анх sternites 1 а 7.
Longueurs relatives des segments 7 а 10: 46-57-26-100.
Papille genitale fетеПе: typique avec 9 soies glandнlaires d.e
chaqнe сбtе et 4+4 sur la valve inferieшe.
CERQUES. - Un рен plus courts que la partie normalement decouverte du tergite 10 (49/54), а peu pres 3 fois aussi longs que larges .
(:32/100), arques а l'extermite distale. Cerque droit а deнt triaнgu
laire premediane, r = 0,53, шarge predentale rectiligne avec 2-3 tubercules arrondis, нn exemplaire en possede un Зе tres petit, proxiшal; marge postdentale tres finement denticнlee. Cerqнe gauche а
dent triangнlaire tres aigue, legeremeнt premediane, r = 0,86; marge
predeнtale legerement сонсаvе avec 2 + 1 / 2 + 3 tнbercules, les 3 superieurs aigus, aiнsi que le plнs proximal des 5 inferieurs, les 4
autres arrondis; marge postdentale sans denticules.
AFFFINITES. - Cette espece est ,roisine de Metaj. firmus SЉ,.
et Metaj. garganicus Silv., decrites d'Italie; Metaj. doiinensis s'en distinguera par: 1° le nombre d'artic1es antennaires; 2° la cћ.etotaxie
tergale; 3° la forme et le detail de l'aпnature de ses cerques, surtout
du gauche.
On la separera sans peine de Metaj. b1·aneri Verh. et de Meta:j.
serratus par ces 3 caracteres et en outre par la cl1etotaxie du 1-er
urosternite.
On ne saura vraissemЫaЫement jamais а quoi correspond
l',,Adolescens" de JaЫanica, rapporte а cette espece par VERHOEFF
(1904), а moins qu'on ne fassc de nouvelles captures dans cette localite; on en connait avec certitude le nombre d'articles antennaires,
27 + 27, се qui est assez extraordinaire pour une espece europeenne.

3. -

Metajapy::c Gojkovici n. sp.

Sandjak de Novi Pazar, Rabltlje, а 5 km. au SE de Plevlje, 3
les longs de 11 mm., 25-VII-1933.
Couleur habltuelle.

ma-
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ТЕТЕ.
1О+ 1 О soies longues ou assez longues sur 4 rangees
!(•11gitudinales tergales ,en outre з+з soies plus courtes et quelques
л1res soies tres courtes.
Antennes de 29 articles peu pileux; 2 verticilles de soies а par1i 1· du 5е article, le distal compose de soies courtes, le proximal de
m1ies de tailles diverses; а partir du 5е article, 1 verticille de soies
JecourЬees, melangees aux soies droites du verticШe proxiimal; aires
pileuses du 1 le au 15е article. Les 13 trichobothries typiques, а est
Ji:,~erement proximale. Article terminal 1 avec 8 sensilles placo'ides
и1 position typique.
Maxilles. Les 5 lames du lobe interne sont pectinees.
Mentum. Chaque lobe externe avec 4 rangs de soies assez lon11;11es et 2 autres soies tres longues dans leur angle externe; lobe
i111;erne aigu avec une soie sensil1iforme courte; mentшn: chaque moili1\ porte 2 groupes de 6-7 soies assez courtes et 2 soies tres longues.
THORAX. - Pronotum: les 5+5 М typiques et з+з soies assez
Jo11gues ainsi que 1 + 1 courtes. Mesonotum. Prescutum: 1 + 1 soies
нssez longues; scutum: 6+6 М (cf. Megaj. (Н.) Stankovici) et 4+4
1,oies assez longues et 1 + 1 courtes. М etanotum. Prescutum : 1 -;-1
:юies longues; scutum : les 5 + 5 М typiqцes et 3 + 3 soies assez
Jo11gues.
Pattes. Р I: tibla avec 2 tres longues soies sternales; tarse avec
;i 1-5 soies spiniformes sternales. Р II et Р III: tibla avec une forte
1,oie spiniforme а son арех; tarse avec 6-1-6 soies spiniformes
Mernales.
ABDOMEN. - Teтgite 1. Prescutum: 1+1 soies submedianes
11.mgues; scutum : 1 + 1 М (М5) et 1 + 1 soies posterieures submedi1mes courtes. Teтgite 2: 3 + 3 М (М1, М4, М5), та, 1n2, шз Ьien developpees, шsа et ш1 insignifiantes. Teтgites 3 а 7: 5 + 5 М typiques,
ks submacrochetes comme pour le tergite 2. Teтgite 8: environ 1
J't1is 1/5 aussi large que long (114/98), 4+4 М lateraux et 2-1-2 М
1-;нbposterieurs; en outre, une soie dans chacun des angles lateraux
posterieurs. Teтgite 9: sensiЫement 2 fois aussi large que long
( 100/49), sans М, avec une seule rangee posterieure de soies tres
eourtes dont 5-1-5 tergales, les 2+2 laterales un peu plus longues
чне les з+з autres. Teтgite 10: un peu plus de 1 fois ½ aussi long
с111е large (155/100), sa11s carenes, 7+7 М dont з+з distaux et 4-+·4
lнteraux; pas de soies laterales posterieures plus developees que les
iшtres.

lateтaux posteтieuтs du tergite 7 prolonges en arriere раг
pointe courte, large et aigue; ceux du tergite 8 comme ci-desmais la pointe est plus large et encore moins aigue; ils sont
itгoits au tergite 9.
Асторуgе large, en demi-lune.
Steтnite 1. - Prescutum : 5-1-5 М et 4-5+4-5 soies tres couг1.cs; scutum : 14+14 М dont les 1з+1з М typiques et un supplementaire entre В4 et В5, en outre de nombreuses soies greles assez
нl1ongees; le ¼ posterieur du scutum est recouvert de soies а emba-

Angles

ш1е
1,цs,
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ses circulaires caracteristiques assez longues disposees sur 4-5 rangees transversales.
Organes subcoxaux lateraux larges, occupant chacun les 2 /5 de
la largeur interstylaire. 60 а 80 soies glandulaires subuniseriees, а
peu pres toutes de meme taille, egales aux 43/100 de la longueur dн
style; ,le reservoir de cellules glandulaires est tres allonge, а bords
paralleles, presque aussi long que le canal qui est lui-meme sensiЫe
ment de la meme longueur qu'une soie glandulaire; de 30 а 40 soies
sensorielles, egales aux 5/9 de la longueur moyenne des soies glandulaires.
. Organe glandulaire median. Peu saillant, petit, 30 cupules glandulaires sur 4-5 rangees transversales et 2 + 2 soies courtes sur
l'opercule.
Sternites 2 а 7 avec 18 + 18 М, В4,С2, С4, Cs tres reduits en outre
4 + 1 + 4 soies assez courtes posterieures et de nombreuses autres
soies courtes ou tres courtes sur toute la surface des sternites.
РарiПе genitale male assez pileuse; aire en avant de l'orifice genital recouverte d'u.дe quinzaine de soies longues sur sa partie la
plus proximale et de 30 soies moitie moins longues formant, en avant
de l'orifice genital, 3-4 rangees transversales, enfin entre ces soies
et l'orifice genital une plage de soies tres courtes, separee des soies
precedentes; aire en arriere de l'orifice genital recouverte de tres
nombreuses soies courtes immediatement en arriere de cet orifice; en
outre, sur la face tergale de cette aire, des soies peu nombreuses. Appendices genitaux courts, coniques avec une djzaine de soies aussi
longues que lui sur son bord externe et une trentaine de soies de
tailles comprises entre le ½ et les 2 /з de sa longueur sur son bord
iлterne.

Fossette glandulai1·e tres allongee, etroite, а bords epaissis sur
les sternites 3 et 4 des mIOes.
Styles: s1/s1=0,70; st1/sћ=0,80; s1/st1=0,25; s1/st:=0,2.
Vesicules petites, normales, aux sternites 1 а 7.
Longueurs relatives des segments 7 а 10: 43-63-32-100.
CERQUES. - Aussi longs que la partie normalement decouverte
du tergite 10, а peu pres 3 fois aussi longs que larges (95/35), assez
aigus. Cerque droit а dent aigue premediane, 1· = 0,69, marge predentale rectiligne, 2 tubercules aigus, le proximal est presque aussi
developpe que la dent, marge postdentale armee de nombreux denticules aigus, а sommets diriges vers la base du cerque. Cerque
gauche avec une dent basale et une autre postmediane, r
1,36;
eпtre les 2, 3/4 tubercules plus ou moins aigus, les superieurs assez
petits; marge postdentale avec une dizaine de denticules aigus.
.
AFFINITES. - On reconnaitra facilement cette espece en fэ.1sant appel: 1° au nombre d'articles antenaires; 2° а la forme et а
l'armature des cerques; 3° а l'absence de carene sur le l0e tergite;
4°) а des details de la chetotaxie abdominale.
Tres proche de Metaj. garganicus Silv.; on l'en separera юse
ment par les caracteres indiques ci-dessus et en outre par la pre-
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glandularies sur les sternites 3 et 4 des males
sternite 3 chez Meta_j. ga1·ganicus Silv.).

Metajapyx repentinus n. sp.1)
Foret de Bisina, avec Metaj. dolinensis Verh., 1 ma-

4. Herzegoviпe:

!1• de 12 mm.
Une diagnose abregee permettra de separer cette espece de
Меtај. Gojkovici n. sp.
Т Ет Е. - 19 + 19 soies longues sur 4-5 rangees longi tudinales
tш·gales et quelques soies courtes; mentum avec la soie de l'angle
l1Jterne du lobe pectinee; le reste comme chez М. Gojkovici.
THORAX. - Identique а celui de М. Gojkovici.
ABDOMEN. - Chetotaxie tergale identique а celle de М. Gojltrmici, cependant les tergites 6 et 7 n'ont qu'un М1, respectivement
i\ droite et а gauche et qu'un seul М5, respectivement а gauche et
droite.
·
Angles lateтaux posterieuтs comme chez М. Gojkovici.
Acropyge identique а celui de М. Gojkovici.
Sternite 1. Prescu tum: 3 + 3 М et 5 5 soies courtes; scu tum:
12 +12 М; Сз est nul; le sternite est recouvert immediatement en
нvant des organes subcoxaux lateraux par des soies а embases circulнiгes caracteristiques, peu nombreuses, sur 3-4 rangees trans-

+

\/lтsales.

Oтganes

subcoxaux late1·aux occupant un peu moins du 1/3 de
90 soies glandulaires subegales, а
1111.ses tangentes entre-elles, egales aux 54/100 de la longueur du
~I.у1е; le resevoir de la glande est court, pyriforme, а goulot Ьien
шпгquе, le canalicule est assez long; environ 35 soies sensorielles
11oiseriees dont la taille est egale au 1/3 de celle des soies glandu-

la largeur interstylaire; environ

t'

.!нiees.
glanttulaiтe median comprenant environ 40 cupules
disposees sur 5-6 rangees transversales; le volet sufi(•i·ieur porte 2 + 2 soies tres courtes а larges embases.
Steтnites 2 а 7 avec 19
19 М; В4, С2, et С4 reduits, Св court
tннis Ьien differenciee; en outre 16-17 + 16-17 soies plus courtes
2-3 sur la ligne mediane.
Papille genitale male tres pileuse, l'aire en avant de l'orifice ge111 est recouverte de tres nombreuses soies courtes, sauf tout а fait
нvant ou l'on remarque environ 10
10 soies longues dont la 4е а
;mгtir de l'exterieur, de chaque сбtе, est aussi longue qu'un des
1ippendices. Ceux-ci 1 fois 1/3 а 1 fois 1/2 aussi longs que larges, а
!ю1·с1s paralleles, arrondis а leur арех, tres pileux, les soies les plus
tllнt.ales aussi longues que l'un d'eux.
Possettes glandulai1·es des males. Sur la marge anterieure des
.~tш 0 11ites 3 et 4 l'on remarque dans la region mediane une crevasse

Organe
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(,,тiта" de SIL VESTRI) al1ongee, etroite, semЫant limitee par ,ј
epaississements de la cuticule; c'est le type le plus simple que l'оп
puisse trouver pour une fossette glandulaire: depression du sc][, ..
rite fermee par une evagination du bord anterieur de cettc
depression.
Styles а processus accessoire bien developpe, aigu; роге ет·
gmatique difficilement visiЫe, tres petit. s1/s1=0,73; st1/st~=0,75;
s1/st1 = 0,28; s1/st1 = 0,21.
Vesicules petites aux sternites 1 а 7.
Longueurs relatives de,s segments 7 а 10: 46-62-27-100.
CERQUES. - Un peu plus courts que la partie normalemeпt
decouverte du tergite 10, plus de 2 fois aussi longs que largc11
(46/100), peu arques, aigus. Cerque droit а marge interne sans den1.,
rectiligne, avec des denticules uniseries aceres, dont les ler, 2е с1.
4е plus proximaux sont les plus importants. Cerque gauche avce
une forte dent proximale, marge postdentale concave dans sa 1 /'l,
anterieure, puis legerement convexe, 2 rangees superposees de den••
ticules; carene inferieure avec environ 10 denticules identiques, сеЈнi
qui est а la jonction de la partie concave avec la convexite еtал1
ш1 peu plus fort que les autres.
AFFINITES. - СеНе espece est tres voisine de М. Gojkovii;i,
шais elle s'en ecarte, ainsi que de toutes les autres especes du genнJ
Metajapyx, par l'absence, sur le cerque gauche, de la dent post,,
шediane caracteristique de се genre. On а decгit une dent basa1e
chez d'autres Metajapyx (М. ganganicus, М. fi1·mus, М: Gojkovi{'i.,
etc.), mais tous possedent une dent postmediane.
La presence d'une dent basale suг chaque ceгque rapproc]1u
М. repentinus de Ј. dalmaticus Silv., dont il possede d'autre part сЈс
nombгeux autres caracteгes: meme nombгe d'aгticles antennaiгes,
des fossettes glandulaires semЫaЫes et sur les memes steгnites, uщ 1
chetotaxie teгgale des segments abdominaux 1 а 7 tгes voisine, dP;;
oгganes subcoxaux lateгaux du lег urosteгnite du meme type; оп
s&pareгa cependant sans difficultes ces 2 especes en faisant appcl:
1° а l'aгmature des ceгques; 2° а la chetotaxie teгgale des segmen1s
abdominaux 3 а 10; 3° а l'absence d'angles lateraux posteгieurs ан
tergite 6 chez les exemplaires de М. repent;inus plus longs qш'
ceux ayant seгvis а la descгiption de ?Ј. dalmaticus Silv.; 4°) ,Ј\!
поmЬге et а la disposition des soies courtes sur J'organe glandulaiг<'
median du lег uгosternite.
On а decrit 3 especes euгopeennes pouгvues d'une dent basalc
et sans dent postmediane sur le cerque gauche : 1. ?Ј alЬanica
· Stach, 1922. - 2. ?Ј. dalmaticus Silv. 1929Ь; - 3. ?Ј. ailiena1·11m
Cook, 1899. Voici les pгincipaux caracteres de ces especes рощ'
peгmettгe la compaгaison avec les 2 especes decгites ci-dessus.
1. - ?Ј. alЬanica Stach, 1922. Cette espece est Ьien гeconnai!
sаЫе раг la forme de ces ceгqrues: а droite 2/2 denticules proxi·rnaux dont le plus proximal de la гangee supeгieuгe est un Р('Н
plus gгand que les autгes; а gauche 1 denticule proximal; les 2 сн··
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1!'·11cs qui lui font sudte sont d..epourvues de denticules. 29 articles
iщ1.ennaires; organes subcoxaux lateraux et organe glandulaire me1Нt111 du 1-er urosternite ainsi que la chetotaxie tergale comme cll.ez
. Gojkovici et М. тepentinus. Ces caracteres sont trop eloignees
ceux de М. dolinensis pour que l'on puisse la considerer comme
Ш.н: variete de cette espece, du moins tel qu'on comprend la systemнt.ique actuelle des Japygides.
2. - ?Ј. dmlmaticus Silv. 1929Ь. Cette espece se distingue de
alЬanica et des 2 especes decrites ci-dessus par ses cerques а
u pres inermes: а droite 3 denticules proximaux, contigйs, disposur une seule rangee, le reste de la marge interne lisse; а droite
1!enticule proximal et un autre microscopique postmedian. 29 arfkles antennaires. Tres voisin pour les autгes caracteres de ?Ј. аlЬа
!i/та, М. Gojkovici et М. тepentinus.
3. - ?Ј. athenaтum О. F. Cook, 1899. On ne connait que les
t."N(Jues de cette espece d'apres ш1 dessin et une breve diagnose
le taЫeau dichotomique de О. F. СООК (1899). Ces appendiidentiques comme forme а ceux de l'espece precedente, sont
1, 0 1ю11dant plus denticuJes: а gauche, 1 dent basale et 2 raпgees de
1koiicules; а droite des denticules sur toute la marge interne,
,l!'ч:1.·oissant de taille de la base а l'extremite du cerque; aucun d'eux
suffisamment plus developpe que les autres pour que l'on puisse
considerer comme dent. Cette description place ?Ј. athenaтum
r,)lнetement entre ?Ј. dalmaticus et М. repentinus.
Cependant l'ignorance des autres caracteres ne permet pas
il'нf'f'irmer qu'il en est Ьien ainsi, car cela impliquerait que ?Ј. athewщn.иn aurait 29 articles antennaires, une chetotaxie abdominale,
organes glandulaires du 1-er urosterп.ite et les sternites 3 et 4
males, identiques ou tout au moins tres voisins de ceux des ?Ј
,l.iilmaticus et М. тepentinus.
Tels qu'ils sont decrits ces 3 animaux ne peuvent etre rapportes
1Н1cun genre europeen, mais а d'autres, fondes par F. SILVESTRI
11,ЈВ а) pour des especes d'Amerique du Sud!
?Ј. alЬanica Stach se placerait au voisinage du genre TeljaSilv.
?Ј. athenaтum Cook et ?Ј. dalmaticus se rappгochent du genre
/!11.р/.јарух Silv. e·t de certains especes du genre Austтjapyx Silv.
11 s'agit а mon avis d'un simple cas de convergence, et comme
part је tгouve des inteгmediaires entre les Metajapyx typiet ces 3 especes је pense qu'il est possiЫe de les consideгer
~0шшnе des М etajapyx. Cependant il est preferaЫe d'ecrire ?Ј арух
d'avoir revu les types de ces especes.
,J'ai deja dit dans се tгavail que la systematique actuelle des
,JttjlY!fides, fondee en gгande partie sur la foгme des cerques est
(Н•11 cliscutaЬle. Il s'agit, peut-etre plus souvent qu'on ne le croit,
tJit eoпvergence comme ci-dessus.
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Gen. Catajapyx Silvestri 1932, emend. SILVESTRI 19481),

Се genre caracterise en 1932 uniquement par l'absence d'orga11('
glandulaire median au 1-er urosternite а ete restreint par SILVE"
STRI lui-meme en 1948 aux especes qui possedent en commun:
28 articles antennaires, le lobe interne des maxilles avec seulemen1:
4 lames pectinees, la 1-ere etant entiere, les cerques allonges,
subsymetriques, а dent premediane et а tubercules Ьiseries.
Cette diagnose ne permet d'y placer que Catajapyx confus11s
Silv. et ses varietes ainsi que С. confusus Silv., les seules dont је
parlerai ici.

5. -

Catajapyx confu.sus Silv., n. var. ?

Herzegovine. KoЬilja Glava, entre Plana et Gacko, sous dc},
pierres, dans une pature а brousailles, 1 femelle longue de 7 mm.,
25-VIII-36. Meteores de Thessalie, region de Kalabaka, sous clc1,
pierres vers 400 m. d'altitude, 1 femelle longue de 8 mm., 1-IХ-З:1,
Ces 2 exemplaires ont la meme chetotaxie que la forme typiql!c.
Ils presentent cependant quelques differences entre eux.
1. - Exemplaire de KoЬilja Glava. Organes subcoxaux laH!·
raux du 1-er urosternite avec seulement 4 longues soies glandulaircн,
chacune d'elles accompagnee de 2 soies sensorielles courtes plac{!eH
de part et d'autre de leur base; 2 + 2 soies tres courtes а l'empJa,,
cement de l'organe glandulaire median du 1-er urosternite. Cerqщi
de meme forme que ceux de la forme typique, mais avec 2/3 tub<'г"
cules а droite et 4/4 а gauche; denticules tres prononces.
2. - Exempiaire des Meteores. Organes subcoxaux laterю.1x
а,,ес 4 longues et 15-16 courtes soies glandulaires; 2 soies senso·•
rielles, uniquement а la base de chacune des 4 longues soies; 3 -i а
soies tres courtes а l'emplacement de l'organe glandulaire mediaн
du 1-er urosternite. Cerques avec 2/2 tubeгcules а droite et 3/4 11
gauche; denticules tres marques.
Ces caracteгes ne me permettent pas de rapporter ces ехеш•·
plaiгes а l'une quelconque des 2 especes OU des 4 varietes decri!.P~
et que је ne connais que par les diagnoses: 1° Catajapyx confu:mil
Silv. f. typ., 2° С. confusus var. aquilonaris Silv., 3° С. confusus vаг.
1·итепа Silv.; 4° С. confusus var. aegea Silv.; 5° С. confusus v;11'
mo1·avica Kratochvill; 6° Catajapyx propinquus Silv.
Dans l'etude compaгative qui va suivre је ne роштаi pas teнi1·
compte des travaux de KRATOCHVILL qu'il m'a ete impossible 110
хпе procurer.
Les diagnoses des 5 autres forme::, sont plus ou moins compJ{, ·
tes pour les 2 especes et seule la descгiption de la variete aquilo
naris est accompagnee de figures, les 2 autгes varietes sont tл"11
sommairement decrites. Је ne parlerai que des caracteres utilis(·;ci
dans ces descriptions, а savoir: 1°) la chetotaxie tergale; 2°) Iн
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de soies glandulaires des organes subcoxaux lateraux du
J,.,cr urosternite; 3°) le nombre et la disposition des soies tres courf.cs, situees а l'emplacement de l'organe glandulaire median du
щсmе sternite; 4°) le nombre de tubercules sur chaque cerque.
1. - Catajapyx confusus Silv. f. typ.
Dans sa diagrюse SILVESTRI (1929с) indique: 18 а 20 soies
ff,lнndulaires courtes chez la femelle et environ 40 chez le male, accшnpagnees dans chaque sexe par Jes 4 longues soies glandulaires;
1 3 soies tres courtes sur la partie mediane posterieure du sternite
1; pour les cerques 3-5/6-8 tubercules а gauche et Х (2-) 3 (--4)/
;Ј,-5 а droite, се qui veut vraissemЫaЫement dire de 2 а 4 tuber1л.Jles а la rangee superieure, le nombre le plus frequent est 3, mais
IOE,VESTRI n'a employe cette notation que pour cette espece et
н'еп donne aucune explication. Dans les affinites de С. propinquus
t~Шv., cet auteur dit que cette derniere espece est Ьien distincte de
{!, confusus par "forcipis brachio dextero tuberculis supe1·is 2 (in
r·тemplo nonnullo 1 пес З)".
2. - С. confusus var. aquiionaris Silv. Ne se distingue de la
foгme typique d'apres SILVESTRI (1929Ь) que par le nombre de
lobercules: 3/7 а gauche et 1/2 а droite. Il est evident que l'armature
1lcs marges predentales est plus dissymetrique que chez la forme
lypique, mais c'est Ьien faiЫe.
On peut relever une autre difference d'ordre chetotaxique. Sur
l.11 Jigure XVII du travail de SILVESTRI (1929Ь) le 8-е tergite ~ф
ilominal ne possede pas de М submedians posterieurs, alors que la
foпne typique et С. pтopinquus en ont une paire Ьien developpee.
1,с 10-е urotergite n'a pas lui non plus de М submedians posterieuгs,
mais а leur place 1 + 1 soies tres courtes, alors que ces М sont Ьien
t•\Jolues chez les 2 especes citees ci-dessus. Ces 2 caracteres chetotaдk1ues sont importants, mais il faudra revoiг les types pour savoir
ces phaneres sont reellement absents.
3. - С. confusus var. титепа Silv, Cette varete ne possederait
чне les 4 longues soies glandulaires aux organes subcoxaux lateraux
1!11 1-er urosternite, ou une 5-е un peu plus courte, mediane. Les
1111.>ercules des cerques sont au nombre de 3/4 а gauche et de 1-2/3
<lгoite. On ne sait rien d'autre (Cf. SILVESTRI, 1929Ь).
Le caractere presente par les organes subcoxaux lateraux est
1\Ntк~z important; cependant la taille des specimens (,,ad 6 тт.''),
\ЈР,шсоuр plus faiЫe que celle des 2 formes precedentes (,,ad 9
тт" pour la forme typique et 8 mш. pour la variete aquilonaтis)
faire songer а un stade Jarvaire.
4. - С. confusus var. aegea Silv. D'apгes la diagnose et les
!!u111·es qui l'accompagnent (SILVESTRI, 1932), cette vaгiete pos111'1/c: 1°) 9-11 soies glandulaires, dont les 4 longues et 5-7 сопг20) 2 + 2 soies tres couгtes suг la paгtie mediane posterieuгe
1-ег uгosternite; 3°) des ceгques subsymetгiques, le nombre
tнbercules etant de 2/4-5 pour les 2 cerques.
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Cette variete semЫe donc etre intermediaire entre la foпne typiqнe
et la varete титепа par le premier et le dernier caractere ci-dessщ;.
5. - Catajapyx pтopinquus Silv. Cette espece est, d'apгes sniVESTRI (1948 Ь), Ьiеп distiпcte de С. confusus Silv. f. typ раг:
1 °) la preseпce de 2 + 2 soies tres courtes sur la partie mediaнe
posterieure du 1-er urosterпite au lieu de 3+3; 2°) sоп cerque droit
qнi n'a que 2, quelquefois 1, tubercules superieurs au leu de :з;
3°) par sa taille un peu plus faiЬle que celle de С. confusus Silv.
(,,ad 7,6 тт." au lieu de "ad 9 тт.") J'ajouterai en outre, qне
SILVESTRI indique uпе fossette glandulaire sur les urosternites
3 et 4 des males de С. p·mpinquus et seulemeнt une sur le steгnite 3
des males de С. confusiis; ог, daпs la diagпose du gеше de 1948 Ь. i]
donne comme caractere la presence d'une fossette sur les sternites 3 et 4 des males.
Comme on peut s'en reпdre compte facilement, toutes ces
formes sont tres voisiпes les uпes des autres et les caracteres systematiques utilises пе sont pas convainquants. Comme је l'ai dej~1
ccrit plus lыut, il est impossiЫe de rapporter les 2 exemplaires сп
ma possessioп а uпе forme coпnue.
La femelle de Kobllja Glava, qui n'a que les 4 soies glandulaiгcs
loпgues et 2/2 tubercules а dгoite, se rappгocl1erait de С. confusus
yar. i·umena Silv. Cependant cette femelle n'a que 2+2 soies tп'S
courtes suг la partie mediane posterieuгe du 1-ет urosternite; ес
caractere la rapprocl1e de С. pтopinquus Silv. et de С. confusus vю·.
aegea Silv., dont elle а d'autre part la chetotaxie, mais pas les organes subcoxaux lateraux; on ne sait pas quel est le nombre de се.<:1
soies chez С. confusus var. титепа ni la chetotaxie tergale de cetie
derniere variete.
Ces 2 raisons ne permettent pas de rapporter avec certitude k
specimen а la variete титепа.
L'exemplaire des Meteores est епсоrе plus difficile а .rappгo
cl1er d'une des formes etudies ci-dessus: 1°) ses orgaпes subcoxaux
lateraux l'eloignent des varietes rumena e.t aegea; 2°) la prese11Ct'
de 3 + 3 soies tres courtes sur Ја partie mediane pasterieure du 1-ег
uгosternite l'eloigпe de С. propinquus et de la variete aegea; 3°) sц
chetotaxie tergale est Ьieri differente de celle de la vairete aquiLo•
naтis; 4°) le nombre de tubercules а droite (2/2) est inteгmediai1:(1
entre celui de la forme typique (3-4/3-5) et celui de la variet6
aquiLonaтis (1/2); 5°) le nombre de tubercu.les а gauche (3/4) est
plus faiЫe que celui de la foгme typique (3-5/6-8) ou que celнi
de la variete aquilonaтis (3/7), mais on sait que le nombre de tube1···
cules а gauche peut varier dans d'assez larges proportioпs.
C'est cependant de la forme typique que cet exemplaire :ю
rapproche le plus, mais les remarques faites ci-dessus пе perme1.··
tent pas d'affiпner que l'on а affaire а ш1 representaпt de С. сопfи.·
sus Silv. f. typ.
(Faculte des Sciences de N апсу, Zo,ologie gепета{е)
Manuscrit re<;u le 15 juin 1951.
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I. -

Megajapyx (Нотојарух) Stankovici n. sp, de la гegion de Besbunaг.

Ј. Рго-

et mesonotнm, l'asteгisque indique le М sнpplementaiгe. Gгoss.
Р III, taгse, face аntегiенге. Gгoss. 45Х. 3. Aгticle apical de
gaнche, face аntегiенге. Gгoss. 200Х. 4. 4е aгticle de l'antenne
face steгnale, legeгement роstегiенге. Gгos·s. SOX. - 5. Moitie gauche
!-сг uгosteгnite. Gгoss. 45Х. 6. Oгgane glandulaiгe median du lег
Gгoss. 200Х. 7. Detail de l'oгgane sнbcoxal lateгal gauche du
ш·osteгnite. Gгoss. 455><. -- 8. Moitie dгoite du 6е ш·osteгnite, Gгoss, 45Х.
- 9. Appendice genital gauche, face anteгieuгe. Gгos·s. 200Х.
2.

\,'(:,\С

<с,с""---------------------------------
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Fig. II. - 1. Megajapyx (Нотојарух) Stankovici n. sp. de la гegion de Bes-bunai', uгoteгgites 6 а 10 et ceгques, Gгoss. 27Х. - 2. id., detail de Јн
marge pгedentale gauche, la сагеnе infe1·ieure est en gгise. Gгoss. 45 Х.
3. Met,ajapux doLinensis Verh., femelle de la fбгеt de Bisina, uгoteгgites 6 а 10
et ceгques. Gгoss. ЗОХ. 4. id., detail de la maгge pгedentale gaнche, la сагеш•
infeгieнгe est en gгise. Gгoss. ВОХ.
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P'ig. III. -

Metajapyx doiinensis Verh., femelle de la foret de Bisina. -
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1. Зе et
Gross. 50Х. - 2. 9е article antentergale. Gгoss. 200Х. - 3. Article
11pical de l'antenne gauche, face steгnale. Gross. 200Х. - 4. Les 3 deгnie1Ћ articles du гegenerat de 25 articles, face tergale. Gross. 200 Х. 5. Р III gauche,
face anteгieure. Gгoss. 45 Х. - 7. Detail de l'organe subcoxal lateral du ler urostemite. Gгoss. 800Х. - 8. Moitie dгoite du 6е шosternite. Gгoss. 45Х.
4е articles de l'antenne gauche, face tergale.
лai.гe, detail de la paгtie mediane de la face
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Fig. IV. - Metajapux Gojkovici, n. sp. de Rabltlje. - 1. Зе et 4е articles de
l'antenne gauche, face tergale, Gross. 80 Х. - 2. Urotergites 7 а 10 et cerques,
Gross. 70Х. - 3. Angle lateral posterieur droit du 7е uгotergite, Gross. 20ОХ.
- 4. Detail de la marge predentale gauche, la cerene inferieure est .е11 grise,
Gross. 2оох. - 5. Moitie droite du ler нrosternite, Gross. ЗОХ. - 6. Detail de
1:organe subcoxal lateral et soies а embases circulaires caracteristiques du ler
uroster11ite, Gross. 455Х. - 7. Moitie droite du 5е urosternite, Gross. 45Х. 8. Fossette glandulaiгe du 4е uгosteг11ite, Gross. 140Х.
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!1'11,;. V. -

Metajapyx тepentinus, n. sp. de la foret de Bisina. - 1. Зе et 4е
de l'antenne gauche, face te1·gale, Gross. 80Х. - 2. Р III gauche, face
1m1.(,1·ieure, Gross. 80Х. - 3. Urotergites 6 а 9, Gross. ЗОХ. - 4. Angle lateral
рщ;\.(!гiенг dгoit dн 7е нгotergite, Gross. 200Х. 5. Uroteгgite 10 et сегqнеs,
{lгoss. 50 Х. 6. Moitie droite dн ler uгosteгnite, Gгoss. 45 Х. - 7. Detail de
ћн·цаnе s·ubcoxal lateral du le1· urosternite, Gross. 455Х. 8. Organe glanduJ,,1t·e шedian du ler uгosteгnite, Gross. 200Х. - 9. Moitie dmite du 5е uro~ti;1·пite, Gross. 45Х. 10. Fossette glandulaire du Зе uгosternite, Gross. 80Х.
щ·t.lc1es
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Fig. VI. - Catajapyx confusus Silv., n. vai· ? . - 1. Exemplaiгe de Kobllja
Glava, uгoteгgites 7 а 10, Gгoss. 45 х. - 2. id., Paгtie mediane posteгieuгe dt1
lег uгosteгnite, Gгoss. 200Х. 3. id., soie glandulaiгe de l'oгgane subcoxa1
lateгal du Јег uгosteгnite, Gгoss. 455 Х. 4. Exemplaiгe des Meteoгes de Thes~
salie, Gгoss. 200Х. - 5. id., paгtie mediane posteгieuгe du lег uгosteгnite,
Gгoss. 200 Х.

ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, Књига

5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM d'НISTOIRE NATURELLE du PAYS SERBE,
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Д-р П. ВУКАСОВИЋ
Л. МАРТИНОВИЋ
Д-р М. ПОПОВИЋ

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ВАРИЈЕТЕТА

ANOPHELES
MACULIPENNIS MEIG. (ANOPHELINAE, CULICIDAE)
У ПАНЧЕВА ЧКОМ РИТУ И ОКОЛИНИ У 1949-50 ГОД.
САДРЖАЈ
Увод. Кратак општи преглед добивених резултата.

I. Однос између женки носиља А. maculipennis и женки
које нису снеле: у местима скупљања; према датумима ску
пљања. Дужина живота женки које нису снеле. Однос четири
категорија женки које су угинуле а нису снеле: у местима
скупљања;

према датумима

скупљања. Женке са ваздушастим

трбухом.

II.

Опажања о женкама носиљама А. maculipennis.
Носиље са нормалним леглима: кога су дана јаја снесена
у лабораторији; величина легала; нормална легла са ненор
малним јајима.
Носиље са ненормалним леглима: питање црних јаја и мо
гуhност присуства варијетета melanoon.
Дужина периода ношења јаја.

III.

О нађеним варијететима А. maculipennis: одређивање
варијетета. Варијетети А. maculipennis нађени у проучаваним
местима.

Бројно стање и однос варијетета А.
стима

скупљања;

Атипичне

према

датумима

maculipennis:

у ме

скупљања.

јединке нађених варијетета.

Варијабилност варијетета А. maculipennis: варијабилност
јаја варијетета meseae (типичног и атипичног); варијабилност
варијетета atropaгvus; варијабилност варијетета
Неодређена легла.
Закључак.

Резиме.

typicus·.

Литература.

Увод

На проучавању варијетета
1шчком риту

и

Anopheles maculipennis

околини радили

су досада

веh

др

Д.

у ПанчеХлоупек

др Д. Костиh, ен:гомолог Б. Микрина, др А. Савиh, др С. Шау
ЈIИЋ, др Теодоровиh, др Џунковски, др П. Вукасовиh, али до
f'iивени резултати углавном нису објављени. Досада постоји само
рад др Д. Хлоупека (1945) 6 маларији у Банату. Аутор у њему
излаже да је проучавањем јаја, снесених од 165 женки у току

---------------------------------~·~---~-·-~,~--~----·-

Д-р П. Вукасовић, А. Мартиновић и д-р М. Поповић
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1944 год., могао да утврди присуство два варијетета А. maculipennis-a: var. messeae и var. atroparvus, а да су извесна јаја ли
чила на var. typicus.
У једном од ранијих саопштења (П. Вукасовиh: Прилог про
учавању анофелизма у околини Београда, 1950) изложено је

због чега смо изабрали Панчевачки Рит за терен проучавања.
Са мноштвом водених површина: сталних и привремених канала
и бара, материјалних ровова итд., Рит је необично интересантан

Anopheles-a,

и погодан терен за проучавања не само

веh и свих

осталих Culicidae-a. Сем тога, услед близине Београда и улоге
коју he имати веh у блиској будуhности, истраживања у Риту
могу бити од вредности не само за ентомологију и њену сис·ге
матику, веh и далеко више, за хигијену и· уопште медицину. 1 )
и

Проучавања варијетета А.
год.

maculipennis-a

обављена су

1949

1950

Услед рђавог стања путева дубља залажења у Рит у 1949
била су немогуhа, и при избору места, у којима he се комарци
систематски скупљати, морали смо се ограничити на приступачне

делове Рита дуж путева за Панчево, а изузетно, користеhи на
сип, одлазили смо и до Борче.
хватање,

Рита:

искористили

Јабуку,

Глогоњ,

Да би допунили број 'места за

смо велика

Сефкерин,

села

ду:ж

саме

северне

Опово и Баранду,

ивице

у која

се

могло доhи и при најгорем времену јер се налазе на путу за Зре
њанин. Цео овај крај; уосталом, не разликује се много од Рита
и по конфигурацији земљишта и својим водама. На све стране

се привремене и сталне баре, површине које плави Тамиш.
И овде имамо један систем канала, а сем тога изабрана места

cpehy

су велика насеља у којима се могу вршити и разна друга, чисто

малариолошка проучавања. Када је

1950

год. изграђен кроз Рит

Партизански пут, могли смо да повеhамо у њему број скупљач
ких

на

места

и

сам Рит,

да

тако

као

ограничимо

наша

најинтересантнији део

У изабраним местима

истраживања

углавном

.проучаване

површине.

обављене су две серије

скупљања

Anopheles-a. У првој серији са скупљањима се започело 8 јуна
1949 у свега 13 разних места, од којих су се шест налазила у
самом Риту, а седам изван Рита, у веh поменутим селима. Попис
објеката у којима су скупљања вршена дат је у веh поменутом
раду (П. Вукасовиhа,
Углавном било је

10

те би било сувишно понављати га.

1950)

1 живинарник. Крајем
1949 год., а да би се пратио
Anopheles-a, започета су у истим ме

штала,

2

свињца и

новембра скупљања су завршена за
целокупан циклус развиhа
стима

1

1950
)

год. у марту, и продужена су до месеца јуна:'

Површина Панчевачког Рита износи

вог земљишта око ЗО.ООО
400 km дужине или 600

ha,
ha.

32.200 ha. Од тога
2000 ha, канала

барских површина

је обради
и водотока

,,,,

267
Anopheles maculipennis Meig.
__________________________________
_
Варијетети

Друга серија скупљања комараца обављена је 1950 год. у
разних места у самом Панчевачком Риту. 1 ) Са скупљањима

i!

започето почетком марта, а завршено крајем октобра.
Ова два сериска скупљања ,извршена су на следеhи начин:

серији места су била подељена у две групе: места у Риту и
места изван Рита, и у местима једне групе, сваке друге недеље

I

о понајчешhе истог дана, скупљана је, ако су прилике дозво
,њавале, по 50 до 70, а изузетно и веhи број јединки Anopheles-a.

серији скупљања, у почетку, мес'rа су исто тако била поде

II
љена

у

две

групе.,

тако

да

размацима од две недеље.

I

места из

су

у

сваком

скупљани

Затим, када су током

комарци

јуна

у

отпала

серије изван Рита, скупљања у заосталим вршена су

cpehe

t'ваке недеље. Имали смо довољно

да ниједно скупљање

·rоку ових двају година није изостало.

IH50

Поред ових сериских скупљања било је и вансериских у
год. Једна група обухвата места, веh поменута села дуж
1

1. -

)

Листа објеката у којима су вршена скупљања анофела

19,

Место

метара;

Крњача:

ниско,

склониште за козу,

покривено

трском,

широко

мрачно,

с

преграђено, и у бољем делу је живинарник;
:место 23, Борчанска Греда: штала са 3 коња,

2.

дана,

средње

светла

:{, -

Место

и

висока,

таваница

од

летава

око

једне

1

2

а

стране

1950

год.:

дуго више
отворено;

кравом и козом; зи

премазаних

земљом;

доста

чиста;

16,

огранак канала Пумпе Борча: склониште за козе, плетара,

покривена

трском,

мрачна

али

зидови

испроваљивани;

под

земљан,

покривен сламом и ђубретом;

4.. -

Место

13,

Пумпа Борча: свињац,

2

метра са

2½,

таваница и зидови

олепљени; под земљан, нераван, слој прашине; запуштен; једна кр
мача;

5. -

Место

27,

Пумпа Борча:

штала

са

кравом

и

телетом;

лепо

зидана,

окречена, под бетонисан, светла, али доста прљава; прилично паучине
и ђубрета;
в.

-

Место
лепо

7. -

18,

чуварница

зидана,

Место

24,

висока,

чуварница

V:П:

штала

светла,

VII:

са

кравом и

телетом

и

1

коњем;

чиста;,

свињац озидан, олепљен, таваница даске;

под земљан, нераван, прекривен прашином; обично две-три свиње
преко ноhи; запуштен, прљав;

8.

Место 20, канал Себеш: штала од набоја са 2 коња; ниска, мрачна,
3 метра са 4½; таваница греде и даске са међупросторима набијеним
сламом која делом виси; пуна паучине; под земљом, прекривен сла
мом и плевом; јако запуштено и прљаво;

Н.

-

Место 22, Падинска скелг:: штала са 1 коњем и кокошкама; од на
боја; ниска, мрачна, само кров од трске; под земља, засут ђубре
том и сламом; јако прљава, доста паучине;

НЈ.

-

Место
љена,
ста

11. -

26,
са

Падинска скела насеље;
таваницом,

паучине,

прљаво

светла,

висока;

штала са
под

2

коња; зидана,

земљан,

олеп

испроваљиван;

до

доста;

Место 7, чуварница Х: свињац са неколико свиња; добро озидан,
окречен, низак; под бетонисан; један део мрачан и пун паучине,
иначе чисто одржаван; једно од најбогатијих места са комарцима
у

1!)49.
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Примедба

1
'"О

Remarque

р

[1 .Е

atip.
non
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typ.

typ.

tip.

typ.

atip.
non
typ.

atip.

tip.

non

typ.

typ.

td
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"

е(
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~
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о
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pr
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1

1. Сибница \1949-i
1950 !

штала-еtаЫе

21

1136
13.6

757
9.1

379
4.5

5
0.05

1
0.01

265
3 r;

53
0.6

22
0.3

5

0.05

13
0.1

.,,~

---1---1---1---1---1---1---1---1---1---,---

2.
2

Сибница'
свињац

porcherie

,,

19

954
547
11.4
6.5

407
4.9

3
0.04

7

0.1

230
2.7

60
0.7

55
0.6

15
0.2

'"О

~

:r:

16
0.2

о

to

:s:

1--1-------1----1---1---1---1---l---l---1---l---1---1---l---fl-------l

3

4.

Баранда

штала-еtаЫе

--,

4

18

865
10.4

455
5.5

410
4.9

12
0.1

2
2.02

196
2.3

24
0.3

148
1.8

6

4

0.1

0.05

):;

18

/ 697
8.3 1 3614.3 1 336
4. 01

70.1

1172
2.1 116
0.2 11131.4

1

1

60.1

о

5

::1

5.05

о

to

:s:

1
-1----1--1--.--------1----------l--i---1

8.
5

Ссфке
рин

штала-еtаЫе

~
::1

Баранда

штала-еtаЫе

:s:
1
'"О

1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1-------1

6.

::,r

19

680
8.1

401
4.8

279
3.3

13
0.1

1
ОЛ!

167
2.0

37
0.4

47
0.6

1

3
О.ОЗ

8.05\

1

А.

hyrcanus
1950

13-Ш

::,r

Глоrоњ

6 19.

1

штала-еtаЫе

10.
7

"

poulail!er

11.

8
1

17
1

Панчев.
Рит

НiИВИI-IарпИI{-

-

"

11

1 664
1 1 212
8.01 335
4.0 1 329
3.9 1 6.1 1 0.01
2.5 1 34
0.4 1 42
0.5 1120.1 1 ~-1
489
355
4.3
5.9

134
1.6

i.J

95

4
0.05

112
1.3

1.1

22
0.3

4
0.05

1
0.01

i

4
0.05

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - l:)j

Јабука

"

штала-еtаЫе

18

376
4.5

219
2.6

157
1.9

13
0.1

20
0.2

,§
Е.

~
~

--------------------

12.
9

Опово

:коњ. штала

"

ecurie

-

13.
10

Пумпа
Борча

"

свињац

14.

"

6

"

53
0.6

2

0.02

~

10
0.1

::i,.
;:1
о

899
607
292
1?.8
7.3
3.5

15
0.2

2
210
0.02
2.5

15
0.2

26
0.3

1
О.ОЈ

'd

::,'

~

(1)

13
0.1

"'

i3

1:1'

303
3.6

169
2.0

134
1.6

5
0.05

110
1.3

5.05
5

8
0.1

с,

~

1 А. hyrcanus
2
0.02 30-VII 1949

,s·
(1)

;:1
;:1
ђ,"

Ј

1

219
2.6

134
1.6

85
1.0

60
0.7

~

с[ц'

21
0.2

--------------------

Канал
Борча

:козја шталпца

chevrerie

"

6
1195

1

18
0.2

(1)

штала-еtаЫе

16.

151
1.8

---- -- -- ------------

Сефкерин

12

13

16

Село

штала-еtаЬ!е

15.

13
0.1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --~-

Борча

11

465
266
5.6
3.1

- -- -- - - -- -- -- - - - - -- - - -

porcherte

-

15

731
8.8

1

328
307
3.9
3.7

21
0.2

1

0.01

8
0.1

1
0.01

2
O.G2

9
0.1

!

18.341 15.112 13.229 1 95 110 11988 1298 1 561 1 51 1 89
61.28 37.06
1.13 0.11 23.83 3.57 6.72 0.61
1.06

1) Број (горњи ред) и проценат (доњи ред): проценти су израчунати према у:куnном броју са:куттљепих жен:ки.
2) Nombre (ligne sup.) et pourcentage (ligne inf.); les pourcentages sont calcules d:apres le nombre total de femelleii capturees.
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3.7

3.6

0.04
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Пумпа Борча
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22/Ш-25/Х

24
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6.1

404
4.1

20
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2

0.02

273
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24
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О.Об
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1
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5
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255
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9
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16
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1
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4.6
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24

0.1
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27
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21
0.2
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Чуварница

VII

свињац-роrсhеriе

19,IV-25/X

1

001

:--1--------1-----1--1--I--I--I--I--I--I--I--I--I--I----

8

20.

!-(анал Себеш

:коњ.

штала-(,сuriе

1--1

9

2211II-25/X

24

1253

735
7.5

518
5.3

6

1

О.Об

1.01

371
3.8

39
0.4

73
0.7

2

2

0.02

О

02

1------1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1---1----

22.

Падинска скела

н.оњ.

rптaлa-Ccurie

5/IV-25/X

23

1031

594
6.0

437

4.4

9

2

0.09

0.02

309

3.1

22
0.2

65
0.7

1

1

О.О!

0.01

--l----------l------l---1---1---1---l---1---1---1---1---1---1---I----

10

26.

Падинска скела

по1ъ.

rптaлa-ecurie

17/V-11/X

489
18

852

50

363

275
2.8

3

3.7

003

34
0.3

25
0.2

--l----------l------l---1---1---1---1---1---l---l---l---l---1---1----I

11

7.

Чуварница Х
свпњац-роrсl1еriе

8/III-25/X

881
25

i 222

1410

9.0

529
-л.

о

..

9 827 15 935 3891
60.4
39.6

6

4

О.Об

0.04

89
0.9

361
3.7

36
0.4

285
14 12824
0.14 28.73
2.9

91
0.9

424
4.3

3

1

о.оз

0.01
13

11

0.11

О.ЈЗ

1) Број (горњи ред) и проценат (доњи ред); проценти су иарачунатп према у:купном броју санунљепих шетши

2) Nombre (ligne sup.) et pourcentage (ligne inf.); !es pourcentages sont calcule.s d'apres le nombre total de femelles

ii'faJfi;'j'jijfВf'~~muJmf~).'t)";(J,'JiUЦ$ЦUY,<,,,:>,·•->'•~»:o'HJ<>,-(H0'0-,"-.Ж,;~-.,.,, ...н.:•~j/~tй'»~#,o'>;toi'>.~cu)"<.""J(;n'<~#>'°Л'diИ>'<i'>'f'<..-'>:'#ћ~'nY"-'H\'\,:\-y)>v.-r.-)'¼W~"Ht'<'i,N6'i\Yft~e<oC<'>Y<"I<'·;, (\"6'',·~Nћ,,;ђ·;;, /!Ј',.о·,>'·еј,>;'{·о)'

,·,,

,,~y,v" ;Р

capturмs.

tv

---1
о

Табл.

III. -

Укупни резултати вансериских скупљања

1950

год. изван Панчевачког

Рита{ 1 )

1 1 Чуnа;,шща
шта.па

XI 26.IV 1

еtаЫе

10.V

2 1110 , 54 1 56 , 1
149.10 50.9011.85

7.IV

1

Чуварница Х

2

сви:њац

47

13
34
72.34 27.66

53

22
41.51

1
1

1
8·33

4
: 0.74
\ 1

1

1
8
8.34 66.67

~-551

1

~-851

2
16.67

porcherie
td
р:,

Чуварница

3

1

16.VI

rптала

1

31
58.49

26
8).66

'd

3
10.34

Б.

~

еtаЫе

..,
(1)

~

ЧуварницаХШ

4

16.VI

пrтала

1

50

28
22
3
56.00 44.00 14.29

7

33.33

2
8
~-53 38.03

1
4.76

еtаЫе

;Ј>

::,

о

'd

::,-

~
(1)

Чуварница

5

VII

23.VI

свпњац

1

52

13
39
75.00 25.00

4
8
61.54 30.77

"'

1
7.69

s
р:,

()

porcheri.e

g.

,5·
(1)

ЧуварницаХIV

6

23.VI

шта.па

1

53

20
1
33
62.26 37.74 5.00

11
5
55.00 25.00

1
5.00

::,
::,
ch"

2
10.00

еtаЬ!е

~

(1)

Чуварница ХУ

7

23.VI

свињац

1

53

45
8490

8
15.10

3
42.86

qёi"

4
57.14

porcherie

1

1

8 1418 1255
61.00 1163
38.99 151.13 11О.28 1105
25.11 1225.26

1194.54 1

6.471

6.471

Број (горњи ред) и проценат (доњи ре,);проценти су израчунати према укупном броју сакупљених женки.

1)
2

1

Nombre (ligne sup.) et pourcen~age (ligne inf.);les pourcen:ages sont calcules d'apres le nJmbre total de
femelles capturccs.
)

N

---i
......
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северне ивице Рита, и обављена је од марта до јуна, а друга су
разна појединачна скупљања у самом Риту, у току априла-јуна.
Одрасле женке (imagines) хватане су свака за себе у епру~
вете дуге 14.5 см, са унутрашњим пречником отвора 1.4 см. У
свакој је била пантљика обичног фил'гар-папира, широка око
1 см и натопљена водом. Она је била краhа од епрувете и у дну

исте посавијена. Епрувете су биле запушене обичном, нехидро~
филном ватом.
Да би се добила што тачнија слика реалног стања у местима
где су хватања вршена, женке су хватане одреда, не бирајуt1и
нарочито примерке с обзиром на величину, нијансу боје, стаЊ('
трбуха, тј. да ли су биле пуне јаја или са крвљу итд.
Одмах по доласку са терена прикупљени материјал је пре"
гледан, ако је било потребно додавано је воде да би филтар
папир био стално и јако влажан, и распоређен за посматрања.
Материјал је чуван у лабораторији на обичној температури
и прегледан је сваког јутра. Епрувете са женкама које су снеж·,
или које су угинуле, издвајане су.

Снесена јаја сваке женке као што је познато одређивањ<•
варијетета А. maculipennis врши се поглавито према јајима ко:јt>
женке полажу

-

одмах су прегледана, и за ово је углавном слу

жила стереопска лупа (бинокулар), а према потреби, ради испи"

тивања пловака употребљаван је и микроскоп. Свака женка која
је снела, и које hемо ради упрошhавања називати убудуhе но
сиљама, завађена је под својим бројем у посебне листе за сваюЈ

!\тесто и свако скупљање, забележен је дан када је снела јаја,
варијетет коме припада према карактерима јаја, а у примедби
су назначене особености ако их је било, и за које се сматрало
да треба да буду поменуте. Овај начин каталогирања сакупље
них јединки установили смо према саветима др Tumanoff-a, за
време његовог боравка у Београду 1949 год., и он нам је дозво··
.љавао да увек можемо наhи јединке које су нас интересовале.

Женке које су угинуле а нису снеле, нису завођене посебно вс+1

скупа, под датумима када су нађене мртве. У год.
биле сврстане у четири категорије,
више

о чему

he

1950. оне су

накнадно бИ1'И

говора.

Када је било потребно, нарочито при крају сезоне да би ес•
утврдило присуство масног ткива, женке су биле дисекциранt•,
Целокупан

материјал разрађен у овом раду

сачуван је у

архиви Лабораторије.
У нашем даљем излагању даhемо најпре један кратак, општи
преглед добивених резултата, а затим hемо преhи на дискусију
'ИСТИХ.

КРАТАК

ОПШТИ

ПРЕГЛЕД

ДОБИВЕНИХ

РЕЗУЛТАТА

У току двогодишњих испитивања варијетета А. maculipenniN
сакупљено је и прегледано, распоређено у разне варијете и кa'l'l'"

-----·-··------------------------------------:111

Варијетети

горије,
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Anopheles maculipennis Meig.

а великим делом и дисекцирано,

укупно

19.283

женки

А. maculipennis и 3 женке А. hyrcanus Pallas. Добивени резул
'rати изложени су укупно у таблицама I-IV. У свакој је озна
чено: у првој рубрици место, у другој време скупљања кома
раца, а у трећој, колико их је свега сакупљено. У четвртој ру
брици означен је укупан број сакупљених женки, у петој, уку
пан број женки које су угинуле а нису снеле, у шестој, укупан
број носиља; у седмој и осталима, којим су варијететима припа-

60
8

А

50

40
30
20
10

....
~=:~·

i:::-

а

11

bcd

11

а

ь с

d

111

111

Д11агр. 1. Укупни резултати: А. I серије скупљања у 1949-1950 и Б.
11 серије скупљања у 1950. / I. женке које су угинуле а нису снеле;

женске

носиље;

III.:

а.

var typilcus;
d.

Ь. var.
неодређено. /

messeae;

с.

II.
var. atroparvus;

- Resultats globaux: А. - I serie de captures en 1949-1950 et II serie
captures en 1950. / I. femelles mortes sans ponte; II. femelles ayant pondu;
III.: а. var. typicus; Ь. var. messeae; с. var. atroparvus; d. indeterminee. /

11(;

пнле женке које су снеле. За сваки варијетет означен је посебно
!'\рој типичних и атипичних легала, о чему ће касније бити више
1·џ1юра. Поред бројева, ради боље прегледности, дати су и про
центи израчунати према укупном броју сакупљених женки.
Мислимо да се на тај начин може стећи најреалнији појам о вен,

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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личини разних категорија :женки наведених у таблицама. Резул
·гати таблице I и II претстављени су и на диаграму 1.
У

веh поменутом ранијем раду

(П.

Вукасовиh,

1950)

изло

жени укупни резултати били су пропраhени детаљним разглс'
дањем, допуњени накнадним примедбама и из њих су извучени
потребни закључци. Нова искуства сакупљена током 1950 го,71,.
делом потврђују веh изложене закључке, делом их допуњу:i)'
и дају нова објашњења за поједине од њих.
У

I--IV

излагању

и

дискусији

података изнесених

I

задржаhемо се најпре, у

у

·габлицама

делу, на односу између :жею,.и

носиља и женки које су угинуле у лабораторији а нису поло
жиле јаја: њихово детаљније испитивање oмoryhиhe да се донес1•
суд о вредности примењеног

he

варијетета. Ово
нулих

ставки
јетета
снеле,

:женки,

о

начина

стања

поступцима

у

ком

су

угинуле

(биологији)

и одређивања

и

до

пајчешhе

извесних

претпо

заступљеног

вари

У II делу задр:жаhемо се на :женкама 1-:оје су
женкама носиљама. Разгледаhемо најпре када кога

messeae.

дана после хватања --с- и како су

--

скупљања

нас довести и до детаљнијег испитивања уги

-

у групама или појединачно

полагале своја легла, за·гим на подели снесених јаја у нор

мална и ненормална, и нај зад, на одређивању варијетета прем а
снесеним јајима.

Одељку о варијететима посветиhемо веhу пажњу јер циљ
maculipennis у

овог рада је углавном одређивање варијетета А.

једној

одређеној, ограниченој

средини. Задрж:аhемо се стога на

бројном односу нађених варијетета у погледу на разна места и
време

скупљања, а нарочито на <::талној појави атипичних је
динки и јединки обухваhених под називом неодређених, и на
врло великој варијабилности коју показују јаја појединих вари

јетета. Њиховим испитивањем додирујемо и питање вредности
досадашње методе одређивања варијетета на основу карактера
снесених јаја. Наша излагања завршиhемо једним општим за
кључком.

I

де о

ОДНОС ИЗМЕЂУ ЖЕНКИ А. MACULIPENNIS
И КОЈЕ НИСУ СНЕЛЕ
Као што се види из претходних таблица

I-IV,

дакле и у односу носиља и женки које нису

НОСИЉА
у броју, 11а

снеле у лабора

торији, наилазимо на врло велике варијације у погледу на разна
места и разне датуме скупљања. Оне сигурно делом проистичу

од пролазних акција, могло би се реhи случајних чиниоца, делом
из сталнијих, везаних за природу места и време скупљања,

за

стање сакупљених женки у погледу развиhа јаја и исхране, за

ду:жину живота у лабораторији у .вези са температуром итд.
Разгледаhемо најпре однос носиља и женки које нису снеш:
према

разним

скупљања.

местима

скупљања,

а

затим

према

датумим,1

Варијетети

Anopl1eles

шaculipennis
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Meig.

ОДНОС ИЗМЕЋУ НОСИЉА И ЖЕНКИ КОЈЕ НИСУ СНЕЛЕ ПРЕМА
МЕСТИМА СКУПЉАЊА
1

Из таблице

V

за сва места

места

II

;r,rзejy

категорија женки

серије

места скупа.

скупљања,

I

за

VI

серије, и из таблице

мо:ж:е се

свако

видети однос

место

У таблици је најпре

посебно,

дат укупан

за сва

између

као

број

ових

и за сва

женки

са

купљен при свим скупљањима у једном одређеном месту, затим

f'ipoj и проценат сакупљених
с1,еле у лабораторији.

женки које су снеле или пак нису

'

Као што се из ових таблица види, у погледу на разна места
11 укупно за сва у њему обављена скупљања, проценат женки

носиља кретао се у првој серији од 27.40/о до 48.50/о, са једним

изузетком, место 16, где је износио свега 6.4' 0 /Ј. Према томе про
ценат женки које нису снеле кретао се између 51.50/о и 72.6°/о.
У другој серији скупљања највиши и најнижи проценат женки

носиља били су 28.60/о и 49.2'0 /1}, а женки које нису снеле 50.8°/о
н 71.40/о. Проценат :женки које нису снеле био је дакле увек веhи
од носиља, код најнижих вредности чак два, пута веhи. Коле

Сюьа

у величини процената била су прилично велика
местима, али разуме се приближно иста за обе серије.
Према опажањима
веденом

раду

П.

1949

године (видети детаљније у веh на

Вукасовиh,

1950),

мрачне, мале и :влаж:не штале,
Гiрој носиља од осталих. У

према

1950

извесна

мест.а,

углавном

а затим свињци, дала су веhи
овај

однос између места ску

нљања и процента носиља далеко је мање јасан, иако смо имали

објекте

сличне

местима може

горњим.
се

Иначе, веhи број

објаснити њиховом

носиља

веhом

у

дотичним

привлачношhу

на

женке у току сазревања јаја.

ОДНОС ИЗМЕЋУ НОСИЉА И ЖЕНКИ КОЈЕ НИСУ
ПРЕМА ДАТУМИМА СКУПЉАЊА

СНЕЛЕ

Односи између носиља и женки које нису снеле у погледу
на датуме скупљања дати су у таблицама VII за сва скупљања
Ј Н49 год., а у таблици VIII за сва скупљања 1950 год. У њима је
о:.шачено за сваки датум скупљања најпре укупан број

женки

сакупљених у свим местима која су тога дана: била на реду, а
'ц~тим, колико је од сакупљених женки у лабораторији снела а
а

но.пико

је

угинуло

не

положивши

јаја,

увек

број

и

Резултати ових двеју таблица дати су и на диаграму
У погледу на датуме скупљања,
,а

:а

као што

процент.

2.

се види,

постоји

сасвим јасан однос између ових двеју категорија женки и годи1иљег доба скупљања. У 1949 год. прва скупљања почињу 8 јуна
с;, процентом од око 45'0 /о носиља, и ово релативно високо бројно

ЈС

t·тање носиља одржава се са малим колебањима до

1.1

најмања вредност је 42.30/о почетком јула, а највеhа 56.1'0/о у

i\f)yroj
НЈ'

половини

августа, Уопште

узевши,

7

септембра:

август даје највеrш

Ц-р П. Вукасовић, А. Мартиновић и д-р М. Поповић
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V. -

Међусобни бројни однос женки носиља и које нису снеле у разним
местима скупљања

1949-1950 год. (! серија скупљања)
Rappoi-t numerique entгe les femelles ayant ропdн et cclles n'ауап1
pas poпdu, d'apгes les difffrents lieнx de captш-es сп 1949-19'Ю.
(! s:rie de_ captшes).

1:

о

L I

о

Е

Noшbre

U

~ ~

de

s
z

::s
~ ::s

р.,

ппсу

rнепни

МЕСТО

о

Feшelles ауапt poнdu

угинуле а

санупљеппх

"Е
о
А-о

-~

:шс1ше посаље

Јl{епне

Унупап број

спеле

свега

Feшelles

total

feшelles

ропtе

captшces

1.

Сибшща
штала-(tаЫе

2.
2

Сибница
свиљац-роrсhе1·iе

-4.

Баранда

3

штала-еtаЫе

6.

4

Баранда
штала-еtаЫе

-8.

Сефкерин

5

штала-еtаЫе

9.

6

Глогоњ
штала-еtаые

10.

7

Панчев. Рит

11.

Јабука
штала-еtаЫе

12.
9

Опово
штала-есuгiе

--

ЈЗ. Пумпа Борча

10

свиљац-рогсhеriе

14.
11

Село Борча
штала-еtаЫе

15.
12
--

Сефкерин
штала-еtаЫе

16.

13

Канал Борча

нозј а шталпца-сhеу~·егiе

1

о,

о,

/0

/0

66.6

33.4

1.4

95:l

57.3

42.7

2.2

865

52.6

47.4

2.1

697

51.8

48.2

2.4

680

58.9

41.1

0.9

664

51.5

!8.5

1.6

489

72.6

27.4

0.8

376

58.2

41.7

2.1

731

63.6

36.4

2.6

899

67.5

32.5

1.1

303

55.8

44.2

1.3

219

61.2

38.7

1.8

328

93.6

6.4

R.341
1

poпtes

1136

нпшипарпин-роulаi!!еr

8

ненормална

апоппаlеs

~(~

1

ЈЈеГЛа

легала

total
des po11tes

шo1·tes saпs

1

61.3

38.7
1

1.6
1

Варијетети

Таблица

VI. -

Anopheles

Меl)усобни однос измеl)у женки

разним местима скупљања у

Царрыt

шacпlipennis

277

Meig.

носиља

и

н;оје

нису

снеле

(II серија скупљања).
пшneгiqtte епtге les femellcs ауапt pondtt et celles п'ауапt pas
d'apгi's les licttx dc captttres. (II seгie de captшcs)
1950

у

год.

poпdtt,

,:Кепнс носиље

У1,упап број

"...

санупљепих

1:

-~о

Ы ЕС 'ГО

g_;:,

\:)

L I

о

...

~

Е

U

~""-'

10

6

:;;~

2
3

19

Крњача

23

Борчанска греда

ноњсна штала-есuriе

16

!{анал

Борча

нозја шталица-с!1еvrеriе

Femelles ayant

poпdu

а нису

,непни

снеле

f'emelles mortes sans ponte

свега легала

total des
ропtе

легла непо рмалпа

pontes

апогта-

les

%

~~

489

66.1

33.9

7.2

718

50.8

49.2

6.5

794

66.6

33.4

7.8

1008

59.9

40.1

4.9

632

5::Ј.7

40.3

8.2

817

55.2

44.8

4.6

823

71.4

28.6

5,9

1253

58.7

41.3

4.6

1031

57.6

42.4

6.4

852

57.4

42.6

7.2

1410

62.5

37.5

5.1

9827

60.4

39.б

5.9

IO.Z

новј а штaлa-chevrerie

нуле

Nombre total
de femelles
capturees

.

1

Н{енне угп-

о,

iO

""

4

13

5

27

Пумпа Борча

свињац-роrсhеriе

,..,,"'"

Пумпа Борча
штала-еtаЫе

,,~-

б

18

Чуварница

VII

штала-еtаЫе

.,.,..,

7

24

Чуварница vл

свињац-роrсhеriе

'"~--

8

20

!{анал Себеш

ноњсна штала-есuriе

"·-

g

22

Падинска Скела

ноњсна штала-есuriе

ЈО

jl

26

Падинска Скела

ноњсна штала-есuriе

7

Чуварница Х

свињац-роrсhеriе

·-
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Табл.

V 11. -

Међусобни бројни 01щос женки носиља и које

Rappoгt nшn! гiqtte епtге

"'

С)

~

s

,Q

о;

...
С)

'О
h

~

:::

"'

<l)

h
;::Ј

+-'
о.

о

<l)
""1-'

~t

~ ~

о..

.д
~

Е

8.
~

о;

» ro
;:( u
u "'

.,.....,, ....u
-о
\О

:е

:::

о;

<l)

;;:'
>,

f-,

о;

-о

о;

»
;:(

ч-":

о;

С)

u

'О

·o::s:

-<ii

"'
:::

"'

<l)

а.>

aya11t

рстdн

FeшeJles ауапt ропdн

,~
..."'
<l)

с,:

>,

::r::

feшelles

)I{енке носиље

о;

о;

les

о

::s: с,: Е
t...
»5 "'
С)
<l)

Свега

легла

легала

ненормална

f, ~ Е §

to i al cles
.poпtes

poп_tes
апогшаiсs

>,"'Zu

%

%

%

о. у

to

5 -.З .~
'

@~ ~ ~
~:; Е ь.
;:(::: о о;
д~

С)

~

С)
~~"\-'

:'Е ~

&:

о.

z

t:(Q

1.

8°V!

129

55.1

44.9

1.7

2.

16-VI

145

44.2

55.8

2.5

3.

21-VI

145

53.1

46.9

4.

20-VI

168

45.8

54.2

5.

5-VII

142

57.7

42.3

6.

13-VII

409

53.8.

46.2

0.5

7.

19-VII

353

54.1

45.9

1.9

8.

27-Vll

488

52.4

47.6

9.

8-VIII

342

.:0.6

49.4

4.1

10.

10-VШ

457

44.О

56.0

4.3

11.

16-VШ

344

47.1

52.9

3.3

12.

24-VШ

392

43.9

56.1

4.5

13.

30-Vlll

373

55.2

44.8 .

3.0

Варијетети Anopћeles macнlipenn1s

нису носиле према датумима скупљања у

ct cellcs

п'ауапt

сп

pas po11dt1,

ro

С)

'О

1-<

·~ о

8.. :а

1О

о

:s: -~

: r:

Е

Р...

z

fJ

~

с:;

:В
ro

•~::::

,::
ro
u

1::::

ro

·о~

С)

~о.
>-,

V

,::
u

<1)

.,..

'О

<Л

t::::

С)

•,.:;

>,

'+-<
С)

а';

~ ~ ~ \~
ro . . ._ - -

~ Х ~О.;,:

С\Ј
ro
t::(Q

;;;::r::z~

>-,

,...

+-'

"'>-,
t=;

<Л
С)

»:s:Eo..

>-,

u

С)

....

~

}I{енке носиље

Fe111elles

ауап'с ропdн

+-'
1-<
о

С)

Е

н~

<1)

,<;

<Л

а с:

-;;;

:s

С\Ј

С\Ј

,,..

'G

~~;

captшes.

<Л

..~

сџ

1::::
'--<

1949 год.
les dates des

d'apгcs

<Л

,';
<Л

1949,
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Meig.

<Л
С)

~

.......

(1)
(1)+-'

свега

легла

;~егал а

ненормална

~ ~ Е §

tot al des

poпtes

poпtes

апоппа 1 сs

%

%

%

:3::

::r:: ~ о.

14.

7-IX

313

49.О

50.1

5.1

15.

13-IX

349

63.3

36.7

7.8

16.

21-IX

181

77.9

22.1

2.5

17.

27-IX

292

81.2

18.8

1.8

18.

5-Х

139

95.7

4.3

19.

12-Х

189

97.9

2.1

20.

19-Х

64

98.5

1.5

21.

26-Х

285

99.6

0.4

22.

2-Xl

70

100

23.

8-Xl

186

100

24.

16-Xl

33

100

25.

22-Xl

132

98.5

1.2

6.120

61.5

38.1

2.8
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Таблица

Међусобни

VIII -

бројни однос

женки

снеле према датумима скупљања у
Rappoгt

'2
о

о.

P.'t>

\О

о

~ ~

::, 6
::Ј=::,

Р<

z

"' ::,"'
;;,"' 1:
~
::,

:,,
~
о

:а,:

:,,

р.

Укупан број
санупљених

"'

;ненюr

"'"'
't!

No111bre total
de femelles

<.)

"'
"' -:.
н

captшees

1:::[ о

}НепRе угинуле

а нису

и

које

п'ауапt

Н{е1ше носиље

спеле

Fe111elles

Јrегла пепор-

moгtes saнs

cne1·a легала
total des

ронtе

poнtes

males

%

0/

%

/0

ыалпа

poвtes авоr-

42

59.5

40.5

2

15-Ш

217

69.6

30.4

7.9

3

22-111

268

78.7

21.3

3.5

4

29-Ш

368

69.3

30.7

4.4

5

5-! \'

169

61.5

38.5

3.1

6

12-IV

527

65.7

34.3

2.2

7

19-IV

397

41.8

58.2

1.3

8

26-IV

326

43.9

56.1

3.3

9

3-V

439

46.2

53.8

3.8

10

10-V

308

43.2

.56.8

1.7

11

17-V

597

57.4

42.6

9.0

12

24-V

634

52.5

47.5

6.6

13

31-V

549

64.1

35.9

12.2

67.5

32.5

17.6

----·

pas

Fe111elles aya11t po11dt1

8-Ш

1

нису

години.

nt1m6riqt1e епtге les femelles ayant µ011dt1 et celles
pc11dt1, en 1950, d'apres ks dates des captшes.

1:

·~

носиља

1950

14

7-VI

561

15

14-VI

548

48.7

51.3

8.2

47.5

2.9

16

21-Vl

215

52.5

17

23-Vl

166

78.3

21.7

1.4

18

28-IV

387

70.8

29.2

10.6

Варијетети
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Anopheles maculipennis Meig.

Међусобни

бројни

однос

женки

носиља

и

које

нису

снеле према датумима скупљања у

Rappлt nшnerique

11' ауанt

pas

pondн,

1950 години
entre les femelles ayant pondu et celles
en 1950, d' apres les dates des captшes.

-Укупан број
санупљених
шепни

Nombre total
de femelles
capturees

Же1ше уги
нуле

а пису

Женне носиље

Femelles ayant

poпdu

снеле

легала

пенор-

Femelles
mortes sans
ponte

свега легала

%

%

%

мална

total des

poпtes aпor-

poпtes

males

19

5-VII

164

55.5

44.5

6.8

20

12-VII

550

54.О

46.0

7.1

21

19-VII

580

52.I

47.9

2.5

22

26-VII

541

53.2

46.8

5.1

23

2-VIII

529

56.З

43.7

2.6

24

9-VIII

514

44.2

55.8

4.5

25

16-VIII

512

45.5

54.5

2.9

26

23-VIII

417

47.О

53.О

2.3

27

30-VIII

409

57.9

42.1

6.4

28

6-IX

331

73.4

26.6

11.4

29

13-IX
20-IX

339

70.8

29.2

7.1

зо

328

86.О

14.О

15.2

31

28-IX

233

87.1

12.9

32

5-Х

286

82.2

17.8

33

11-Х

155

98.7

1.3

34

18-Х

100

99.О

1.0

35

25-Х

68

98.5

1.5

12.764

59.6

40.З

2.0

4.1

у,"';---------------------------------------------~,=
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проценат носиља: 51.8~/(}, затим јуни: 50.40/о, и на крају јули:
45.50/о, а просечна вредност за сво ово време је око 49.5°/о.
Ова периода високог

бројног

стања

носиља

завршава сс 1

септембра. Процент носиља од 50.1 %, колико је тада изно
сио, спада 13 септ. на 36.70/о, а 21 и 27 септ. на 22.1 % и 18.8%.

7

То би била периода наглог опадања, и просечно процент носиља

за целу периоду опадања је свега
100%

19.4°/Ј.

Њој

следује затим

6
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Диагр. 2. Међусобни бројни однос женки носиља и које нису снелс,
према датумима скупљања у 1949 (А) и 1950 (В);
а. женке носиље;
·ь. женке које су угинуле а нису снеле; с. ненормална легла.

- Rapport numerique entre les femelles ayant pondu et celles n'ayant pas
pondu, d'apres les dates des captшes en 1949 (А) et en 1950 (В): а. femelles
pondeuses; Ь. femelles n'ayant pas pondu; с. pontes anormales.

Варијетети

A11opheles

шaculipe1111is
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Meig.

щ:риода ниских вредности која се продужава до 22 новембра,
ЈШИ веh од 26 октобра имамо скупљања без носиља.

'У

1950

год. скупљања почињу веh

8

марта исто тако са рела

•1·ивно високим процентом носиља од 40.5.0 /Ј, а затим до почетка
!'('Птембра имамо периоду високих бројних стања носиља али
са далеко већим . колебањима но 1949 год. Проценти носиља

нреhу се према датумима од 21.3°/о' до 58.2°/(), са просечном вред
ношhу 44.30/о. Ниски проценти, испод 300/о, јављају се током целе

сс,зоне (22 марта: 21.3%; 23 јуна: 21.7'°/о; 28 јуна: 29.2% итд.). Ова
јака колебања могла би се можда објаснити делом врло јаком
сушом, која је сигурно била узрок што се број комараца у по
јс·диним местима периодично смањивао и пењао, делом нере
довнијим и неповољнијим приликама при преносу услед висо1{е
температуре,

а можда понекад и услед истовремене

акције

на

сузбијању комараца помоћу ДДТ, услед чега је морало долазити
/(О загађивања преносних средстава. 'Уопште, као основно пра

нило треба да важи да ДДТ не сме ни у ком случају да се унесе
просторије где се врше проучавања комараца, нити личности
1тје се овим радом баве да дођу у ма какав додир са ДДТ. 'Услед
·1·ога, иако смо морали вршити скупљања у свињцима јако зага

!)еним бувама, нисмо се запрашивали са ДДТ.
Просечан број носиља за месеце уклопљене у овај

период

износио је: - март: 30.7°/о'; април: 45.4!0/о; мај 47.30/о; јуни: 36.40/о;
јули: 46:3,0 /о'; август: 49.8°/().
'У септембру, веh од почетка, долази до прогресивног сма
н,ивања броја носиља и ова периода опадања продужује се током

целог

месеца,

захватајуhи

и

почетак

октобра

(скупљање

од

fi окт.). Проценат носиља спада од 26.6·0 /о на 17.8'0/о, а просечна
вредност за целу ову периоду је 20.1{)/о носиља. Затим, 11 окт.

11 олази нагао пад у броју носиља, и периода ниског. бројног

с•Ј·ања истих продужава се до краја октобра са средњом вредно

шћу од свега 1.30/о носиља.

На диаграму

3

врло јасно се виде периоде високог бројног

с•гања носиља, периоде прогресивног опадања при крају актив
ног живота и периоде ниских вредности у току 1949 и 1950 год.,
\<до и далеко јача колебања у вредностима 1950 год. Однос ових

11воју врста женки у непосредној је вези са годишњим добом
н под јаким је утицајем температуре. О овоме he бити детаљније
говора касније, када будемо расматрали периоде ношења јаја у
току

1949

и

1950

год. Засада, ако упоредимо ове две године, про

сечан број носиља у истом раздобљу активног живота: јуни-сеп

'Ј·ембар, мањи је за 5.5% у 1950 год. но у 1949 год. 'Упоређујуhи
ноједине месеце овог раздобља, највеhи број носиља обеју го
юша пада на август (51.8°/о у 1949, а 49.8' 0 /о у 1950) и поред све
<~уше и јако измењених услова

1950

год.

месеце јули су приближно исти: 45.50/о у
Ј\ОК у јуну

1950

Проценти носиља за

1949, а 46.3°/о у 1950 год.,

наилазимо на врло велики пад у проценту но

сиља, као последицу врло ниских вредности

23

и

28

јуна.

Д-р П. Вукасовиh, А. Мартиновиh и д-р М. Поповиh
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Узроци смањивања броја и процената носиља у летњим
1950 год. су сигурно исти као и раније наведени узроци
великих колебања у њиховом бројном стању према датумима
~viесецима

скупљања,

време
Њима
hених
стају,
у

тј.

велика

суша

и

високе

дневне

температуре

за

скупљања, нарочито за време преноса до лабораторије.
би се могао придодати и један треhи краhи живот ухва
женки у лабораторији у току 1950. Тачни подаци недо
али примеhено је да су женке у 1950 брже угињавале но

1949

год. Уопште,

све :животне радње биле су

1950

убрзане,

што се види и из полагања легала о чему he касније бити го
вора, и ово треба приписати знатно повишеној температури у
току

летњих

месеци

ове

године.

Из изложених података о односу између носиља и женки
које нису снеле можемо извуhи детаљнији суд о вредности при
мењене технике рада:

начина хватања женки и њиховог чувања

у лабораторији док не положе јаја или не угину.
У

год.

1949

у

току

целокупне

периоде

четка јуна до друге половине новембра,

скупљања,

од по

процент носиља кре

тао се,између 0.4% и 56.1'0/о, са средњом вредношhу од 38.1 %. У
год,

1950,

скупљања су започета

8

марта а завршена исто тако у

другој половини октобра и процент носиља кретао се од 1О/о до
55.80/о, са средњом вредношhу 40.3{)/о. Али пошто је утицај годи
шњег доба када су скупљања вршена од пресудног значаја за
број носиља, да би добили реалнији суд о вредности примењене

технике рада мора се искључити овај утицај, тј. узети у обзир
само скупљања обављења за време активног живота женки, од
марта до септембра, када број

носиља почиње нагло да опада.

Процент женки носиља пење се тада на 49.50/о за годину
а на 44,ЗiЈ/о за годину 1950.

1949,

Да би се вредност наше методе рада још детаљније испи

тала, у

1950 год. угинуле женке су прегледаване, а по потреби

и дисекциране, да би се утврдило стање прибора полног и за
исхрану, и према њему женке су сврставане у четири категорије:
I кат.: - женке са изграђеним јајима без остатака крви у црев
ном трактусу; оне су имале трбух вишемање испупчен, више
мање беличаст а при дисекцији показивале су у јајницима мањи
или веhи, али увек велики број обично потпуно изграђених
ооцита са пловцима, док је цревни канал углавном био празан;
II кат.: - женке са јајима али са мањом или веhом количином
крви у средњем делу цревног канала; крв се назирала веh споља
као мрко-црне мрље, обично мале, док је трбух имао изглед гор

њих женки, тј. био је мање или више испупчен и беличаст; при
дисекцији, овоцити ових женки били су обично при крају раз
виhа; III кат.: женке са великом количином крви због које
ј~ трбух био вишемање испупчен и црвенкаст; јајници су биЈIИ

слабо развијени;

IV кат.: -- женке са празним, вишемање спљо

штеним трбухом и неразвијеним јајницима, дакле женке које
још нису сисале крв.

Варијетети

Anopheles

macнlipennis

285

Meig.

Бројно стање, дакле и однос ових женки дат је у таблици
и на диаграму 3. У таблици је обрађен највећи део, око 83°/о
материјала сакупљеног 1950 год., свега 10.526 женки, од којих
Је 6342 угинуло у лабораторији не положивши јаја и од њих је
(1:121 распоређено у четири горње категорије.
Од ове четири категорије, женке последње са потпуно
11рuзним трбухом уопште не долазе у обзир и морају се изузети

IX

Beh. тим изузимањем, у по
рс!5ењу са женкама које нису снеле у лабораторији, процент но-,
11ри одређивању процената носиља.

~·иља пење се на око 52°/Ј. Исто тако и категорија женки ухва
lн•1rих са трбухом пуним крви а јајницима неразвијеним, тре
fi11ла би бити отстрањена јер изграђивање и сазревање јаја
·шхтева услове који нису остварени у епруветама, и у том слу-

1щју процент женки које су дале јаја пење се на око 55~/о. Ако
најзад одбацили и категорију женки са јајима али и са не
нотпуно свареном крвљу, јер и овде се поставља питање да ли
оне уопште могу довршити сазревање јаја, процент носиља до

~•тюке његову највећу просечну вредност од 58°/(}--590/о за цело
нулну сезону хватања

1950

год. Али као што је веh. говорено

н види се из горње таблице и кривуља са диаграма 4, број
носиља је у непосредној зависности од доба хватања. Ограни1н11зајуh.и се дакле на периоду активног живота женки, која се

IШ'iO завршава са августом, однос између женки које су угинуле
i.Ћ изграђеним јајима у себи и женки које су снеле био би око

ЩЈ спрам

40,

или

60%

од ухваh.ених женки способних да снесу

щншадало је носиљама.
Примењена метода појединачног

хватања

женки

у

епру

Щ"!'е даје углавном доста задовољавајуће резултате. Може се
\Ј!'ћи да су око две трећине, тачно три петине сакупљених женки

·

изграђеним јајима, дакле једине које су заиста и могле да

~чюсу, дале јаја под овим условима. Али поставља се одмах пи-

11нље, због чега заосталих 400/о женки нису носиле, и којим узро
цнма треба приписати

овакве

поступке.

Испитивањем дужина

Јю1вота ових женки уh.и h.емо мало дубље у проблем који нам
поставља.

ДУЖИНА ЖИВОТА ЖЕНКИ КОЈЕ НИСУ .СНЕЛЕ
Ако разгледамо дужине живота женки разних горњих кате-

1орија које нису снеле, добијамо податке изложене у таблици Х.
Дужине живота израчунате су посебно за сваку категорију и за
~чшки месец. У таблици је најпре дат укупан број женки сваке
~ни•сrорије угинулих у том месецу, број према коме су изра
к1унн·rи проценти свакодневно угинулих женки. Под првим даном
~1щ1разумева се дан хватања до идуh.ег јутра, а остали дани до

затим од јутра до јутра. Проценти су дати уместо бројева
лакшег упоређивања.
Разгледајући изложене податке најпре пада у очи да у току
ttf'Ј'Јшног живота: март-август,највеh.и проценти угинулих женки

Табл.

IX. -

Међусобни бројни однос четири категорија
према датумима скупљања у 1950 год.

женки које

су

угинуле

Rapport nнm:riqнe entre les diff~rentes cat:gories de feme1les mor:r s
les dates des captнres, en 1950.
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Диагр. 3. Међусобни бројни однос четири кат.егорије које су угинуле а нису снеле, према датумима
скупљања у 1950. а. женке са јајима; Ь. женке са јајима и крвљу; d. женке са крвљу само; с. женке
са празним трбухом; е. женке са ваздушастим трбухом; m. женке са масним ткивом.

- Repport numerique entre les quatre categories de femelles mortes sans ponte, d'apres les dates des
captures, en 1950; а. femelles avec oeufs; Ь. femelles avec oeufs et sang; d. femelles avec sang; с. femelles
avec abdomen vide; е. femelles avec abdomen distendu par gaz; m. femelles avec corps· adipeux.
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Anopheles maculipennis Meig.

вредности,

а

затим

наново

опада

прогре

сивно те би тако имали једну кривуљу са једним теменом. Али
има и доста отступања, најмање испољених код женки са јајима,
што указује на хомогеност групе.

Према томе и у марту, када је укупан број угинулих женки
Још понајмањи (216), највеhи број од њих, и код свих катего
рија, па дакле и највеhа просечна вредност за све категорије,

нада

I

и

5 дана; у априлу, пак 4 дана, а у мају и јуну 3 дана за женке
IV категорије (са јајима и празне), док се за женке II кат.
јајима и са крвљу) помера веh у 2 дан, а за женке III кат.

(само са крвљу) у мају одлази у

дан а у јуну враhа у

4

2

дан.

јулу и августу имамо исти међусобни однос из јуна, када
)1,снке II и III кат. предњаче осталим. Углавном, посматрајуhи
међусобни однос, тј. блискост дана са највишим бројем
упrнулих, рекло би се да се при примењеној методи рада јавља
11 делује један скуп фактора подједнако одлучујуhих за дужину
:~нивота женки свих

категорија,

а

стање у

ком

се

оне налазе

(!пмо их чини више или мање подложним овом утицају. Овај
скуп фактора који одлучује о дужини живота у непосредној је
~щзи са температуром, и ово се јасно види упоређујуhи ниже
tпложене

податке:

месец

највиши проценат угинулих

средња темп.

око
пнрил

за све категорије:

20°-21°
21°-23°
23°-25°

пети дан
четврти

други

N.Нгуст

четвртог,

углавном

треhи
други и треhи
други и треhи
други и треhи

25°-27°
29°-31°
26.5°-28.5°
23°-25°
15.5°-16.5°

t'г11тембар
!Ј!{'l'Обар

дан

до

други и треhи
седми дан

Постоји дакле известан сталан, директан однос између по
~ћ"Рпеног повишавања температуре у лабораторији и смањивања
живота

женки,

нарочито

у

периоди

активног

tйiiрт-август. Ово се исто тако види и из таблице
Ј1н:шмирана

сва

месечна

опажања

о

дужинама

XI,

живота,

у којој су

живота

женки

tнt·јних категорија.

У таблици

XI

означено у

је за сваку категорију и за сваки месец по

у загради дужина најкраhег
нн,iдужег живота у данима, а испод њих, у другом реду, средња
живота

таблице,

горњем реду и

свих

у

женки

последњој

дотичне

рубрици,

категорије,

средња

женки категорије и за све месеце.
Највише правилности у односу између

и

дужине

• JtJ•a;;·тm--.<=>•1чr·n,:, налазимо, као ШТО се ИЗ таблице ВИДИ,
ћщеник

Природњачког

музеја

српске

земље

најзад,

на

дуж:ина живота
живота

и

КОД ЖеНКИ
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Таблица Х.

I{атегориј а
жеющ

-

Дужине живота женки које су угинуле а нису
Проценат

Укvпан

с;!

Q

угинулих дана

број

угинулих

2

1
1

3
1

1

4

1

5

6
1

1

7

1

8

110

месец март

1

са јајима:

126

1.4

1.0

9.7

1.8 30.1

9.2

2.8

2.3

------ -------- -са јај. и крвљу:

11

---------- -- ---111

са

крвљу:

70

0.5

0.5

5.6

19.4

4.6

2.3

---- -----------IV

празне:

20

0.5

2.3

1.4

3.7

0.5

0.9

0.5

------------ -- -216

1.4

1.8

17.6

3.2 53.2

14.3

2.8

5.6

месец

1

са јајима:

197

0.2

2.5

5.1

23.8

10.0

-- -----са јај. и крвљу.

11

91

0.7

3.5

6.6

7.4

3.8

5.1

1.7

0.7

0.2

1.5

април

0.2

-- - - - - - -

---- -------- ---111

са крвљу:

36

0.5

1.2

1.7

3.3

1.2

0.2

0.7

- - - - - - - - --- - - - - - IV

празне:

66

0.2

0.5

0.7

7.6

2.3

4.1

1.0

0.2

-------- -------390

1.7

7.9

14.3 42.3

17.4

10.7

3.0

2.0

0.2

месец мај

I

са јајима:

368

1.6

5.7

15.6

14.1

14.1

6.1

2.8

0.3

-------------- -11

са јај. и крвљу:

25

0.6

1.3

0.8

0.4

0.3

0.3

0.1

-------- ---- -- -111

са крвљу:

48

0.1

1.3

0.6

2.3

1.6

0.6

0.8

0.3

---- ------ -----IV

празне:

165

0.3

2.9

7.9

4.6

4.7

3.3

2.8

0.4

---- -------- ---606

2.8

11.3

25.0

21.6

20.9

10.3

6.6

1.1

Anopheles

Варијетети

macпlipenni,s
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Meig.

свеле у лабораторији у 1950 год. пре"1а месецИ.\iа када су ухваhене
Категорија
женки

Проценат ~~ угинулих дана

Укушш

број

1

угинулих

1

2

1

3
1

4

1

5

1 6

1

7

8
1

ј

10

месец јуни

1

са јајима:

755

0.3

14.5

22.4

14.6

5.6

1.9

0.3

0.1

---------------11

сајај.икрвљу:

77

0.2

2.5

1.1

1.3

0.3

0.3

0.1

---- -----------111

са крвљу:

68

0.4

1.6

0.8

1.8

0.3

0.1

0.1

- - --- - - - - - - - - - -- IV

празне:

354

0.3

6.7

7.9

6.6

2.8

2.8

0.7

- - - - - - - - - - --- - - - 1254

25.9

1.4

32.5

24.5

9.3

5.1

1.2

0.1

месец јули

'"

.

1

са јајима:

11

са јај. и крвљу:

111

са крвљу:

IV

празне:

518

0.5

81

1.1

21

0.3

284

1.1

904

3.0

9.7 22.8 21.5 2.1
0.3 0.1
-- -- -- ------ -- -3.8 2.5
1.2 0.2
-- ---- ---------0.9 0.6 0.3
------ -- ---- -- -0.2
7.4 11.8 7.9
1.9 0.6
0.2
------ ----- -22.0 37.9 31.0 4.3 0.9 0.3
0.2

--

месец август

1

са јајима:

489

0.7

6.8

18.3

12.6

9.5

3.4

0.3

0.2

---------------11

са јај. и I<рвљу:

68

0.4

2.4

1.2

2.0

0.5

0.4

0.1

---------------111

са крвљу:

48

.
IV

0.4

1.5

1.4

0.7

0.6

0.2

---------------празне:

334

0.8

7.1

10.9

6.7

6.4

2.7

0.4

0.2

- - - - - - - - - - - - - - --939

2.4

17.9

32.0

22.1

17.2

6.8

0.8

0.4

---------~~-~-~-----------------------------
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Укупан

!{атегорија
женки

I

угинулих

476

са јајима:

II

137

са јај. и крвљу:

II l

Проценат

зп

са крвљу:

1 \ 2 I зl 4 l516l7ISl9\10\11l1211з\14\15
1.1110.2\1з.6111.9\ 1.з\ 2.0\ о.91 о.2Ј о.6\ о.з\ о.зј 0.610.11 o.s\ о·.~
1.61 4.5\ 2.6\ з.зl 0.1\ 0.2\ о.з\ 1 1 1 1 10.1!_\_о.;
0.1\ 0.11\ 1.1\ о 610.1\ 1 1 1
1 1 1
1
п.1\ 6.9\ s.з \ 5.6\ 1.з\ 2.5/ 2.5\ o.sl 1.s1 2.: \ и;\ o.sl 0.6\ 1.зl о.:,
1

1

IV

Q ~)

број

422

праэнс:

10б2

З.6122.6,25.7, 21.4, 2.814.7, З.711.0\ 2.4: 2512.1\ 1.5\ 0.8, 2.1\ 0.4
MCCCI(

0.2\ 0.212.з \ 1.5\\ .зј 1.1 \1.,12.sl о.7\ 10.9, 1 ј 1.1\ 0.4
21 0.41 0.419,711 0.6, 0.4\ 0.410.4\0.2 \ 10.210.6 \
\п .4\
1
7 1 0.4\ 1 0.2\ 10.210.4
1
1
1
1~г
1
1 1
423
\ о.9\ 2.01 4.91 з.2\ 2.6\ 6.о\ 5.1 \з.s\ 2,4\ з.о\ 2.1 \ 1.5\ з.2\ 5.1
78

са јајима

!

II

са јај. и крвљу

III

са крвљу

1

1

IV

uразпе

529 0.2\ 1.9\ 5.о\ 1.2/ 4.9\ 4.1\ s.s\ s.1j 4.5\ 2.6\ 4.512.111.5\ 4.9\ 5.б
прве кат. са изграђеним јајима. Дужине живота креhу се од 1 до
8, а изузетно и 10 дана у току активне периоде живота, да се
у септембру продуже до 16 па појединачно и свих 32 (1 пример)
и 34 (2 примера) дана. Средња дуж:ина живота за све месеце

била је

4.4,

дакле око

температуре

са

дана. -Упоређујуhи средње месечне

4½

дужином

живота,

наилазимо

на

врло

велику

подударност, сем августа који показује извесна отступања, тако
да

се

негативни утисак

температуре

на

дужину

живота

јасно

испољава.

-У

IV

кат. (женке које су као празне угинуле) однос између

'Гемпературе и дужине живота је сличан само нејасније испољен.

Просечна дужина живота нагло се повеlыва при

крају

сезоне

хва'гат--ьа, у септембру и октобру, што треба сигурно приписати
све веhем броју зимујуhих женки, о којима he бити накнадно
говора.

Код осталих двају категорија наилазимо на исти однос али
са веh веhим

отступањима,

што

се може

сигурно

приписати

Варијетети
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Meig.

септел1бар

угинулих

дана

16111118119ј2012112212з ј

02
·I 1 1

~

1

1 1 1

2412s 12б 127128 l29 Iзо I з1 /з2 ј зз; 341Зб138140

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1

1

1 1 1

11111111111111111111

l,I

-1111111111 l
11111
111
О.бј 0.11 0.1 Ј 0.2,
\0.2/0.2/ / Jo.2I \0.111
IQ.1\0.1\0.1\ \0.1/
1

0.910.1 \0.1 \0.2\

1

10.2\ 0.2/

1

1~ 10.11

10.1\ 0.1\ 0.1\ 10.1\

1

оl(ТОбар

(),41

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

!

1

1.!ij 1.5/ 3.4/ 2.8/ 1.1/ 3.2ј з.б/ Ј .1 /0.211.9/ 1.з/ 1.9/ 1.5Ј 1.3ј 0.4I 0.21 о.бј 0.610.21 0.11 0.11 о.4

/;_uj 1.513.4\ 2.81 1.1ј 3.2\ 3.6\ 1.1 ј 0.21 1.9\ 1.3\ 1.91 1.5\ 1.зј о.4\ 0.2/ о.бј 0.61 0.2\ 0.1\ о.1ј о.4
юањем броју сакупљених једиюzи, па дакле и лабавијим сред11,им вредностима. Али углавном, и са повеhавањем средње ме
r<"-ше температуре, просечна дужина живота женки се смањује.

Ис·го тако све категорије, сем малобројних изузетака,
11рвог дана показују известан процент угинулих.
Упоређујући

средње

дужине

живо·га

женки

1·1>рија за све месеце скупа, на прво место долази

:nннуле са празним трбухом), са око
(1·;1

трбухом пуним изграђених јаја)

женке

!11

II

кат. (са јајима и крвљу) са

5½

разних катекат. (женке

IV

дана, па женке

са око

3½

већ од

4½

дана,

I

кат.

а затим

дана и најзад, женке

кат. (са крвљу само) са истом средњом дужином живота.
Сличан однос добијамо ако израчунамо и колика је била

нросечна највеhа 'дужина живота женки ових категорија. За
Hi1'1rкe

IV
III

кат. износила је
кат.:

6.8

дана,

8

дана; за женке

и најзад,

I

за женке

1ш·г.:

II

7.8

кат.:

дана; за

6.6

дана.

се дакле рећи да углавном највећу отпорнос·г спрам нових
,tслова живота показују женке са празним трбухом које се нису
,чтниле и женке са изграђеним јајима, дакле свим хранљивим

Д-р П. Вукасовиh, А. Мартиновиh и д-р М. Поповиh
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Табл.

-

Средње
нуле у

XI.

дужине живота же1щи четири
лабораторији а нису снеле, у
Ја

Durees moyennes de
ratoire еп 1950.

1~

категорија
год.

које

су

уги

vie des femcJJes mortes sans ponte

ан

Jabo-

1950

за све ме-

s

I

I

.

кат. јајима

са

I cat.
ocufs

,..

Р<

"'...

;;

~~

''"':'>'@

::, >
:ei а
"'"'
"'"' ;

а

:,:
~

"

.....

.~.е.

...,

септембар-

Е-<

'-'
р-,...,

1'д з

;; ::::
,е,

н

,::,

total роuг
tous les

осtоь,·е

1nois

"'"'

(1-8) (1-8) (1-8) (1-8) (1-7) (1-8) (1-16-34) (1-16) -(1-16-34)

avec
4.9

4.4

4.1

3.3

3.3

oeufs et sang

3.6

са

3.0

3.1

2.5

7.2

4.4

(1-16)

(1-16)

(1-16)

3.0

8.0

3.8

(1-5)

(2-14)

(1-14)

2.9

6.0

3.8

(1-38)

(2-40)

(1-40)

6.3

14.3

5.0

4.1

3.7

(1-7) (1-7) (1-7) (1-5) (1-7)

кат.

сеце

бар

"" о

-~

II кат. - са
јајима и крвљу
I I са t.- avec.

III

septembre

он.то-

3.2

(2-8) (1-8) (1-8) (1-7) (1-4) (1-6)

крвљу

III cat. sang
IV

avec
5.0

4.4

3.1

2.4

3.0

(2-8) (1-8) (1-8) (1-7) (1-9) (1-8)

-

кат.

3.7

празне

IV cat. -

vides

4.5

4.7

4.3

3.4

3.3

3.6

( 1 )]У горњем реду означен је најкраlш и најдужи живот, а у доњем средња
дужина

живота,

увек

у •данима.

(2) La ligne superieure indique Ја vie Ја pJus courte et Ја рЈнs Jongнe, Ја
ligne inferieuгe Ја duree moyenne de Ја vie-e11 jours.
резервама претвореним у јаја, док је код женки са ЈаЈима и

крвљу или са трбухом пуним крви она смањена, иако би се могло

претпоставити обратно,
женки

биле

обезбеђ€не

јер
за

су

баш

дуже

две

време

последње
у

категорије

погледу

исхране.

Главни циљ исхране био би према томе изграђивање јаја а да

леко мање одржавање саме јединке, и ако се оно не обавља,
храна својим присуством само негативно дејствује.

Добивене средње вредности дужиНlе живота (око 4½ дана)

и просечне вредности највеhе дужине живота

(око 7.8 дана) за

женке које су угинуле са изграђеним јајима не можемо, нажа

лост, упоредити са истим код женки носиља јер их нисмо изра

чунавали. Али из таблице XIV и XV видимо да је највеhи број

легала био снесен код свих трију варијетета тpeher дана, затим

другог, па четвртог. Према томе угинуле женке са изграђеним
јајима имале су довољно времена, с обзиром на високу темпе

ратуру, да доврше сазревање јаја и да их избаце. Или је напро-
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•гив сазревање Ј аЈ а у ненормалним приликама уопште било пре
кинуто и снеле су само женке, чија су јаја била већ потпуно
•;рела. И друге претпоставке могу се исто тако навести, и засада

једино се може рећи да би ово питање требало детаљније пре

трести. Чињеница да 40 % сакупљених женки нису снеле у лабо
раторији, иако су показивале нормалне испупчене трбухе пуне
јаја као и носиље, те се може претпоставити да су јаја била у
эавршном стадијуму развића да би могла бити снесена, од вели

maculipennis. Одре
l)ујући варијетете према снесеним јајима не
добијамо јасну
еЈiику о њиховом присуству и бројном стању. Може се увек
ЈЈретпоставити да ће ухваћене женке разних варијетета на разне
начине и да одговарају, и да извесни варијетети под овако но
nим, вештачко створеним условима слабо или уопште не носе
ког је значаја за одређивање варијетета А.

јаја. И тако, у крајњем случају, поједини могу за увек остати
1:1,ривени, изгубљени у високом проценту женки које нису снеле.

Најзад, ако се овакав крајњи случај и одбаци, бројни однос
разних варијетета на сваки начин мора бити у великој зависно
с·ги од оваквог метода одређивања, где добивени резултати за
висе не само од реалности на терену, већ и од начина на који
одређеним приликама, а

један варијетет реагује у нарочитим,

познато је да су у погледу на многе чиниоце њихове реакције
различите. Поставља се дакле питање колико су сва наша одре

!Јивања варијетета и њихових односа тачна, колико одговарају
С'I'Варном стању ствари, и због тога смо се и задржали толико на
односима женки које нису снеле и женки носиља, разлажући
га

доста

детаљно,

и

можда

сувише

опширно.

Прегледајући последње таблице можемо доћи до још неких
:закључака који би се односили нарочито на
најмногобројнији.

var. messeae

као

ОДНОС ЧЕТИРИ КАТЕГОРИЈЕ ЖЕНКИ У МЕСТИМА СКУПЉАЊА КОЈЕ
СУ УГИНУ ЛЕ А НИСУ СНЕЛЕ

cne

У свим местима и при свим скупљањима налажене су увек
четири категорије женки. Пошто је највећи број увек при

надао messeae-y, значи да бар женке овог варијетета у току
пктивне периоде живота на истим местима се хране, остају у
љима за време изграђивања јаја, у њих се враћају после пола
гања истих да би се наново храниле

-

та им места служе као

н,ихова стаЈiна пребивалишта. У каквом се однQсу женке четири

категорије у њима налазе види се из таблице ХП.
Прва категорија женки (са изграђеним јајима) била је, сем
/\Ва изузетка: место 16 и 24, свуда најмногобројнија и проценти

ж:енки према местима крећу се од 40.8°/Ј до 61.30/о, а за сва места
скупа износе 48.5'0/о, дакле скоро половину од свих женки оста
.пих категорија скупа" По бројности за њима долази IV катего
рија женки (са празним ·грбухом), чији проценти према местима
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Међусобни бројни однос ч~тщм 1,м~гор;ф1 жсшо r<:Jjc
нуле а нису снслс, према местиыа скуп.ъања у 1950 год.

XII. -

Rappoгt nшneгiqнc
saпs ропtе, d'apгes

епtге les
Iicнx

qнаtге categoгics с\с
сарtнгсs

lcs

у1·,1·

111oгtcs

femclles

cics

У.купап број

Угпнулr iнспнс н11ппrџщле
су 1,атсгор1rја111а:

шсннп

11.

с;

tot. de

fеш.

CatCgorics cles

fеш. 111oгtes:

:Место

L i

е

u

19. -

козја штала

,:о

4.6

34.9

718

365

56.3

10.1

6.3

27.1

794

528

40.9

12.1

4.0

43.0

1008

593

47.5

6.6

4.7

41.1

632

377

61.3

9.5

6.4

33.2

817

443

46.0

15.1

5.6

51.3

823

561

40.8

5.0

2.8

35.5

!{анал Шебеш, r<аљ.
- еснгiе

1253

694

51.4

7.8

5.2

42.3

штала

Падинсr,а Сr,ела, кољ.
- есшiе

1031

572

45.8

7.3

4.5

43.0

26. -

Пад1-шс1,а Скела, коњ.

852

483

47.8

6.4

2.7

26.7

1410

868

52.1

17.2

9827

5806

48.5

10.0

Борчанска греда, кољ.
- есшiе

3.

16. - !{анал Борча, козја
шталица chevгeric

4.

13. - Пумпа
- porcl1erie

5.

-

6.

--

27. -

Борча, свињац

Пумпа Борча, штала

еtаЫе

18. -

Чуварница
еtаЫе

24. њац

-

20. штала

22. -

Чуварница
рогсhегiе

10.

штала

11.

7. - Чуварница
- рогсl1сгiе

l

'О

14.9

штала

9.

0/

О!

45.6

23. -

8.

%

323

2.

7.

%
489

-

1.

Крњача,
с11еvгегiе

-

VII,
VII,

штала

сви

есшiе
х, свиња~\

4.0
4.5

1

26.7
36.7

варирају од 26.70/о до 51.3°/о, са средњом вредношhу од 36.7°/о,
Остале

женки

две

II

категорије

далеко

заостају

за

њима

и

проценти

кат. (са јајима и крвљу) износе према местима свега

од 5'0/о до 17.2°/о а средња вредност је 100/о, док код же1ш:и III кат.
(еа само крвљу) они се крећу од 2.70/о до 6.40/о, а средња вред
ност не прелази 4.5'0/о.
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Категорија женки са изграђеним јајима надмаша све остале,
Ено што се види,

сем у два поменута места која иначе немају

ничега заједничког међу собом. Горњим процентима ових женки
треба додати и све женке које су снеле јер су и оне за време
<:купљања

имале

изграђена

јаја,

те

би

се

'Гако

процент

ЖсЋки скупа кретао у местима скупљања од 56.4'0/о до
средња вредност би му била око 660/о.

ових

76.9\!/&,

а

Овако висок број женки са изграi'јеним јајима могао би се
објаснити, као што hемо и касније видети, њиховим задржавањем

'iil време сазревања јаја у истим местима у којима се хране, те
тнко долази до све веhег нагомилавю-ьа. Теже је објаснити нео

Љ1чно мали процент женки II и III кат., са јајима и крвљу и
само са крвљу. Оне нису у сразмери ни са женкама са изгра

t\(•ним јајима, ни са празним, и не изгледају у довољном броју
на би попуњавале резерву првих, која се сигурно сваког дана
'оштно смањује одлажењем ради полагања јаја. Можда су узррк
щ,е појаве скупљања вршена ју'Ј.'ром,

а же~ке

се

хране наро

~щ·го током ноhи. Али тада морамо претпоставити велике свако

дневне миграције женки и ово би се морало испитати у поје
мшим објектима, током дужег времена. Слична проучавања
постоје (Bull.
}k:клемишев,

trimestriel de l'Organisation d'Нygiene, I, 1933;
1944 итд.) али су исувише уопштена, потврђују

t•нмо да миграције постоје, али детаљно, за једно место и дуже
щюме,

ако се не

варамо,

Изложен однос у

нису

табл.

спроведена.

ХП

у разним

местима

скупљања

tщговара стању нађеном за целу годину, тј. целу периоду ску
нљања. Он се мењао у току ове периоде и на овим променама
·тдржаhемо се сада.

ОДНОС ЧЕТИРИ КАТЕГОРИЈЕ

ЖЕНКИ КОЈЕ

СУ

УГИНУЛЕ

А

НИСУ

СНЕЛЕ ПРЕМА ДАТУМИМА СКУПЉАЊА

У веh раније датој таблици

изложени су резултати до

IX

(ншени са женкама скупљеним истог датума у разним местима.
као

што

,н,тегорије
щшrи

се

види,

према

наилазимо

проценти

и

датумима

на

велике

средња

њихова

скупљања,

варијације.
вредност

код

све

за

целу

периоду

t'нупљања, а за разне категорије женки била је: женке

7

/н,

четири

Најнижи и нај

I

кат.

изграђеним јајима): 1.50/о 79.30/о 490/о; женке II кат. (са
Јнјима и крвљу): 0.66°/Ј 520/о 10.60/о; женке III кат. (са само
iЧmљу): 0.620/о 17.2°/Ј -- 4.6'0/о, и најзад, :женке IV кат. (са пра
·шим трбухом): 3.40/о 98.70/о 35.7°/а.

l'J'.

У свим категоријама наилазимо дакле на велике варијације
датумима скупљања, нарочито јаке у најмногобројнијим,
и четвртој, док су у III кат., која је најмања, и оне нај

д-

мн11,е. Варијације су у непосредном односу са годишњим добом,

г:и
Н\

што hемо видети касније детаљније,

али и у мањим вре-
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XIII. -

Међусобни бројни однос женки четири ,,атегорије које су
угинуле а нису свеле, према месецима скупљања у 1950.

Rapport пшпеriqне eпtre les qнatre
шortes saпs ропtе, d'apres les шois

categories de
des captшcs,

feшelles
еп 1950.

Угппуле шепкr, припадале су натегоријама:

Categorie des

feшelles шortcs:

ЈН есе ц
мо

i s

О/

%

%

%

381

41.7

43.3

1.8

13.1

avril ...

332

41.9

27.4

11.4

19.3

мај
шаi

988

61.4

3.0

6.3

29.2

920

57 .1

8.0

5.6

29.2

978

58.3

7.2

3.7

30.8

март
шars

...

!О

април

јуни
јнiп

...

јули
jнillet
август

аойt

...

1197

септембар
septeшbre

50.9

7.3

4.9

36.9

1002

38.8

13.2

2.7

45.2

395

9.6

2.0

1.5

86.8

6193

49.0

10.6

4.6

35.7

октобар

octobre ...

менским размацима, на пр. у току једног месеца, па и од једноЈ'
скупљања до другог, проценти могу бити чак удвостручени, што
показује врло велику променљивост, нестабилног стања. Једиш~
сталност се види и овде, као и при ранијем односу у разним М<. 1 ,
стима, у малобројности женки III кат. Иначе однос између женю1
са крвљу и женки са изграђеним јајима је у огромној

несра:1,,

мери. И при скупљањима у току најактивније периоде живота,

када је нађен највеhи број женки са крвљу: 17.20/о и

15.51J/r;,

оно

су још увек око четири до четири и по пута малобројније од
женки са изграђеним јајима, а у осталим случајевима њих јР
било по

7, 9, 12, 22, 37 па
II категорије

Женке

и

50

и изнад

50

пута мање.

(са јајима и крвљу) су нешто много"

бројније, 10.61Ј/о од укупног броја женки. Оне свега два пута
марту и једанпут у априлу, дакле изузетно и у почетку сезоне,
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надмашују процентима женке са изграђеним јајима, док иначе
:заостају далеко иза њих, и према датумима скупљања има их
ноловином, трећином мање од женки са јајима, а још чешће по

7, 10, 17, 24

пута мање, не рачунајући два скупљања када их

уопште није било. Исто се питање поставља као и раније: како
ове две малобројне категорије женки могу да

одржавају тако

нслике резерве женки са изграђеним јајима.
Женке IV кат. или празног трбуха биле су увек присутне,
н по својој бројности заузимају друго место. Оне показују веће
!lаријације од скупљања до скупљања но женке I кат., а наро
чито велике сезонске варијације.
Да би добили јаснију слику о односу и вар иј ациј ама женки
•rстири категорија у вези са годишњим добом, груписаhемо из

,ножене податке у таблици IX према месецима, као што је ура
]јено у таблици XIII. За сваки месец дат је најпре укупан број

женки угинулих
отпада

на

женке

не положивши
сваке

јаја,

категорије,

а затим,

израчунат

процент
према

који

укупном

(;роју.

По бројности најјача категорија женки са изграђеним јајима

јавља се веh у марту са високим процентом од око 420/о, у мају
71,остиже максимум од 61.4°/о, одржава се стално на великој ви
сини до септембра, а у октобру нагло спада на око 100/о, и по
следња женка датира од 25 октобра.
На другом месту по својој бројности, празне женке

IV

кат.

1ючињу у марту са процентом од свега око 130/о, а затим се
стално бројно повећавају достижући максимум у октобру са
скоро 87%. Нарочито је велики скок у месецу октобру.
Женке са јајима и крвљу

II

категорије почињу са врло· ви

соким процентом од преко 430/о у марту, у априлу спадају на
око 270/о, а у мају јавља се јак пад у бројном стању и од тада
остају углавном

са ниским процентима до краја сезоне.
Женке само са крвљу једино у априлу показују већи про

цент око 11°/о, иначе су увек јако малобројне и још их понај
више има у мају-јуну.
Према свему изложеном изгледа да је март-април периода
највеће активности у животу варијетета А. maculipennis-a, а

нарочито messeae-a, који је далеко многобројнији од осталих.
'Гада се највећи број женки најактивније храни и најактивније
изграђује јаја. Ово изграђивање захтева известан број дана, и
пошто јединке остају у местима где су се и храниле, ствара се

резерва женки са јајима и у мају достиже свој максимум. Све
; 1 убљим улажењем у лето,

активност варијетета у августу по11ушта, храњење је мање активно и број женки са изграђеним

јајима лагано опада, док се повећава број

празних женки. У

септембру, међу овим празним женкама један део веh припада

,1имујуhим, хибернантним, и у другој половини септембра, док
еу обичне женке носиле јаја још скоро нормално, било је правих
кибернантних женки са зачетим или и изграђеним масним тки-
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вом, о чему he Б:асније бити говора, и њихов се број отада
стално и нагло повећава. л'(еr-ш:е пак које не припадају овом 'rипу

зимујуhих, Б:ако према свему изгледа, престају постепено и у
све веhем броју да се хране, и тако долази до наглог скока. женки
са празним трбухом у октобру, које касније угину. Интере

сантно је напоменути да је

11 новембра у једном, иначе врло

насељеr-rом месту, нађено свега неколико женки, и само је једна
имала у себи Б:рви, док су остале биле празне. Све ове женке
биле би :женке летњих генерација и: активног мнољ::ења, заостале
у местима пребивања не хранеii_и се више, док су праве хибер
нантне изградиле

масно

ткиво

и

повукле

се

на

места

зимовања.

Код инсеката уоп1uте, а нарочито појединих лептирова, и:ао
на пр. Polychгosis botгana (Zolotaгewsky, 1924), Caгpocapsa-Cydia
pomoпella (Balachowsky et Meпil, 1935) итд. налазимо на јединке
које се активно мно:же док спољни услови температуре ово до

пуштају, и на јединке са застојем у развИ:hу, 'које најпре про
лазе кроз једну паузу, диапаузу или астенобизу, да би се затим
повратиле у активан :живот. Ова дијапауза у нашим географ
ским ширинама одговара зимовању. Ове зимујуhе јединке могу

да се јаве и у летњим генерацијама у мањим и веhим процен
тима,

али

обично

улазећи ујесен

број

им

се

повећава

и тада

чине целе генерације. На тај начин инсекти имају одређен број
генерација, али су оне обично смеше активних и ас·генобиотич
них типова. Нешто слично мора бити и код maculipennis-a. Као
што hемо видети говорећи о периоди ношења јаја, иако су вре

менске прилике биле врло различите у 1949 и 1950 год., женке
су скоро у исто доба престале са ношењем јаја. Према усменом
саопштењу,

др Хлоупек је запазио

и раније

исту појаву.

Зи

мујуhе женке јављају се без обзира на спољне услове средине
у једно одређено време, док активност женки које 'би могли
назвати: летњим, и које служе множењу и расејавају врсте, по
чиње да попушта, што се нарочито испољава у слабом храњењу.
ЖЕНКЕ СА ВАЗДУШАСТИМ ТРБУХОМ

Женке са ваздушастим •грбухом, тј. трбухом ненормаm-ю
великим, надувеним и услед тога вишемање провидним, биле су
запажене и 1949 и 1950 год. у довољном броју те се морамо на
њима мало

-У

1949

задр:жати.

год. оне су биле, или нам је ·гако изгле7\ало, нарочито

честе средином Јrета, најтоплијих месеци, и могло се претпоста

вити да постоји известан однос између њихових појава и тем
пературе, што уосталом извесни стручњаци и мисле. Да би С('

ово детаљније испитало, у

1950 год. овим :женкама обраhена је

нарочита пажња.

Највеhи број ових женки спада међу женке које су угинуле
у лабораторији а нису снеле, и припада једној од четири катег<Ј
рије, о којима је веh опширно говорено.
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Anopheles macuJipennis Meig.

У односу на време, тј. датуме скупљања, при првом скуп
;ыtњу 8 марта :женке са ваздушастим трбухом нису нађене, али

!Н'ћ при другом скупљању

15/3

чине

14°/d

од свега сакупљених

;,нснки које су угинуле а нису снеле. Оне се затим јављају при

!ЂИМ каснијим скупљањима сем једног,

10. маја, и њихови про
0.5 (5/Х) до чак 35.4% (6/IX), са процентом од

Н.t>НТИ креhу се од

ЈО.:30/о за СЈ;!а скупљања. Варијације у броју женки су биле дакле
нр.по велике и обично нередовне, нагле, без поступности, да се
РЈ\ једног скупљања до другог број
1.•мањивао

двоструко,

троструко

па

ових женки повеhавао или
чак

и

десето

и

двадесето

и

юнлеструко. На пр. 26 априла било их је 24.40/о, а идуhеr скуп
Ј1Јш,а, 3 маја, свега 1.'7°/а; 30 септембра било их је 100/о, а 5 октосвега 0.50/о итд. Али три пута оне се јављају у веhем броју,
мањим

варијацијама

од

скупљања

до

скупљања,

и

на

пр.

11, т скупљања од 29/III до 26/IV дају просечно 180/о женки са
,щ:џ 1 ушастим трбухом, четири скупљања од 31/V до 28/VI дају

нросечно 14,о/о ових :женки за свако, и најзад, пет скупљања од

:ю/VIII до
Сщ, три

показују просечно по

28/IX

групе не

одговарају

16.50/о оваквих женки.

нюшквим

нарочитим

временским

~юјавама.
Разгледајуhи по месецима, на свега

6193

женки сакупљених

марта до октобра, које су угинуле у лабораторији а нису снеле,

је

638

или 10.30/о женки са ваздушастим трбухом. Оне су

распоређене према скупљањима као што је изложено у та

tl,тщи

IX.

Ако резултате таблице сакупимо према месецима, жен-

еа ваздушастим трбухом јављају се веh у марту са доста ви

\\оким процентом од 10.5°/d, у априлу достижу први пут а у сеп
'l'И\1бру други пут највиши проценат од 17.40/о. У међувремену
их је једино у јуну изнад 100/о (свега 10.20/о), иначе у оста
Ј!.ИМ месецима варирају између бО/о и око 8°/d. Дакле биле су нај
tлногобројније у другом и претпоследњем, месецу периоде актив

Ш1е·ги анофела, спролеhа и сјесени, са доста нижим температу

но средином лета. Према томе, сем јуна где имамо мало веhи
ових женки, не може се реhи да је постојао неки о'днос из(Ј

у
а

'О

повишене температуре и женки са ваздушастим трбухом,
щю што се претпоставља. Напротив, оне су најмногобројније
у месецима

са

нижом температуром,

у моментима

када

ак

'Пшност врсте расте или пак опада. Истовремено ово су и месеци
1шјвећих временских варијација, и делом у њима, делом у сма1м,1юј отпорности јединки требало би тражити објашњење по

м,·1,аног броја ових :женки. О свему овоме говориhемо детаљније
; 1 ругом месту.

jt'
)(,

:?Кенке са ваздушастим трбухом припадале су, као што је
свим категоријама женки угинулих у лабораторији не
IЮ,ttшкивши јаја. Тако је 788 ових женки сакупљених у 1950
разврстано у категорије:

I ка·г. угинуле женке са изграђеним јајима 391 или 49.60/о
II кат. угинуле :женке са јајима и крвљу 95 или 12.10/о
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кат. угинуле женке са крвљу само 70 или 8.9'0/о
кат. угинуле женке са празним трбухом 232 или 29.4'0/о
У току периода хв.атања није се могло приметити да су у
појединим моментима извесне категорије биле нарочито много
бројне, и на пр. у септембру имамо 78 женки са ваздушастим
трбухом и са јајима, 32 са јајима и крвљу, 26 са крвљу и 48 са

III
IV

празним трбухом, што углавном одговара и њиховим процентима
за целу периоду скупљања. Може се према томе реhи да се ваз

душасти

трбух

јавља

код

женки

све

четири

категорије

про

центуално њиховој бројности, те га ј:е највише било код женки
са изграlјеним јајима јер су оне и најмногобројније, а затим
код празних, које им одмах по броју следују

- дакле у питању
је једно обољење које напада женке у свим стањима у погледу
на исхрану и изграlјивање јаја.
Пратеhи дужине живота женки које нису снеле у лаборато
рији, обратили смо нарочиту пажњу на женке са ваздушастим
трбухом.

Пошто

су

оне

припадале

разним

к1+тегоријама

уги

нулих женки које нису снеле, и код њих наилазимо на исте по

јаве као и у овим категоријама, и о којима је веh опширно го
ворено. Максимум угинулих пада истог дана када и максимум

угинулих за све четири категорије женки, сем у септембру где
му претходи један дан, а у октобру, наилазимо веh на врло ве
лике варијације у дужинама живота. И овде дужине живота сма

њују се прогресивно са повеhавањем температуре до јула, затим

са опадањем исте наново повеhавају, а нарочито у октобру где
имамо јак пад температуре. Према месецима средње дужине жи
вота и најдужи живот износили су у данима:

Март: средња дужина живота -4.4; најдужи живот -8
април: средња дужина живота -·3.4; најдужи живот -5
мај: средња дужина живота -3.5; најдужи живот -7
јуни: средња дужина живота -3.1; најдужи живот -6
јули: средња дужина живота -3.1; најдужи живот -6

август: средња дужина живота -3.2; најдужи живот
септембар: средња дужина живота -3.8; најдужи живот
октобра: средња дужина живота

-10.2;

-26
-2:3

најдужи живот -2В

Упореlјујуhи просечну дужину живота од

4.3

дана женки са

ваздушастим трбухом са истим дужинама код женки четири ка
тегорије које нису носиле, прве би долазиле одмах иза женки са

изграlјеним јајима или на треhе место, те су и покрај ненорма.п··
ног стања живеле просечно дуже од свих женки са јајима и крв··
љу" и са крвљу само. У једном заостају за женкама осталих кате
горија, у највеhим дужинама живота, мање дугим но у осталих
женки.

До сада смо говорили само о женкама са ваздушастим трбу,
хом које нису носиле, и које уосталом и чине веhину. Али по··
крај њих, било је и женки које су снеле, само у малом броју, све··

га око

2.3 % од њиховог укупног броја. У три случаја ради се о
3 јајета, док су им у трбуху наlјеш·

малом броју јаја, једном свега
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Meig.

неће количине и бледих и колорисаних јаја; у једном случају
женка је дала 45 нормална јаја и угинула са трбухом пуним јаја;
две женке снеле су многобројна јаја већином мрка и бледа, недо

Јюљно зрела. Углавном, мо:же се ипак рећи, да и женке са ваз
душастим трбухом могу дати известан број нормалних јаја, иако
у ретким случај евима.

II

Део

ОПАЖАЊА О ЖЕНКАМА НОСИЉАМА А.

MACULIPENNIS-A

у

у

У првом делу говорили смо поглавито о женкама које нису
t)неле у лаборатрији, у другом делу пак разгледаћемо сакупљена

1-

опажања о женкама које су снеле јаја,

м

Је вeli раније речено, прегледи ухваliених женки обављани су
(Шаког јутра и обухватају јаја снесена у току прошлог дана и
ноћи. Засада немамо тачн:\,1јих опажања о времену када су јаја
енесена. Дешавало се да смо при поподневном прегледу и разре

[-

)-

)-

о

носиљама.

Као што

м

!уивању материјала сакупљеног пре подне налазили женке које

\е

су вeli снеле, али у питању су изузетни случајеви изазвани не
редовним приликама. Највеliи број група јаја био је снесен, како

a-

изгледа, нoliy и сигурно у току само једног краliег или дужег

lM

ношења. Сва јаја тако снесена и нађена ујутру, ради лакшег из

це

,11агања, уместо групе јаја називаli.емо леглом, пошто је овај назив
већ

и-

ушао

у

нашу

пољопривредну

ентомологију.

Пошто

је

од

t'ваке женке добијено по једно легло, а ако је било два у току

два дана, што је сасвим изузетан случај, она су завађена као
једно, то број легала значи истовремено и број носиља.

При јутарњим прегледима, као што је означено у свим таб
,1.шцама, нађена легла разврставана су најпре у две велике ка

't'Nорије: легла са нормалним и легла са ненормалним јајима. Под

-26

-2:~
-2б
са

11рвим подразумевамо најпре сва легла са нормално изграђеним,
!1релим јајима, дакле са свим карактерима да се могао одредити
варијетет. Под другим пак била би обухваliена легла са јајима
!!!:довољно изграђеним, незрелим, деформисаним, дакле легла
1юја се не могу детерминисати. Остаје још једна тpelia група лe
i'IIЛa у којима је било и нормалних и ненормалних јаја истовре
м1.•но. Да би избегли сувишно детаљисање, сва легла која су има
ЈП! и једно нормално јаје, а обично било их је увек бар по неко
щш:о, по ком се могло извршити одређивање варијетета, урачу-

111шали смо у категорију нормалних, а у посебном јtедном одељку
бу,
по,.

ЂР'·'
:е

о

,('Jl('

И'шожиhемо сакупљене податке о њима.

У овом другом делу задржаhемо се најпре на носиљама са

нормалним, а затим са ненормалним леглима, oбpaliajyhи наро
ЧИ'l'О пажњу на црна јаја која би могла бити у извесном односу са
tlнријететом

melanoon.
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НОСИЉЕ СА НОРМАЛНИМ ЛЕГЛИМА

Укупан број посматраних носиља са одређеним нормалю1м
леглима исносио је током 1949 свега 2199, а у 1950 свега 5070, да·
кле укупно
љена на

Опажања која следују нису увек била обав

7269.

свим женкама,

и при њиховом

излагању

колико је женки њима обухваћено; вишак од

81

означено је

носиље у поре,

ђењу са резултатима таблице XVII долази од женки ухваћених
у местима која нису регистрована.

КОГА СУ ДАНА ЈАЈА СНЕСЕНА У ЈIАБОРАТОРИЈИ

У већ поменутом претходном саопштењу о анофелизму (Ву,

касовић, 1950) изложена су детаљнија опаж:ања када су носиље
снеле своја легла у лабораторији. Ако их укратко резимирамо,

највећи број легала нађен је четвртог јутра, дакле снесен је че
твртог дана, затим, према групама женки
шено према месецима када су скупљене

-

-

груписање је извр
наилазимо на мање и

веће варијације, али узимајући средњу вредност, на друго место
према броју снесених легала долази трећи дан, па после са скоро
истим број ем други и пети, а за њима, са далеко мањим вредно
стима, шести, седми, осми, и на крају први дан.

У свим групама било је женки које су дале јаја тек десетог
дана, у већини група тек тринаестог, и најзад долазе женке које

су снеле тек после

14, 16, 17, 18

и

21

дщrа: у последња

3

случаја

радило се о варијетету atroparvus.
На основу ових опажања закључили смо да известан број
женки даје јаја у лабораторији после далеко дужег времена но

што

би

се

могло

претпоставити,

и да

посматрања

ухваћених

женки треба продужити бар две недеље.
У 1950 год. ова опажања су предузета и детаљније разрађена.
Женке су и сада биле подељене у групе према месецима када су
хватане, али је сваки варијетет посебно праћен. Узета су у обзир
само легла која смо означили у ранијим излагањима нормалним,

и њих ј,е било свега

5523,

снесених од стране

јени резултати означени су у таблицама

XIV

5523 женки.
и XV.

Доби

Разrледаћемо најпре укупне резултате за целу периоду хва
тања од марта до октобра у таблици XIV, где је за сваки дан, од
јутра до јутра, означен број и процент добијених легала, рачу
најуhи дан хватања под првим даном.
Највеhи број легала, као што се из таблице види, налажен

jt•

трећег дана, затим другог па четвртог. Једино у категорији неод
ређених јаја, после треhег долази четврти па други дан по броју
легала. Ова три дана, а нарочито два прва, обухватају највећи

број носиља: процент женки које су тада дале легла износи ко1r,

81.2°/о, код atroparvus-a 82.50/о, код typicus-a 73.30/о, код
неодређених 85%, а за све скупа 80.5%. Углавном, сем код ty-

messae-a
picus-a,

више од

4/5

легала тада су положена. После четвртог

-------~~,--~·----------------------------.,.,.,.
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дана долази до мањевише наглог пада у броју снесених легала.
Према варијететима јављају се варијације у реду дана с обзиром
на бројност легала и оне се односе поглавито на пети и први дан,
а затим наново код свих варијетета на шесто, седмо и осмо место

долази

6,

7

и

8

дан, али са далеко мањим бројем легала.' Про

4.4 % код
0.6 %, а осмог на 0.3 %.

цент легала снесених веh шестог дана не прелази

разних група, седмог дана спада на само

Деветог и једанајестог дана нађено је само по једно легло, оба
од messeae-a, а касније их више није било.
Известан број легала, од 7.5'0/о до 9.50/о према варијететима,
сн есен је веh првог дана.

Код неодређених легала варијације о којима говоримо су не1лто веће, али овде и имамо једну неодређену групу, у чији са
став улазе сви варијетети.

Из свега изложеног види се да су женке полагале легла у

1950 у краћем размаку, не прелазећи 11 дан, и док је на при
мер у 1949 на 1 дан долазило око 12 снесених легала, у 1950 овај
број се пење на око 50 дневно.
Ово брже,

групније

полагање

легала треба да

припише вишој температури у току

1950

се

сигурно

год., услед чега су све

функције, па и јајника, биле активиране, те је и сазревање и
избацивање јаја било брже.
Таћл.

Број и проценат легала према л:анима !(ада су положена у лабо-

XIV. -

раторији:

ун;упни

резултати за

целу

псриол:у

а!(тивног живота

(март-октобар) 1950 гол:.
Nо111Ьге e_t рошсспtаgе des poпtes d'apгes les јошs 011
ete ропdнеs ан lаћогаtоiге: гesнltats globaнx ронг
peгiode de !а vie active (шагs-осtоЬге) еп 1950.

опt
!а

Број (горњи ред) и проценат (дољи ред) легала снесених дана
NошЬге (ligпe sнр.) ct рошсепtаgе (ligпe iпf.) des poпtes obleш1еs les јошs:

Вари-

јстет

Vaгietc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII IX

1492
34.9

743
17.4

345
8.1

107
2.5

19
0.4

6
0.1

Vl!S

286
57 210
7.6 28.0 38.1

123
16.4

50
6.7

18
2.4

4
0.5

2
0.3

JypiCLIS

15
9.5

41
25.9

23
14.5

19
12.0

7
4.4

111esseae

322
7.5

1235
28.9

аlтораг-

JIL'I'Лa

elles
toнtes

52
32.9

1

Х

XI

1

4.271
750

1
0.6

158
344

нео

щ1сlјена 11011tes iп,!{:tегшi-

7

l1CCS

2.0

23.8

401
7.3

1568
28.4

35.З

l'ласник

сн;упа

82

Природњачког

93

33

8

34. 6

27.0

9.6

2.3

0.6

1949

982
17. 8

447
8.1

140
2.5

26
0.5

српске

земље

119

музеја

2

8 1
0.1

1

5523

1
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Табл.

Проценат легала према Ј(анима када су снесена у лабора
торији. Укупни резултати у месецима. скупљања: март
октобар 1950.

XV. --

:,::

о;

о;

Варијетет

Проценат легала

"'

t::: ·-. о;
>, о '-'

;( о.
>, \О

<l)

"'

II

I

III

IV

снесених

VI

V

дана

VII

месец

messeae
atropaгvнs

.

typiCl!S
неодређен

216

14.3 35.6

25.5

18.1

32

28.1

31.2

28.1

9.4

5

20.0

20.0

14

28.6

28.6

28.6 14 2

16.8 32.9

25.5

18.0

267

1.4

1.1

4.2

'

3.7

27.0

28.7

28.7

10.2

atгoparvнs

139

4.3

18.7

45.З

25.1

5.8

typictts

24

4.2

12.5

45.8

25.0

12.5

неодређен

17

11.8

41.2

23.5

17 .6

24.1

33.5

27.6

9.5

609

3.8

О

4.5

1.1
-

0.9

0.7

5.9
0.6

messeae

722

9.7

22.7

303.

15.7

15.6

4.4

аtгорагvнs

122

9.8

32.8

32.0

8.2

13.1

3.3

26

11.5

27.0

34.6

6.7

15.4

3.8

1.5 20.6

32.4

25.0

17.6

2.9

9.2

30.8

15.1

15.4

4.2

неодређен

68
938

2.40

0.6
-

1.2

0.9

0.3 0.1

0.3 0.1
јуни

0.3

971

8.2

26.6

39.9

17.5

5.5

1.7

0.2

atropaгvнs

149

7.4

29.5

38.9

19.5

2.7

0.7

1.3

13.2 23.7

34.2

13.2

10.5

2.6

2.6

неодређен

мај

-

messeae

38

0.2

0.8

месс11

typiCllS

април

0.6

месец

typicllS

март

0.9

месец

429

-

3.1

40.0 20

messeae

VIII IX

118

1.7

29.7

35.6

25.4

5.9

0.8

0.8

1276

7.6

27.1

39.3

18.3

5.3

1.6

0.5

0.2

Х

Xl
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Проценат легала

снесених дана

Варијетет

II

III

V

IV

VI

месец

11 1rsseae

\pJparvtts

797

8.5

38.0

36.9

13.3

1.7

123

9.0

37.4

зо.о

14.6

3.2 5.7

54.5

36.4

ly picнs

11

!1 е1щређен

57

5.2

24.6

42.1

22.8

988

8.3

37.3

36.3

13.9

Х

VIII IX

VII

-

јулr1

-

август

XI

1.5

9.1
5.2
1.8 2.3
1
месец

1111 ·sseae

836

i\11 ·oparvtts

116

1ictts

26

i!l'I 11\ређен

7.5

29.7 134.1

15.9

9.1

3.2

0.3
0.9

10.3 19.8

44.8

10.3

10.3

3.4

15.4

15.4

23.1

19.2

23.1

3.8

35

2.8 22.8

20.0

1013

8.0 27.9

14.З

140.0
34.5 16.2

9.8

3.1

0.4

месец

Г''

1 ш,· ssrae
opaгvtts

111.рсђен

291

7.2

38.8

36.2

13.7

2.1

1.7

61

6.5

29.5

44.З

14.7

3.3

1.6

24

8.3 45.8

29.1

12.5

34

14.7

50.0

29.4

35.8

38.0

15.1

410

6.6

р icнs

11 ,;,ређен

9
8

11.1
12.5

22.2
50.0

4

11.1
25.0

5.9
2.4

1.7
1

12.5

-

11 1 11 1
12 5
25

50.0

1

О

!О.О

1
22

33.3
12.5

9.1

27.2

9.1

31 .8

септембар

0.2

месец

,paгvtts

-

0.1

4.2

1

~:scae

0.1

4.5

13.6

4 5

октобар

1

0.2
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Утицај температуре лепо се види ако разгледамо детаљније
како се кретало ношење јаја у разним месецима 1950 (табл. XV).
Према изложеним резултатима, уколико ви.ше улазимо у летње

и све топлије месеце, запажамо код првих трију места с обзи
ром на број легала извесно и све веће померање улево, наро
чито јасно код средњих вредности за све варијетете. Највеhи

број легала снесен је углавном трећег дана до јула, најтоплијег
дан, затим се наново враhа на
а у октобру, са јаким падом ове,
место по бројности легала зау

месеца, када прелази на други
треhи са опадањем температуре,
прелази на четврти дан. Друго
зима најпре четврти дан, затим

у мају други, и тако остаје ви

шемање до краја. Ово померање боље се види ако израчунамо
проценте легала

снесених за

прва два

и прва

три

дана

периоде

ношења. Тада добијемо следеhе вредности:
средња

темп.

месеца

проценти

за прва
око

март

април

мај
јуни
јули
август

септембар
октобар

2

легала снесених

дана

за прва

дана

50.8°/о
61.4°/Ј
640/о
740/о
81.90/о
70.4'0/о

17.9'0 /о
27.90/о

20°
22°
24°
27°
30°
27.5°
24°
16°

3

33.2°/о
3'4.70/о
35.60/о
35.90/о

1((1

so.4°10

41.90/о
35.3:0/о

45.40/о

Број легала добијених у току два прва и три прва дана, као
што се види,

углавном расте прогресивно из месеца

у месец док

и средња температура расте, али само до јула. У августу, иатн)
температура опада, број легала за два прва дана углавном оста·

је исти, а за три прва дана прилично опада, да затим у септембру,
иако је температура за преко

3

степена нижа, наново се пење

и чак достиже до максимума за прва два дана. У октобру нај~
зад, јаком снижавању температуре следује и пад у броју ле

гала, али далеко мање испољен. Изгледа да је ујесен, покрај
температуре, и неки други фактор утицао на јајнике женкн
убрзавајући њихов рад те оне показују активност женки из то
плијих, па и најтоплијих месеца.
Израчунавали смо и збир легала за четири прва дана тс:
иако

су

ратуре

слагања мања,

у

првим

ипак углавном

месецима

имамо

једно

са повеhавањем

прогресивно

темт•,,.

повеhан,с

број а легала.
ВЕЛИЧИНА

ЛЕГЛА

Величина легала, тј. број снесених јаја у размацима од
час., није могла бити детаљније проучавана.

24

Ово би захтева.по

бројање јаја свих легала и дисекције женки које су их снеЈН\

Баријете1•и
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111'1·0 се засада из многих разлога није могло обавити. Изложи
ћ,0мо само укратко нека запажања, јер нам изгледају ипак од
tпвесног интереса. Од 4679 женки које су снеле легла одређена
типични messeae, atroparvus и typicus, највећи број или
95' 0 /о дао је велика легла са бар 30, а понајчешће са 100 и више
а запажено је и неколико са 150 и преко овог броја. У оста

/lИХ

5% легала било је око 3% са малим бројем од 7--8 до нај

t1111ле

20

јаја у леглу,

а

остатак

обухвата

појединачно снесена јаја или легла са

легла сасвим мала,

2

до

6

јаја. Ових по

било је:

0.3{}/6
0.9 %

јаја појединачно снесена

легла са

2 јајета
легла са 3 ј~јета
легла са 4 јајета
легла са 5 јаја
легла са 6 јаја

0.7{}/о

0.2°/Ј
0.5' 0 /Ј

0.2%

Највеhи број ових сасвим малих легала припада messeae-u,
док се typicus јавља само једном. На пр. atropar-

atroparvus-u,

\il\f, је био заступљен са свега 8{)/о код појединачних јаја, око 10.n/d
IOI/\ легала са два јајета, 90/о код оних са 3 јајета, 27"iJ/o код легала

4

јајета итд.
Код женки које су дале легла са малим бројем јаја, три пута
:,апажен трбух нарочито напет, пун јаја, док се код :женки које
снеле по једно јаје ово два пута десило, а које су снеле по 2 и 4
fj

1,
[)

по једанпут. Интересантан је случај ж:ею<е кој::Ј. је избацила
јаја а трбух је био пун крви. Све ово показује да :женке могу
извесним приликама да снесу појединачна или по неколико нор

Мн,лних јаја, док остала остају неснесена и са њима угину. О де
.1шмичном полагању јаја говори и Беклемишев (1944).

НОРМАЛНА

ЛЕГЛА

СА

НЕНОРМАЛНИМ

ЈАЈИМА

Као што је поменуто, известан број легала показивао је не1юрмална јаја. У материјалу сакупљеном

1950

1'(\

год. сва ова легла

.

\i,101·y се сврстати у три категорије.

У прву категорију долазила би легла нормалних јаја, поме
шю1их са зеленкастим јајима без икаквих шара, сличним зрелим
j1ф11vra у јајницима :женке. О боји ових јаја биће накнадно још

Жщюра код ненормалних легала. Она су била измешана са оста
(!ИМ, нормалним, и једино у извесним случајевима могло се реhи

су избачена при крају ношења. Оваквих легала било је свега:
%!Щ

messeae-a 169,

код

atroparvus-a 9

и код

typicus-a 4,

скупа

182

око 40/о од целокупног броја легала. Однос између зеленка
и .нормалних јаја био је различит: изузетно у једном вели
леглу било је само једно нормално јаје, иначе легла су пока

обично 2/3 зеленкастих (6 пута), 1/3 зеленкастих

(2

пута),
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1/2 зеленкастих (2 пута), а затим било је по једном и легла са 1/8,
1/4, 4/3 итд. з'еленкастих јаја. Било је и легала која су поред
зеленкастих

задржавала

и

тамна,

мркоцрна,

па

и

сасвим

црна

јаја, али у врло малом броју.

Другу категорију сачињавала би легла недовољно сазрелих
јаја, у којих је само известан број показивао довољно изразите
шаре да би се могла детерминисати. Остала јаја била су више
мање сивомрке боје, понекад прљаво жуh.каста, без шара. Пот
пуно нормалних јаја било је обично од неколико до 1/3 од цело
купног броја. Оваквих легала било је свега 195, или 4% од цело
купног броја посматраних легала. Међу њима messeae је заступ
љен са 127 легала, atroparvus са 21 леглом, а typicus са 2 легла.
У овим леглима запажена су само двапут и зеленкаста јаја, а
једанпут црна јаја.

Tpeh.a

категорија била су легла са деформисаним јајима, обич

но сивим, мркосивим и мрким, обликом ви:шемањ,е спљоштена,
:ћошкаста, често са отпалим пловцима. Ових је јаја било у неким

леглима по

2/3, 3/4, а поред њих, али изузетно, налаж:ена су и зе

лена јаја. Оваквих легала било је у messeae-a 127, у atroparvus-a
4, док код typicus-a нису ,запажена, укупно свега 131 или 2.8°/о.
од целокупног броја посматраних легала.
Пада у очи да су легла са ненормалним јајима најчешh.е код

messeae-a,

где

ове

три категорије

износе

у

процентима

4.5:0/о,

4.6% и 3.4% или скупа 12.5'0/о од свих добивених легала овог ва
ријетета док код

atroparvus-a

само 1.20/о, 2.80/о и 0.5· 0 /Ј или скупа

4.5% од свих легала варијетета, а код typicus-a још мање: 2.8%,
1.40/о и О или скупа 4.2°/Ј од свих лега.па

seae

typicus-a.

Варијетет

mes-

и овде показује највеh.е варијације, што hемо видети 1tасније

и у другим правцима.

Ако пак гледамо скупа сва три варијетета, од свега посма

траних 4.647 легала у 1950 год., 508 или 10.90/о садрж:авала су не
нормална јаја у мањем или веh.ем броју, и с обзиром на особене
прилике у којима су се вршила ношења јаја ово није много.
Једна врло интересантна појава у овим леглима су сасвим

црна јаја. О њима h.емо детаљније говорити у одељку о ненор
малним

лег лима.

НОСИЉЕ

СА НЕНОРМАЛНИМ

ЛЕГЛИМА

Као што се види из ранијих излагања и таблица, известан
број носиља дао је ненормална легла, тј. легла чија су сва јаја
била ненормална,

те

се нису могла ни одредити у погледу на

варијетет.
Главне

типове

ненормалних

јаја

веh.

смо

изложили

гово

реh.и о нормалним леглима са ненормалним јајима. Као ненор
мална јаја јављају се најпре сва непотпуно изграђена, незреш\

јаја. Међу њима су била најчешh.е веh. поменута бледо зелен-

Варијетети

Anopheles

macнlipennis

Зll

Meig.

наста ЈаЈа, са више или мање формираним пловцима. Обично
била снесена у великом броју, као и нормална, али понекад
била су и малобројна па и појединачна. На пр. у 1949 год. од
,шега 11 оваквих легала било је само 1 са 2 и 1 са 4 јајета, а
остала су садржавала веhи број јаја. У 1950 год. пак на 116
онаквих легала било је 81°/о са великим бројем, а 19°/о са ма
,пим бројем, од 1 до 5 јаја. Највеhи број легала снесен је 3 па

t'Y

!

1

дана.

На другом месту по бројности долазе ненормална легла
,,'l'амних" јаја, тј. јаја сиве, вишемање мрке боје, углавном јед
не неодређене прљаве колорације, неравномерно распоређене,
н са појединим деловима, нарочито врховима, обично много
:щr-аситијим од остале површине. Могло би се реhи да су у пи
'Ј'а~ьу јаја која су почела да се колоришу и застала су у току

11роцеса. У извесном броју легала, нешто више од

била

помешана

са

жутим,

зеленим,

8 %,

она су

зеленкастожутим,

јасно

~.·~шим јајима, што би донекле исто тако говорило у прилог да
еу "тамна" јаја разни ступњеви у колорацији јаја.
И ова су јаја била снесена обично у веhим групама,

али

орисуство појединачних и малих група овде је знатно веhе но

код ранијих. На пр. у

'\
1,

!Н..'лике групе и

1949
5

1ю

3

пута по

год. на свега
јаја. У

4

случаја било је две

95 случа
,11.•ва, било је око 66· 0 /о веhих и веЈiиких легала, 4°/о мањих са
'7 --8 јаја и 29.50/о појединачно снесених и у малим, од 2-5
јаја, групама (појединачних било је 12 пута, по 2 јаја 8 пута,
2

1950

год. на свега

јаја 4 пута итд.).
Највеhи број ових легала снесен је другог и треhег дана.

:Јабележени су

случајеви женки које су дале веhи број

јаја,

11 када: су угинуле трбух је био испупчен и пун јаја, као и ,па

jl!

једна женка снела по једно јаје 4 и 5 дана и угинула са
!Јуним трбухом.
Врло карактеристична била је треhа група ненормалних ле1'1.~ла са јајима потпуно црне боје. Насупрот ранијим типовима

ј11ја, црна јаја била су у далеко веhој количини снесена поједи1щчно или у малом броју, нарочито 1950 год. Тако на пр. у 1949

18 забелеЖЈених случај ева било је 12 веhих легала а остало
нојединачна јаја или легла са 2 и 3 јајета. У 1950 год. на свега 45
~,,нучајева било је 22 веhих легала и 22 са 1 до 5 јаја. Највеhи број
легала сн есен је

3

и

4

дана.

У свим наведеним случајевима сва јаја легла била су црна,
ан

1џш налажена су црна јаја и у леглима тамних и зеленкастих

ji1ja. Поред поменутих 18 случајева црних јаја у 1949 год. било
,!Ри

2 легла

црних и тамних јаја,

црних и зеленкастих,

45

1

2

легла црних и бледих,

3 легла
1950 год. поред
тамних, 2 легла црних

легло црних и жутих. У

црних легала било је и

2

легла црних и

н бледих и 3 легла црних и сивих. И овде су забележени случа
јеви двеју женки које су дале другог и треhег дана по 1 и 2 ја
Јота и угинуле са трбухом пуним јаја и мрљом несварене крви.
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Пошто број легала одговара броју женки, из веh изложених
података види се да су носиље са ненормалним леглима биле

ретке. Према разним местима скупљања, у

ца

V),

1949-50 год. (табли
проценти женки са ненормалним леглима кретали су се

од О.81Ј/о до 2.6%, са просечном вредношi1.у 1,6% од свих носи
ља, или само 0.6% од свих женки из свих места укупно. У 1950
год. (таблица VI), њихови проценти према местима кретали су се
од 4.6·,0 /о до 8.20/о, што чини просечно 5.9'0/о од свих носиља или
2.31Ј/о од свих ухваhених женки, те према томе били су веhи но
претходне

године.

Ако разгледамо проценте женки са ненормалним леглима
према датумима скупљања (таблица VII), у 1940 год. они су се

кретали од 0°/о до 7.8°/о, са средњом вредношhу 2.80/о од укупног
броја носиља или 1.1'0/о од укупног броја сакупљених :женки.
Највише их је било месеца септембра: 4.3' 0 /о, па августа: 3.80/о,
затим много мање јуна: око 1{)/(), и јула: око 0.6. 0 /о, а у октобру
и новембру нису више нађене.

Проценти ИСТИХ женки у 1950 год. кретали су се ОД о· 0 /о до
17.6%, а средња вредност им је била 4.1 % од свих носиља или
1.70/о од свих ухваhених женки. Према месецима највише их је

било у јуну: 8.10/о, па септембру: 7.1 О/о, мају: 6.70/о, јулу: 5.4°/о,
марту: 3.9°/rl, августу: 3,70/о, док их у октобру није било, али тада
се ради веh о малом броју легала. Углавном, у 1950 год. летњи
месеци јуни, јули и мај садрже највеhи број ових женки. Сеп
тембар исто тако показује један висок процент и то је једина
сличност у резултатима ових двеју година. Иначе, као Ш'I:О је
поменуто, просечан број женки са ненормалним леглима је веtи
у 1950 но у 1949 год., и ово повеhање могло би се приписати по
вишеној

температури у

1950

год., коју смо веh окривили и за

скраhени живот носиља и која је погоршавала услове скупљања
и преношења ухваhених комараца.
Остаје нам да видимо детаљније када су ненормална лег ла
Резултати су изложени у таблици XVI где су узете
у обзир само хомогене групе, са јајима истог типа, које су уоста
снесена.

лом у претежној веhини.
:Највеhи процент снесених ненормалних легала укупно узев
ши пада у треhи дан, а затим долази четврти па други дан. Ова

три дана бројно отскачу јако од осталих и обухватају скоро

¾

свих легала. Остатак је разређен на пети, па први, па шести и
седми дан. Исти распоред процента налазимо и у посебним ка
тегоријама црних и зелених јаја, док код тамних максимум пада
на други дан, а затим се ређају треhи, па четврти, и тако ипак

свуда ова три дана обухватају највеhи број легала.
Ако упоредимо добијене податке са одговарајуhим код :женки
са нормалним леглима, излази да је највеhи процент и једних
и других снесен треhег дана. Али код нормалних легала на дру
гом месту по броју јаја долази затим други дан, а код ненормал
них

четврти,

и у

овом

се

углавном

и

испољава

извесно

успора-

Варијетети

:вање у раду

јајника

оне показују

сличну

Табл.

женки

са

активност

Ненорл1ал11а

XVI. -
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Anopheles maculipennis Meig.

легла:

ненормалним
као

број

леглима.

женке

}1

(горњи

ред)

и

са

проценат

ред) према данима када су снесена у лабораторији
Poпtcs апогmа!еs: поmЬге (ligпe
iпf.) d'apгes les jours oit elles опt
еп 1950.
Укупан

број л,енатегорпја Јтегала

catego,·ie dcs

-

poнtes:

гала

nombre
total de
pontes

Зелена јаја
oct1fs veгts

-

-

г.

st1p.) et рош-сспtаgе ( ligп.
etc ропdнсs ан laboratoire,

Број (гор1ы1 ред) п проценат (дољп ред) ,rегала снссеппх дана

н. (Iigпe

sup.) et

pouгceнtage (ligпe iнf.)
оьtе,шсs Ies још-s

des

poпtes

11

4.5

7
15.9

16
36.4

14

4

1

31.8

9.1

2.3

3

32
33.7

26
27.4

18

11
11.6

2·

18.9

3

3.1

3.1

2.1

116

4
3.4

19
16.4

44
37.9

34
29.3

10
8.6

4
3.4

0.9

255

9
3.5

58
22.7

86
33.7

66
25.9

25
9.8

7
2.7

2

Тамна јаја
ocнfs soшbres

(доњи

195_0

I

44

Itpнa јаја oct1fs пoirs

Иначе,

нормалним

95

111

IV

V

VI

VII

1

4
1.6
1

,rrеглима, па чак и најкаснија полагања јаја падају седмог дана,
док су код првих налажена снесена легла и осмог, а појединце

и деветог и једанаестог дана. Тако се може реhи да су ненор
мн.лна легла снесена углавном пре нормалних.
-'

ПИТАЊЕ ЦРНИХ ЈАЈА

И

MELANOON

МОГУЋНОСТИ ПРИСУСТВА ВАРИЈЕТЕТА
У ПРОУЧАВАНИМ МЕСТИМА

О црним јајима веh је више пута било говора. Чим смо их
почетку добили појавила се и претпоставка да није у питању
Јi/1.ријетет melanoon, али против ње је говорио веh и сам облик
ЈцЈа, јер као дебља и краhа нису довољно одговарала овом вари

Јt"Ј'ету. Затим су све чешhе налажена легла у којима је било, као
што је веh речено, покрај потпуно црних, и тамних и вишемање

шших јаја, а понекад и зелених. Када су у питању ненормална
Јн•гла, још би могло да се претпостави да се ради и о

melanooh -

Лl'Ј'.ПИМа са ненормалним јајима, али нађена су И ПОТПУНО НОр
МН.ПНа .пегла са сасвим црним јајима. На пример у једном леглу
је 1/3 зелених јаја, доста сасвим црних, а оста.па су пока

чинала типичне messeae шаре, док у другом леглу било је скоро
'!'11чно по 1/3 од свих горњих врста јаја. Даље, нађене су групе
Јюрмалних јаја са мањим или веhим бројем црних јаја, као и

4fщ•.па од два јајета од којих једно са типичним шарама а друго
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потпуно црно, или легла од 4 јајета, од којих су два црна, или
најзад мала легла, са половином црних јаја. Оваквих примера
није било нарочито много, али и ови малобројни показују да се
nрна јаја налазе у истим леглима са другим, те не могу бити
специфична и служити за одређивање варијетета. Ако се томе
дода, да су се у појединим леглима могли наh.и сви прелази од

чисто црних јаја ка мрким, мркосивим и сивим покрај нормал
них јаја, намеh.е се закључак да су црна јаја била једна ненор
мална, особена појава у погледу шара код појединих јаја једног
легла.

Само ј(;дном или два пута имали смо легла чија су сва јаја
била црна и нису показивала тенденцију да изгледају краh.а и
дебља. ·овако мали број ових легала изгледао нам је недовољан
да претпоставимо присуство и варијетета

melanoon

ним

А.

местима.

Мо:же

се приметити

да

је

у испитива

hyrcanнs

био

исто

тако редак па ипак постоји. Ово је потпуно тачно, али присуство

hyrcanнs-a могло је бити утврђено на основу тачних карак·гера,
а овде се ради о највише два примерка легала чија сва јаја
имају од варијетета melanoon само црну боју, док су остали ка
рактери недовољно јасни да би дозволили тачну детерминацију.

Остаје једино да се претпостави, да се у оних 400/о женки које су
угинуле а нису снеле скрива melanoon, да би се само, захваљу
јуh.и неким ванредним приликама, открио у два случаја на око

20.000,

па и тада делом камуфлиран.

ДУЖИI:[А ПЕРИОДЕ НОШЕЊА ЈАЈА

Пре

укратко

но

што

завршимо

излагања

о

носиљама,

да

видимо

када је периода ношења јаја започета и завршена, у

нашем случају када су прва и последња легла добивена у лабора
торији. Ово се може видети према подацима изложеним у табли
цама VII, VIII, XVII и XVIII и диаграмима 6 и 7.
У

1949

год. скупљања су започета тек

8

јуна и према томе не

обухватају почетак периоде ношења јаја. О завршетку периоде

говорено

је у

веh.

поменутом раду

о

анофелизму.

Скупљања

26 OI<T. 1949 дала су још известан, врло мали број носиља: од
285 свега сакупљених женки снела је 0.410/о; скупљања 2 и 8/XI
од 70 и 186 сакупљених женки нису дала ни једну носиљу. По
следње 2 носиље добијене су при скупљањима 22/XI (свега 132
· женке) и оне су снеле у лабораторији 29/XI - једна је дала
102 нормална јаја типа messeae. Женке са изграђеним јајима
у јајницима налажене су још касније, и на пр. женка ухваh.ена
22/ХП (место 7) имала је у јајницима велики број формираних
ооцита, понеки са сасвим јасним пловцима.

У 1950 год. скупљања су започета веh. у јануару, боље реви
она су и целе зиме с времена на време вршена да би се пра
тило зимовање, о чему h.e накнадно бити говора.
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Скупљања 22 фебруара у местима 1, 2 и 3 дала су свега
од којих још ни једна није била сисала крв. Скупљања
истим местима дала су 28 :женки. Веhина од њих, око

22 женке,
8 марта у

60°/о веh су се храниле и имале су мање или веhе количине крви
у трбуху. Један део је дисекциран и у јајницима нађени су
сасвим изграђени ооцити. Други део остављен је у лабораторији.

Међу њима две женке су биле са празним трбухом, остале . са
крвљу. Од последњих угинуло је пет (3 са изграђеним јајима и
две са крвљу), а четири су снеле нормална легла типа

две

11/III,

а по једна

12/III

и

messeae,

17/III.

Скупљања 15 марта дала су веh велики број женки од којих
су 68 снеле. Може се дакле реhи да углавном периода ношења
јаја почиње 1950 у првој половини марта.
Завршетак периоде ношења у 1950 био је далеко наглији
но 1949 год. Услед велике суше популација комараца почела је

нагло да опада крајем периоде активног :живота.

Beh 11 октобра

на снега сакупљених 155 женки снеле су само две, једна typicus
и једна atroparvus; 18 окт. од свега сакупљених 100 женки само
једна

atroparvus

је снела, и најзад,

од

свега

68

сакупљених

;кенки 25 окт. наново само једна atroparvus даје јаја. Касније ни

једно л1егло није више добивено у лабораторији иако су ску
пљања продужена 1 новембра (свега 12 женки) и 11 новембра
(свега 4 женки), када су прекинута услед сувише малог броја
анофела.

III

де о

О НА ЂЕ НИМ ВАРИЈЕТЕТИМА А.

MACULIPENNIS

ОДРЕЂИВАЊЕ ВАРИЈЕТЕТА

Из претходних излагања се види да је у свим местима и при
сеим скупљањима нађена скоро искључиво врста А.
на свега сакупљених

19.283

женки само су

3

maculipennis:
hyr-

припадале А.

canus-y.
Одређивање варијетета А.

maculipennis

нрема јајима које је :женке снела,

вршено је поглавито

пошто се засада карактери

Јаја још увек сматрају најпогоднијим, тј. најлакше видљивим,
најсталнијим, најспецифичнијим. Постоје, као што је познато,
и извесни карактери женки по којима се варијетети могу међу

собно оделити и одређивати,
љуспице

на

крилима

као величина,

општа колорација,

итд.

И ми смо имали прилике да запазимо веhе разлике између

111esseae-a

и

atroparvus-a.

Прве женке

су веhе,

снажније,

ноге

Јаче, дуж,е, боја затворенија, тамнија и на телу и крилима, док
су друге ситније, светлије, виткије, може се реhи грацилније.
Нарочито се ова разлика испољавала у појединим местима са

једном линијом врло великих, црних

messeae-a,

или напрртив у

Д-р П. Вукасовиh, А. Мартиновиh и д-р М. Поповиh
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местима са линијама светлих, витких, малих

atroparvus-a. Тада,
да би резултати били што више у сагласности са реалним ста
љем, хватали смо

"затворених очију", тј.

све одреда, не бира

јући, пошто би иначе имали по вољи скоро само један или други
варијетет. Али чим смо покушали да стечена искуства приме
нимо

и

у

другим

местима,

долазили

смо

до

негативних

успеха.

Било је и _messeae-a ситнијих, светлијих. Једино дакле стати
стичка обрада материјала могла би као што каже F. Peus (1942),
дати поуздане податке али она није увек
одређивања

варијетеrа

Р.

und Shute

помоћу

G., 1947; Laven

љуспица

Н.,

1950)

остварљива.

крила

Методу

(Ungureanu

Е.

засада нисмо примењи

вали, али смо почели са препарирањем материјала, да би и за
наше крајеве проверили вредност

ове

методе

за

одређивање

варијетета.

број

Од сакупљених :женки снело је свега 7576. Један известан
(388) дао је ненормална јаја о којима је већ говорено и која

ес нису могла одредити, а остата'к нормална легла. Њихово испи

тивање и одређивање вршено је сваког јутра, као што је у уводу

изложено.

При томе смо се

користили

нарочито

карактерима

изложеном у раду др F. Peus-a (1942). Захваљујући др. С. Шау
.пиhу који је ау'l'Орове слике јаја прецртао и фотографски умно
жио, одређивање варијетета било је јако олакшано и једнобраз
није спровођено.

Основни карактери за одређивања варијатета били су најпре
шаре хориона јqјета, а затим његов општи изглед: облик и вели
чина јајета, облик, величина и изглед пловка. У случајевима

недовољно јасним вршен је детаљнији преглед пловка, тј. броја
ребара на њему и стања површине, да ли је глатка или наборана.

Ова два карактера,

нарочито

присуство

бора,

изгледају

нам

доста лабилни и могу послужити само као допуна осталих.

Одређивање варијетета према шарама хор.иона теоретски је
врло просто, јасно. У пракси пак врло чес'l'О претставља велики
и чак нерешиви проблем. Постоје јасни типови јаја и један од
најкарактеристичнијих је тип typicus, који се на први поглед
може одредити. Сем •гога у његовим леглима обично сва јаја или
највећи број од њих су једнобразна, Ш'l'О још више олакшава
одређивање.

Имале смо и велики број легала типа atгoparvus са исто тако
јасно испољеним карактерима, нарочито из појединих места. Он

се јављао чешће у два_ варијетета: јаснији и там1-iији. И овде
су често сва јаја показивала исту једнобразност.
Напротив, код типа

messeae

наилазили

смо

на велике

те

шкоhе при одређивању услед врло великих варијација, које се
запажају

Легла

чак и код јаја истог легла,

messeae

снесеног од исте женке.

са једнобразнијим јајима типичног изгледа била

су ретка. Понајчешhе у истом леглу налазила су се јаја разно

лика по величини: мања и већа, дебља и тања, а затим основна
боја јаја варирала је, била је светлија или тамнија, две каракте-

Варијетети
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ристичне попречне пруге биле су мањевише изражене, простори
међу њима у средњем и завршним деловима прекривени разно

.ликим шарама итд. Било је чак варијација у величини пловка,
броју његових ребара и изгледу површине, о чему

he

накнадно

бити говора. Углавном добија се утисак да се, сем ређих слу
чајева, не ради о једном одређеном типу фиксираних сталних
карактера, веh о једном комплексу истих који се вишемање испо
љавају на разним јајима. У истом леглу могу се понекад наhи
сви прелази између разних карактера. Било је легала у којима

су прва и последња јаја из једног таквог низа, уређеног на пример
према шарама и узета сама за себе, могла да буду одређена 15ао
два разна варијетета.
Најзад, било је и легала са јајима таквих карактера, погла

вито

шарама,

која

нису

одговарала

и

са најбољом

вољом

ни

Једном одређеном типу, и она су означена као неодређена легла.
О овим разним варијацијама, боље реhи о варијабилности
горњих трију варијетета биhе детаљније говора у посебном
одељку.

Велике варијације које се cpehy у облику, јачини, распо
реду шара хориона и у облику и величини јајета, и то чак и у
истом леглу, приморале су нас да за сваки варијетет раз.ликујемо
типична и атипична легла. Ако је највеhи број јаја једног легла
показивао довољно јасно главне карактере вари:јетета, легло је
било типично. У противном, ако су карактери јаја били нејасни,
недовољно испољени, ако су варирали према јајима али ипак
екупа узевши одговарали једном варијатету, убројавано је легло
у тај варијетет али као атипично, и у примедби назначена су
најважнија отступања од дотичног типа. Најзад, легла са јајима
чији карактери нису одговарали ни једном варијетету, ОЗ!fачена

су као неодређена.

ВАРИЈЕТЕТИ А.

НАЂЕНИ У ПРОУЧАВАНИМ
МЕСТИМА

MACULIPENNIS-A

У свим местима скупљања и при свим скупљањима нађена
еу свега три следеhа варијетета А. maculipennis-a: А. m. typicus

Hackett (= А. т. maculipennis Meigen);
А. т. atroparvus van Thiel.

А. т.

messeae Falleroni

i.

Укупни резултати о бројном стању ових варијетета, доби
јени у разним серијама скупљања, веh су изложени у таблицама
1-IV и на диаграмима 1-2; у таблици XVII дајемо наново, ради
H<'fie прегледности, и у процентима израчунатим на другој основи,
ЈЧ)ајње вредности за све серије скупљања.

Уопште узевши, варијетет messeae, као што се види, био је
далеко бројнији од осталих и чини сам за себе око 79,60/о од
I\елокупног

броја

свега

досада

сакупљених

носиља.

Други

бројности, али далеко заостајуhи за њиме био је варијетет

parvus

са свега око

15.7%

по

atro-

сакупљених :женки, а треhи је био
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Табл.

Варијетети

XVII. -

свих

А.

разних

m

а сн

сериских

рс

Ii
и

n n i s:

вансерис1щх

укупни

резултати

скупљања

у

току

1949-1950 и 1950 год.
Vari~tes d' А. 111 а сн I i рс n n i s: г6sнltats globaнx de
toutes les сарtнгеs en seгie et l10rs seгie еп 1949-1950 et
en 1950.
Носпље са лс

~ .k .g
~~§

с 'О о.

:::_+-'

глпыа (број п
нроцеп а'!') :
Fc111clles а

typictts

1.:)

::r

(само процснтп):
а po11tes noппalcs

шcsscac

серија
seгie

1949-50
>>

>>

I I серија 1950
>)
I I serie
изван серије, у Пан.
Риту-!1огs scrie, daпs
Је maгecage de Pantc.

поппа-

вар.

typicus,

111alcs

t-yp.

поп

typ.

typ.

11011

i11сlстпп.

typ.

typ.

атпп.

teппi

поп

11ees

1 typ,

3.092
3229 95.7

137
4.3

3.1

0.3

1
64.3

9.6

18.1

1,6

3.660
3891 94.1

231
5.9

2.4

0.4

77.1

7.8

11.5

о

12.2

2.9

') 0.3

,Ј

163

156
95.7

7
4.3 · 3.2

0.6

67.3 14.1

293

280
95.6

13
4.4

3.9

0.4

46.4125.4 22.910.4

0.7

7576 7.188

388

2.8

0.4

70.2

1.5

изван серије, изван

Рита-Јюгs seгie, sш Је
Ьогd dtt marecage Рап.

апог-

lcs

неодре
lјснс

-

- •о "'
норнспор1
""1-,
~--Е ~
{/) :'\IaJIIIШ\Il"bl<tJIIПIЫ
'ГIПI. 1атпп. '!'НП. 1H'l'ПII.

I
I

atгopa,·vus

d)

~2 Е

(%):

pottгce11tagc):

с.+->~

Captttres

су 1шрl!јете1'1ша

pontcs (11, ct

·"'"
.8 ~

С а џу пљ а 11} а

I-Iоспље са нор:маЈ1111п,1 леЈ'Јпrма нрппадале

Variet(s dcs fc111cllcs

са свега око

3.2 % женки.

1.3

9.4 14.S 0.9

1.3

Остају женке и:оје су дале

неодређена легла и која скупа чине нешто изнад 10/о у поређењу

Anophelinae-a састојала се
1950 год. у испитиваним местима од око
4/5 messeae-a, мање од 1/6 atroparvus-a, око 1/25 typicus-a, нешто
мало неодређених женки и 3 А. hyrcanus-a.
са осталим. Према томе популација
углавном у току

1949

и

Према месту и према датумима скупљања бројно стање, и
дакле однос горњих варијетета, мењао се у великој

мери и на

овим варијацијама задржаhемо се сада.
ЈЈр

С<~

БРОЈНО

СТАЊЕ

и

однос
-У

МЕСТ-У

ВАРИЈЕТЕТА

А.

macuLipennis

СКУПЉАЊА

Бројно стање и однос варијетета у погледу на места ску
пљања изложени су у таблици XVIII за прву серију скупљања
1949-1950, и у таблици XIX за другу серију скупљања 1950 год.,
а претстављени су и на диаграмима 4 и 5. Вансериска скупљања,
као малобројна, нису узета у обзир.
У I серији скупљања, варијетет messeae нађен је у свим ме
стима и увек, сем у месту 16, био је многобројнији од свих

осталих скупа. Проценти сакупљених женки креhу се од 43'0/о
до свих 90°/(}, са просечном вредношhу око 740/о. Места са нај-

нр

19.
(

у

(О!\
ме,

н у
li!ПJ

l!y:11
П1Т

Ри~
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~t~Јшм процентом била су: место 10, живинарник на 7 кил. крај
Ну·га за Панчево у Панчевачком риту (90%); село Борча, штала

%); штала код пумпе Сибница, место I (870/о) итд. Сва ова

места налазе се у Панчевачком Риту.
90 %

80
70

60
50

40
зо

20
10
о
М4

М2

90 % М1

М9

Мб

М10

со

70

111 NE00REDEN0

60

so
[)] ATROPARVUS

40
ЈО

uМESSEAE

20
10

Шill TYPICUS

о
М

Ј(ннгр.

4. -

11

М12

М\4

М13

Бројни однос варијетета А.
скупљања у

1949-1950. I

М

15

М

16

maculipennis

у разним местима

серија скупљања.

llapport numerique des varietes d'A. maculipennis dans les differents
lieux de captures en 1949-1950. I serie de captures.
Други по бројности варијетет
присутан у свим местима

atroparvus

исто је тако био

скупљања и проценти женки крећу

од 40/о до 39\Ј/о, те показују веhа варирања у поређењу са
щютходним: варијететом;

средња вредност за сва места била је

Н/.7.0 /о. Места са највећим процентима су: место 4 и 6, две штале
еелу Баранди (око 390/о и 380/о); место 15, штала у Сефкерину
26?/оЈ; место 12, штала у Опову (око 220/о) итд. Сва ова
~ft:C'l'a леже изван Рита, дуж његове северне ивице.
Трећи по реду, варијетет typicus, не јавља се у месту 15,
у осталим је налажен у малим процентима, око 1.51Ј/о до свега

щш 6%, просечно 3.5%. Најчешћи је био: место 13, свињац код
i~умпе Борча (6iJ/o); место 12, штала село Опово (око 50/о); место 8,
!Н'гала село Сефкерин (око 5'0/о) итд. Прво место налази се Ј
Рt1•гу, а друга два изван њега.

Д-р П. Вукасовић, А. Мартиновић и д-р М. Поповић
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Табл. XVIII.

Бројни однос варијетета А.

-

ним местима скупљања у

111 а сн 1 i реп п i s у раз
1949-1950 год. I серија с1<у

пљања.

Rapport ш1111егiqне des vaгietes d' А. 111
les differeпts lieнx de captшes
seгie de captшes.
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8. 5.
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11 -

Јабун:а

штала

еtаЫе
Опово

12. 9.
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штала
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0.7
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13.- Пумпа
10.

Борча
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porcheгie

14. 11.

Село Борча

штала

-

0.5

еtаЫе

15. 12.

Сеф1<ерин

штала

81

74.1

25.9

сtаЫе

13.

16.- Канал Борча
1,;озја шталица
chevгeгic
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4.8

3092

3.1

0.3
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4.8
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64.3
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18.1

42.8
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Варијетети

Anopheles

macнlipennis
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Meig.

:Џајзад група женки .са неодређеним леглима била је изу
16, у веh раније поменутој козјој

:н,тно јако заступљена у месту

ш·галици, где достиже око свих 43°/о. У свим осталим местима
11роценти ових женки креhу се између О.51Ј/11 и свега око
средњом вредношhу 2.90/о.

4'0/0,

са

90 %
80.

70
60

50
~

зо

20
10
о

90% М 19

М.

23

м

16

м.

20

м.

22

М.

_13

М.

27

М.

7

М

18

80

70
60

50

б

40

30

8

20
10
о

.5
.1

М.

Ј{,шгр.

5. -

24

Бројни однос варијетета А._

пљања у

1950. II

м.

26

macul~pennis

у разним местима ску

серија скупљања (ис·ги знаци као на диагр.

4).

Happort numerique des varietes d'A. maculipennis dans les differents lieux
captures en 1950. II serie de captures (memes signes que sur le_ diagr. 4).

l.O

i.G

0.5

У II серији скупљања, ограниченој само на места у Панче
~щчком Риту и обављеној у 1950 год., бројна надмоhност вари

Ј111рета

messeae испољава се још више и проценти женки према

lt>C'l'ИMa креhу се од 780/о до 92\Ј/о, са средљом вредношhу 84,9'()/о.
Места са најјачом популацијом messeae-a била су: место 26,
Щ'!'ала код Падинске Скеле (91.70/о); место 18, штала код чувар
юще VII (90.5%); место 16, штала крај огранка канала пумпа

ttopчa (90.20/о) итд.
Варијетет

atroparvus

далеко заостаје по својој

бројности и

Щ1сма местима скупљања проценти женки варирају између 6.50/о
190/о, са средњом вредношhу

11.9%. Највеhи број је нађен у
13, свињац на Пумпи
tlopчa (17:0/о); 22, штала код Падинске Скеле (16°/11) итд.

~!~стима:

,2.8

2.1)

l',.>1,1сник

7,

свињац на Чуварници Х (190/о);

Природњачког

музеја

српске

земље

Д-р П. Вукасовиh, А. Мартиновиh и д-р М. Поповиh
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Табл.

Бројни однос варијетета А. m а, с u I i ре n n i s у разним
местима скупљања у 1950 год. I I серија скупљања.

XIX. -

Rapport numerique des varietes d' А. m а с u 1 i р е n n i s
dans les differents lieux de captures, е11 1950. II scrie de
captures.
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атип.
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1 typ.
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ђенеатип.

тип.
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non
typ.

75.3

15.6

5.8

79.7

6.4
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83.3
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атип.
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1 tip.
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~~§Е
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~

козја штала

chevrerie

2.6

154

0.7

330

1.2
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3.3

384

5.2

0.5

71.1

6.3

16.1

0.5

234

3.8

0.9

82.9

6.8

5.1
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ecurie
16,--;- Канал
3.
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0.6

.

0.3

Борча

КОЗЈа шталица

chevrerie
13.-Пумпа Борча

4.

свињац

porcherie

5.

штала

27.- Пумпа
-

0.3

Борча

еtаЬ!е

Чуварница
штала еtаЬ!е

6.

18 VII,

349 2.9

82.8

7.7

6.0

0.6

7.

27. - Чуварница
VII, свињац porcherie

221

5.9

76.0

11.3

6.3

0.4

494

1.2

0.2

75.1

7.9

14.8

0.4

0.4

409

2.2

0.5

75.6

5.4

15.9

0.2

0.2

337

0.9

81.6

10.1

7.4

8.

20 . -

Канал Себеш
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ecurie
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9.
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10.
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11.
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502 1.2

0.8
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7.2
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3660 2.4
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11.6

0.3

0.4

Варијетети
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typicus

Anopheles

maculipenniв
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Meig.

био је исто тако бројно слабији но прошле

године, али се ипак јавља у свим местима и процентуално ва

рира од

0.5

до свега око 6°/о, са средњом вредношhу свега 2.8Р/().

Женке из категорије неодређених биле су далеко ређе, да
ЈЈИ услед таквог стварног стања, или веhе извежбаности и одлуч
ности оних који су одређивали. -У месту 16, где су прошле године
као што ј:е изложено бројно надмашивале messeae, и месту 27
нису ни забележене, а у осталим, само у месту 19 достижу
2.6iJ/J, а иначе не прелазе 0.6!()/о.
Којим узроцима треба приписати овако велике варијације
бројном стању варијетета према местима скупљања засада још
нс можемо реhи. На пр. у II серији, највеhи број atroparvus-a
дuбијен је из два свињца, места

JIJ 0 /J

13

и

(просечно за сваки око

7

женки) и три штале (просечно по

l410/o

из сваке). На врло

малом растојању од места

7 је штала, место 27, и у њој је ухва
atroparvus-a. Могло би се дакле реhи да

tн,но свега око 6 %

atroparvus-a

женке

препостављају

свињце

осталим

местима.

Али у истој серији скупљања имамо 2 објекта потпуно изоло11нна, стотинама метара удаљених од првих најближих суседа,

и једно је свињац а друго штала, на око

Процент
у

1

atroparvus-a

био је око

6%

20

до

30

метара далеко.

и у једном и другом.

серији скупљања, на Пумпи Сибница имамо шталу и на

око 50-60 метара од ње свињац. Штала је дала свега 7.4'0/о про
цената

atroparvus-a

а свињац чак .18°/о, дакле наново свињац је

нретпостављен, али баш у овој серији највеhи проценти овог ва

ријетета добијени су из штала, као што је веh изложено.
Док овако појединачно узета места дају неједнаке резултате,
~шо их гледамо скупа, можемо их поделити у две групе: једна
јс нарочито богата у messeae-y, друга је увек показивала пове

4

4

tнш:и број atroparvus-a. Тако је Панчевачки Рит, узет као целина,
у току двеју година био подручје messeae-a, док напротив, места
дуж северне ивице и изван Рита показују повеhани број atropнrvus-a. -Укупно узевши, у разним местима Рита, за обе године,

процент сакупљених atroparvus-a кретао се од 3.90/о до 18.7i0/o,
1щ средњом вредношћу 10' 0 /о. -У местима пак изван Рита (Јабука,

l'ЈЈогоњ, Опово, Сефкерин, Баранда) проценти су били од 13.40/о
до 39.2°/о, са средњом вредношћу
Ако разгледамо проценте

2

24.8iJ/o.
atroparvus-a

11:3ван Рита, уколико идемо северније,

у последњим местима

број

atroparvus-a се по11сћава. Тако на пр. Јабука нам је дала 13' 0 /о овог варијетета, Гло

Nнь 170/о, Сефкерин 19ю / о и 26'0/о, Опово 220 / о и Баранда 38 % и
:!О%. Баранда је била најдаља северна тачка докле смо долазили.,
од интереса би било проширити испитивања на још веће повр
шине, и одредити тачно сверу распрострањености atroparvus-a и

11

у:3роке његовог прогресивног повеhавања.

.2

'Н1'ГО осумњичен да преноси

1.4

дн му

11•

се

ова

пажња

укаже.

Plasmodium

Као варијетет, наро

маларије, заслужио је

г·У- ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Д-р П. Вукасовић, А. Мартиновић и д-р М. Поповић
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Табл. ХХ.

Бројни однос варијетета А. ш а с Lt
датумима с1,упљања у 1949 год.
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Anopheles maculipennis Meig.

тип.

typ.

1

атип.
non
typ.

8
15
22
29

4
68
49
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4.1
1.7
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241

3.5
4.8
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308
139
132

4.4
1.9
2.2
2.3

0.6

5
12
19
26

65
231 0.4
0.4
271
240 1.7

2
9
16
23
зо

225
264
271
213
165

3.5
1.1
1 .1
2.8
6.1

6
13
20
28

76
90
64
28

1.3
5.5
9.4
10.7

шesseae

тип.

typ.

1

атип.
non
typ.

atroparvus
тип.

typ.

1

атип.
non
typ.

псодре-

ђепе-

iпdcterшiнсаs

зо.о

50.0
77.9
61.2
53.3

10.3
24.5
23.3

10.3 1.5
2.0
17 .5 2.5

8.2
1.7

30.1
41.1
74.0
53.9

27.0
11.3
7.0
10.8

30.1 4.8
42.5
13.2 0.4
29.5

4.8
1.4
0.4
0.4

69.0
75.1
81.9

7.5 0.9
12.6 1.4
6.3
18.4 2.5
12.9

0.9
0.4

71.9

16.9
7.6
8.8
40.6
9.5

46.2
76.6
69.8
83.3

21.2
9.4
12.2
4.5

27.5
11.7
12.2 1.4
9.1 0.8

64.6
76.6
90.8
87 .1

12.3
8.7
2.2
2.9

23.1
14.3
6.3
7.9

75.5
77.7
83.0
81.2
73.9

7.5
4.9
3.7
4.7
6.1

12.9
15.1
11.4
11.3
13.9

75.0
65.5
67.2
53.6

13.2
15.6
7.8
3.5

10.5
12.2
12.5
32.1

април

6.
7.
8.

3.2
1.2

мај

9.
10.
11.
12.
13.

111ai

Зб.О

јуни

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

jttin

јули
јнШеt

1.4

0.3
О:7

0.4
0.4

август

22.
23.
24.
25.
26.

aout

0.4
0.8
0.7

0.41
1

септембар

27.
28.
29.

scpte111.

зо.

1 .1
3.1

01џобар

31.
32.
33.
34.

octobre

5
11
18
25

13 12.4
2 50.0
1
1
5070 2.7

46.1
50.0
100.0

38.5

!ОО.О

0.4

70.2

11 .1

14.6 0.6

0.4

т

,--------------------------------------
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Код
може

typicus-a,

говорити

о

услед малих бројних стања уопште теже се
сверама распрострањености.

Риту варијације у току

1949

и

1950

У

креhу се од

Панчевачком

0.7

до 60/о, са

средњом вредношhу 3.2%, а у местима изван Рита, од О или 2.20/о
до 5.З!О/о, са средњом вредношћу 3.7'0/о. Као што се види, разлика
је врло мала између средњих вредности и typicus-a налазимо у
приближно истом броју и у Риту и изван њега.

90

80
'70
60

50
40
30

20
10
о

JUNl(VI)
Диаrр.

6. -

JULllVII)

AVG.(VIII)

SEPT (IX)

ОСТ(Х)

PROSEt.. V/-X

Бројни однос варијетета А. maculipennis према месецима ску
пљања у 1949. (исти знаци као на диагр. 4).

Rapport numerique des varietes d'A. maculipennis d'apres les mois des
captures en 1949 (memes signes que sur le diagr. 4).
Изложени

резултати

према

местима

хватања

дају

стање варијетета за целу периоду скупљања. У току

бројно

пак ове

периоде, бројно стање варијетета мења се при сваком скупљању

'

и варијације у броју сакупљених женки трију варијетета могу
бити врло велике, као што :ћемо видети у даљем излагању.

БРОЈНО СТАЊЕ и однос ВАРИЈЕТЕТА
ДАТУМИМА

А.

niaculipennis

ПРЕМА

СКУПЉАЊА

Као и за разна места скупљања, у таблицама ХХ и

XXI

из

ложено је бројно стање и однос разних варијетета нађен при
сваком скупљању обављеном истог датума у свим местима која
су тада била на реду. Резултати су претстављени и на диагра

мима
према

У

6

и

7,

али услед великог броја,

месецима

1949

и

за

сваки

су

дате

скупљања су груписана

средње

вредности.

год. скупљањима није обухваhена цела периода ак

тивности варијетета јер су започета 8 јуна. Према резултатима
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Диагр.

7. -

Бројни однос варијетета А.

пљања у

1950

macultpennis

према месецима ску

(исти знаци као на диагр.

4).

,_ Rapport numerique des varietes d'A. maculipennis d'apres les mois des
captures en 1950 (memes signes que sur le diagr. 4).
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таблице ХХ, најмногобројнији варијетет messeae нађен је у свим
скупљањима од 8 јуна до 19 октобра, док у последњем 26 окт.
није више био присутан. До почетка септембра многобројнији је
увек од свих других варијетета скупа, и проценти женки креЬу

се према местима од 660/о до 930/о, са једним просеком од
Највиши проценти, изнад 90%, добијени су 21 јуна:

80.6% ..
92.6%;

30 августа: 93.3% и 19 јула: 91.1°/<r. Седмог септембра процент
женки

од 930/о, колико је износио недељу дана раније,

messeae

спада на 50%, и до 12 октобра креће се између 33.4% (5/Х) и
58.80/о
сеце,

(27/IX), са средњом вредношћу 46.90/о. -У погледу на ме
на првом

месту

по

бројности

messeae-a

долази јуни са

83.3 % , затим са нешто мало нижим процентом август са 80.1 О/о,
па јули са 75.2'0/о, септембар са доста великим падом и 51.5'0 /о,
и на крају, октобар са 41.70/о. Према месецима опадање броја
:женки

messeae

при крају активне периоде је мање осетљиво али

довољно јасно.

Други по бројности варијетет
за сва скупљања укупно, јав,7Ьа

atroparvus,

са процентом 18.60/о

се при свим скупљањима сем

два последња, са најнижим процентом 3.3~/о (30/VIII), а најви
шим 45.8 % (7 /IX). Поред септембра високи проценти добијени
су и 21/IX (око 38.9°/о), 10/VIII (око 28.6%) и 13/VII (око 27.i 0 /o).
Насупрот messeae-y, број atroparvus-a повећава се крајем пе
риоде активности Anopheles-a и средња вредност за раздобље

јуни 7 септембар била би 15.50/о, а за раздобље 7 сеп·гембар крај октобра: 26.4%. Разгледајући бројност atroparvus-a према
месецима на прво место долази септембар са 29.8.0/о, затим јули
са 19.6%, па октобар са 16.7% и јуни са 13.5'0/о. Проценти у окто
бру израчунати су на свега

12

јединки за све варијетете и ·према

томе не дају нам у потпуности слику правог стања.

typicus,

Последњи варијетет,

не јавља се ни при свим ску

пљањима у току сезоне, а у октобру сасвим ишчезава. Проценти

нађених женки крећу се према местима скупљања између l.3i1/o
(19/VII) и 8.3% (21/IX), са једном средњом вредношћу око 3.2.0/о.
Група неодређених женки, са процентом 3.1 % за сва ску
пљања, исто тако није била заступљена при свим скупљањима
и до половине септембра претставља мали процент од укупног

броја носиља, од 0.4 % (10/VIII) до свега 2.9 % (13/VII), са сред
њом вредношћу око

li1/o

за сва скупљања овог раздобља ..Затим

у септембру процент неодређених женки од свега 0.8 %, колико
је износио 7 септембра, пење се 13 септембра на 26.5'0/о, 5 октобра
на 50
а 26 истог месеца достиже и свих 1 ОО%, али тада се

%,

ради о само једној јединки. Задржавајући се само на ранијим
скупљањима када су биле присутне и јединке других варије

тета, неодређене јединке у скупљањима од 13 септембра до 12
октобра износе свих 27.7% од свега сакупљених носиља. Опа
дање

броја

messeae-a

на

завршетку

периоде

активног

живота

Варијетети

Anopheles

шaculipenni-s
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ишло је на рачун неодређених женки и делом atroparvus-a.
Нагло повећање процента неодређених јединки карактеристично
ЈС за крај активности врсте, и као што ћемо касније говорити,
1.949 год. било је у вези са варијабилношhу карактера разних
варијетета.

У 1950 год. обухваhена је скупљањима цела активна пе
риода анофела, од пролећа до јесени, те тако можемо пратити у
нотпуности кретање варијетета
;(обима (табл. XXI).

maculipennis-a

према годишњим

Најмногобројнији варијетет

11р:~зом скупљању

8

messeae јавља .се у 1950 при
100%, али у питању су
скупљању 15 марта број ухваhених

марта као једини,

4 јединке. У другом
1шофела веh се пење преко две стотине и проценти почињу да
одговарају реалном стању. До краја септембра, до 28, проценти
<:вега

женки messeae прелазе увек 50 % од свега сакупљених носиља
и крећу се ,између 52.4% (12/IV) и 930/о (19/VII). Они достижу и
11релаэе 90% још два пута: 26 јула (90%) и 17 маја (90.7°/о), а
111шајчешhе остају изнад 80%, и просек им је за ово раздобље
ОЈ{О 82 %. За'rим, при скупљању 5 октобра процент messeae-a
сЈ1ада нагло на 38.5%, и при последњим скупљањима 11, 18 и 25
октобра није га више ни било. И овде имамо, као и прошле го
дине, један нагли јесењи пад у броју женки messeae, само сада
се јавља скоро месец дана касније но у 1949, али тим је наглији.

Средњи процент за сва скупљања укупно износио је

81.3%. У
7,. на првом месту
Је септембар са 90% женки, затим јули са 88.6%, август са 83.9'0 /о,
мај са 82.80/о, март са 82.1 %, јуни са 81.5%, април са 67°/[}, и нај
погледу на месеце, као што показује диаграм

'Јад октобар са ~евега 29.4'0/о.

messeae-u, показује процен
1950 у поређењу са 1949. Он се јавља
Tt!K при другом скупљању 15 марта, са процентом 11.8'0/о, и при
сутан је у свим скупљањима, закључно са 25 октобром. До 20 сеп
Варијетет

atroparvus,

насупрот

'Ј'уално мањи број јединки у

тембра

1<pehy

показује велике

од

2% (22/III)

до

варијације

у

42.5% (12/IV).

бројном

стању,

које

се

Друга два највиша про

цента падају исто тако месеца априла: 5 априла било је 34.9 % ,

н 26 априла 29.5% atroparvus-a. У септембру, 13 и 20, проценти
е,, креhу нешто изнад 12
а затим прогресивно расту и 28 сеп

%,

'l\1Мбра пењу на 32.1 10 /о, 5 октобра на 46.1 %, 11 октобра на 500/о,

18 и 25 октобра достижу и 100%, али при овим последњим
скупљањима у питању су само појединачне јединке. У односу
1ш

месеце,

изложено

кретање

популације

atroparvus-a

потвр

l)ује најпре раније донесен закључак да је atroparvus јесењи ко
марац. У 1950 год. бројно повеhање његових јединки почиње
касније, крајем ум~сто почетком септембра, али завршава годи
тњи циклус генерација, и варијетет се јавља сам још токqм

/\веју недеља. Само ове, 1950 године, када је обухваhен и поче
так периоде активног живота, atroparvus се јавља и као пролеhни
1щмарац. Ако разгледамо кретање популације варијетета atro-
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према месецима, на првом је месту октобар са процентом

parvus

48 % не узимајуhи у обзир два последња скупљања са поједи
начним женкама и 100:0/о процентом,

затим

долази

април

са

30.1 %, па септембар са 16.8%, јуни са 15.70/о, јули и август са
истим процентом од 12.9~/\), мај са 12.5: 0 /о, и најзад март са 8.41>/о.
Популација

atroparvus-a

и изузевши почетни

опада бројно уколико улазимо у лето

месец

март,

најнижа је у

мају,

јулу и

августу.

Варијетет typicus јавља се у 1950 год. са скоро истим про
центом као и 1949, свега 3.1\Ј/о уместо 3.21>/о. Први пут је добијен
тек при треhем скупљању 22 марта (4.1°/о), и према скупљањима
бројно јако варира, ОД 0.410/о (12 и 19/VII) до свих 12.4::о/о (5/Х), па

и свих 50% (11/Х), али тада су у питању свега 2 примерка. При
последњим скупљањима
уосталом и

1949 typicus

18

и

25

октобра више га није било

-

је ишчезао веh почетком овог месеца.

Високи

проценти женки забележени су још и 20 септембра
(12.5%) и 28 септембра (10.7°/о). Према месецима када су вршена
си:упљања највеhи проценат показује октобар са 17. 6 %, затим
септембар са 7°/о, па април са' 4.6 %, мај са 3.5 %, јуни и август
са 3.%, март са 1,7°/о, и на крају јули са 0.7%. И typicus, као
atroparvus, био је 1950 год. најмногобројнији при свршетку пе

риоде активног живота, а и у почетку исте, у апри.г-...у, показује
повеhан процент же:аки. И за њега би се могло реhи донекле да
је више јесењи и пролеhни комарац но летњи. с·амо поставља се
увек исто питање, да није можда један од главних узрока ових

појава јача виталност, и нарочито веhа моh множења messeae-a.
Ако се messeae током лета јаче множи од осталих варијетета,
пошто смо увек хватали приближно исти број јединки при сва
ком скупљању, својом масом потискује остале и природно је да

убрзо постаје све многобројнији. При крају сезоне, осетљивији
на варијације температуре, messeae раније прекида са својом
активношhу, што даје могуhност ос,галим варијететима да се
више бројно испоље. С пролеhа би се дешавало нешто слично,
само у обрнутом смислу, активност messeae-a касније би започи
њала. Једногодишња опажања и сувише су кратка да би се
могло ма шта

сигурног

закључити.

Упоређујући резултате из

поглед да је популација

1949

messeae-a

и

1950 год. изгледа на први
била многобројнија у 1950.

~'купни резултати скупљања према датумима дају

75 % messeae-a

за 1949, а 81 % за 1950, али у скупљањима 1949 недостаје нам

пролећни део периоде до јуна месеца. Ако пак упоредимо резул
тате добивене у разним местима П. Рита али у истим времен

ским

раздобљима,

од

јуна

до

октобра,

у

1949

год.

процент

rnesseae-a износи укупно 88.7%, а у 1950 год. 83.9%, те је према
томе мањи. Разлика углавном није нарочито велика иако су по
својим климатским приликама ове две године биле доста разли
чите, најпре у погледу температуре, са читавих неколико степена

веhе у

1950,

а ·затим и падавина. Услед огромне суше

1950

год.,
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велики број канала већ током јула-августа почео је да пресу
шује, а крајем месеца и сам Визељ само је местимично показивао
мање и веће баре у свом кориту. Материјални ровови били су
већином суви већ крајем јула. Популација анофела у местима
СЈ{упљања нагло се смањивала и требало је доста времена да се

скупи потребан број женки. Поједина места, услед недостатка
1,омараца, отпадала су једно за другим, и где су раније налажени
ројеви комараца, било их је свега по некоЈiико. У 1949 год. поје

дина места, као на пр.

7,

давала су нам богат лов и током целе

:тме, док у 1950 год. већ крајем септембра, једва смо могли наку-

11ити потребну количину. женки, а у октобру биле су све ређе, и
најзад су сасвим ишчезле. Смањивање популације анофела мо
г.по се приметити већ током самог лета, и уместо ројева који су

1949 год. онемогућавали опстанак у Риту чим сунце почне да за
.пази, у 1950 коМ:араца је било мало и улажењем у јесен нису се
пише ни примећивали, бар у извесним деловима Рита.

АТИПИЧНЕ

ЈЕДИНКЕ

НАЂЕНИХ

ВАРИЈЕТЕТА

У свим ранијим излагањима о варијететима А. maculipennis
узимали смо скупа типичне и атипичне јединке, али у свим та
б.лицама оне су посебно означене, те се њихов међусобни однос
може

лако пратити,

екупљања,

и код женки скупљених у разним

местима

и: разних датума.

У односу на разна места, проценти атипичних женки вари

рају у широким границама. На пр. код

messeae-a највиши про
и 1950 су 4,4 и: 2,9 пута,већи од најнижих; код at1·0parvus-a већи; су 9.8 и 13 пута; код typicus-a 2.3 и 4.3 пута. Из
међу процената атипичних женки и самих места, тј. њихове
нрироде и услова које су комарци у њима налазили, није при
центи у

1949

МЕоћен никакав одређен однос.
Према

разним

датумима

скупљања,

проценти

атипичних

женки исто тако јако варирају од скупљања до скупљања, и не

би се могло рећи да су били ма у каквој вези са годишњим до

бима, као што се може видети и на диаграму

VI

и

VII.

Ако разгледамо однос између типичних и атипичНЈ.:!Х женки

носиља сваког варијегета, у год.
11

messeae
aн·oparvus

typicus

(1649
( 409
( 72

носиља):
носиља):
носиља):

1949

добијамо вредности:

типичних

89.5'0/о;

атипичних

типичних

90.7~/о;

атипичних

типичних

93.00/о;

атипичних

10.5%
9.3 о/о
7.0%

13. 7 о/о

'I'
а

у год.

1950

проценти

су

били:

ю

messeae
Ftt.roparvus
typicus

(4122
(769
( 161

носиља):

типичних

86.3'0 /о;

атипичних

носиља);

типичних

93.31Q/o;

атипичних

носиља);

типичних

88.8~0/о;

атипичних

6. 7 о/о
11.2 о/о
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Као што се види сва три варијетета показују доста прибли
жне

проценте

атипичних

вредности за обе године:
пичних;

atroparvus

90.90/о типичних и

женки,

нарочито

messeae 87.9%

92°/о типичних

ако

узмемо

типичних и

средње

12.1 % ати

и 80/о атипичних и

typicus

9.1 % атипичних. Могло би се углавном рећи

да је око 10°/о јединки свих трију варијетета припадало атипич
ним. О њима ћ,е бити детаљније говора када и о варијабилности
вариетета.

ВАРИЈАБИЛНОСТ ВАРИЈЕТЕТА А.

Детаљна проучавања

MACULIPENNIS

легала, добијених у лабораторији
год. у разним местима Панче
вачког Рита и дуж његове северне ивице, показују да код трију

5346

од женки сакупљених у току

1950

варијетета известан процент легала отступа од основног нормал

ног типа и показује вишемање изражене варијације. Као што је
већ раније изложено, најјаче варијације запажене су код

seae-a,

mes-

и на њима ћемо се најпре задржати.

ВАРИЈАБИЛНОСТ ВАРИЈЕТЕТА

Прегледом

MESSEAE

4390 легала, од којих 3745 типичних а 645 ати

пичних, могли смо установити да међу њима постоје неколико

категорија, свака са већим бројем посебних подела (поткатего
messeae-y али су се међу

рија и група), које су све припадале

собом разликовале пој,единим више или мање одређеним, више
или мање јасним карактерима. Ове групе јављале су се током

:с;еле године, у мањем и већем броју, према месту и времену, те
би се према томе могло закључити да се ради о заиста стварним,
урођеним, сталним карактерима, а не само променама, изазваним

пролазним утицајима чиниоца спољне средине. Али потребно је
одмах напоменути да су се варијације нарочито јављале спро
лећа и почетком јесени, као да су ова доба најповољнија за њи
хово испољавање. Запажено је да су се поједине варијације исто

времено јављале у разним местима, што би се можда могло до
вести у везу са сменом генерација. Иако је број до сада забе
Јrежених легала још јако ·мали,

иако

су

наша

опажања

s

само

једногодишња, и према томе и сувише кратка да би се ове кате
горије могле са сигурношћу установити, изложићемо укратко
сакупљене податке јер ће можда моћи да једном послуже као
материјал за идућа истраживања.

R ·\РПЈАБИЛНОСТ

ТПТТIIЧНОГ

MESSEAI:-A (TAIJJI. XXII)

Узимајући најпре легла одређена као типични messeae, на
шли би у њима три следеће категорије: категорија потпуно ти-

Hi
Ој

н'
и:
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пичних легала; категорија обичних, просечно типичних
и категорија легала

messeae

са разним варијацијама.

Прва категорија потпуно типичних лег.ала обухватала би
.пегла чија су јаја скоро одреда показивала сасвим јасне ка
рактере варијетета, као што се у књигама излажу, дакле нека
врста школских примера. Оваквих легала било је око 7.2% од
11слокупног броја типичних и скупа чине једну хомогену групу
са

врло

ретко

запаженим

малим

варијацијама:

свега

4

легла

светлије боје, 3 легла сребрнаста, 1 легло тамније колорације.
Друга категорија обухвата легла која би се могла озна1.ити као обичан, просечан messeae. Она чини главнину свих

легала, око 90% и показује велику шароликост у свом саставу.

Beh

према општој колорацији јаја могли смо у њој издвојити

1 1етири

поткатегорије: легла са нормалном, умерено јасном коло

рацијом, типичном за прави messeae; легла са тамном,· и насуорот њима, легла са светлом колорацијом, и најзад, сребрнаста
легла.

Свака од ових поткатегорија делила би се затим у мањи и
неhи број група према шарама хориона, и тако долазимо до чи
таве једне класификације, веh и овако доста слож~ене али ипак
Још далеко од све разноликости и шароликости коју налазимо у
природи.

1-

D-

)Y
Је
)М

те

lM,
vIM

је
)0,И

го

цо

бе
tмо
.те
тко

као

.

Прва група I поткатегорије била су легла са нормалном оп
штом колорацијом и нормалним шарама хориона, дакле слична
Ш,'Ћ поменутим горњим потпуно типичним, али од њих су се ра

tтиковала мањом хомоrеношhу легала,
!'\рој

јер је обично известан

јаја отступао од општег, нормалног типа

.негала било је највише, око

messeae-a. Ових
45.5%, и заједно са првом катего

ријом чине око 53' 0 /Ј од свих испитаних· легала. Скупа она би
одговарала једном заиста нормалном типу messeae-a за највеhи
снесених јаја. Варијације које се cpehy губе се у мноштву

fipoj

јаја довољно типичних ¾1 по колорацији и шарама хориона, и по
облику и општем изгледу јаја да можемо реhи да имамо пред
нама један прави messeae. Дакле нешто више од половине ле1-ала показивала би довољно хомогености у свом саставу и слич
ности међу собом да се могу сматрати као прави типични mes-

нc·ae,

остала пак половина,

или тачније 43' 0 /о,

показивала

су

мања и веhа отступања од овог општег, нормалног типа, мање и

неће варијације, и њихов високи процент јасно говори о великој
варијабилности варијетета. И тако, веh у првој поткатегорији
.негала са йормалном општом колорацијом имали би низ група
1,оје су се разликовале својим шарама или другим карактерима,
као што

су:

група легала са јајима са и:оцкастим шарама: јаја легла
1юказују у мањем или већем броју основне типичне шаре али

-

оштро ограничене, зупчасте,
на
ти-

као да су састављене од вишемање

нравилних коцкастих цртежа, нарочито јасних у средини јаја,
1с~међу двеју главних попречних пруга. Ова група легала била је
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TABL. -

Варијабилност варијетета А. 111 а с 11 1 i ре n n i s: број и
проценат разних категорија, поткатегорија и група легала
типичног
111 е s s еа е, а t r о р а r v u s и t ур i с u s.

XXII. -

Variabllite des varietes d'A. 111 а с u I i ре n n i s: no111brc
et poнrcentage des diffeгentes categorJes, sous-categories et
groupes trouves dans les pontes typiques de m е s s еа е,
а t r о р а r v u s et t у р i с u s
messeae
I

I<ат.

-

%

PONTES ENTIEREMENT TYPIQUES: ...
кат.

-

typicus

I cat.

ПОТПУНО ТИПИЧНА ЛЕГЛА:

II

atroparvus

271- 7.2;

%

%

92-12.1; 131-91.6

II cat.

ПРОСЕЧНО ТИПИЧНА ЛЕГЛА:

PONTES MOYENNEMENT TYPIQUES:

3373-90.0;

651-85.8;

2543-67.9

609-80.0; 139-97.2

1. - нормалне - normaux
1704-45.5
2. коцкасте - carreles ... .. .
316- 8.4
3. - пругасте - rayes ... ...
221- 5.9
4. - коцкасто пругасте - carreles-rayes 31- 0.8

581-80.0; 127-97.2
1-0.7
1-0.1;
4- 0.5;
1- 0.7

I

ПОТI<аТ.

-

I sous-cat.

Општа колорација нормална:
geпerale normale:

Coloration
Трупа

-

groupe:

5. -

шаре

-

dessins

личе на atroparvus - ressemЬ!ant
а atroparvus
.. . .. . .. . .. . .. .
личе на typicus resse111Ьlant
а typicus ............. ..
разнолике varies ....... ..
>>шарене<< >>blgarres<< .. . .. .

6. 7. 8. 9. -

нејасне - vagues .......... ..
нејасне и атипичне vagues

10. -

et non typiques

.......... ..

12 .. 13. -

II

поткат.

-

Општа колорација светла:
geneгale claire:

-

8- 1.1;

11- 0.3

4- 0.5;

1- 0.1;

7- 1.0;
3- 0.4;
10-- 7.

469-12.5

10- 1.3;

198- 5.3

10-13

groupe:

2. -

шаре
dessiпs
нормалне 11or111aux
»шарена јаја<<
»oeufs

3. 4.
5. -

коцкасте
пругасте
пругасте,

1. -

2- 0.1
37- 1.0
5-0.2
159- 4.2

II sous-cat.

Coloration
Група

57- 1.5

личе на 111esseae - ressemЬ!ant
а 111esseae
................ ..
личе на labranchiae resse111Ыa11t а Iabra11cl1iae
.. . .. . . ..
личе на subalpiш1s resse111Ыant а subalpinus

11. -

res

12- 8.4

blgar-

.............. .
- caпeles ........ .
- rayes ........... .
3 пруге - rayes, 3
raies
.................... .

129- 3.4
60- 1.6
44- 1.2
8- 0.2

Варијетети
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пругасте, З--4 пруге

6. -

- rayes,
................ ..
пругасте, 4 пруге rayes, 4
- raies
................... ..
коцI<асто пругасте carreles
rayes .... , ......... .
разнолике varies .. .
нејасне vagнes .... ..

3-4 raies

7. 8. 9. 10. 1II

ПОТI<ат.

-

О11шта колорација
gcпcrale

1.
2.
3.
4.

2- 0.05;
1-

О.ОЗ;

1- О.ОЗ;
21-;- 0.6 ;
5.- 0.1 ;

1II COlls-cat.

. .. . .. .. . .. . .. .
sombre: ........ .

Coloration
\'рупа

335

Meig.

шаре dessins
нормалне поrmанх
коцкасте carreles .. .
пругасте rayes ..... .
пругасте, 3 пруге rayes,

347- 9.3

31- 4.0;

164- 4.4
37- 1.0
23- 0.6

29- 3.8;

grottpe:

5. 6. -

raies

6- 0.2
12- 0.3
105- 2.1

разнолике varies .. .
нејасне vagнes ..... .

IV

поткат.

-

IV

2- 0.2;

3

coнs-cat.

О11111та колорација сребрнаста

Coloration gencrale argentee
III

кат.

-

14- 0.4

1- 0.1;

99- 2.6

16- 2.1;

32- 0.8

3- 0.3;

12- 0.3

11- 1.4;

52- 1.3
3- 0.1

1- 0.1;
1- 0.1;

III cat.

ЛЕГЛА СА РАЗНИМ ВАРИЈАЦИЈАМА

PONTES AVEC DIFFERENTES VARIATIONS
...................... ..
Група

groupe
1. -

2. 3. 4. -

јаја са хорионом зрнасте
струюуре oeufs а ~rface

granuleuse ................. .
јаја 1<paha од нормалних oeufs courts
............. ..
јаја издужена oeufs alloпges
................. .
јаја мала oeufs petits

доста многобројна, далеко мања од пређашње али на првом месту

између свих осталих, и износила је

8.4 %

од целокупног броја

Јrегала;

- rрупа леrала са пругастим или зебрастим јајима: шаре
јаја, насупрот горњим, биле су издужене у средњим и завршним
деловима јајета, између и изнад двеју попречних пруга чије иви
це нису биле зупчасте. Ове варијације понекад су ишле тако
далеко

,

да

су

се

покрај

двеју

основних,

типичних

попречних

пруга могле назирати и по 1, 2, 3 више или мање изразитих
накнадних пруга, одакле и назив зебрастих јаја; група пруr:астих

.,1егала чинила је око

-

6% од целокупног броја истих;

rрупа са јајима коцкасто-пругастих шара: нека врста пре

лаза између двеју веh поменутих група; малобројна, свега око
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0.8% укупног броја. Јаја ових легала показивала су или коц
касте или пругасте шаре, или заједно и једне и друге, и када
су последња јаја чинила веhину, и легло је издвајано као такво;

група легала са шарама сличним

-

at1·oparvus-y:

обухвата

групе са јајима појачаних ширих пругастих шара, да се на први
поглед добијао утисак шара
пречних пруга,

atroparvus-a,

са веhим бројем по

али увек међу њима истицале су се јасно две

основне карактеристичне пруге

messeae-a,

а остале су биле водо

равне, без прекида у средини, и општи фациес јајета био је ти
пично messeae. Ово би у основи био појачани тип пругастих јаја,
али због сличности са atroparvus-oм сматрали смо да га треба

издвојити. Оваквих легала било је око
рама

messeae,

али недовољно израженим, недовољно јасним, као

гледаним кроз мутно стакло;

4.2%,

1.5%;

група легала са нејасним шарама: дакле у основи са ша

-

проценат ових легала износио

је

дакле био је релативно велик, и узрок им је <:игурно не

довршен процес изграђивања шара;

група

-

група од око

легала

0.3%

са

нејасним и нетипичним

шарама:

мала

легала, која би улазила у састав горње, али су

шаре услед своје нејасности губиле тип messeae-a.
Овим главнијим групама, да би боље истакли ниансе варија
ција, могли би придружити још неке малобројније групе: легла

са јајима сличним
шарена

са

typicus-y, којих је било свега 0.05%; легла

појединим

јајима нарочито

јасних,

јаких

шара,

са

0.15: 0 /о процената; .дегла са јајима у којих су се попречне пруге,

врло широке, сливале са осталим шарама, свега око 0.02 % и која
су убројана у разнолика. Долази најзад група која се мора свуда
наhи, где се ставља све што се не може разредити, група Ј11еrала

са разноликим шарама која је чи~ла око

1 % од свих легала.

Овде су спадала легла са разноликим јајима која су мањевише,
у мањем или веhем броју, у истом леглу, показивала све досада

наведене варијације прикључујуhи им још и неке посебне. Ова
група је била сигурно најинтересан'rнија и свако њено легло мо

гло би да се засебно проучава и дуго и посебно описује.
Друга по бројности поткатегорија обухвата легла са светлом
општом колорацијом, светлијим од нормалне те смо их третирали

свег1t

12.5%

процената од укупног броја легала. И у њој налази

као "светли"

messeae.

Бројно је заостајала много иза претходне,

не:

јщ

мо .затим групе као у претходној, и међу њима је најважнија

ра•

група са нормалним шарама чији процент износи 5.3. /о, а затим

НН:•

0

група означена као "група шарених јаја", са 3,4!0/о процентом.
Јаја ове групе одликовала су се јасним, јаким шарама и тај кон
траст између светле основе и јако тамних шара давао је једно
-карактеристично шаренило, које је одмах падало у очи и одакле

ј,<о и потекло име групе. Ова легла била су заиста messeae, али
један messeae појачаних карактера, хипертрофиран, у поређењу
са обичним. Ово је истовремено и група обично хомогених легала,
без великих варијација у карактерима јаја, што је исто тако је-

'ЈИ:

Ср(
ЈЈ(:')

Ов:
ПОI

hи11
зa'Ii

22

r
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дан посебан карактер. Поред ових група наилазимо и на друге
неh познате у погледу шара,

као:

група

светле колорације

са

1шцкастим шарама са ·процентом 1.6%; група са пругастим ша
рама,

1.2°/о; са пругасто-коцкастим шарама са свега 0.02°/о.

И

овде постоје групе где•пругасте шаре доводе до образовања једне

и.ни више попречних пруга,
имамо групе легала са

0.2°/d,

легла са

4

3

до правих

зебрастих јаја,

и тако

попречне пруге са малим процентом од

попречне пруге, свега око 0.030/о, и најзад, једна

прелазна група као увек,

са леглима чија су јаја имала и три

и четири пруге јасне и нејасне, и којих је било свега 0.05%.
Треба додати још групу легала са нејасним шарама, која је овде
далеко мања, свега 0.1 °/о, што је и разумљиво, пошто је код свет-
лог

messeae-a

колорација

уопште

појачана,

и

на

крају

групу

,1нтала са разноликим шарама, која скупља остатке свих осталих

~·рупа и чини око 0.6°/Ј од целокупног броја легала.

Tpeha

поткатегорија показује општу колорацију више или

мање тамнију од обичне, типичне колорације

messeae-a, и ова
}аја означавали смо као "тамни" или чак и "црни" messeae, према
нијансама. Малобројнија од пређашње обухвата 9.3°/о процена
та од укупног броја и показује скоро исте групе као и две раније
ноткатегорије.

Група легала

са нормалним шарама

са процен

том 4.4· 0 /Ј била је најIVIНоrобројнија, а затим група са нејасним
(iџ1скретним) шарама са процентом 2.10/о. Ова нејасност шара
објашњава се веh тамнијом подлогом, слабијим контрастом, што
~с;азива расплинутост шара и нејасне контуре. Поред ових група

налазимо и веh познате као: група са коцкастим шар;:,.ма 0.9%;
група пругастих јаја са процентом 0.6°/о; група са леглима чија
су јаја делом показивала три јасне попречне пруге, са 0.20/о про11ентом, и најзад, група легала са разноликим јајима која је и

овде мала као и у претходном случају, са свега око 0.3~/о легала.
Оста~је

чите,

нам

сребрнасте

четврта

поткатегорија

колорације.

легала

Од јаја светле

јајима

наро

колорације

са

одли-

1tује се тиме што им основа поред светле боје има и особени
сребрнаст сјај, иначе својствен јајима typicus-a. Ових легала
!Јило је мало, свега -0.40/о од укупног броја.
Са овим још нисмо исцрпли све варијације типичног mes1юae-a; остаје нам још треhа категорија легала са разним вари

.,
а
>/;_

[.

о

е
и:
у

.\;щијама. Поред опште колорације и шара било је и 11 ругих ка
рактера који су варирали и преhи hемо их само укратко. Врло
интересатна била је група јаја чији је хорион показивао наро

читу храпаву, боље

реhи

зрнасту

структуру,

која

се

понекад

cpehe и код јаЈа atroparvus-a. Ова су јаја обично била и јако
ш:ттељастомрка, као овлажена и умочена у пепео тамније боје.

Ових легала било је око 0.8'0 /о и обично су сва јаја једног легла
ноказивала

исту

рапаву

површину.

У погледу на облик, забележене су групе са јајима доста кра

l\им од осталих да би одмах падала у очи

-

било их је О.ЗО/о

-

:штим групе са јајима дужим од обичних (1.3%) и групе са ду
гласник

Природњачког

музеја

српске

земље

-----------------------------------------Д-р П. Вукасовић, А Мартиновиh и д-р М. Поповиh

338

TABL. XXIII. -

Варијабилност варијетета атипичног шesseae:
нат

разних

VaгiaЬilite

ce11tage des

категорија

група

број

и

проце

легала.

!а vaгicte шesseae 11011 typique: 11ошЬге et
diffeгeпtes catcgoгics et gгoupes de po11tes.

de

категорија

I

и

-

I

pot1r-

catcgoгie

ЛЕГЛА СА ЈАЈИМА СЛИЧНИМ

ATROPARVUS-U
PONTES AVEC OEUFS RESSEMBLANT А CEUX D' ATROPARVUS 333-51.6

Група

- groupe ............................................... .
%
1. - цело легло слично у погледу на шаре - tot1te Ја po11te
раг гapport aux dessi11s ............................ ..
97-15.0
2. - цело легло слично у погледу на шаре и обшщ јаја toute !а po11te раг rappoгt aux dessi11s et ;1 !а forшe ......
2- 0.3
3. - известан број јаја само сличан у погледу на шаре - 1111
ceгtain nошЬге d'oeufs, seuleшe11t par гapport at1x dessiпs
39- 6.0
4. - известан број само у погледу на шаре и обли!( - 1111 сег
tаiп nombre d'oet1fs, seulemeпt par rapport at1x dessiпs
et il !а fo1·111e . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . ..
12- 1.9
5. - легла садрже јаја типичног шesseae, јаја слична atгopaг
vt1s-u и јаја са разним другим шарама - les poпtes rcnfcrшeпt des oeufs de шesseae typique, des oeufs resscш
Ыaпt ;\ сенх d'atroparvus et des oeufs avcc с!'анtгеs dcssins ... : ........................................ .
183-28.3
а. пругастим шарама avec dessiпs гаусs ........ .
151-23,4
Ь. коц\(астим шарама avec dessiнs carrclcs
4- 0.6
с. пругастим и коцкастим шара~~а avec dessiпs
гаусs et сапе!еs
... ... .. .
. ................... .
28- 4.3
II

категорија

-

II

catcgoгic

ЛЕГЛА СА ЈАЈИМА СЛИЧНИМ TYPICUS-U
PONTES AVEC OEUFS RESSEMBLANT А CEUX DE TYPICUS

III
ЛЕГЛА

PONTES
Група

категорија

-

catcgoгic

III

СА ПОСЕБНОМ КОЛОРАЦИЈОМ
А COLORATION PARТICULIERE

......

- grot1pe
1. - опште колорација јаја тамна - coloгatioп gl'Пcгale dcs
oeafs soшbre
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2. - опште колорација јаја јасна - coloгatioп gепсга!е dcs
oeнfs claire ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
IV

I(атегорија

-

IV

22- 3.4

25- 3.9

22- 3.4
!;,\

3- 0.5

НОЈ

lil!'f

catcgoгie

IШЭ

ЛЕГЛА

СА

ЈАЈИМА

РАЗНИХ ШАРА
А DESSINS VARIES

PONTES AVEC OEUFS
Група

- groнpe
1. - шаре пругасте - dessiпs 1·aycs
................... ..
2. - шаре пругасте са јасном треhом пругом - dessiпs ·гаусs
avec uпе tгoisicшe гаiе пette ....................... .
З. шаре коц!(асте dessiпs сапе\еs .................... .
4. - шаре пругасте и I<ОЦI(асте - dessiпs гаусs et caпcl6s ...
5. - II:арол_ика јаја, шароли!(а легла - ocнfs Ьigaпes, poпtes
b1gaгrees ....................... .
6. - шаре нејасне - dessiпs vagнes

213-33.0
12- 1.9
46-- 7.1
15- 2.3
77-11.9
25- 3.9
38- 5.9

!Щ:_3
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1<атегорија

V
-

%

V categorie

grot1pe

1. 22. -

щим

-
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легла са јајима особеног облика -

poпtcs avec oeнfs de

fог111е paгtict1liere ... .. . ... ... ... ... ... ...
легла без детаљнијих при.,1едби о јајима re111aгqнes plнs detaillees st!Г les oeнfs ...

ЈаЈима

али

истовремено

11l1·oparvus-u (0.03%)

... ... ... ...

4- 0.6

... ... ... ...

48- 7.4

poпtes saпs

и виткијим,

обликом

сличних

и, на крају, легла ситнијих, мањих ј_аја од

11ормалних (око 0.06°/о).

Све изложено је само један покушај да се велике и разно
варијације, примећене код легала означених као типични
11юsseae, донеи:ле бар среде и сврстају у одређене категорије. Ка
t,11ија испитивања многобројних хиљада легала показаhе уко
смо успели да обухватимо реално стање, колико су наше

сталне и специфичне. Ако их још једном укратко резими
можемо реhи са доста сигурности да поред обичног типа
Щt>sseae обичне опште колорације, постоји и тип светлог и тип
·гнмног

messeae,

а у сваком од њих типови обичних, коцкастих и

l!ругастих шара.

Они се међусобно мешају, показују често ме

~уеобне прелазе, јављају једни крај других и у истом леглу, али

·

статистичка проучавања и једног малог броја од својих 3 до

1+ хиљада легала показују да је процент ових прелазних слу
чајева мали у поређењу са главнином која носи један од ових
tНtрактера. Ови типови морају ипак бити нешто реално, а пошто
има током целе сезоне, морају се и преносити из генерације

1·енерацију, морају бити везани за нешто дубље, сталније, но
су спољни утицаји. Али, као што је речено, ови спољни ути
сигурно могу да у великој

мери олакшавају или пак оте

fЮЈВају њихово испољавање, о чему

he

касније бити говора 7

о
ВАРИЈАБИЛНОСТ АТИПИЧНОГ

4

,5

Beh

сама ознака "атипични"

MESSEAE-A

(ТАБЛ. ХХШ)

казује да су у питању легла

недовољно јасним, недовољно одређеним, а истовремено раз
ЈЮЈЈиким карактерима

својих

јаја.

Сврставати их

даље

у

неке

1111тегорије изгледа на први поглед неостварљиво и нереално, па
тнш: ,бли:ж:а испитивања око

650

атипичних легала

messeae

по

.о

tщ•зују да и овде наилазимо на известан број довољно јасно ока1пштерисаних и одељених категорија, да би се њихово постав

.\)

Јынье могло оправдати. Само у свакој од њих запажа се још да
}Јщю веhа разноликост, широликост, но у ранијим категоријама
'f'!шичног

'.1
~.з

.. 9

messeae-a,

што је уосталом и сасвим на свом месту.

Ако пођемо истим редом као у претходном излагању, и код

м·ипичног

messeae-a

наилазимо

легла са јајима чија

је општа

!\tыюрација светла или напротив тамна, али ови карак•гери су од

3.9
5,\)

мањег значаја но код типичних легала, и на пр. прва чине

('йt•га 0.5%, а друга 3.4{)/о од целокупног броја атипичних легала.

Д-р П. Вукасовић., А. Мартиновић. и д-р М. Поповић.
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Код осталих легала овај карактер опште колорације био је да
леко слабије изражен, јављао се местимично и ретко код јаја
свих разних група, дакле био је потиснут другим карактерима
много јаснијим.

Групе легала у погледу на шаре биле су јаче

заступљене. Тако иrvraмo групе атипичног

messeae-a

са веh по

знатиrvr коцкастим шарама, свега 2.3°/о, које се обично јављају
код веhине јаја једног легла. Она могу бити јасна и тамнија у
погледу на општу колорацију. Затим група пругаС'l'ИХ јаја, свега

1.9%,

где имамо појединачне случајеве са општом тамном коло

рацијом, са косим попречним пругама, са глатким пловцима, са
јајима са

2

и

4

попречне пруге. У пругаста јаја долази и велика

група легала са јајима која показују и једну јасну трећу пругу,

отприлике у средини између двеју обичних карактеристичних
за варијетет, и она обухвата 7.1' 0 /о од свих легала. Ова 'l'рећа пруга
обично се јавља у већине јаја једног легла али било је и легала
са малим бројем пругастих јаја. Најзад и овде наилазимо легла
опште светле и опште тамне колорације, као и легла где је трећа
пруга

замењена

Група

вишемање

легала

са

коцкастом

јајима

шаром.

пругастим

и

са

јајима

коцкастим

у истом леглу била је још многобројнија са процентом 11.9%.
Међу њиrvra ј,е било свега једно легло светле опште колорације

14

једно тамне колорације. У погледу пловака ова група била је
врло интересантна: код 13 легала био је гладак, што би одго
варало карактеру atгoparvus-a, али број ребара био је висок и
износио је пет пута по 18-20 ребара, четири пута око 22 ребра
и два пута 24, што би све одговарало карактеру messeae-a. Јаја
ове· последње групе опомињала су и својим шарама на atropaг
\тus, и: тако долазимо до једне од највећих група атипичног

seae-a,

до легала Б:оје смо означавали да "личе на

Оваквих

легала,

чија

су

јаја

својим

сличности са atroparvus-oм било је '-rак

оrтпггим

51.6%

легала, дакле више од ј,едне половине.
ног легла која су наличила

atroparvus-y

mes-·
atroparvus."

изгледом

има.па

од целокупног броја

Према броју

јаја је/1·

ова велика група могла

се даље изделити у cJieдehe мање групе:

- Jierлa чија сва јаја Јiиче на atroparvus својим шарама.
Било их је 97 или око 15%. У 4 случаја сличност је биЈiа наро-·
чито велика. С обзиром на општу колорацију биЈiо је маЈiо ра:,
Јiике, свега треба поменути 4 лerJia тамније боје, али у пловцимн
наилазимо на велике варијације: у 38 случајева били су велики
и наборани а у

2 сЈiучаја велики и гЈiатки, док се број ребара
24; у 10 случајева били су средн,е величине са 01ш
18 ребара и најзад, у 6 сЈiучајева били су узани и глатки, а.ЈЈИ
при свем том број ребара је код 3 случаја износио 22. У ову

кретао од

19

до

групу би долазила и два легла чија су јаја и обликом наличищ\

atroparvus;
- легла чија јаја само у мањем или већем броју личе IШ
atroparvus а остала имају све карактере messeae-a, те би ово би.на
легла messeae-atroparvus. Сличност са atroparvus-oм код 6 % .ЈН'·

на
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1'1ша изражавала се нарочито у шарама, а код 1.9% и у шарама
!i у облику. Варијације у самој групи биле су мале, пловак је
Пио углавном велики, сем у 2 случаја где је био средњи; број

1н·бара износио је

19, 20, 21

а изузетно и

Понекад, у

24.

10 слуmesseae-a

11ајева, добијала се илузија да су у леглу помешана јаја

atroparvus-a;
- легла у којима су се поред јаја
Јако сличних atroparvus-y налазила и
н

чистог
јаја

messeae-a

са другим

и јаја

шарама,

щ~li раније забележеним. Тако смо у овој партији легала имали
ЈЏ1Ље:

- легла са пругастим или зебрастим јајима покрај јаја
Jщ'sseae и јаја atroparvus. И ово је била једна од највећих група
~н·ђу атипичним леглима: 151 легло :1ли 23.4' 0 /Ј. У леглима · је
р(1ично било још и јаја са другим шарама, као на пр. два пута
,1щгла са јајима са 3 јасне пруге, или легла чија су јаја покази1шла све прелазе између messeae-a и atroparvus-a;

-

легла

са

јајима

са

коцкастим

-

легла са јајима са коцкастим и пругастим шарама поред

мала група са свега 4 легла или 0.6 %;
м

1

"'

~н•!1 наведених, свега
лорације,

1

шарама

покрај

осталих;

4.3%. Међу њима било је 3 легла светле ко

легло тамније и легла са јајима која показују све

прелазе између досада наведених типова. Међу њима су нарочито

ШЈ'Гересантна

легала са глатком површином пловка (карактер

11

нtгoparvus-a) али са великим пловком са најмање

18,

а обично

1:н 22 ребра (што би био карактер messeae-a). Најзад, у једном
т. ~глу јаја су показивала и глатке и наборане пловке, а број peflopa кретао се од 18 до 26.
Ове последње варијације доводе нас до легала која смо озна
•,11.ли као шаролика, у којима је шароликост јаја истог легла до
щ1зила до свога врхунца, јер поред варијација у шарама јављају

ее и варијације у облику, ве.личини, изгледу пловка итд.

Шароликих легала би.ло је око

25

свега или око

4 %.

Неко

т1ко примера показаће најбоље како су изгледала:
1. три лег.ла ове групе састоје се из јаја са јасним шарама

1ocsseae-a;
ма,
ро,,

)с\'\'

11ма
И1Ш
1арн
ОЈЩ

ЗЩ!

ону
!ИЛН

Још чешће,

t·тим

}:1.

са само једном попречном пругом

4

попречне пруге; са шарама

шарама;

-

ребром;
2. три легла

с.нивају

са

пловци

су

показују јаја

попречним

пругама;

велики,

messeae-a; са 3, и
atroparvus-a; са коцка
наборани,

са разно.ликим
пловци

су

обичпо

са

шарама које се

велики,

са

више

од

ребара;
3. већи број лега.ла састоји се из ЈаЈа са јасним попречним
н јаја са јасним косим пругама, са коцкастим шарама и јајима
пруга, шаре разне; пловак је обично велик, наборан, са око

tUJ

~Ю ребара, али има јаја и са глатким пловцима са

22 ребра.

Сва наведена легла по броју јаја до.лазе у већа легла, али
!'\ило је и м~э.лих легала (5 случајева) са свега 5-8 јаја, која су

1•1:'међусобно разликовала и показивала

с.ве

горње

варијације.
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Шаролика легла била су налажена у 1950 током целе сезоне
али ипак у највеh.ем броју почетком и крајем периоде активног
живота анофела.
Остају нам још неке мале групе да би ово излагање разних
нађених категорија било потпуно. Једна од њих је важна: легла
која су веhином или извесним бројем јаја личила на typicus,
подразумевајуhи под тим да су имала нечег Ш'ГО је одговарало

општем фацијесу typicus-a. Ових је група било•око 22 или 3.4%
од свих посматраних.

Сличност се испољавала нарочито у све

тлој колорацији и појачаним шарама двеју карактеристичних
пруга typicus-a. Међу њима било је 4 легла са јасном •греh.ом пру
гом, 1 легло чија су јаја имала гладак пловак а 22 ребра итд.

Сл. 1. Групе јаја атипичних легала вар. messeae.
Groupes d'oeufs des pontes atypiques de la var. messeae.

Остале категорије су мање важне, као на пример:

(3.9%)
сти; 3

25

легала

са нејасним шарама, поглавито услед недовољне зрело
легла са издуженим јајима итд., и најзад, око

(7.4°/о) без детаљнијих примедби. Дакле свега

645

48

легала

легла и њихов

распоред према категоријама и групама дат је у таблици

XXIII.

Из свега изложеног види се јасно огромна шароликост на
коју смо наилазили к6д атипичног

messeaea-a,

поглавито у по

гледу на шаре јаја разних легала или чак из истог легла, што
је далеко важније за утврђивање вредности самих карактера ва

ријетета, па дакле и реалности истих. Ради потпуније с.лике до

даh.емо и опажања, засада још малобројна,

о пловцима посма

траних јаја, која су уосталом веh де.лом и изложена.
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Преглед пловка је засада вршен поглавито да би се одредио
варијетет у случајевима где остали карактери нису били до
вољни, те је стога и њихов број тако мали.
Према веh цитираном аутору др

F. Peus-u (1942),

карактери

оловака atгoparvus углавном били би: пловак умерено

дуг

прилично

глатка,

кратак

и

нарочито

узан;

површина

углавном

до

бар у средини; број ребара 16-18. Карактери пловка messeae
били би: пловак велики, ребра снажна, површина наборана сем
у крајевима где се меша са melanoon-oм.
Наведени карактери заистiЈ, постоје у горњим варијегетима,

ci.iмo би и овде било потребно спровести једно систематско ста
'!'Истичко проучавање. Наша опажања на

ji:

67 легала показују, иако
овај број још мали, врло велике варијација горњих група ка

рактера. У највеhем броју случајева пловци су имали 20 или
више од 20 ребара, дакле били су велики што одговара типу

шesseae. Једном је било 17-18 ребара; шест пута 18-20 ребара;

двадесет и један пут 20 ребара; четири пута 21 ребро; осам пута
;~2 ребра; три пута 23 ·и 24 ребра, али и овде није било једно

(Sразности. Број ребара понекад није био исти код свих јаја истог
.пегла: у једном слу-ч:ају било је пловака са 18 и 26 ребара а у
другом са 19, 20, 21 ребром итд., па и на истом јајету запажени

случајеви где је према странама број ребара износио
и

23, 20

и

24

17

и

18,

итд.

Број ребара исто тако није увек одговарао величини пловка
односу на величину јајета. Било је великих пловака са 18, 20,

ребра, као и малих пловака са истим бројем ребара.

22

Између броја ребара и изгледа површине пловка исто тако
:юпажене су разне комбинације, које би се искључивале према
примљеним карактерима варијетета. Било је пловака
Ј'.Натке површине са 18-20 ребара (2 пута), око 20 ребара (4 пута),
'l'i\ЧHO 20 ребара (3 пута), око 22 ребра (шест пута), чак са 24 ре

досада

бра (2 пута). Било је пловака средње величине у односу са ве
,пичином јаје-га, средње набраних са 19, 20, 21 ребром и најзад,
добро набораних са 20, 21, 23 и 24 ребра. Као што се види велика
tпароликост, несталност и мешавина карактера, која и при овако

мд.пом броју примера поставља питање њихове реалне вредности.
ОЈ;!О су, разуме се, потребна дубља система·гска истраживања

н на 'пр. однос између величине пловка и броја ребара, сталност

t\poja
истог

ребара код истог јајета са обеју страна пловка, као и јаја
легла,

однос

између

величине

пловка

и

природе

његове

1твршине итд., разна су питања која тек треба решити, иако се

1ч~Ь искоришhују као одређени, стални карактери варијетета.
Из изложених података о варијабилности типичног и ати
!lичног

messeae-a

произлази да је од свега проучених

4300

легала,

или 14,7% показивало довољно велике варијације да би била
11:Јдвојена као атипична легла. Од ос'галих легала, 1770 или 40°/о
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от ступало је мање или BИille од нормалнога типа, те је свега око

45% до 480/о одговарало потпуно типу messeae. Варијабилност
варијетета messeae била је према томе врло велика, иако су истра
живања обављена на ограниченој, релативно малој површини само у Панчевачком Риту која у погледу на :ж:ивотне услове
претставља једну хомогену средину, један одређен биотоп.

ВАРИЈАБИЛНОСТ ВАРИЈЕТЕТА

Насупрот

messeae-y,

варијетет

A'l'ROPARVUS (TABL. XXII)

atroparvus,

према досадашњим

опа:ж:ањима, показује далеко мање и слабије варијације у својим
карактерима. 'Узимајуhи и сада одвојено легла одређена као ти
пична и атипична, првих је било укупно

759, а других свега 23.
atroparvus, 92 или
тип atroparvus, дакле то

Међу леглима одређеним као типични

12.1 % показивала су потпуно изражен

би била легла која у потпуности одговарају опису датом у лите

ратури. Од осталих 581 легла, 76.5'0/о долазила би у обичан нор
малан, просечан тип варијетета, али и ова група показивала је
врло велику

хомогеност,

са малим,

незнатним

отступањима

код

појединих јаја у неким леглима. 'Уопште границе између ових
двеју група су доста нејасне, и према строгости прегледа мењао

би се и број легала у групама. Код свих ових легала било је да
л;еко вище хомогености него на пр. код messeae-a, сва су била
- један добар atroparvus.

Остаје нам један остатак од око 11.4'0/о легала са знатнијим,
мањим или веhим отступањима од нормалног типа, и групе које
ова легла образују, потсеhају на веh раније код

messeae-a.

'У погледу на општу :колорацију и шаре најмногобројнија је

била група са тамнијом колорацијом од нормалне, која је бро
јала 29 легла и чинила 3.80/о од целокупног броја; међу њима
имамо два легла са потпуно тамним јајима и шарама које су се
могле само код појединих разликовати. Остале групе још су ма

лобројније: легла опште светле колорације, свега 10 или 1.3°/о;

легла са нејасним шарама око 1.1 %; легла са шарама сличним
messeae-y, нарочито у 4 случаја o;:i; свега 7, свега 10/о; легла која
би опомињала на варијетет labranchiae, свега 0.4, и још неке
мање групе означене у таблици XXII.
У односу на облик јаја, било је 11 легала или 1.4'0/о са јtјима
краhим од обичних нормалних. 'Углавном, као што се види, ва
ријације су биле далеко слабије и по количини и интензитету
но у

messeae-a.

Легала атипичног atropaгvus-a било је мало, свега 23, али су
нам задавала велике тешкоhе при одређивању. Шест су пока
зивала уобичајене шаре овог варијетета, само је у једном слу

чају пловак био велики и гладак, у другом пак наборан са 20 ре
бара, у треhем доста наборан, у четвртом мали итд., дакле ко~

бинације карактера који се искључују. 'У два заостала случар
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н шаре и облик биле су atroparvus-a, али су пловци били набо
рани са 20 ребара, или са слабим борама и 21 ребром.
Шест других легала могли би се означити као мешавине јаја
варијетета messeae и atroparvus у односу на шаре. Јаја трију
група имала су велике пловке са око

11.повци су би.пи
•~·ипа atroparvus,
Са мало добре
rнesseae. Најзад,

21

ребром, и код једне групе

са борама; јаја оста.пих група била су потпуно
али пловци су имали слабе боре и 19-21 ребро.
воље ова би се могла убројати и у атипични
пет легала показивало је нејасне шаре, понај

више сличне шарама atroparvus, а пловци су били мали, и код
јс•дноr легла средње, а код другог мало наборани. Иако мали у

1-

11оређењу са јајетом, пловци су имали по 20 ребара, те тако њихов
број не одговара увек величини пловка. И на крају, љуске јаја

3.

једног легла биле су зрнасте структуре, јаја другог наличила су

IИ

па јаја

го

мање јасне.

е-

typicus-a,

а четири легла имала су разне друге карактере

Из свега реченог о ва риј абилности типа

atroparvus

излази,

је

да је од сакупљених и прегледаних 782 легала било 23 или 2.9°/о
атипичних, 86 или 11 % који су отступали од нормалног типа, а

О)\

остатак или око 86°/о са веhином својих јаја показивало је јасне,

vlX

одређене

,ао

atroparvus

\а

скоро двојином сталнији, хомогенији.

р

карактере

atroparvus-a.

У

поређењу

са

messeae-oм,

је дакле варирао у далеко мањим границама, био је

ла

ВАРИЈАБИЛНОСТ ВАРИЈЕТЕТА

1JVI,
оје
је
ро-

1ма
ес
ма

TYPICUS

(ТАБЛ.

XXII)

Још веhу хомогеност наилазимо код типа typicus. Типичних
легала било је свега 143 и сва су имала углавном све одлике
typicus-a. Овде нисмо наилазили на нарочите разлике између
потпуно и мање типичних легала као у ранијим случајевима код
messeae-a и atroparvus-a, - јаја typicus-a била су увек потпуно
јаја овог типа. Отступања су запажена само код 12 легала или

:о/о;

H.4!°/d,

IИМ

весне коцкасте и вишемање јасне шаре између средишњих пруга,

:оја

или су пак шаре биле више пругасте.

.екс

има
ва

'е'ГУ

;f су
ЈЕ:а

:::лу-

1

ре

:s:ом

чаја

у којих су веhина или само поједина јаја показивала из

Атипичних легала било је свега 19 или 11.7°/о. Она су сва,

сем једног, показивала на веhини својих јаја, између двеју 'ГИ

пичних попречних пруга, на светлој а ређе сивој или сребрна

стој основи, мешавине разних других шара. Шаре су биле по
најчешhе коцкасте, а у два случаја пругасте. У завршним дело

вима јаја, изнад попречних пруга, шара није било. Ова јаја би
дакле у многоме опомињала варијетет

subalpinus,

и скупа са ле

ГЈiима раније наведеним као варијације типичних легала, чиниле

би око

17%

од целокупног броја легала

Питање варијетета

subalpinus

је

typicus-a.

спорно,

ако

се не

варамо.

Ако би 'се претпоставило да он заиста постоји, њему би припа
дало у најбољем случају само око 0.5°/о од свега прегледаних
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легала, дакле врло мали број за један варијетет. Сем тога и овај
тако мали проценат чине легла чија су јаја била у веhини нор

мална, и свега једном или два пута сва јаја показивала су горње
варијације. Присуство subalpinus-a у материјалу који смо испи
тивали не изгледа нам вероватно. Јединu ако би претпоставили

да женке овог варијетета нерадо полажу јаја у ропству, да при

падају великом проценту женки које су могле да носе али нису
снеле, могуhе је да се и овај варијетет крије међу осталима.

Варијабилност типа typicus била би према изложеном: од
свега, 162 легла, 11.7'0/<1 било је атипичних, 7.4% показивало је
мања и веhа отступања од основног типа, а 80.9:0/о припадало је у
потпуности типу typicus. У поређењу са atroparvus-oм, процент
чистог типичног typicus-a је знатно веhи, сва легла показивала
су још веhу хомогеност у јајима, те је под називом typicus озна
чен један тип који заиста најјасније и увек испољава своје ка
рактере, и од свих варијетета А. шaculipeппis-a је најтипичнији
изгледом и хомогеношhу.

На крају овог излагања о варијабилности трију варијегета
А. шaculipeппis, мало опширнијег и детаљнијег да би се показала
сва сложеност овог проблема, поставља се питање узрока вари

јација шesseae-a, далеко обимнијих и по броју и по величини од
варијација других двају варијетета.
Легла са великим бројем нормалних јаја од којих би понека
могла бити сматрана као atroparvus а друга као шesseae, док
остала показују

поступне

прелазе

између

ова

два типа,

гово

рила би у прилог претпоставци да се варијетет шesseae укрштава
са другим варијететима, понајпре са atroparvus-oм. Укрштањем

би

најлакше и најбрже објаснили разноврсност јаја легала
шароликост шара, мешавину карактера оба варијетета

messeae,

на истом јајету, као на пр. глатке пловке са великим бројем ре

бара и обратно, велики број атипичних легала итд. Али могуh
ност укрштања, бастардирања ових двају варијетета без екс
перименталних доказа остаје само претпоставка, којој
одмах могу ставити разне замерке. Број атипичних

се

веh

легала,

укупно узевши за обе године, износи око 15'0/о од целокупног
броја легала шesseae, а процент оних у којима налазимо јаја са
јасним знаковима оба варијетета још је далеко мањи, највеhма

око 2°/о. Ако укрштање и постоји, врло је ретко, али и овде се
може приметити да су наша опажања на око свега

20

хиљада

примерака заиста недовољна за огромну популацију анофела. На
сваки начин, у овом би правцу требало предузети лабораториска
истраживања, само засада је још и сувише рано да се о њима
говори.

Велика

варијабилноеr шesseae-a можда

би

се

могла

и на

други начин објаснити. Ми говоримо и пишемо о варијетети.1Уiа
Л. шaculipeппis-a не знајуhи у основи о каквим се групама ради,

блиским или далеким, које су њихове праве границе у морфоло-

Варијетети

Anopheles

macнlipen11is
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Meig.

шком и биолошком погледу, дакле шта су углавном ови вари
јетети који се засада међусобно разликују само неколиким мор
фолошким карактерима својих јаја.
У свом делу о колеоптерима Renaud Paulian (1943) у по
гледу на еволуцију разликује међу инсектима две групе: групе
Ркспанзивне и групе које назива "уморним". Прве дају утисак да
су у пуној еволуцији и свако место, сваки крај, показује форме
које се разликују од основног типа; друге су пак као слеђене у
својим карактерима и расуте на великим површинама еколошки
различитим, не показујуhи никаквих отступања од једног одре

!;еног типа. Варијације у првих зраче око једног основног типа,
без реда су, испољавају се у неједнаком развиhу многобројних
карактера,

али остају између двеју крајњих,

сталних граница,

н ако су многобројне, имају тенденцију да образују еволутивне
серије.

Аутор излаже даље, што је нарочито интересантно, да ова
способност за варирањем, за еволуцију, није везана са младошhу
врсте. Изгледа, напротив, да једна врста остаје дуге периоде као
успавана, да се на једном нагло буди,
форме, а затим наново успављује.

варира,

расипа у нове

Све наведено нису филозофска размишљања за грађу ево
луционих теорија, веh закључци посматрања у природи. И си
гурно да оно што вреди за веhе групе, за врсте, има своју вред
ност и за мање групе, за подврсте, расе, варијетете, линије итд.

1'

њима уосталом и почиње варирање, у њима се јављају и прва

отступања која затим могу довести до веhих издвајања и форми
рања нових типова.

И они пролазе сигурно кроз периоде при
видне стабилности са одређеним, сталним карактерима у разним
еколошким срединама, да затим, услед поремеhаја у равнотежи

карактера, чији скуп претстављају, пређу у стање лабилности, не
стабилности, отворе еру своје еволуције и распу у низове нових

форми, вишемање изражених, вишемање одређених и специфич
них, често врло тешких да се класифицирају, као што веh поме
нути аутор наводи за поједине врсте колеоптера.

Варијетет typicus најпре, а затим и atroparvus били би за
моменат два добро одређена, ограничена, у својим карактерима

уравнотежена типа, дакле у периоди стабилности и равнотеже
карактера који их чине. Напротив, код варијетета

messeae,

ова,

унутрашња равнотежа је поремеhена, стабилност типа је уздр
мана

и

мо:жда

одатле

и

долази

до

све

разноликости,

шаролико

сти: типа; нарочито у погледу на један скуп карактера који су

везани за јаја, и на који смо нарочито обратили пажњу, јер га
искоришhавамо.
НЕОД1:-'ЕЂЕНА ЛЕГЛА

Поред веhине легала која су припадала

messeae--y, atropar-

и typicus-y, било је и легала која нису могла бити одре1,ена. У ову групу убрајали: смо легла са јајима нормалне кон-

\1t1s-y
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струкције и изгледа, али које нисмо могли, према карактерима

који служе за одређивање варијетета, ставити ни у један од до
сада познатих.

Ова легла била су углавном малобројна, нарочито 1950 год.
Ако разгледамо према местима скупљања, у I серији скупљања

1.949-1950

(таблица

XVIII)

није их било у местима

другим, у односу на остале варијщете,

11

и

15,

а у

њихови проценти су се

кретали између 0.5 и 4.6°/а, са изузетком места 16 где показују
висок проценат од свих 42.8°/о. За сва места скупа, од свега 3092
легла, 2.9% нису могла бити одређена. У местима II серије ску-
пљања 1950 год. (таблица XIX) процент неодређених легала у
местима где их је било у местима 16, 26 и 27 није забележен

кретао се између
их 0.4'0/о.

-

0.2% и 2.6°/et, а на свега 3660 легала било

Ако разгледамо проценте ових легала према датумима ску

пљања, она су нарочито многобројна упролеће и ујесен. Године

1949

(табл. ХХ) скупљања су започела тек јуна и до· половине

септембра било је, према датумима скупљања, неодређених ле

гала од 0.830/о до

2.89%, или просечно 1.5°/о. Од прве половине

септембра њихов се број нагло повећава и током месеца варира

између 17 .5 % и 26.5'0/о, са просечном вредношћу око 21.2 % за
цео месец. У октобру он је још и виши, достиже и свих 100%,
али у последњем случају у питању су поједине јединке, те би

средња вредност за октобар била око 36%-37'0 /о.
(таблица

XXI),

"';/ 1950

год.

спролећа, током марта, процент неодређених ле

гала креће се од О или 1.31 %, као најни:жих вредности када их
је било до 8.2%, са просеком 2.1 % за свако скупљање; у априлу од
О или 0.5 % до 4.8:0fo, са просеком 1.8°/о, а затим нагло опада да
средња вредност за мај износи свега око 0.1
за јуни око 0.50/о,

%,

а у јулу, августу и даље више их и нема. Дакле насупрот години

1949, ујесен 1950 неодређених легала није било и можда би узрок
требало тражити у заиста нередовним приликама, у огромној
суши и повишеној
неповољним

топлоти ове године, дакле уопште узевши, у

условима

живота.

Ова група захтевала би једно дубље, детаљније проучавање

које засада нисмо могли обавити. Нарочито је ин'гересантна била
права експлозивна појав·а ових легала ујесен

16.

Скупљања од

7

и

27

1949

год., у месту

септембра, послеп рвог наглог пада тем~

пературе, дала су нам врло висок процент неодређених легала.
Било их је са јајима која нису припадала ни једном од познатих
и веh нађених типова, затим, у истим леглима, јаја са мешави
ном карактера
крај

њих

јаја

messeae-a
са

и

новим,

atroparvus-a
до

тада

у погледу на шаре, а по

неналаженим

карактерима.

Многа од њих су могла да се сврстају у

subalpinus, али већина
сличних messeae-y, atropar-

легала била је једна мешавина јаја
И када се додаду још и јаја са пругастим и

yus-y, subalpinus-y.

коцкастим шарама, као и јаја са

3, 4

и

5

јасних попречних пруга,

са пловцима разних величина и разним бројем ребара, набора-
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A11opheles maculipe11111s Meig.

понекад још и доста

велики

број

сасвим

црних јаја итд., свако одређивање постајало је немогућим. Боље
рећ.и, јаја узета сама за себе могла би се јеiш и сврстати у неке
'l'Ипове, али не и легла која су сачињавала. У истом леглу шаро

ликост је често била толика, да се свако јаје с мало добре воље
могло

узети

као

претставник

неког

познатог

или

новог

вари

јетета.
У ранијем раду указали смо на важност неодређених легала
и претпоставили: да су можда у питању чак и нови варијетети.

У

1950 год. ова група јаја је као што је речено у великом број
ном опадању и тим више се показује потреба детаљнијег проу
чавања неодређених легала. Нарочито би требало испитати обим
варијација, јачину и ширину, интензитет и екстензи:тет карак

тера који засада служе за одређивање варијетета, и то код јаја
истих легала, да би им се одредио степен варијабилности и на

следности:. Све ово захтевало би нарочите

услове

за

рад,

са

којима засада не располажемо.

Кратак резиме претходних излагања и закључци који би се
могли из њих извући били би следећи:

ЗАКЉУЧАК

-

у Панчевачком Риту

ивице

обављена

и у селима

1949 и 1950 год.
Anopheles maculipennis Meig. Извршене
скупљања

у

су

истим

местима,

у

дуж

његове

проучавања

размацима

су

две

од

северне

варијетета

велике

недељу

до

серије
две

не

деље дана: I серија обухвата скупљања од 8/VI 1949 до 7/VI 1950,
а друга скупљања од 8/ПI до 25/Х 1950, и два вансериска ску
пљања, у Риту и ван њега, у

је,

1950

год.;

у току двогодишњих скупљања

прегледано

и делом распоређено

(свега

око

60)

сакупљено

варијетете

према

снесеним јајима, а великим делом и дисекцирано, укупно

19.283

женки А. maculipenнis и

3

Л{,енке А.

у разне

hyrcanus Pallas.

Укупни ре

зултати изложени: су у таблицама 1-Г\Т, и на диаграмима

1-2;

Однос између женки носиља и женки 1шје нису снеле
у лабораторији
(вредност примењене методе одређивања варијетета јаја:
појединачним

хватањем

и

чувањем женки

у

епруветама

док не снесу):

-

према

местима

скупљања

проценти

:љ:енки које нису снел~ јако варирају и у

I

:женки

и у

II

носиља

и

серији ску

пљања (таблица V и VI): код носиља кретали су се од 27.41/о до
O

,Ј:9.2% (просечно око 40%), а код женки које нису снеле од 50.80/о
до 72.6' 0 /о (просечно 60{)/о), дакле последње су биле увек много
бројније; у

1949

год. мрачне, мале

и

влажне

штале,

а

затим
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свињци, давали су веhи број носиља од осталих места; у

1950

ово

није могло бити примеhено;

-

према датумима скупљања (табл.

VII

и

VIII

и диаграм

3)

наилазимо на исте велике варијације, али истовремено и на јасан

однос ових двеју категорија женки с обзиром на годишња доба,
те се код носиља могу

разликовати:

периода

високог

бројног

стања током пролеhа и лета; периода наглог опадања у броју
женки, која се јавља у 1949 око половине а у 1950 крајем сеп

тембра, дакле у приближно исто врем;е; периода ниских вред-

. ности,

током октобра и новембра: проценти сакупљених но
сиља у току трију периода износили су у 1949: 49.5 % 19,4n/o

-

1.20/о, а у

-

20.1°/о

1950: 44.3% -

-

1.3°/();

пошто је годишње доба од пресудног значаја за број но-

сиља, да би се тачније проценила вредност примењене методе
одређивања варијетета, треба узети у обзир само скупљања за
време активног живота анофела, од марта до половине септем
бра процент носиља у поређењу са женкама које нису снеле

повеhава се тада на

49.5 % за 1949, а на 44.3 % за 1950;

женке које нису снеле у 1950, према стању у ком су ухва
hене и угинуле могу се поделити у 4 категорије: са изграђеним
јајима; са јајима и крвљу у трбуху; са само крвљу и са празним

-

трбухом (њихов број и процент дати су у табл.

IX

и на диагр.

3);

женке са празним трбухом морају се изузети при одређивању

броја носиља те се њихов процент пење тада на 520/о за
.ако отстранимо и

III

и

II

1950

год.;

кат. женки, које у епруветама сигурно

нису могле остварити услове за потпуно сазревање јаја, и огра

ничавајући се само на периоду активног живота, процент носиља

за

1950,

у поређењу са женкама које нису снеле, износи око 60°/о;

при примењеној методи рад.а дакле три петине женки са изгра

ђеним јајима сџеле су јаја у лабораторији, изоловане, у епру
ветама;

- у погледу на дужину живота (таблица Хи XI), женке све
четири категорије скоро су подједнако подложне разним фак
торима, а нарочито температури са чијим се повишавањем ду

жина живота смањује, те тако највећи проценти угинулих свих

_ категорија,

у току активног живота, падају у исте дане или у

размацима од свега дан-два; на прво место по средњој дужини

живот.а долазе женке са празним трбухом (око пет и по дана),
па женке са изграђеним јајима (око четири и по дана), затим
скупа женке са јајима и крвљу и женке са само крвљу (око три
и по дан.а), дакле супротно оном што би се могло претпоставити,

пошто женке последњих категорија садрже у себи велике ко
личине

хране:

посисана

и

несварена

крв,

ако

се

не

може

иско

ристити за главни циљ. за изграђивање јаја, уместо д~ користи,
утиче

неповољно

на

дужину

живота;

упоређујући просечну дужину живот.а :женки I кат. са
временом када су носиље полагале јаја максимум је био тре

-

ћег дана

излази да су довољно дуго живеле да би могле изба-
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цити 3а3а; чињеница да 40% сакупљених женки нису снеле у
лабораторији, иако су ,веh биле бар у завршном делу изграђи
вања јаја, од великог је значаја за одређивање варијетета А.

11:1aculipennis; може се претпоставити да разни варијетети на
разне начине реагирају на нове, вештачке услове живота у ла

бораторији, и да можда, у крајњем случају потпуно а иначе бар
делом, остају скривени у проценту зрелих женки које нису снеле
IJP: угинуhа - уместо реалног стања варијетета у природи, до

би Јамо слику њихових

могуhности

реагирања на нове услове

живота;

-

у односу на места скупљања

(табл ..ХП)

наилазимо

на

велике варијације у бројном стању све четири категорије женки
угинулих

не положивши јаја;

најмногобројнија

била

је

свуда

са процентом од 48.5 % за сва места скупа, затим IV кю'е-.
1·орија са 36.70/о, док су II и III категорија показивале само про

1 кат.

центе од 10% и 4.5'0/о; несразмера у

броју

између

последњих

двеју категорија: женки са јајима и крвљу и само са крвљу и
женки I кат. са изграђеним јајима могла би се објаснити само
:Јадржавањем,

па

дакле

и

нагомилавањем

последњих

за

време

сазревања јаја у местима где су се храниле;

-

у односу на дане скупљања (табл.

XIII)

јащьају се, као

и у односу на места, исто тако велике варијације у броју женки

евих

4 категорија, и наилази се на исту изразиту малобројност
П и III категорије;' оне су најмногобројније у почетку периоде

активног живота: март-април, те би ово био најактивнији део
годишњег циклуса

врсте

у погледу

нагло опадање броја женки

-

ности (свега око

на исхрану;

I

кат. крајем периоде актив

10% у октобру) и све веhе нагомилавање женки

IV кат. са празним трбухом (око 870/о у октобру), истовремено са
све многобројнијим појавама хибернантних женки са масним
'I'КИВОМ веh од септембра, дозвољава претпоставку да и код А.
maculipennis-a

постоје два типа женки:

женке летњих генера

ција које служе врсти за множење и распростирање током про-.

леhа и лета, и женке које зимују или хибернантне, које се јав
,љају у приближно исто време ујесен, обеју година углавном у

септембру; исхрана првих најактивнија је спролеhа, одржава се
током лета на истој висини, а с доласком јесени почиње да. слаби
··- женке летњих генерација скупљају се и даље у истим преби
uалиштима али су све неактивније, слабо се хране и лагано
угину;

)КЕНКЕ

1949

СА

ВАЗДУШАСТИМ

ТРБУХОМ

женке са ваздушастим трбухом биле су запажене и у
и у

1950

год., када су подробније проучаване. Оне припа

дају разним категоријама
положивши јаја;

женки угинулих

у

лабораторији не
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-

у

односу

на

датуме

скупљања,

женке

са

ваздушастим

трбухом јављају се скоро при свим, врло јако варирајући у броју,
и чине укупно 10.10/о од свих угинулих без полагања јаја. 'У од

носу на месеце (табл.

било их је веh у марту:

IX)

10.5%,

а у

априлу први пут, затим у септембру други пут достижу највиши

проценат од 17.4'0/о, док их је током маја-августа било просечно

око

7.7%, те се њихове појаве не могу довести у везу са пови

шавањем температуре,

као

што се понекад претпоставља;

највеhи број: 49.60/о ових женки припадао је

-

угщ1улих без полагања јаја, затим
12.1 % и III: 8.9'0/о;

IV

кат.:

I кат., дакле
29.4%, па II кат.:

- по просечној дужини живота од 4.3 дана, :женке са вазду
шастим трбухом долазе иза женки IV и I кат., те су и покрај не
нормалног стања живеле дуже од женки II и III категорије, дакле
од женки са несвареном
1
-

крвљу;

врло мали број ових женки, свега 2.3 % од укупног броја,

снеле су мањи или веhи број јаја, и угинуле су са великим бро
јем јаја у трбуху;

ЖЕНКЕ

НОСИЉЕ

СА НОРМАЛНИМ

ЈАЈИМА

укупан број посматраних носиља са
износио је у 1949 свега 2199, а у 1950 свега

7269 женки;
- у 1949

нормалним ЈаЈима
дакле укупно

5070,

год. највеhи број легала снесен је у лабораторији

четвртог дана, рачунајуhи дан хватања као први, а затим тре
hег, другог и петог, па шестог, седмог, осмог и првог, али се да

леко мањим процентом. Мали број легала положен је тек десетог

и тринајестог дана, а изузетно било их је и после
и

14, 16, 17, 18

дана;

21

у

-

1950

целу периоду

год. (табл.

XIV

и

XV)

највеhи бројеви легала за

живота снесени су треhег,

па

другог и четвртог

дана код свих варијетета, и ова •гри· дана обухватају просечно

око

80,5%

пети

или

од свега снесених; за њима долазе по бројности јаја
први

дан

према

варијететима,

па

затим

наново

код

свих варијетета шести, седми и осми дан, али са малим бројем
легала;

var. messea

дао је изузетно по једно легло и

9

и

11

дана;

сви варијетети, према изло:женом, полагали су јаја углавном у
скоро

11

истим

у

дана:

просечно

размацима;

1950 женке су брже снеле јаја но у 1949, најдаље за
у 1949, од целокупног броја легала снесена је дневно
око 11, а у 1950 око 50; упоређујуhи средње темпера

туре месеца

и

проценте

снесених

јаја

према

данима,

види

ес

јасан утицај повишене температуре на брже полагање легала,
бар у првом делу периоде активног живота (таблица у тексту);

око

95%

женки носиља дале су велика легла, понајчешћ.t~

са око сто и више јаја; остатак чине женке:

са малим леглима
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'7-20 јаја свега око 3%; са леглима од 2 јајета око 0.9%; са ле1'.Пима од 3 јајета око 0.70/о итд., а би.по је и појединачно снесених
јаја око 0.30/о. Ове последње :ж:енке, када су угинуле, имале су
често

трбух

пун

јаја

:женке

-

дакле

могу

и

да

задржавају

своја јаја;

у

3

нормална легла са ненормалним јајима могу се сврстати

категорије: легла са зеленкастим јајима, са сиво-мрким и са

деформисаним, и њих је било око

4%, 4% и 2.80/о од укупног броја

,негала. Најчешhе су се сретала код

messeae-a;

НОСИЉЕ СА НЕНОРМАЛНИМ ЛЕГЛИМА

ненорма'лна легла била су углавном малобројна: у

I

се

4.3 % од свих легала, дакле и носиља, или
сакупљених женки, а у II серији скупљања свега

рији скупљања свега
1.60/о од свих

5.90/о и

2.3 % . Могу се поделити у три категорије: легла поглавито

еа бледо зеленкастим јајима, као што су изграђена јаја у трбуху
женке, обично велика, снесена 3 и 4 дана нарочито; легла са
,:гамним",

тј.

сивим вишемање мрким јајима,

мања

од пређа

шњих, са веhим бројем малих група и појединачних јаја; легла
са црним јајима, понајчешhе мала или појединачна јаја. Поред
ових било је и легала са мешавинама горњих јаја;

-

укупно

узевши за све категорије

ненормалних

легала,

највеhи процент положен је треhег дана, као и код нормалних,
а упоређујуhи остале дане може се реhи да су ненориална легла
снесена

i<paha

углавном

црна

јаја,

пре

нормалних;

услед

од нормалних

-,

свог

облика

-

обично

нешто

дебља

и

свог присуства чак и у нормалним ле

глима и поступним прелазима од потпуно црних јаја ка мрким
н сивим у истом леглу, претстављају једну ненормалну појаву

у

колорацији

јаја,

и

не

могу

бити

асимилирани

варијетету

ir1elanoon;
ДУЖИНА ПЕРИОДЕ НОШЕЊА

Ј,

11

ЈАЈА

- у 1949 скупљања су започета 8 јуна те је могао бити
11раhен само завршетак периоде ношења јаја: последње две но:

у

еиље, обе варијете·г messeae, ухваhене су 22/XI а снеле су у ла
iiораторији 29/XI; :женке са изграђеним јајима нађене су још

а

2:ихп при дисекцијама;
- у 1950, прве 22 женке сакупљене 22/П нису се још биле
храниле, али 28 женки скупљених 8/3 показивале су мање или

о

L-

:C

НРће количине крви у трбуху и снеле су прва јаја од

э.,

11 до 17/III,

);

~:пе су припадале messeae-y. Услед суше и пресушивања најпре
материјалних ровова, а затим бара и веhине канала, популација

iC

ннофела почела је нагло да опада крајем активне периоде, а ухва

1а

ћене жею<:е давале су врло мали процент носиља. Последње поГласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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јединачне носиље ухваhене су

18 и 25/Х, а 11/XI услед врло

малог броја јединки прекинуто је са даљим скупљањима;

ОДРЕЂИВАЊЕ

ВАРИЈЕТЕТА

- одређивање варијетета вршено је поглавито према карак
терима јаја. Запажен,е су јасне разлике у величини и нијансама
колорације између женки варијетета messeae и atroparvus у не
ким местима,. али ова запа:ж:ања важила су само за дотична ме
ста и нису

се могла применити у

осталим;

услед великих варијација у облику, јачини и распореду

-

шара хориона јаја, као и у облику и величини јаја чак и у
истом леглу, у сваком варијетету разликовали смо типична ле

гла, чија су јаја највеhим бројем показивала довољно јасно глав
не карактере варијетета, и атипична легла, ако су карактери јаја

били нејасни, недовољно испољени, са мањим и веhим вариј~

цијама, али су ипак скупа узевши одговарали до'I'Ичном вари
јетету;

НАЂЕНИ ВАРИЈЕТЕТИ

-

А. maciiLipennis-a и њихов однос

у свим местима, и при свим скупљањима нађена су свега

три варијетета А. maculipennis-a: А.
шaculipennis Meigen); А. m. messeae

m. typicus Hackett (= А. m.
Falleroni и А. m. atroparvus

укупни резултати о њиховом бројном стању резими
рани су у табл. XVII;

van Thiel;

варијетет

messeae био је најмногобројнији и чини 79.6%
други по реду је atroparv11ts са
15.7%, а треhи је typicus са свега 3.20/о; неодређених легала било
-

од

целокупног

броја носиља;

је нешто изнад 1'0/о;

4

и

5),

у односу на места скупљања (табл.
варијетет

messeae

XVIII

и

XIX

и диагр.

нађен је у свим местима и сем у јед

ном био је увек многобројнији од осталих двају скупа, сд -про

центима
места

74%

за сва места скупљања у

скупљања

у

II

серији.

I

Варијете'l'

серији, а 84.90/о за сва

atroparvus

долази

на

друго место, али са далеко мањим процентима: 19.7% за сва ме
ста у I серији, а 11.90/о за сва места у II серији скупљања. И нај
зад, варијетег typicus који достюке свега 3.4% у I серији а
2.80/о у II серији скупљања, за сва места скупа, и који није свуда
ни

1
)

налажен;

-

у односима три горња варијетета према мес·гима скупља

ња наилазимо на врло велике варијације, које се не могу обја
снити ако
вима

се места посматрају

изгледа

да

atroparvus

појединачно

претпоставља

(у

неким

свињце

случаје

шталама,

у

другим пак, потпуно сличним, ово се није могло приметити итд.),

али ако се места групишу, Панчевачки Рит узет као целина био
је углавном подручје messeae-a, док су места изван Рита, дуж

р
н;

Варијетети

његове

северне

ивице,
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показивала

повеhани

atroparvus-a,

број

тим веhи уколико се ишло северније, и у Баранди, крајњој тачки

%,

проучаваног терена, проценат atroparvus-a пење се до 39
док
је у Риту износио свега око 10'0/о; typicus је изгледа био свуда
приближно исто распрострањен;
у односу на датуме скупљања (табл. ХХ и

(ј

и

7)

најмногобројнији варијетет

messae

био

XXI

је у

и диагр.

1949,

када

су скупљања започета тек јуна, увек присутан сем крајем окто

бра, са највишим процентима у јуну:

83.3% и августу 80.1 %, и

просеком од 80.60/о за сна скупљања; у 1950 јавља се исто тако
увек до половине октобра, најмногобројнији је у септембру:

НОО/о и јуну: 88.6 % , а просечна вредност за сва скупљања износи
Вl.30/о;

у

два

други по бројности:
последња

јавља се у

atroparvus,

скупљања;

најмногобројнији

је

1949
у

увек сем

септембру:

29.8°/а, а средња вредност за сва скупљања је 18.6%; у 1950 при
сутан је увек почевши од другог скупљања и при последњим
остаје као једини варијетет; највиши проценти су забележени

у октобру: 48%, па у априлу, 30.1'0/о и најзад у септембру: 16.8%,
док летњи месеци мај-август показују једну средњу вредност од

1~1.5%, средња вредност за сва скупљања је 15.2°/о;

-

варијетет

typicus

октобру ишчезава.

не јавља се при свим скупљањима, а у

Средња вредност за сва скупљања је скоро

иста за обе године: 3.2 % и 3.1 % ; у 1950 најчешhи је у октобру
са изузетно високим процентом 17.6 % ; затим у септембру са 70/о,
и најзад у априлу са 4.6 %;

-

atroparvus

(обеју година) и

typicus

(само

1950),

нарочито многобројни крајем периоде скупљања;

били су

почетком пе

риоде показују у 1950 исто тако повеhани број јединки те би до
некле били, нарочито atroparvus, тип јесењег и пролеhног ко
марца, ако узрок њихове малобројности током лета не лежи
у виталности, и дакле далеко јачој моhи множења messeae-a, који
би их тада својом масом маскирао;
АТИПИЧНЕ

ЈЕДИНКЕ

НАЂЕНИХ

ВАРИЈЕТЕТА

проценти атипичних јединки варирају врло јако према
местима и датумима скупљања, и према досадашњим опажањима

не налазе се са њима ни у каквом ближем, одређенијем односу;

-

у односу на типичне јединке, проценти атипичних за обе

~·одине износили су код messeae-a 12.1°/о, код atroparvus-a 80/о, и
код typicus-a 9.1 %, те се може реhи да је углавном око 100/о је
динки свих трију

варијетета

дало

атипична

ВАРИЈАБИЛНОСТ НАЂЕНИХ ВАРИЈЕТЕТА

легла;

А. maculipennis

од трију нађених варијетета, најчешhе и најобимније ва
ријације у ~шрактерима јаја показује
1{

messeae-a

могу се сврстати најпре у

3

messeae;

легла типичног

категорије: потпуно ти-

'
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пична, просечно типична и са разним варијацијама; друга кате

горија

просечно

типичних,

најмногобројниј а,

са

око

90 % ле

гала, може се даље према општој колорацији јаја поделити у

4

поткатегорије: легла са нормалном, тамном, свет.лом и сребрна
стом колорацијом, а свака од њих према шарама хориона у веhи

број група, као што је изложено у таблици

XXII,

заједно са бро

јем и процентом легала сваке групе;

-

легла атипичног

messeae

могу се исто тако сврстати у

5

категорија, а ове у разне групе, као што је означено у таблици

XXIII;
-

скупа узевши, од свега проучених 4390 легала, 14,7<Ј/о била
су атипична, а од осталих, 40' 0 /о показивала су мања и веhа отету
пања од нормалног типа тако да је свега 45' 0 /(}--480/о одговарало
потпуно

леглу,

типу

messeae;

јаја варијетета
показују

разноликост

у

легала. Она се

messeae,

дакле

врло

карактерима,

било разних легала, било у истом

велику
нарочито

шароликост,
испољену

врло

код

велику

атипичних

најчешhе у шарама хориона али и у броју

cpehe

ребара, који не одговара увек величини пловка у односу на ве

личину јаја (на пр. мали пловци са великим бројем ребара), или
није исти у свих јаја истог. легла, или и у истог јајета са обе
стране. Чак и у изгледу површине пловка и броја ребара запа
жене су комбинације глатких пловака са великим бројем ре
бара, слабо и јако набораних са истим број ем или и са мање
ребара итд., тако да се поставља питање реалне вредности ових
последњих карактера.

ВАРИЈАБИЛНОСТ

ВАРИЈЕТЕТА at1·opaтvus

варијетет atroparvus показује далеко мање и слабије ва
у карактерима јаја од messeae-a; од свега 782 легла,
860/о показивала су ја сне карактере atroparvus-a, 11 О/о отступало
ријације

је вишемање од нормалног типа, а само 2.9 % било је сврстано
као

атипична;

-

легла са јајима која су отступала од нормалног типа по

казивала су сличне варијације као код

таблици

XXII,

ВАРИЈАБИЛНОСТ ВАРИЈЕТЕТА

-

messeae-a,

побројане у

док су варијације атипичних изложене у тексту;

варијетет

typicus

typicus

показује још далеко веhу хомогеност код

јаја истог легла од atroparvus-a; од свега 162 легла, 80.9% при
падало је у потпуности типу typicus, 7.40/о показивало је мала
извесна отступања изложена у табл. XXII, а 11.7% било је ати
пичних, али само утолико што су јаја између попречних пруга
показивала извесне шаре, те су се прибли:ж:авала варитету озна
чаваном као subalpinus;

Варијетети

Anopheles

шaculipennis

Meig.
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узроци велике варијабилности варијетета А. maculipenлis, нарочито јако испољене код messeae-a сигурно су многостру1<и; велика легла

messeae-a

са јајима сличним

atroparvus-y

гово

рила би у прилог претпоставци да се ова два варијетета укр1лтају, што би захтевало да се потврди експериментом. Али ве

.нике варијације у
стабилношhу типа

messeae-a
messeae у

могле би се можда објаснити и не
погледу на скуп карактера везаних

за јаја, о чему је детаљније говорено у тексту.

НЕОДРЕЂЕНА

а свега

ЛЕГЛА

неодређена легла била су углавном малобројна, 3.1 % у 1949
0.4% у 1950 од укупног броја легала сва три варијетета;

јављала су се нарочито спролеhа и сјесени, особито ујесен

када су достигли процент од

1949,
21.2% за цео сеп'I'ембар, и око 370/о

за октобар;

-

као једна од најинтересантнијих група, ова легла би за

хтевала детаљнија проучавања јер често поједина показују то
;пику шароликост, да би се свако јаје могло узети као претстав
ник неког познатог или и новог варијетета.
Рукопис је примљен

15

маја

1951

год.

Resume
CONTRIВUTION А L'ETUDE DES V ARIETES D' ANOPHELES
MACULIPENNIS MEIG. DANS LES ENVIRONS DE BELGRADE:
MARECAGE DE PANTCHEVO - PANCEVACЋI RIT

Р.

Voukassovitch,

А.

par
Martinovitch et

М.

Popovitch

L'etude des varietes d' А. Macuiipennis dans les environs de
Belgrade а deja ete entreprise par plusieurs malariologistes de notre
pays, mais peu des resultats oЬtenus ont ete puЬlies jusqu'a рге
неnt. Seul, le Dr. D. Hloupek (1945), d'apres l'examen de 165 pontes
1Је femelles capturees en 1944 dans la region ол Banat, а demontгe
Ја presence des varietes messeae et at1·opaтvus et dit que certains
autres oeufs ressemЫaient а ceux de la vaгiete typicus.
Les recherches que nous avons faites suг les vaгietes d' А.
macuiipennis, ont ete limitees au Marecage de Pantchevo (Panceyacki Rit) et ses alentours, dans les enviгons immediats de Belgгade
(fig. 1).

Le Marecage de Pantchevo est forme par un complexe de teгd'une surface de 32.000 На, plus ou moins inondaЫes, situes
<1апs une boucle du Danube. Jus,qru!en 1935, pendant les cгues

1·1:йns
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printanieres, de plus ou moins grandes parties de ces terrains etaient
inondees des semaines durant, puis l'eau en se retirant laissait derriere elle des marais permanents. D'importants travaux effectues
depuis cette epoque, notamment la construction d'une digue empecl1ant les inondations saisonnieres ont permis d'apporter de grandes
ameliorations au regime des eaux, mais pourtant, avec son reseau
de canaux, ses marais plus ou moins permanents communiquant
avec les eaux souterraines affleurant а la surface du sol, avec les
parties des terres situees en bordure de la digue et toujours inondaЫes, le Marecage de Pantchevo est un terrain ideal pour les Anopheles et leur etude. La proximite de Belgrade, capitale dont la
population augmente ces dernieres annees а un rythme accelere,
rend cette etude encore plus importante а cause du paludisme.
Les etudes des varietes d' А. macuLipennis ont ete poursuivies
en 1949 et 1950. Dans des endroits determines, а intervalles reguliers d'une ou deux semaines, sauf si exceptionnellement le mauvais
temps et, par suite, les routes impraticaЫes ne les rendaient impossiЫes, les captures de.s femelles ont ete faites. Elles etaient prises
risolement dans des tube.s а essai (16 cm. de longueur et 15 mm.
de diametre), garnis d'une bande de papier filtre, repliee au fond
et humectee d'eau, et bouches par du coton non hydropl1ile. Les
femelles ainsi capturees ont ete gardees au laboratoire, а la temperature ordinaire, et tous les matins les femelles ayant pondu et
celles mortes sans ponte ont ete inscrites, puis les pontes examinees
pour determiner la variete а laquelle elles appartenaient. Un grand
nombre de femelles а ete disseque pour etudier l'etat des ovaires,
ainsi que la formation du tissu adipeux vers la fin de la periode de
la vie active. C'est de cette. fa<;on qu'il а ete fait en tout deux grandes
series de captures et un nombre assez important de captures hors
serie. 1)
La I serie de captures а ete faite en 1949-1950, dans 13 endroits differents, dont six, formant le premier groupe, se trouvent
dans le Marecage de Pantchevo meme, et les sept autres, formant
le deuxieme groupe, en bordure nord-- est de се dernier (villages de
Baranda, Opovo, Glogonj, Sefkerin et Jabuka). Chaque gгoupe а
eie visite alternativement chaque semaine, de telle soгte que dans
un meme endroit les captшes ont ete effectuees tous les 14 jouгs.
En 1949, les captшes ont ete poursuivies du 8 juin au 25 осtоЬге,
pour еtге reprises en 1950 du 8 maгs au 7 juin, се qui fait que tout
le cycle du developpement d' AnopheLes macuLipennis а ete engloЬe.
La II serie de captuгes а ete faite en 1950, dans 11 endгoits diffeгents, appartenant tous uniquement au Магесаgе de Pantchevo,
du 8 mars au 25 octobre, d'abord avec un inteгvalle de deux
1
)
Nous remeгcions vivement М. le Dr. Constentin Toшnanoff, qui еп
1949, loгs de sa mission de coordination des etudes sш· l'anophelisme, nous а
communique s-es methodes de tгavail, son systeme d'enгegistгement, qui nous
а ete tгes precieux dans nos гecherches.
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semaines pour chaque endroit, ensuite regulierement chaque
semaine.
А part ces deux series, en 1950 nous avons fait des captures
lюrs serie, dont un groupe dans le Marecage de Pantchevo meme
et un autre, en dehors, dans les villages deja mentionnes.
Се sont, le plus souvent, les etaЫes n'abritant que des vaches
ou des vaches et des chevaux ensemЫe, puis les porcheries, les
ecuries ou les porulaillers (un seul cas), une ou deux chevreries,
qui nous ont servi de lieux de captures. Le nombre des femelles
prises chaque fois etait ordinairement d'une cinquantaine environ,
sauf au debut et vers la fin de la saison, quand la rarete de la population d'Anopheles ne le permettait pas.
De l'etude faite nous pourrions donner les resultats ci-dessous
et en tirer les conclusions suivantes:

Resultats generaux:
- au cours des captures faites en 1949 et 1950, en tout 19.283
femelles d' А. maculipennis et 3 d' А. hyrcanus ont ete capturees,
exaшinees et en partie classees dans les differentes varietes d'apres
les oeufs pondus. Les resultats globaux sont donnes dans les tаЫ. I
а IV et sur le diagr. 1. Pour chaque categorie de femelles est
donne le nombre (ligne superieure) des femelles у appartenant et
leur pourcentage (ligne inferieure) calcule d'apres le total des femelles prises. ,
Rapport numerique entre les femelles ayant pondu et Ies femeПes
mortes sans pontes. Valeur de la methode appliquee: captures
isolees et conservation des femelles dans des tubes а essai jusqu'a
lu ponte, pour la determination des varietes.
- d'apres les lieux de captures, les pourcentages des femelles
ayant pondu et de celles n'ayant pas pondu ont beaucoup varie, aussi
Ьien dans la I que dans la II serie de captures (tаЫ. V et VI): pour
celles ayant pondu, ils etaient de 27.4°/о а 49.20/о (environ 40i1/o en
moyenne), et pour les femelles n'ayant pas pondu de 50.80/о а 72.60/о
(en moyenne 600/о), ces dernieres etant donc toujoш;s plus nombгeuses. En 1949, les etaЫes sombres, petites et humides, puis les
porcheries, ont fourni 1.1:1 plus grand nombre de femelles pondeuses
que les autres endroits; mais en 1950, cette constatation n'a pu
etre faite;
- d'apres les dates des captures (tаЫ. VII et VIII et diagr. 2),
11ous constatons les memes grandes variatioпs, mais, en mеше temps,
nous voyoпs aussi uп rapport net entre ces deux categories de
Jeшelles d'apres la saisoп, се qui permet de distiпguer chez les
femelles ауапt pondu: uпе periode а nombre de femelles tres eleve,
au cours du printemps et de l'ete; une periode de rapide dimi11utio11 du nombre de femelles, qui est apparue vers la mi-septembre
en 1949 et а la fin de се meme mois en 1950, soit, approximativement, а la meme epoque; une periode de valeurs basses, en octobre
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et novembre. Les pourcentages des femelles pondeuses capturees
ont ete en 1949, pour les trois periodes: 49.50/о; 19.40/о; 1.2010 et en
1950: 44.3'0/о; 20.10/о; 1.з 0 10;
- la saison etant d'une importance decisive pour le nombre
c1es femelles ayant pondu, pour pouvoir estimer plus exactement
la valeur de la methode appliquee dans la determination des varietes, il ne faut prendre en consideration que les captures faites pendant la vie active de l'Anophele, c'est-a-dire de mars а la mi-septembre; le pourcentage des femelles ayant pondu, en comparaison
а celui des femelles sans ponte, augmente alors et atteint 49.5°/о
en 1949 et 44.3% en 1950;
- en 1950, les femelles sans ponte peuvent etre divisees en
4 categories, d'apres l'etat dans lequel elles ont ete capturees
comme celuii dans lequel elles sont mortes: avec oeufs completement formes, avec oeufs et sang dans l'abdomen, seulement avec
sang, avec l'abdomen vide. Leur nombre et leur pourcentage sont
donnes dans le tаЫ. IX et sur le diagr. 4. 11 faut excepter les femelles а l'abdomen vide dans la determination du nombre des
femelles ayant pondu et le pourcentage de ces dernieres s'eleve
alors а 52°/о en 1950. Si nous ecartons egalement les III et II categories de femelles, ,qui n'ont certainement pu realiser dans les eprouvettes les conditions necessaires а la maturation complete des oeufs,
et en nous limitant seulement а la periode de la vie active, en 1950
le pourcentage des femelles ayant pondu, en comparaison aux femelles sans ponte, atteint environ 60 %. Donc, en appli,quant cette
methode de travail, les trois cinquieme des femelles aux oeufs comp1etement formes ont pondu, au laboratoire, isolees dans les eprouvettes;
- au point de vue de la dUiree de la vie (tаЫ. Х et XI), les
femelles des ,quatre categories sont pr~sque egalement soumises
а un complexe de facteurs determinants qui est en liaison etroite
avec la temperature: avec la hausse de cette derniere, la duree de
la vie diminue, en general, si Ьien que les pourcentages les plus
eleves des mortes de toutes les categories, pendant la vie active,
sont notes aux memes jours de leur vie pour un meme mois ou
avec des intervalles de un ou deux jours au plus. Au point de vue
de la duree moyenne de la. vie de toutes les femelles observees, се
sont les femelles а l'abdomen vide qui viennent en premiere place
(5 jours ½ environ), puis les femelles aux oeufs completement
formes (4 jours ½ environ), puis ensemЫe les femelles avec oeufs
et sang ou seulement avec sang (3 jours ½ environ), c'est-a-dire
le contraire de се que l'on pourrait supposer puisque се sont chez
les femelles des dernieres categories que nous voyons de grandes
reserves nutritives. II semЫerait que, si le sang suce n~ peut etre
utilise dans le but principal qui est la formation des oeufs, il diminuerait la duree de la vie au lieu de l'augmenter;
- en comparant la duree moyenne de la vie des femelles de
la I categorie avec le moment ou les pondeuses ont depose leurs
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oeшfs - Ј.е maximum etait le troisieme jour- il ressort qu'elles 011t
11ssez lo11gtemps vecu pour pouvoir evacuer tous leurs oeufs. Раг
co11seque11t, le fait que 40 % des femelles capturees 11' 011t pas
po11du au laboratoire, Ьiе11 qu'elles aie11t deja ete, au moins, dans
la der11iere phase de la formatio11 des oeufs, est d' u11e gгande
11:1portance da11s la deter:mi11atio11 des varietes d' А. macuiipen'ms. 011 peut supposer que les diverses varietes reagisse11t de fac;o11s
tliffere11tes а ces 11ouvelles co11ditio11s de vie artificielle, et que peutC:tre elles reste11t dissimulees - dans les cas extremes entierement,
нlnon au moins partielleme11t dans le pource11tage des femelles
mures, mortes ava11t d'avoir po11du. Au lieu de 1' etat гееl des
varietes da11s la nature, nous oЬtenons un aperc;u de leur possiЬilite
cle reaction а ces nouvelles co11ditions de vie;
·
- раг гаррогt aux lieux de captures (tаЫ. ХП) 11ous rencontгons de grandes variations dans le nombre des quatre categories
(Је femelles mortes sans avoir pondu. C'est la I categorie qui etait
partout la plus nombreuse avec un pourcentage de 48.5'0/о pour
tous les lieux de captures; puis la IV categorie avec 36.70/о tandis
que les II et III categories n'ont fourni que les pourcentages de 100/о
et de 4.5' 0 /о. La disproportion du nombre entre les deux dernieres
categories: femelles avec oeufs et sang et seulement avec sang, - et
celles de la I categorie aux oeufs completement formes, ne pourrait
s'expliquer que раг le fait que ces dernieres ont sejourne et se sont
доnс accumulees dans les endroits ou elles s'alimentaient, pendant
Ја periode de maturation de leurs oeufs;
- par rapport aux jours des captures (tаЫ. XIII), comme par
гapport aux lieux des captures, les memes grandes variations appatЋissent dans le nombre des femelles des 4 categories; nous у voyons
cgalement le meme petit nombre caracteristique des femelles des II
et III categories, qui sont encore les plus nombreuses au debut de
la periode de la vie active: mars-avril, et ces mois seraient donc
l'epoque de la nutrition la plus intense de l'espece, durant son cycle
annuel.

- la rapide diminution du nombre des femelles de la I cate1:orie а la fin de la periode active (environ 100/о en tout en octobre),
Ја toujours plus grande accumulation des femelles de la IV cate1~orie а l'abdomen vide (87{)/о environ en octobre), en meme temps
чuе l'apparition, deja en septembre, de plus nombreuses femelles
l1Љernantes а corps adipeux, permettraient de supposer qu'il existe
aнssi chez А. maculipennis dенх types de femelles: les femelles des
1{cnerations estivales qui servent а la reproduction et а la dispersion
{le l'espece au cours de la belle saison, puis les femelles hiЬernan1,es qui apparaissent а peu pres au meme moment en automne-au
1:ours de cette etude generalement en septembre. La nutrition des
pгemieres est la plus active au printemps, reste egale en ete, pour
commencer а faiЫir en automne. Les femelles des generations estivales continuent а s'accumuler dans les memes gites, maJs elles
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sont de moins en moins actives, s'alimentent peu et finissent par
шourir.

FemelLes а I'abdomen distendu
- les femelles а l'abdomen distendu par les gaz ont ete observees aussi Ыеп. en 1949 qu'en 1950, quand elles ont fait l'objet d'une
etude plus approfondie. Elles appartiennent aux quatre differentes
categories de femelles mortes au laboratoire, sans avoir pondu;
- par rapport aux dates des captures, les femelles а l'abdomen
distendu etaient toujours presentes mais en nombre tres variaЫe,
et elles representaient en tout 10.1'0/о de toutes les feшelles mortes
sans po:qte. Par rapport aux mois (tаЫ. IX), il у en avait deja en
шars: 10.5°/о; en avril, pour la premiere fois, puis en septembre, pour
la seconde fois, elles ont atteint le plus fort pourcentage de 17.4°/о,
tandis que dans la periode de mai а aout, il у en avait en moyenne
7.70/о; leur apparition ne peut donc etre mise en rapport avec la
hausse de la temperature, comme on le suppose parfois;
- le plus grand nombre de ces femelles: 49;6 % appartenait а
la I categorie de celles mortes sans ponte, puis а la IV cat.: 29.4%;
puis а la II cat.: 12.1'0/о et enfin а la III cat.: 8.9°/Ј;
- d'apres la duree moyenne de leur vie: 4.3 jюurs, les femelles
а l'abdomen distendu se rangent apres celles des IV et I categories,
et, malgre leur etat anormal, elles ont donc vecu plus longtemps
que les femelles des II et III categories;
- un tres petit nombre de ces femelles, en tout 2.3°/о, а pondu une plus ои moins grande quantite d'oeufs et elles sont mortes
en en ayant un grand nombre dans l'abdoшen;
FemeIIes pondeuses аих oeufs п01·таих (Sous le nom de pontes nous designons le total des oeufs pondus par une feшelle dans
24 heures c'est-a-dire d'un шatin а l'autre, l'examen du materiel
ayant ete fait tous les matins. La шajorite des pontes а du s'effectuer
pendant la nuit et exceptionnellement dans la journee. Les femelles
etant rejetees des qu'elles avaient pondu, le nombre de pontes correspond а celui des femelles);
- toutes les pontes ont d'abord ete classees en pontes aux oeufs
rюrшaux, c'est-a-dire ayant tous les caracteres pour pouvoir etre determines, et en pontes э.uх oeufs anormaux;
- le nombre total des pondeuses observees ayant des oeufs norшaux etait de 2.199 en 1949 et de 5.070 en 1950, soit en tout 7269
femelles;
- en 1949, le plus grand nombre de pontes а ete depose ан
laboratoire le quatrieme jour (en comptant le jour de capture commC>
1е premier), puis le troisieme, le deuxieme et le cinquieme; ensuii:C>,
mais avec un pourcentage blen moindre, les sixieme, septieme, huitieme et le premier jours. Un petit nombre de pontes n'a ete depose que les dixieme et treizieme jours et шеше exceptionnellemeni;
apres 14, 16, 17, 18 et 21 jours;
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- en 1950 (tаЫ. XIV et XV) pour toute la periode active, le
grand nombre de pontes, environ 80.5 %, а ete depose les troisi(•me, deuxieшe et quatrieme jours, par les trois varietes: messeae,
af;roparvus et typicus. Ensuite, suivant les varietes, le quatrieme ou
Је premier jour et, enfin, а nouveau pour toutes les varietes, les sixieme, septieme et huitieme jours, mais avec un petit no'mbre de
pontes. Exceptionnellement une ponte de messeae а ete ,oЬtenue le
лeuvieme et le onzieme jour. Par consequent, toutes les varietes
опt, en general, depose leurs pontes dans les memes intervalles;
- en 1950, les femelles ont pondu plus vite qu'en 1949, le plus
1.ard le onzieme jour. En 1949, il а ete depose journellement une
moyenne de 11 pontes et en 1950, une moyenne de 50, du 11ombre
1.otal des pontes. En comparant la temperatu.re moyenne des diffeгents mois aux pourcentages des pontes suivant les jours, l'influeпce des elevations de la temperatuгe sur l'acceleration de la
<leposition des oeufs ressort clairement, au moins dans la рrешiеге
partie de la periode de la vie active;
- environ 95'0/о des femelles pondeuses ont donne de gгandes
pontes, le plus souvent d'environ 100 oeufs et plus; le гeste des feшelles est ainsi reparti: avec de petites pontes de 7 а 20 oeufs, enviгon 3 %; avec des pontes de 2 oeufs, environ 0.9 %; de 3 oeufs, environ 0.7%, etc.; puis des oeufs pondus isolement, environ О.Зо/о.
I,es dernieres femelles, en mourant, avaient souvent l'abdomen гem
pli d'oeufs - elles peuvent donc, en partie ou completement, retenir
leurs oeufs;
·
- les pontes normales aux oeufs arioгmaux peuvent еtге repaгties dans 3 categories: pontes aux oeufs verdatres, gris fonce ou
cleformes; elles ont atteint 4ю/о, 4·0 /о et 2.80/о du nombre total des
po11tes. Elles etaient le plus souvent presentes da11s la variete messeae;
р1нs
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pondeuses д, pontes anormales
- les pontes a11ormales ont ete, en general, peu nombreuses:
dans la 1 serie de captures 4.3°/о des pontes de toutes les pondeuses
eL dans la II serie de captures 5.9 %. Elles peuvent еtге divisees en
tгois categories: les pontes aux oeufs d'un Ыаnс verdatre, comme
le sont les oeufs murs da11s l'abdome11 de la femelle, ordinairement
gгandes et deposees le troisieme, mais suгtout le quatrieme jou.r;
Ies pontes aux oeufs sombгes, c'est-a-dire plus ou moins gris-brun,
пюindres que les precede11tes, avec un plus grand nombre de petits
gгoupes et d'oeufs isoles; les pontes aux oeufs noiгs, le plus souvent
faЉles ou composees d'eufs isoles. En dehors de ces trois categoгies,
il у а eu des po11tes foгmees d'un mela11ge des oeufs ci-dessus;
- en considerant l'e11semЫe de toutes les pontes anorшales,
le plus fort pouгcentage а ete depose le troisieme jour, comrne les
pontes normales, mais en comparant les autгes jours on pourrait dire
que les pontes anoгmales ont ete deposees principalement avant les
11oгmales;
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les oeufs noirs, par suite de leur forme - ordinairement lШ
peu plus gros et courts que les normaux - , leur presence meme
dans les pontes normales, puis le passage progressif de la coloration
tout а fait noire vers le gris et le brun des oeufs d'une тете porite,
sorit urie mariifestation anormale dans la coloration des oeufs et ils
пе peuvent etre assimiles а la variete melanoon;
Dитее

de Ia peтiode des pontes
- en 1949, les captures ayant commerice le 8 ЈUШ, се n'est gue
la fin de la periode des pontes qui а pu etre observee: les deux dernieres pondeuses, toutes deux de la variete messeae, capturees le
22/XI, ont pondu au laboratoire le 29/XI; des femelles aux oeufs
completement formes ont encore ete trouvees le 22/ХП au cours
des dissections;
- en 1950, les 22 premieres femelles, capturees le 22 fevrier, ne
s'etaient pas ericore nourries; mais les 28 femelles capturees le
8 mars, presentaierit de plus ou moins grandes quantites de sang
dans l'abdomeri et elles ont pondu leurs premiers oeufs du 11 au 17
mars: toutes appartenaient а la variete messeae. Par suite de la secheresse et du tarissement, en premier lieu, des fosses, puis des
mares et de la plupart des canaux, la population des Anopheles а
commence а dimiriuer rapidement а la fin de la periode de la \,ie
active, et les femelles capturees ont donne un tres petit pourceritage
de pondeuses. Les dernieres rares femelles pondeuses ont ete capturees les 18 et 25/Х et le 11/XI - les captures orit ete iriteгrom
pues а cause du tres petit nombre d'individus;
Deteтminations

des varietes
- la determination des varietes а ete priricipalement faite d'
apres les caracteres des oeufs. Des differences tres riettes ont ete remarquees entre les femelles des varietes messeae et atтopa1·vvs,
par exemple daris la grandeur et dans les nuances, mais ces diff6rences n'ont eu de valeur que pour les lieux de captures ou elle::.
ont ete remarquees. La cJ.etermination des varietes d'apres les
6cailles des ailes n'a pas encore ete entreprise;
- d'apres les grandes variations dans la forme et la disposition des dessins du chorion des oeufs, comme dans la forme et la
grandeur de ceux-ci dans une meme ponte, nous avons distingue, dans
chaque variete, des pontes typiques, dont le plus grand nombн'
d'oeufs presentaient suffisamment nettement les caracteres princi-·
paux de la variete, et des pontes non typiques, dont les caracteres
des oeufs n'etaient pas nets, insuffisamment exteriorises, avec е,1е
p1us ou moins grandes variations, mais qui, pris dans leur ensemЫe,
correspondaient pourtant а la variete en question;
Diffeтentes vaтietes

d' А. maculipennis . trouvees et Iеит rapport
- dans tous les lieux et dans toutes les captures trois variet<')s
d'A. macuLipennis ont ete trouvees en tout: А. т. typicus Hacke11
(А. т. maculipennis Meigen); А. т. messeae Falleroni i А. т. а!-
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·1·opa1·vus van Thiel. Les resultats globaux de leur rapport nume1·ique soпt resumes dans le tаЫ. XVII;
- la variete messeae а ete la plus nombreuse et а atteint 79.6°/о
clu nombre total de pondeuses; en deuxieme lieu se place atroparvus
avec 15.70/о, et en troisieme lieu typicus avec seulement 3.2°/Ј. Il
у а eu un peu plus de 10/о de poпtes iпdetermiпees;
- par rapport aux Jieux de captures (tаЫ. XVIII et XIX
et diagr. 4 et 5) la variete messeae а toujours ete presente daпs tous
les lieux et, sauf dans un endroit, elle а toujours ete plus nombreuse
чuе les deux autres varietes reuпies, avec un pourcentage de 74' 0 /о
<±апs la I serie de captures et de 84.9 % dans la secoпde. La variete
atropa1·vus, egalement presente dans tous les lieux de captures, vieпt
eпsuite, avec un pourceпtage de 19.7% dans ]а I sP.rie de captures et
де 11.9°/Ј dans la seconde; enfiп la variete typicus avec un pourcentage de 3.4 % daпs la I serie et de 2.80/о dans la deuxieme, et qui
п'etait pas presente partout;
- dans le rapport des trois varietes ci-dessus avec les lieux
cle captures, nous remarquoпs de tres graпdes variatioпs qui ne
peuvent s'expliquer si ces lieux sont consideres isolement (dans certains cas il semЫait que atroparvus preferait par exemple les porcr1eries aux etaЫes, се qui dans d'autres cas semЫaЫes n'a pu etre
remarque, etc). Mais, si nous groupons les lieux de captures, le
Marecage de Pantchevo pris dans son ensemЫe а ete, en general,
le domaine de messeae, tandis que les lieux situes en dehors du Ма
гесаgе, le long de sa bordure septentrionale, etaient caracterises par
tш plus grand nombre d'atroparvus, de plus en plus grand plнs
on allait vers le nord et, а Baranda, point extreme de la region соn1,гбlее, le pourcentage d'atroparvus atteignait 39'0/о, tandis que dans
Је Marecage il n'atteignait que 10%. Il semЫe que typicus ait ete
,\ peu pres partout egalement reparti;
- par rapport aux dates des captures (tаЫ. ХХ et XXI et diagr.
6 et 7), la plus nombreuse variete messeae а toujours ete presente
еп 1949 (]es captures n'ont commence qu'en juin) sauf а la fin d'octo!)гe, avec le plus grand pourcentage en juin: 83.3'0/о et en aout: 80.1 % ,
нvес une moyenne de 80.6· 0 /о pour toutes les captures; en 1950, la
шеmе variete а ete capturee jusqu'a la mi-octobre, et а ete la plнs
1юmbreuse en septembre: 90% et en juin: 88.6%, soit en moyenne
Вl.3'0/о pour toutes les captures.
La variete atropa?'VUS, deuxieme par le nombre, а toujours ete
{)galement presente en 1949 sauf dans les deux dernieres captures;
clle а ete la plus nombreuse en septembre: 29.80/о, avec une moyenne
cle 18.60/о pour toutes les captures. En 1950, elle а toujours ete presente de la deuxieme aux dernieres captures dans lesquelles elle
est restee la seule variete; elle etait la plus nombгeuse en octobre:
48°/о, puis en avгil: 30.1'0/о et enfin en septembгe: 16.80/Ј, tandis que
pendant les mois d'ete - de mai а aout - sa moyenne etait d'envil'Oll 13.5 % . La moyenne роuг toutes les captuгes а ete: 15,20/о.

366

Р.

Voukassovitch,

А.

Martinovitch et

М.

Popovitch,

La variete typicus n'a pas ete presente dans toutes les captuet а disparu en octobre. La moyenne а ete pour toutes les captures et pour les deux annees, de 3.20/о et 3.1' 0 /о, donc presque la meme.
En 1950, elle а ete la plus nombreuse en octobre, avec exceptionnellement le fort pourcentage de 17 .60/о, puis en septembгe: 70/о et en
avril: 4.60/о;
- les vaгietes atropaтvus, pendant les deux annees, et typicus,
seulement en 1950, ont surtout ete nombreuses а la fin et au debut
de la periode des captuгes. Ces varietes seraient jusqu'a un certain
point, et surtout la premiere, le type du moustique d'automne et de
printemps, si la cause de leur petit nombre ю1 cours de l'ete ne devait, peut-etre, etre imputee а la vitalite, donc au plus fort pouvoir
de multiplication de la variete messeae, dans la masse de laquelle
elles seraient dissimulees.

гes

FemeПes поп

typiques des varietes dcterminees
- les pourcentages des femelles non typi,ques varient tres fortement suivant les lieux et les dates des captures et, d'apres les recЬerches faites jusqu'a present, elles n'ont avec ces deux facteurs
aucun rapport determine;
- par rapport aux femelles typi,ques, le pourcentage des non
typiques, pour les deux annees, а ete de 12.lfJ/o pour la variete messeae, de 80/о pour atroparvus et de 9.1'0/о pour typicus, се qui permettrait de dire, qu'en general, environ 10°/ti des femelles de toutes
les trois especes ont donne des pontes non typiques;

Variabilite des varietes d' А. macuiipennis t1·ouvees
- des trois varietes trouvees, c'est messeae qui presente les
plus frequentes et les plus grandes variations dans les caracteгe1,
des oeufs. Les pontes de messeae typiques peuvent etre, avant tou1,,
rangees dans trois categories: absolument typiques, moyennemen1:
typiques, enfin avec diverses variations. La deuxieme categorie dcs
moyennement typiques, la plus nombreuse, renfermant environ 90°/о
des pontes, peut etre а son tour divisee en 4 sous-categorie1>,
d'apres la co]oration generale des oeufs: pontes а coloration nог-·
male, sombre, claire ou argentee, chacune d'elles se divisant en ш1
grand nombre de groupes, d'apres les dessins du chorion, соmпн•
cela est expose dans le tаЫ. XXII en meme temps que le nombн'
et le pourcentage des pontes de chaque groupe;
- les pontes de messeae non typiques peuvent etre egalemen1
reparties dans 5 categories, divisees ensuite en differents groupes,
comme cela est expose dans le tаЫ. XXIII;
- prises dans leur ensemЫe, des 4390 pontes etudiees, 14.7°/н
etaient non typiques; des autres, 400/о presentaient de plus ou moiш,
grandes deviations du type normal, de fac;on que 45 % а 48 %, l'li
tout, repondaient entierement au type messeae;
- les oeufs de la variete messeae, soit de differentes pon1,t•s,
soit d'une meme ponte, pгesentent donc une tres grande diversii
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de caracteres, surtout remarquaЫe dans les pontes non typiques.
Elle se manifeste le plus souvent dans les dessins du chorion ou dans
1е nombre de cбtes, qui ne correspond pas toujours а la grandeur
<lu flotteur par rapport а celle de l'oeuf (par ех. de petits flotteurs
avec un grand nombre de cбtes) ou qui n'est pas le meme sur tous
les oeufs d'une meme ponte, ou sur les deux cбtes d'un meme oeuf.
Meme dans l'aspect de la suгface du flotteuг et dans le nombre de
c6tes, nous avons observe des comЬinaisons de flotteurs lisses avec un
gгand nombre de cбtes, ou Ьien de flotteurs faiЫement ou foгtement
plisses avec un meme nombгe de cбtes ou, chez ces dernieгs, avec
moins de cбtes etc., а tel point que la question de la valeuг гeelle de
ces dernieгs сагасtегеs se pose.

V ariaЬiiite de la vm·iete atropm·vus
- la vaгiete atroparvus presente de beaucoup moindгes et beaucoup plus faiЫes variations dans les caгacteres des oeufs que la
vaгiete messeae. Sur 782 porites, 86°/о presentaient les caгacteres
typiques d'atroparvus, 11 % deviaient plus ou moins du type noгmal
et seulement 2.9°/о ont ete classees non typiques;
- les pontes aux oeufs qui presentaient des variations semЫaЫes
,а celles de messeae sont enumeгees dans le tаЫ. XXII, tandis que
cel]es а variations non typiques le sont dans le texte;
de la variete typicus
- la variete typicus presente une Ьien plus grande homogeneite
des oeufs d'une meme ponte qu'atroparvus. Sur 162 pontes, 80.9'0/о
appartenaient entierement au type typicus; 7.4'0/о presentaient certaines petites deviations exposees dans le tаЫ. XXII, et 11.7•Ј/о
etaient non typiques, rnais seulernent parce que les oeufs de ces
deгnieres pontes presentaient, entгe les raies transversales, certaiпs
d,essins qui les rapprochaieпt de la variete designee cornme subalpinus;
- les causes de la gгande variaЬilite des varietes d' А. maculipennis, suгtout tres caracteгistiques chez messeae, sont ceгtainement
tres diverses mais les deux principales seraient les suivantes:
1. les gгandes pontes de messeae aux oeufs ressernЫant а ceux
d' at1·opa1·vus et les passages pгogressifs entгe eux, parleгaient еп
faveur de cette supposition que les deux varietes se cгoiseпt entre
elles, се qui devrait etre confiгrne expeгimentalernent; 2. les gгan
des variations observees chez messeae pourraient peut-etre s'expliquer раг l'instabllite du type messeae ан point de vue d'un complexe
de caracteres limites aux oeufs;
VariaЬiLite
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Pontes indeterminees
- les pontes indeterrninees ont ete, en geneгal, peu nornbгeu
ses: 3.11)/о en 1949 et 0.40/о en 1950, du nornbre total des pontes de
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toutes les trois varietes. Elles apparaissaient surtout au pгintemps
et а l'automne, particulierement а l'automne de 1949, quand elles
ont atteint le pourcentage de 21.2°/() роuг tout septembre et d'environ 370/о pour octobre;
- ces pontes, formant l'un des groupes les plus interessants,
necessiteгaient une etude plus detaillee car, tres souvent, ceгtaiнes
д.'entre elles presentent une telle diversite de dessins, que chaque
oeuf pourгait presque еtге considere comme appaгtenant а une
variete connue ou meme а une nouvelle variete.
1
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ДРАГОСЛАВ ШИНЖАР

ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ ЕКТОПАРАЗИТСКЕ ФАУНЕ СМУЂА

(LПCIOPERCA LПCIOPERCA

L.)

СА РИБЊАКА "ЕЧКА"

Приликом својих првих екскурзија на рибњак "Ечка", које
1948 г., у циљу проучавања екто

CDM извршио у марту и јулу

паразитске фауне риба, пала ми је у очи чињеница да су сви
прегледани смуђеви били у великој мери заражени ектопаразит
ском копеподом коју сам тада према Pesti одредио као Ас11Љегеs
Током даљих испитивања извршених у 1948

sandrae Gadd 1901.
и 1949 г., на самом

рибњаку, подвргао сам прегледу велики број

смуђева разних величина и увек конс·rатовао стопроцентну зара

женост

Achtheres-oм.

испи•гивања,

После

првих

детаљнијих

морфоло;шких

а такође и на основу проучене литер:э:гуре увидео

von Nordmann 1832 r. одредио,
percarum.
И ако род Achtheres а посебно врста А. percaгum Nordm.
спада међу најбоље проучене у целој фамилији Lernaeopodida
ипак сматрам да Achtl1.eres-y са рибњака "Ечка" треба посветити
сам да се ради о врсти коју је још
наиме о Achtheгes

извесну пажњу.

Овом мишљењу иде свакако у прилог и чињеница да једине

податке о налажењу ове врсте на територији ФНРЈ имамо у Шо
штариhевом раду "Прилог познавању слатководних корепњака
Хрватске", објављеном 1888 г., а да за територију НР Србије не
мамо

до

сада

никаквих

података.

Сем тога су сви подаци о овој врсти дати на основу проу-

1rавања извршених у ·гзв. слободним водама где се услови за
живот како смуђа као домаhина тако и његових паразита, битно
разликују од услова на типичном шараногојству као што је

рибњак "Ечка".
И приликом испитивања на самом

рибњаку и током

обраде материјала имао сам у виду следеhе:

1.

да

даље

Achtheres

рег

сагum претставља за Србију нову врсту, те да детаљна проуча

вања за систематику важних карактера треба да почивају на
испитивању што веhег броја егземплара; 2. да је потребно дати
што више података о односима између домаhина и паразита тј.
висину заражености код смуђева разних величина;
Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље

однос

му-
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жјака и женки паразита према појединим данима и месецима
улова и сл.

Због овога сам и на терену и приликом проучавања сакупље
нога материјала поступао на следећи начин:

На самом терену сам пре

прегледа

свакога

смуђа

најпре

мерио дужину рибе а затим отварајуhи чељуст животиње бројао
паразите на непцима и језику. Потом сам дижуhи редом оба шкр
жна поклопца

вршио

бројање

рачиhа

на

унутрашњој

страни

оперкула и на шкржним луцима. Обзиром да смуђ спада међу
најосетљивије рибе наших вода,

само

са

оних

риба

које

скидање паразита вршио сам
приликом прегледа нису показивале

знаке велике клонулости. Такође сам након

рибе

сваке прегледане
бележио распоред паразита на појединим деловима усне

и шкржне

дупље.

Скинуте паразите са сваког смуђа стављао сам посебно у по

један флакон са водом, па их још истог дана ::живе посматрао под
микроскопом на увеhањима од

конзервирао сам у
При даљој

4%

30-270

Х. Прегледане примерке

формалину.

·

обради материјала обратио сам посебну пажњу

на бројни однос мужјака и женки

Achtheres-a

према појединим

месецима улова, као и на величину појединих примерака. Такође
сам увек бројао женке са пуним јајним кесама, делимично пра
зним, празним, као и без једне или обе јајне кесе. Остала мор

фолошка испитивања вршио сам са трајних препарата.
Цртеже сам радио помоhу Абеовог апарата.
Пре но што цређемо на описивање појединих за систематику

врсте одлучујуhих карактера Achtheres-a са рибњака "Ечка",
потребно је дати неколико напомена о употребљеним терминима.
Називе за поједине делове тела

радова

Geyer-a

Под

и

Achtheres-a

усвојио сам из

Zandt-a.

главом животиње подразумевам

6

главених

спојених са првим торакалним сегментом (дакле

сегмената

cephalothorax).

Труп животиње претстављен је потпуно сраслим сегментима од

другог

торакалног до аналног абдоминалног.

Труп према томе

одговара термину

екстремитета

"Hinterkorper" Zandt-a. Шест пари
обележавам редом I антене, II антене,

главних

чији ба

зални део означавам као базиподит, а спољну односно унутра

шњу грану називам егзо односно ендоподит. За1'им, mandiЬulae,

I maxillae, II maxillae, које
maxillipedi. За последњи

и

називам и нашим термином ручице,
абдоминални сегмент :женке употре

бљавам термин постабдомен према

Geyer-y.

Сва морфолошка испитивања вршио сам на тај начин, што

сам из прикупљене збирке одвојио три групе по

30 женки. -У

првој групи били су паразити сакупљени са смуђева величине
од 13-20 см., друга група потиче са смуђева величине од 20--

40

см. а треhа од риба преко

40

см. дужине.
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Облик тела како мужјака тако и женки Achtheres-a са риб
њака "Ечка" одговара у потпуности опису које је дао још von

Nordmann 1832

г.

Величина :женки варира у релативно уским границама од
1,9-2,5 мм рачунајуhи од врха цефалоторакса до врха постабдо
мен·а. Величина мужјака варира у границама од 1,3-1,8 мм.
Грађа трочланих првих антена одговара углавном описима
других

аутора

сем

што

се

постепено

сужавање

ових

екстреми

тета код веhине примерака не мож:е констатовати. Дистални
чланак је тупо завршен и носи код женки обично пет чекињастих
израштаја од којих је један знатно дужи од осталих. Код малог
броја примерака број чекињастих израштаја износи 4. При бази
другог и треhег чланка констатује се постојање малог израштаја,
који је Месјачев сматрао својевремено за ва:ж:ан систематски ка
рактер "нове врсте" Achtheres siЬirica, а Маркевич накнадно по
казао да су типични за Nordmann-oвy врсту Acl1.theres percarum.
Међутим, овај по Маркевичу и Месјачеву трнолики израштај
(Dornfortsatz) није код наших паразита типичног трнастог из
гледа, веh је заобљен, те би му више одговарао термин папи
ларни израштај. Код првих антена мужјака такође се може кон
статовати при бази дисталног и средњег чланка по један папи
.ларни израштај (сл.

и

1

7),

док диста.лни чланак носи само

2-3

чекињаста израштаја подједнаких дужина.

Грађа масивних других антена такође се у принципу слюке
са ранијим описима (сл.

2, 3

и

8). _У

детаљима се друге антене

~{енки доста разликују од изванредно прецизно датих описа и

цртежа Маркевича и

'f

Geyer-a.

аутора три трнаста наставка уз

'

Achtheres-a

l,

Ендоподит носи по подацима оба

2-3

мања израштаја. Ендоподит

са "Ечке" наоружан је на свом дисталном крају. са

два снажна израштаја у облику куке од којих једна по величини

з

не заостаје за великом куком на дисталном чланку егзоподита.

'Греhи тр:аолики израштај налази се нешто латерално и има ти
'а

.).
)Д

пичан изглед. Два до четири зуболика израштаја прелазе у ситно
назубљену папилу коју је описао и Geyer. Егзоподит носи на
свом дисталном чланку снажну куку, која је сразмерно веhа од

1е

оне која је претстављена на цртежима Маркевича и

[Х

остала трнолика наставка на егзоподиту веома су малена и често

а

се једва могу

а

1,ође не одговара у потпуности облику датом на цртежима поме

Три

Облик дисталног чланка егзоподита 'Га-

te,

нутих

\е,

женог трапезоида и сличан је облику одговарајуhег чланка на

,е-

то
-у

:не

)-

аутора.

уочити.

Geyer-a.

Дистални

чланак има

наиме

облик

егзоподиту мужјака. Грађа других

антена мужјака

/\ругим

у

антенама

женке

и

одговара

потпуности

доста изду
слична

описима

је

оста

ю1х аутора. Мандибуле како мужјака тако и женке такође одго
варају у потпуности ранијим описима.

Код првих максила женке констатују се четири чекињаста
4). Базални део тих израштаја проширује се у

11•3раштаја (сл.

ЩЈаhи или дужи конус. Грађа

и распоред ових израштаја од-

~,---------------------------------------=
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говара опису који је дао Месјачев за врсту

У новембру

1949

г. нашао сам, међутим, код

23

Achtheres

siЬirica.

женке уместо ба

залног чекињастог израштаја једну папилу (сл.

5).

Касније сам

тај папиларни израштај констатовао још код извесног броја
женки. Грађа првих мак сила мужјака идентична је са описима
других аутора.

Друге максиле женки Achtheres-a са "Ечке" имају типичну
грађу, карактеристичну за све претставнике фамилије Lerna-

eopodida.
Код
дужини

Achtheres-a
других

са "Ечке" приметио сам велико варирање у

максила.

нашао у литератури,

те

Ову

лако

уочљиву

чињеницу

нисам

сам испрва веровао да се приликом од

вајања паразита од тела домаhина могло догодити да се ру
чице чвршhе припијених паразита издуже. Зато сам пре одва
јања паразита најпре иглом одвајао пијавку, али се јака вари
јабилност у дужини других максила женки могла и надаље кон
статовати.
шкржних

По правилу су егземплари

са

унутрашњих

па чак и

имали

страна

краће
друге максиле од паразита са шкржних лукова. Код првих је
дужина ових екстремитета била једва нешто веhа од дужине
главе док је код других однос дужина ручица и главе био обично

1,6 : 1

поклопаца, са неп аца и језика

много

1,8 : 1.

Друге максиле мужјака су снажни кратки: екстремитети сра

сли: дуж медијалне линије. Гра'ђа ових екстремитета готово је
идентична са грађом екстремитета
које описује

Geyer

Achtheres-a

са Блатног језера,

сем што је кука сразмерно веhа но ш·го прет

стављају цртежи: поменутог аутора.

Максилипеди

женки

Achtheres-a

са

"Ечке"

(сл.

6)

одгова

рају по своме облику у потпуности: прецизном опису који: за ове

е1{стремитете даје Маркевич, док су максилипеди мужјака
(сл. 10) релативно масивнији (здепастији:) нарочито у свом ди
сталном

делу

1\/Iаркевичу и

од

детаљно

описаних

истоимених

екстремитета

по

Geyer-y.

Троуглас1'и постабдомен женки носи на боковима две кру
школике евагинације •rелесног зида, које се завршавају малим
купастим израштајима. Gadd је овај детаљ, који нису описали
ни Nordmann ни Claнs, сматрао одлучујуЬим карактером "нове

врсте"

Achtheres sandrae.

Он је ове израштаје на постабдомену

сматрао рудиментарним екстремитетима, па је чак констатовао и

сегментални: карактер тих еваги:нација. У свом опису Achtheres-a
са Блатног језера Geyer није могао утврдити постојање ма какве
сегментираности ових израштаја. Испитивања на Acl1.theres-y са

,,Ечке" иду у ·потпуности у прилог Gеуеr-овим констатацијама.
За врсту

Achtheres

percarнm

Nordmann 1832

наведени су као

домаћини поред смуђа (Lнcioperca lнcioperca) још и гргеч (Perca
flнviatilis) и волшки смуђ (Lнcioperca volgensis). Волшки смуђ се
не јавља у нашим водама али на рибњаку "Ечка" гргеч прет
ставља прилично честу рибу. Међутим на рибњаку "Ечка" из-
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гледа да је Achtheres искључиви паразит смуђа. Током испити
вања на самом рибњаку прегледао сам детаљно 83 гргеча, али ни
код

једнога

Achtheres-a.

се

није

могао

• констатовати

ни

један

примерак

Geyer је
дошао до истих резултата. Обзиром на постојање слободног лар
веног стадијума I<од свих претставника рода Achtheres, парази
'У својим испитивањима на Блатном језеру

тирање Achtheres-a са "Ечке" и Блатног језера искључиво на
смуђу тешко да може да добије неко тачније објашњење.

Према подацима које даје Gadd за своју "нову врсту" Achtheона се поред искључивог паразитирања на смуђу

1·es sandrae,

одликује од старе

von

Nordmann-oвe врсте између осталога по

томе што је знатно веhега пораста.

Просечна величина женки
износи према Gadd-y и Wegeщ~r-y око 3,5 мм. Achtheres са риб
њака "Ечка" је како смо напред навели веома маленог пораста.

Просечна величина женки износи 2,21 мм. а мужјака 1,42 мм.
Сличне величине, ма да ипак нешто веhи, су паразити са Блатног
језера.
Као место паразитирања врсте

Achtheres percarum

наведене

су поред свих делова усне и шкржне дупље и саме шкрге. 'У сво

јим испитивањима на Блатном језеру Geyer никада није налазио
Achtheres-a на самим шкржним ламелама. То се исто констатује
и за Achtheres-a са рибњака "Ечка". Према свим подацима у ли
тератури највеhи примерци нашег паразита нађени су баш на
шкргама.

Приликом прегледа смуђева са рибњака "Ечка" констатовао
сам код готово свих примерака отеклине на појединим шкржним

ламелама. Сем тога су поједине шкржне ламеле биле знатно
блеђе боје но што је ·го случај са шкргама свежих риба. 'У но
вембарским испитивањима 1948 и 1949 г. подвргао сам детаљ
ном прегледу шкрге код 42 примерка смуђа и увек констатовао
присуство ектопаразитске трематоде Ancyrocephalus paradoxum.
Паразитирањем ове трематоде може се објаснити отсуство
Achtheres-a на шкржним ламелама, а самим тим и релативно
мали пораст Achtheres-a са рибњака "Ечка". Ancyrocephalus paradoxum са рибњака "Ечка" морфолошки потпуно одговара опису
датом у Brauer-oвoм кључу за одређивање. Интензитет зараже
ности Ancyrocephalus-oм нисам могао одредити, јер би скидање
1

паразита

са шкржних ламела изазвало

неминовно

смрт

дома-·

а

ћина, што би на рибњаку "Ечка" обзиром на његов привредни
карактер, било непожељно. Међутим, напред поменуте отеклине
на шкргама Пр\=гледаних смуђева јасно указују на масовност

t.

Ancyrocephalus-a

э.
е

,О

и на његово присуство
смуђева са рибњака "Ечка".

код

великог процента

:а

Због саме технике изловљавања, која се примењује на риб

:е

њаку, прегледу су били доступни само смуђеви чија је дужина

г

премашивала

з-

примерке од еса

10

см., тако да сам током испитивања контролисао

1О -

еса 80см. дужине. Стопроцентна за раже-
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ност прегледаних

смуђева указује да је проценат

заражености

Achtheres-oм на рибњаку "Ечка" веома висок.
Висина заражености смуђева са рибњака "Ечка" такође је
врло велика. Број паразита на појединим рибама кретао се од
6-38 рачиhа. Просек заражености износио је за 126 смуђева,
17,4 паразита.
Код смуђева на Блатном језеру

Geyer

је констатовао изве

сну правилност између броја паразита и величине инфицираног

смуђа, те је утврдио да се највеhа висина заражености конс·га
20-30 см.,
па бележи највишу зараженост од 32 паразита за смуђа од 22 см.
тује код смуђева чија величина варира у интервалу од

дужине. Смуђеви преко 30 см. дужине имају према његовим по

сматрањима знатно мањи број паразита док се код примерака од

50 см. дужине
Ach theres-oм.

преко

не може уопште констатовати зараженост

Сличну правилност између броја паразита и величине до
маhина нисам могао утврдити код смуђева са рибњака "Ечка".
Највишу зараженост констатовао сам код риба чија је дужина
износила 26, 43 и 57 см. Прве две рибе биле су заражене са по
34 паразита, док је код највеhег смуђа број паразита износио 38.
Најмања зараженост могла се такође констатовати код смуђева
разних дужина (17,23 и 40 см.) и то по 6 паразита на риби:.
Извесна правилност могла се запазити само у распореду па
разита. Код мањих смуђева (до 30 см. дужине) претежан број
паразита налазио сам на унутрашњој страни шкржних покло
паца и на непцима. Код веhих смуђева највеhи број

паразита

констатован је на шкржним луцима, док код великих риба (преко

50

см. дужине) искључиво место паразитирања

Achtheres-a

прет

стављају шкржни луци.

Приликом прегледа извршених новембра и децембра 1948 г.
и новембра 1949 г. констатовао сам присуство још једне ектопа
разитске врсте на унутрашњој страни шкржних поклопаца и на

непцима великих (преко

50

см.) смуђева. У питању је била врста

IФја иначе претставља најраспрострањенију
ектопаразитску врсту на рибњаку "Ечка". Argulus foliaceus па
разитира иначе на перајима а и осталим деловима тела како
шарана тако и осталих шараноликих риба рибњака "Ечка". Код
смуђа је овај ектопаразит доста чест на леђном перају и то по
правилу само по један Argulus на риби. Током легњих месеци
појава паразитирања Argulus-a у шкржној и усној дупљи смуђа
није могла бити констатована.
Подаци о времену најинтензивнијег размножавања врсте
Acl1theres percarum могу се добити на основу бројних односа из

Argulus foliaceus. L.,

међу мужјака и женки у појединим месецима улова, и још тач

није на основу броја женки са пуним јајним кесама. Н:а основу
таквих података

Geyer

је закључио да се

Achtheres

са Блатног

језера размножава поглавито у летњим месецима. Поменути
аутор констатује да се почевши од септембра месеца број :ж:енки

-·~""-"',-.,~~,--~---~-------------------------------------
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са пуним ЈаЈним кесама осетно смањује, док су у новембру ме
сецу женке по правилу или без јајних кеса, или са празним јај
ним кесама.

На основу
"Ечка", није се
са пуним јајним
Такође се у

прегледа сакупљеног материјала са рибњака
могло ю1шта слично констатовати. Број женки
кесама увек је велики без обзира на време улова.
свим месецима може констатовати присуство му

Lernaeopodida у бројним односима између
Achtheres-a са рибњака "Ечка"
утврдити велики несразмер у корист женки. На преко 600 пре
гледаних женки долази у нашем случају свега 11 мужјака. ·
Још је von Nordmann утврдио присуство перитрихих инфу
зорија на врсти Achtheres percarum. И код веhине доцнијих
аутора наводи се да је Achtheres често густо обрастао перитрихим
инфузоријама. Geyer то исто констатује и за Achtheres са Блат
ног Језера, па уједно одређује и врсту инфузорије (Epistylis
nympharum). Код Achtheres-a са рибњака "Ечке" није се могла
жјака. Као и код свих

мужјака и женки може се и код

утврдити та појава сем у два случаја где сам на цефалотораксу

женки приметио перитриху инфузорију рода Vorticella, док се
због фиксирања врста није могла тачно одредити.
Тако

нисам

могао

установити

Nordm., коју је описивач
ектопаразита Achtheres-a.

ScтaЬicuius

ног

присуство акарине Gamasus
врсте означио као хабитуел

ЗАКЉУЧАК. 1) на смуђу са рибњака "Ечке" утврђене су три
ектопаразита: Achtheres percarum, Ancyrocephalus paradoxum и Argulus foliaceus, од којих врста Achtheres percarum
претставља нову врсту за територију НР Србије;
· 2) Achtheres percarum на рибњаку "Ечка" одликује се ма

врсте

лим порастом и неким детаљима у грађи главених екстремитета,
нарочито

других

3) упркос

антена;

присуства

другог

хабитуелног

домаhина

врсте

Achtheres percarum Nordmann 1832, гргеча (Perca fluviatilis),
Achtheres са рибњака "Ечка" паразитира искључиво на смуђу
(Lucioperca lucioperca); Место паразитирања Achtheres-a са риб
њака "Ечке" је целокупна усна и шкржна дупља
самих шкрга, на којима паразитира Ancyrocephalus

4)

смуђа,

сем

paradoxum;

висина и проценат заражености смуђа на рибњаку "Ечка"

врло је велики;

5) на рибњаку "Ечка" не може се утврдити никаква правил
ност у односу између броја паразита и величине домаhина.
те
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Zusammenfassung
D. SINZAR:

UBER DIE EKTOPARASITEN VON ETSCHKA-ZANDER
Die Untersuchungen, die am Etschka-Teiche durchgefilrt wurden, haben ergeben, dass Zander mit drei ektoparasitische Arten
(Argulus foliaceus, Ancyrocephalus paradoxum und Achtheres percarum) befallen ist.
Filr Serblen ist Ьisher ein Vorkommen des Achtheres percarum
Nordm. 1832 nicht verzeichnet, so dass dessen Auffinden in Etschka
eine filr V. R. Serblen neue Art feststellt.
Der Bau des Achtheres vom Etschka-Zander stimmt in wesentlichen mit ftir diese Art Ьisher gegebenen BeschreЉungen ilberein,
doch weicht der Bau der Kopfgliedmassen in Einzelcheiten von
BeschreЉungen anderer Autoren аЬ.
An ersten Antennen bei W eiЬchen wie bei Mannchen wurde an
der Basis des End- und Mittelgliedes је eine Papille statt der Dornfortsiitze aufgefunden.
An der Spitze des Inn~nastes der zweiten Antennen wurden
zwei starke Klauen nebst einem Dorn beobachtet (АЬЬ. 1, 2, 3).
Die Grosse der Parasiten ist seh1· verschieden. Die Liingen
wurden von der Dorsalseite des Cephalotorax Ьis zur Spitze des
Postabdomens gemessen.
Neunzig WeiЬchen waren durchschnittlich 2,24 mm. lang (von
1,9-2,5 mm.), bei elf Miinnchen betrug die Grosse im Mittel 1,42
(von 1,3-1,8 mm.).
Der Sitz der Parasiten ist die gesammte Mund- und Kiemenhohle mit Ausnahme der Kiemen selЬst. Auf diesen wurde die Trematode Ancyrocephalus paradoxum festgestellt.
Der Prozentsatz der infizierten Fische ist am Etschka -Teiche
sehr hoch und betrug 1 ОО% .
Kleine (von 13-20 cm. lang) mittlere (20-40 cm.) und grosse
(tiber 40 cm.) Fische werden in gleicher Starke von Achtheres
befallen.
·

1
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Bei kleineren Fichen wurden die Schmarotzer meist auf Innenseiten der Kiemendeckel angettrofen, wahrend bei Gross-Zandeгn
<lie Kiemenbogen bevorzugt sind.
Aus Angaben anderer Autoren geht hervor, dass die Hauptvermehrungszed.t des Achtheres in Sommer fallt. Aehnliche Beobach1;ungen konnten in Etschka nicht gemacht werden, denn jeder Fang,
auch in Wintermonaten, enthielt in gгossem Prozentsatz die
WeiЬchen mit fol1en Eiersackcwen.
Nur sehr selten wurden die Parasiten von peritrichen Infusorien
(Vorticella sp.) eingehullt gefunden.
Die dritte ektoparasitische Art, Argulus foliaceus, heftet sich
meist an den Dorsalflossen des Zanders.
Ein Vorkommen des Argulus an den Innenseiten der Kiemendeckel ist in Wintermonaten nicht selten.
Табела

I Tabelle

Зараженост смуђева Achtheres-oм у новембру
1949
Achtheresbefall der Zander iп Noveшber 1949
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ОБЈАШЊЕЊЕ СЛИКА
Сл,

Сл. 1. I Антена.
II Антена. 100 Х. -

1-6. -

Х.
Сл. 4.

100

Екстремитети

женке.

Сл. 2. II Антена. (По Маркевичу). - Сл. 3. - I Максила. 100 Х.
Сл. 5. I Максила. 100 х.
Сл. 6. Максилипед 30 Х.

7-10. - Екстремитети мужјака.
I Антена. 100 Х. - Сл. 8. - II Антена. 100 Х. - Сл. 9. ла. 30 Х. Сл. 10. Максилипед. 50 Х.
Сл.

Сл.

7. -

II

Макси

ERKLAERUNG DER TAFEL
Fig. 1-6. - Gliedшassen des WeiЬchens.
Fig. 1. - I Antenne. Vегgг. 100 Х. - Fig. 2. - II A11ten11e (11ach Maгkewitsch).
- Fig. 3. - II A11tenne. Vегgг. 100 Х. - Fig. 4.
I Maxille. Vегgг. 100 Х. Fig. 5. - I Maxille. Vегgг. 100 Х. - Fig, 6. - Maxilliped. Vегgг. 30 Х.
Fig. 7-10. - Gliedшasse11 des Mannchens.
Fig. 7. - I Antenne. Veгgr. 100 Х . - Fig. 8. - II Antenne. Vегgг. 110 Х . Fig. 9. - II Maxille. Vегgг. 30 Х. - Fig. 10. - Maxilliped. Vегgг, 50 х.
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ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ М:УЗЕЈ А СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, Књига 5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM d'НISTOIRE NATURELLE du PAYS SERBE,
Serie В, Livre 5-6, 1953.

Ing.

ЛАЗАР Б. ПРИБИЋ

РАСПРОСТРАЊЕЊЕ НЕКИХ СИСАРА И ПТИЦА, НАШЕ
ДЛАКАВЕ И ПЕРНАТЕ ДИВЉАЧИ КОЈА СЕ НАЛАЗИ
У НЕПРИ СТУПА ЧНИМ И ДОСАДА НЕУРЕЂЕНИМ
ЛОВИШТИМА НА ПОДРУЧЈУ УЖЕ СРБИЈЕ И КОСМЕТА
По свим пространим шумама Србије, не баш тако давно, било
је> у изобиљу свакојаких дивљих животиња а највише јеленске

и срнеhе дивљачи. Медвед и вук били су права напаст за онда
шња насеља. Јелена и срна било је толико много по мајданпечким
и мирочким планинама, у дуленском и јагодинском Црном Врху

и на Рогату, да су у Текији и Доњем Милановцу отворене касап
нице јеленског и срнеhег меса. Јелена и срна било је и на Старој·
Планини, на планинама Црнокоси, Гочу, Копаонику и Златибору,

вероватно и на Жељину. Дивокоза је било у чопорима по врлет
нијим крајевима Црног Врха у околини Бајине Баште, на Црно

тшси у околини Косјериhа и на Златибору. Дивљих свиња било
јо по свим храстовим шумама на планинским масивима Пореча
и по ондашњој Шумадији, где су налазиле обиље хране у жиру

:заједно са чопорима питомих свиња. Главна налазишта дивљих
свиња била су у Шумадији, на Руднику, Ртњу, Ј. и С. Кучају
Поречу; са храстовим шумама нестало је и дивљих свиња. Било
их је и на Гочу, Жељину и Копаонику, где се и данас налазе,
само у мањем броју.

Као некад Америка због дабровог крзна исто тако је и
т,щашња мала Србија била позната по богатству дивљачи и до
маhим животињама. Србија је тада била један од главних извоз
ника крзна, коже, трофеја дивљачи и меса домаhе стоке. Још
у XV веку, Кристовуљ, византиски писац, наглашава да је Србија
богата дивљим и питомим животињама.
Лисица, ласица, куна, зечева, творова и јазаваца било је то

Јiико у близини насеља, да су претстављали праву напаст за до
маhинства, воhњаке, њиве и ливаде.
,,Маса дивљих зверова и грабљивих птица

-

били су свако

дневна опасност", пишу у другој половини XIX века новине.
Организоване су честе и обавезне хајке ради личне заштите или
ради спречавања штете по воhњацима и њивама и ради очувања

с·гоке. У организовању хајки узимала је учешhа и држава путем
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децембра

1835

године хајку на вукове и

медведе приредила је и организовала војна команда у Неготину.

Вукова је било по целој Србији и по свим планин.ама, а изра
зито снажни примерци медведа уловљени су на Јастрепцу, Руд
нику, у Рипњу и на Кучајским планинама

-

тј. баш у шумама,

где га данас више нема. Риса је било на Сухој и на Старој Пла
нини и на Копаонику.

Колико је и какве дивљачи било у Србији, можемо наслу
16 јула 1898 године.
По том закону било је забрањено ловити без дозволе ову див
тити и из закона о лову који је обнародован

љач: јелена, платана (овај је био унесен из Мађарске у Рогот и
- Гоч, у тзв. ,,кошутњаке"), срну, дивокозу, зеца,

на Добру Воду

фазана, дропљу, ждралове, шљуке, лештарке јаребице; а као
штетну било је пожељно "таманити": медведа, вукове, дивље
свиње, лисице,

јазавце,

дивље мачке,

самуре,

творове,

видре и

куне, орлове, крагује, копце, сове, вране, гавране и чавке. Било

је обавезно убијати их и доносити главе од птица и кожу од
зверади "на виђеније" Кнезу Милошу. За непун месец дана Руд
ничка нахија, послала је: 1 дивљег вепра, 14 курјачких кожа,

10

лисица и

23.410

птичјих глава.

Из статистичких података о извозу кожа у периоду

1869

1861531.694 зечјих крзна, 7.490
лисица и 20.510 крзна од твора.

године види се да је извезено

крзна од куне,

10.438

крзна од

Осим тога, извезено је
одстрел зеца кретао од

45 живих
70-87.000

већи од одстрела

године. Одстрел

1904

мечака. Значи да се просечни
комада, тј. да је био три пута

1904

године био је опет

четири пута већи од одстрела 1908 године.
Број се дивљачи према томе стално смањивао. Дивљачи је
било све мање. Поједине дивљачи је у периоду чак и потпуно
нестало, као на пример јелена који се одржао само у уређеним
ловиштима наnrих посавских шума. Даље, све је у мањем броју
рисова, медведа, видри; у нешто већем броју има куна златица

и белица, дивљих мачака, срна и дивљих свиња. Али ипак див
љачи је мало у односу на површину наших шума и њен могући
капацитет за одгој дивљачи, тако да је то забрињавајуће за даљи
опстанак дивљачи ван уређених ловишта.

Ради даљег проучавања дивљачи у природи, како због односа
дивљачи према шуми, а тако и због утицаја дивљачи на при
вреду, а и ради проучавања очигледног нестајања појединих врста

и варијетета

-

потребно је било на првом месту установити број

дивљачи која се налази слободна у природи, у неуређеним лови
штима, на подручју уже Србије и Космета. Аутономна Покрајина
Војводина је издвојена и изнеће се само табеларни преглед дивм
љачи појединих ловишта ради поређења,

јер

су

ова

ловишта

добро организована и под строгим надзором. У њима се газдуји
по савременим методама узгоја и чувања дивљачи, док је у шу

мама и на шумском земљишту Србије дивљач препуштена сама

себи а често и недисциплинованости ловаца. О томе говори и број
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дивљачи која се налази у неуређеним ловиштима шумских аре

ала на територији Србије, Косова и Метохије.
До ових података дошло се путем расписа дирекцијама шума,
као

и

личним

накнадним

проверавањем

на

шумским

теренима.

У проверавању учествовали су и другови инж:. Ст. Коларевић и
Влад. Живанчевић.

Јасно је да је установљени број дивљачи приближан и ни
како га не треба
·гако и по месту,
пошто је дивљач
због прираштаја
сти у дивљини -

схва'гити као апсолутно тачан, како по броју,
јер је и једно и друго врло динамичан појам,

стално у покрету,

а број је врло варијабилан
животној опасно
било од човека или од зверова.

и изло:жености свакодневној

Подаци су прикупљени према т-ериториј алној

подели шум

СI<-ИХ дирекција и према народним одборима појединих срезова
и важе само за шумске комплексе. Тако на пример, Дирекција
шума Ранковиhево обухвата следеће планинске масиве за које

је дат приближан број дивљачи: Јелица (Народни одбор среза
љубиhко-трнавског),
Рожањ
(НО
среза
љубиhко-трнавског),
Овчар-Каблар-Дебела Гора (НО среза љубиhко-трнавског и
драгачевског), Столови (НО среза жичког), · Гоч-Жељин (НО
среза жичког и трстеничког, Хум (НО среза штавичког), Јастре
бац (НО среза крушевачког) итд. итд.
1
:t
г

ПРЕГЛЕД ПОЈЕДИНИХ ВРСТА

ДИВЉАЧИ

ПО

СРЕЗОВИМА

И ПО ШУМСКИМ КОМПЛЕКСИМА

е

о

НО среза: ВАЉЕВО и МИОНИЦА.

м
у

ra
3,и

с ив:

МАЉЕН.

-

-

Планински

ма

Место и опис места: Од ужичког пута до Суво

бора високе мешови11е

шуме

букве

и

чисте

борове

састојине.

Надморска висина 500-1000 м., без река, а са малим потоцима.
Дивљач и њен приближан број: Срне (15).

,И

НО среза: ВАЉЕВО.
са
и

'Н\

юј
,И-

на

-

-

Планински масив: МАГЛЕШ.

Место и опис места: Од места званог Греда до државне шуме

,,Кукаљ" у шумским културама старим од

1

до

20

година у ко

јима има високе траве. Надморска висина 800-900 м., безводна.
(Пре рата је био ту велики број јаребица, а сада се сваке године
број повећава). Јата од 6 до 15 комада. Дивљач и њен приближан
број: Јаребице

(180).

ш
rта

ује
1у··

НО среза: ВАЉЕВО.

-

Планинск·и масив:

МАГЛЕШ.

Место и опис места: Нарочито у делу испод Мијатоваче где има
доста високих шупљина у кречњаку. Надморска висина 800-

l1\Ш

!ЈОО м. Борове културе од

ро.\

ЈЈриближан број: Лисице

20-30 година.
(35-38).

Безводна. Дивљач и њен
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НО среза: ВАЉЕВО и МИОНИЦА. Планински ма
с ив: Од Сувобора до Медведника. На пролазу се виђају 1-2
вука и то врло ретко. Дивљач и њен приближан број: Вук (5-7).
НЗ: Изван шуме зими понекад

7

се

ретко

виђају

групе

до

вукова.

НО среза: ВАЉЕВО (Покуhа).
ПОВЛЕН.

-

П л ан ин с ки

-

Место и опис места: ,,Врела".

-

са густим подмлатком. Надморска висина

њен приближан број: Срна

1000

-

м.

Дивљач и

(4-6).

НО среза: ВАЉЕВО (Брешhе).
ИСТОЧНИ ДЕО МАЉЕНА.

м а с ив:

Стара букова шума

-

Пл ан ин ск и

-

ма с ив:

Место и опис места: ,,Слап", стара

букова шума у уском делу тока реке Моноштрице.
њен приближан број: Срна (5).

Дивљач и

-

НО среза: ЛОЗНИЦА (Горња Барања). П лан ин с ки
ма с ив: ИСТ. БОРАЊА. Место и опис места: ,,Јелица", ви
сока букова шума са примесом јеле; терен миран. Надморска
висина 400-700 м. Дивљач и њен приближан број: Срна (5).
НО среза: ЛОЗНИЦА (Зајача). Пл ан ин ск и ма с ив :
- Место и опис места: Конак-Ђурина Водица, висока

ГУЧЕВО.

шума храста и букве. Надморска висина
и њен приближан број: Срна

500-700

м.

-

Дивљач

(5-8).

НО среза: ЛОЗНИЦА (Тршиh). Пл ан ин ск и ма с ив :
- Место и опис места: Перине-Цариград, висока ме

ТРОДОША.

шовита шума храста и бреста са местимичним четинарима.

Надморска висина
Срна

300-600

м.

-

-

Дивљач и њен приближан број:

(10).

НО среза: БОГАТИЋ (Петковица). Планински ма
с ив : ЦЕР. Место и опис места: Бељик-Грабовац. Висока бу
кова шума са делом шикаром и шумом. Надморска висина 300500 м. - Дивљач и њен приближан број: Срна (2-4).
НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, ПОЖЕШКИ (душковци,
Г. Ражана, Бачевци, Д. Ражана, Букови). Пл а
н ин ск и ма с ив : МАЉЕН, БУКОВИ. Место и опис места:
Косјериh,

Ш. У. Дивчибаре. Мешовита шума са пуно голети, ливада и па

шњака. Надморска висина
:ж:ан број: Срна (25).
НО

среза:

нин ск и

1100

м.

Дивљач и њен прибли

-

КРУПАЊ-БРШТИЦЕ

ма с ив:

ИСТ.

БОРАЊА.

ПЛАНИНА.

-

Место

Ш. У. Крупањ. Старе проређене букове шуме.

приближан број: Срна
НО

среза:

ЉИГ

РАЈАЦ-СУВОБОР.

мешовита шума.

-

-

-

и

-

П ла

опис места:

Дивљач и њен

(20).
(Прњавор). Планински масив:
Место и опис места: Боговађа, изданачн:а

Дивљач и њен приближан број: Срна

(2-:3).
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НО среза: КУЧЕВО-БРОДИЦА. :-- П ла нин ск и ма с ив :
СЕВ. КУЧАЈ. Место и опис места: Бабино Машило. Букова

- Надморска висина
приближан број: Срна (5-8).
састојина, мирна.

НО среза: КУЧЕВО-ЖЕЛЕЗНИК.

600

--

м.

Дивљач и њен

П л ан ин ск и

-

м а

-

с ив : СРЕДЊИ КУЧАЈ. Место и опис мест.а: Тилва Урош,
букова састојина са подмлатком. Надморска висина 650 м. -Лив,
љач и њен прибли:жан број: Срна (8-11).

НО среза: КУЧЕВО - ДЕБЕЛИ ЛУГ. Пл ан ин ск и ма
с ив : СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис места: Кулма Хаџија.
Стара букова састојина са примесом осталих ли;шhара и са чисти
нама обраслим травом. Дивљач и њен приближан број: Срна

(2-3).
НО среза: КУЧЕВО - ДЕБЕЛИ ЛУГ. П лан ин с ки ма
с ив : СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис места: Мала Равна
Река. Букова састојин.а са примесом других лишhара. Див-

Ј.

љач и њен приближ:ан број: Срна

НО
а

среза:

КУЧЕВО

-

(2-3).

ДЕБЕЛИ ЛУГ.

П ла нин с ки

-

ма с ив: СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис места: Грабова
Река. Букова и грабова шума са слабом ливадском травом на чи
стинама. Дивљач и њен приближан број: Срна (2-4).

q

НО среза: КУЧЕВО-ДЕБЕЛИ ЛУГ.

ј:

П лан ин с к и ма

-

-

с ив : СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис места: Кулма Орба.
Ретка грабова и храстова шума доста обрасла травом. Див
љач и њен приближан број: Срна

(1-2).

l -

НО среза: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ-ГОЛУБАЦ. П л ан ин ск и ма с ив: СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис места: Во

y-

јина Чука. Густа букова шума.
Срна

НО

среза:

~и,

ма с ив

а

густа шума.

га:

rarи-

а

:та:

-

Дивљач и њен приближан број:

(5-7).

-

-

ПЕТРОВАЦ-ВИТОВНИЦА.

ФИК.

:

Место и опис места:

-

Пл ан ин ск и

Штрбоње.

Мешовита

Дивљач и њен приближан број: Срна

(1-2).

-

НО среза: ВАЉЕВО (цео срез и у свим шумама).

и

опис

шуме.

места:

Шикаре-близина

пољопривредних

Дивљач и њен приближан број: Зец

-

-

ьен

опис места: Шик.аре близина пољ. култура и шуме.
љач и њен приближан број: Зец (2000).

rв:

ек и

НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, ПОЖЕГА.
чн.а

-3).

Шикаре

-

близина пољ. култура и

ближан број: Зец
Гласник

шуме. -

подручје шумске управе.

(1000).

Природњачког

музеја

српске

земље

и

(2000).

НО среза: ЛОЗНИЦА, ШАБАЦ, БОГАТИЋ, УБ.
н ин ск и ма с ив: цело подручје шумске управе. -

ма с ив:

Место

в:ултура

-

Пла
Место и

-

Див

Пл ан ин

-

Место и опис места:
Дивљач и њен при

-------------------~--------------
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НО среза: КРУПАЊ (цео срез).
цело подручје шумске управе.

-

-

Планински масив:

Место и опис меС'rа: Шикаре

близина пољопр. култура и шуме.
број: Зец (2000).

-

-

Дивљач и њен приближан

НО среза: ЉИГ (цео срез). Пл ан ин ск и ма с ив : цело
подручје шумске управе. Место и опис места: Шикаре бли
зина пољопр. култура и шуме. Дивљач и њен приближан број:
Зец (1500).

НО среза: КУЧЕВО (Звишки).
ни нск и

ма с ив

:

-

МАЈДАН ПЕК.

цело подручје шумске управе.

-

-

опис места: Шикаре близина пољ. култура и шуме.
и њен приближан број: Зец (50).

П ла

-

Место и

-

Дивљач

НО среза: В. ГРАДИШТЕ-ГОЛУБАЦ. П лан ин с ки
ма с ив: подручје Ш. У. Голубац. Место и опис места: Ши
каре и ретка висока шума. Дивљач и њен приближан број:
Зец (560).
НО среза: В. ГРАДИlUТЕ (цео срез). Планински ма
с ив : подручје Ш. У. В. Градиште. Дивљач и њен приближан
број: Зец

(700).

НО среза: ПЕТРОВАЦ на МЛАВИ -,РАДЕВО. Пл ан ин
ск и ма с ив: цело подручје Ш. У. Место и опис места: Ши
каре и висока шума.

-

Дивљач и њен приближан број: Зец

НО среза: ВАЉЕВО--ЛЕСКОВИЦА.

с и :в: МАГ ЛЕШ.

-

-

(650).

П лан ин ск и м а

-

Место и опис места: Млада шумска култура

на веlюј површини у забрањеним деловима шуме.

њен приближан број: Јаребица-камењарка

-

Дивљач и

(200).

НО среза,з ВАЉЕВО-КОСЈЕРИЋ-ПОЖЕГА-ДУШКОВЦИ,
КОСЈЕРИЋ, Г. и Д. РАЖАНА, БУКОВИ. Пл ан ин ск и ма
с ив : МАЉЕН-БУКОВИ. Место и опис места: Млада шум
ска култура на већој површини у забрањеним деловима шуме. -

Дивљач и њен приближан број: Јаребица-камењарка
НО среза: КУЧЕВО-ДЕБЕЛИ ЛУГ.
с ив

:

СЕВ. КУЧАЈ.

-

-

(278).

Пл ан ин ск и ма

-

Место и опис места: Три Пољане. Букова,

грабова и лескова шума обрасла бујном травом.
приближан број: Јаребица-камењарка (14-16).

-

Дивљач и њен

НО среза: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ. Место и опис места:
Густи Грабар. Дивљач и њен приближан број: Јаребица ка
мењарка

(10).

НО среза: В. ГРАДИШТЕ-ГОЛУБАЦ. Место и опис ме-·
с1-а: Густи Грабар. Дивљач и њен приближан број: Јаребица
:камењарка

(5).
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НО среза: ЛОЗНИЦА, ШАБАЦ, БОГАТИЋ, ВЛАДИМИР
ЦИ цело подручје. У равничарским крајевима среза. Место и опис места: на пољопривредном подручју. Дивљач и
њен приближан број: Јаребица пољска (неутврђено).

НО среза: В. ГРАДИШТЕ

цео срез.

-

У равничарским

-

крајевима среза. Место и опис места: на пољопривредном под
ручју среза. Дивљач и њен приближан број: Јаребица пољ-·
ска (350).

НО среза: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ. У равничарским кра
јевима среза. Место и опис места: на пољопривредном подруч
ју. Дивљач и њен приближан број: Јаребица пољска (неу
тврђено).

НО среза: ЛОЗНИЦА, ШАБАЦ, БОГАТИЋ.
У. Лозница. Место и опис места: на прелазу. приближан број: Шљука (неутврђено).

-

Подручје Ш.
Дивљач и њен

НО среза: В. ГРАДИШТЕ цео срез. Подручје Ш. У. В.
Градиште. Место и опис места: на прелазу. Дивљач и њен
приближан број: Шљука (неутврђено).
НО среза: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.

тровац.

-

Подручје Ш. У. Пе

-

Место и опис места: на прелазу.

Дивљач и њен при

-

ближан број: Шљука (неутврђено).

н·о среза: ЛОЗНИЦА-ЉЕШНИЦА. ~ П лан ин ск и м а с ив

: долина Дрине. каре у долини Дрине. -

Место и опис места: Чисте шуме и ши

Дивљач и њен приближан број: Фазан

(неколико фамилија).

,,

·-

НО среза: БОГАТИЋ-БЕЛОВСКА и цело подручје среза.
П л а н и н с к и

м а с и в

шуме и шикаре.

-

ЦЕР.

-

Место

и опис места:

Дивљач и њен приближан број: Фазан

-

ниске

(10-20

фамилија).

НО среза: ШАБАЦ

а,

:

м а с ив : ЦЕР.
око реке Саве. -

-

-

на целом подручју.

НО среза: ЛОЗНИЦА, ШАБАЦ, БОГАТИЋ.

ш

Пл ан ин ск и

-

Место и опис места: Шуме, шикаре и врбаци
Дивљач и њен приближан број: Фазан (20-30).

ским и брдовитим

крајевима

срезова.

Место

-

У равничар

и

опис места:

Шуме, шикаре, врбаци. Дивљач и њен приближан број: Голу
бови и грлице (неутврђен број).
НО среза: В. ГРАДИШТЕ

-

на целом подручју.

чарским и брдовитим крајевима срезова.

Jllyмe, шикаре, врбаци.
бови и грлице
25*.

(4800).

-

-

-

У равни

Место и опис места:

Дивљач и њен приближан број: Голу

•
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НО среза: ПЕТРОВ'АЦ НА МЛАВИ.

Цело подручје. Ме
Дивљач и њен при
ближан број: Голубови и грлице (неутврђено).

-

-

сто и опис места: шуме, шикаре и врбаци.

НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, ПОЖЕГА.

Цело под

-

ручје Ш. У. Дивчибаре. Место и опис места: Високе и ниске
шуме. Дивљач и њен приблжан број: Веверица (30-32).
НО

среза:

ДУШКОВЦИ,

Г.

и Д.

БОРАЊА,

БАЧЕВЦИ.

-

Цело подручје Ш. У. Дивчибаре. Место и опис места: високе
и ниске шуме. Дивљач и њен приближан број: Веверица

(30-32).
НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, ПОЖЕГА. Цело под
ручје Ш. У. Дивчибаре. Место и опис места: Високе и ниске
шуме. Дивљач и њен приближан број: Веверица (30-32).
НО

среза: ДУШКОВ ЦИ, Г.

и Д. БОР АЊђ..,

БА ЧЕВЦИ.

-

Цело подручје Ш. У. Дивчибаре. Место и опис места: високе
и ниске шуме. Дивљач и њен приближан број: Веверица

(30-32).
НО среза: КРУПАЊ, БИСТРИЦА ПЛАНИНА.

дручје Ш. У. Крупањ.
шуме.

Дивљач и њен приближан број: Веверица

-

НО

среза:

ЉИГ

Место и опис места:

-

среза:

цео

срез.

-

(2000).

Подручје Ш. У. Љиг. - Дивљач и њен

(150).

КУЧЕВО, ДЕБЕЛИ ЛУГ, БРОДИЦА, МАЈДАН

ПЕК. Планински масив:
опис места: високе и ниске шуме. број: Веверица

Цело по

високе и ниске шуме.

приближан број: Веверица
НО

-

Место и опис места: високе и ниске

-

СЕВ. КУЧАЈ. Место и
Дивљач и њен приближан

(60).

НО среза: ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ.

Цело подручје Ш. У.
- Дивљач

-

Голубац. Место и опис места: високе и ниске шуме.
и њен приближан број: Веверица (60).
НО среза: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.
тровац.

Место и опис места: Веверица

-

-- Подручје
(220).

НО среза: ВЕЛ. ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ.
Голубац.

-

Место и опис места:

-

НО среза: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.

-

Подручје Ш. У.

Букова и храстова шума.

Дивљач и њен приближан број: Дивља свиња

с ив: ФИК.

Ш. У. Пе

-

П л ан ин с ки

м а

Место и опис места: букова и храстова шума.

Дивљач и њен приближан број: Дивља свиња
НО среза: ВАЉЕВО (Поhута).

-

-

(4-6).
-

(110).

Пл ан ин ск и

ма с ив

:

МЕДВЕДНИК-ЈАБЛАНИК. Место и опис места: цело подруч
је Ш. Управе Ваљево. - Дивљач и њен приближан број: Вук (10).
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-

НО среза ВАЉЕВО (Брежиh).

Планински

масив:

МАЉЕН. Место и опис места: огранци комплекса Маљен а.
Дивљач и њен приближан број: Вук (15).
НО среза: ЛОЗНИЦА (Барања).
ИСТ. БОРАЊА.
сока шума.

-

-

-

Планински

:

Дивљач и њен приближан број: Вук

ГУЧЕВО.

-

-

Пл ан ин ск и

500-700

НО среза: ЛОЗНИЦА (Коренита, Тршић).
ТРОНОША.

--

м.

-

Див

Пл ан ин ск и

Место и опис места: Хајдучки поток,

-

Цариград, висока мешовита шума.

број: Вук

(2-3).

Место и опис места: Кумиште, В. Пећина;

висока мешовита шума. Надморска висина
љач и њен приближан број: Вук (2-4).

ма с ив:

масив:

Место и опис места: М. и В. Џип-Јелица. Ви

НО среза: ЛОЗНИЦА (Зај а ча, Тобушница).
ма с ив

-

Дивљач и њен приближан

(1-2).

НО среза: ЛОЗНИЦА-РАДАЉ.

Пл ан ин с ки ма с ив:

-

ЗАПАДНА БОРАЊА, ЧАВЧИЋ. Место и опис места: Рада
нова Вода, Копиловац, Чавчиh, висока мешовита шума. Ди
вљач и њен приближан број: Вук:

(1-2).

НО среза: БОГАТИЋ, БЕЛА РЕКА, ПЕТКОВИЦА.
ни нск и

ма с ив

:

ЦЕР.

-

Место

и опис места:

Добри Поток; висока мешовита шума.

700

м.

-

-

-

Пл а

Яадморска висина

Дивљач и њен приближан број: Вук

-

Подружине,

400-

(3-4).

НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, ПОЖЕГА. П л ан ин м а с ив : МАЉЕН-БУКОВИ. Место и опис места: Ви

с ки

100 м. надморске
(40-46).

сока мешовита шума до

висине.

-

Дивљач и

њен приближан број: Вук

НО среза: КРУПАЊ, БРШТИЦА ПЛАНИНА. Пл ан ин м а с ив : ИСТОЧНА БОР АЊА. Место и опис места: ви
сока мешовита шума. Дивљач и њен приближан број: Вук (20).
ск и

I

НО среза: КУЧЕВО
СЕВЕРНИ

шума.

-

-

КУЧАЈ.

-

цео срез.
Место

и

-

П л ан ин с ки м а с ив

опис

места:

Дивљач и њен приближан број: Вук

:

висока мешовита

(30).

НО среза: ВЕЛ. ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ. П ЈЈ ан ин ск и
- Место и опис места: висока ме

ма с ив: СЕВЕРНИ КУЧАЈ.

шовита шума.
l-

-

Дивљач и њен приближан број: Вук

НО среза: ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ.
с ив:

Фик.

-

Место и опис места:

{-

)).

НО среза: ЉИГ

цело подручје .

-

соке мешовите шуме.

-

П л ан ин с к и

ма

висока мешовита шума.

Дивљач и њен приближан број: Вук

'.
'.

-

(30).
-

-

(15).
......._: Место и опис места: ви
(10).

Дивљач и њен приближан број: Вук
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НО среза: ВАЉЕВО-ЛЕСКОВИЦА. П л ан ин с ки м а с ив: МАГ ЛЕШ. Место и опис места: шикара и млада шум
ска култура.

Дивљач и њен приближан број: Лисица

-

НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, ПОЖЕГА.
с ки

ма с ив

:

МАЉЕН, БУКОВИ.

-

-

(20).

П л а нин

-

Место и опис места: ши

каре и младе шумске културе. Дивљач и њен приближан број:
Лисица
НО

(135-137).
среза:

БУКОВИ.

ДУШКОВИЦЕ,

Г.

и

Д.

РАЖАНА,

БА ЧЕВЦИ,

Планински масив: МАЉЕН, БУКОВИ.

-

Место и опис места: шикаре и млада шумска култура.

љач и њен приближан број: Лисица

-

-

Див

(135-137).

НО среза: КРУПАЊ (Брштица Планина, Томане). Пл а ни нск и ма с ив : ИСТОЧНА БОР АЊА. Дивљач и њен при
ближан број: Лисица

(50).

НО среза: ЉИГ цео срез. Место и опис места: шикаре
и младе шумске културе. Дивљач и њен приближан број:

Лисица

(50).

НО среза: КУЧЕВО (Мајданпек, Дебели Луг, Бродица). Планиски масив: СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис ме
ста: шикаре и младе шумске културе.
жан број: Лисица (50-51).

Дивљач и њен прибли

-

НО среза:
ВЕЛ. ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ (цео срез). Планински масив: СЕВЕРНИ КУЧАЈ. Место и опис
места: шикаре и младе шумске културе. Дивљач и њен при
ближан број: Лисица

НО среза:

(550-555).

ПЕТРОВАЦ

Н/М

-

цело подручје среза.

-

П лан ин ск и ма с ив : Фик. Место и опис места: шикаре
и младе шумске културе. Дивљач и њен приближан број:
Лисица (50-55).
НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ, Г. и Д. РАЖАНА, БУКО
ВИ. Планински масив: МАЉЕН БУКОВИ. Место и
опис места: висока шума. Дивљач и њен приближан број:

Куна

(25).

·

НО среза: КРУПАЊ, БРШТИЦА ПЛАНИНА.

ск и ма с ив
шума.

-

:

Дивљач и њен приближан број: Куна

НО среза: ЉИГ.
БОР.

-

-

П лан ин

-

ИСТОЧНА БОР АЊА. Место и опис места: висока

-

Планински масив: РАЈАЦ-СУВО

Место и опис места: висока шума.

приближан број: Куна

-

-

Дивљач и њен

(30).

НО среза: КУЧЕВО, МАЈДАНПЕК.
с ив: СЕВ. КУЧАЈ.

(14-16).

-

Пл ан ин ск и

Место и опис места: висока шума.

љач и њен приближан број: Куна

(5-10).

-

ма

-

Див

391

Дивљач неуређених ловишта НР Србије

НО среза: ВЕЛ. ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ. П лан ин ск и
ма с ив: СЕВ. КУЧАЈ. Место и опис места: високе шуме. Дивљач и њен приближан број: Куна (35-40).

НО среза: ВЕЛ. ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ. -

П л ан ин ск и

ма с ив: СЕВ. КУЧАЈ. -- Место и опис места: висока шума.
Дивљач и њен приближан број: Дивља мачка (5-7).

НО среза: ВАЉЕВО, КОСЈЕРИЋ. П лан ин с ки м а :
: МАЉЕН, БУКОВИ. - Место и опис места: шикара, шума.

с ив

-

-

Дивљач и њен приближан број: Јазавац

(2).

НО среза: КРУПАЊ. Планински масив: ИСТ.
БОРАЊА. Место и опис места: шума и шикаре. Дивљач и
њен приближан број: Јазавац (30).
НО среза: ЉИГ.

-

Планински

масив:

ВОБОР. Место и опис места: шума и шикаре.
приближан број: Јазавац (20-25).
НО среза: КУЧЕВО, МАЈДАНПЕК.
с ив:

СЕВ. КУЧАЈ.

-

-

РАЈАЦ-СУ
Дивљач и њен

Пл ан ин ск и

-

ма

-

Место и опис места: шуме и шикаре.

Дивљач и њен приближан број: Јазавац

(5).

НО среза: ВЕЛ. ГРАДИШТЕ, ГОЛУБАЦ (цело подручје).

II лан ин ск и м а с ив : "'. - Место и опис места: шуме
каре. Дивљач и њен приближан број: Јазавац (220).
НО среза: КРУПАЊ, БРШТИЦА ПЛАНИНА.
ск и ма с ив:

-

ИСТ. БОРАЊА.

НО среза:

: -.

-

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ.

-

(20).
Планински

Место и опис места: уз реку Дунав и Пек.

и њен приближан број: Видра

Пл ан ин

Место и опис места: уз реке.

-

Дивљач и њен приближан број: Видра

с ив

-

и ши

-

ма

Дивљач

(30).

НО среза: ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ. Пл ан ин ск и ма с ив: :--, Место и опис места: уз реку Дунав. Дивљач и њен
приближан број: Бизамски пацов

(400).

НО среза: СВЕТОЗАРЕВО. (Рековац, Варварин, Ћуприја).

-

Планински масив: ЈУХОР. Место и опис места: Оџи
нац, Зрнојевищt, Вел. Ветрења, Букавица; делимично букова
шума и храстова, на појединим местима земљиште разарано и

претворено у њиве. Надморска висина до

I

иловача пескуша.

-

750

м.

-

Земљиш·rе:

Дивљач и њен приближан број: Зец

(1300).

НО среза: СВЕТОЗАРЕВО (Рековац, Варварин, Ћуприја). Пл ан ин ск и ма с ив ; ЈУХОР. Место и опис места: Оџи

нац, Зрнојевица, Вел. Ветрења, Букавича; деЛИ1Уiично букова и
храстова шума, на појединим местима земљиште разарано и пре-
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творено у њиве. вача пескуша. -

Надморска висина до 750 м. - Земљиште: ило
Дивљач и њен приближан број: Голуб дивљи

(200).
НО среза: СВЕТОЗАРЕВО (Рековац, Варварин, Ћуприја). Планински масив: ЈУХОР. Место и опис места: као и
горе.

-

На овом подруч"у креhе се

НО среза: РЕКОВАЦ.

-·

Место и опис места:

-

2-3

вука.

Планински

Говедарица,

-

масив:

Брезовица;

састојина, земљиште дубоко. Надморска висина
љач и њен приближан број: Зец (400-500).

ЈУХОР.

висока букова

800

м.

-

Див

НО среза: ЋУПРИЈА (деспотовац). Пл ан ин ск и ма с ив : Ј. КУЧАЈ. Место и опис места: Трог лан Бара, Срнеће
Брдо, Дебело Брдо, Копривино Брдо, Текуhа Бара; букова шума
са нешто мало бора. Надморска висина 800-1000 м. Дивљач
и њен приближан број: Зец (1200-1500).

НО среза: ЋУПРИЈА (Деспотовац). Пл ан ин ск и ма : Ј. КУЧАЈ. - Место и опис места: Трог лан Бара, Срнеhе
Брдо, Дебело Брдо, Копривино Брдо, Текуhа Бара; букова шума
са нешто мало бора. Надморска висина 800-1000 м. Див
љач и њен приближан број: Вук (100-110).
с ив

НО среза: ЋУПРИЈА (деспотовац).

-

Пл ан ин ск и

ма

-

с ив : Ј. КУЧАЈ. Место и опис места: Трог лан Бара, Срнеће
Брдо, Дебело Брдо, Копривино Брдо, Текуhа Бара. Букова шума
са нешто мало бора. Надморска висина 800-1000 м. Земљиште:
иловача-пескуша, средње дубока до плитко.

приближан број: Лисица
луб дивљи (800).

(245-250);

куна

-

(15);

Дивљач и њен
срна (35-40); го

НО среза: ЖАГУБИЦА, БОР. Планински масив:
ЦРНИ ВРХ. Место и опис МЈеста: чиста букова састојина. Над
морска висина 700-100 м. Земљиште: пескуша, плитко до
средње дубоко. На целом комплексу Црног Врха има дивљачи
у следеhем броју: Вук
срна

(10-15);

НО

зец

среза:

(10); јазавац (100-110);
(1000-1500).

БОР.

-

Планински

лисица

масив:

(40-50);

ЗЛОТСКА

ШУМА. Место и опис места: Дубошница, Умка, Тиква Трита,
Тиква Маре; букова шума. Земљиште: пескуша; Средње дубока
до плитко. Дивљач и њен приближан број: Зец (1000); јазавац
(10-15); лисица (50); срна (4-5).

НО среза: ХОМОЉЕ. Планински масив: БЕЉА
НИЦА. Место и опис места: букова шума, геоло;шка подлога
кречњак. Надморска висина од 600-1000 м. Дивљач и њен
приближан број: Срна (10-15).
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НО среза: ПАРАЋИН-БОЉЕВАЦ. Планински ма
с ив : Ј. КУЧАЈ. Место и опис места: Пештерац, Торовиште,
Јабланица; букова шума прим:ешана са храстом:. Геолошка под
лога кречњак. Земљиште: иловача пескуша. Земљиште плитко
до средње дубоко. Дивљач и њен приблюкан број: Зец (400);
јазавац (3-4); лисица (40); вук (15-20); срна (8-10).
НО среза: КУЧЕВО, ДОЊИ МИЛАНОВАЦ.

-

Пл ан ин

-

с к и
м: а с ив : ХОМОЉСКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис ме
ста: Капетанска, Рајково, Равна Река, Куланосија, Кулм:еа Орба,

Коњска Глава, Ујевац, Тодорова Река и слив В. Пека.

-

Букова

шума, местимично прим:ешана храстом:, јасеном: и липом:. У сливу

Вел. Пека и у доњим рејонима са примесом: јове, тополе и врбе;
са доста чистина које су обрасле шибљем:, купином: и папрати.

Дивљач и њен приближан број: Зец (100); јазавац (4-5);
куна. (5); дивља свиња (3-4); веверица (10); куна златица (10);

-

срна

јаребица

(70-74);

вук

(100;

НО среза: БОЉЕВАЦ.
ВИК-ЧЕСТОБРОДИЦА.

(15).

Планински

-

-

масив:

БУКО

Место и опис места: цео комплекс

букове шуме. Геолошка подлога кречњак. Надморска висина
од 500-900 м:. Земљиште средње дубоко. Дивљач и њен
приближан број: Зец

(440-450);

јазавац

(10);

лисица

(50);

срна

(4-6).
НО среза: ЗАЈЕЧАР.

-

Пл ан ин ск и

м: а с ив:

ХОМО,Љ

СКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: Рајкова Стена, Старица,
Кулм:еа Орба. Букова шума, са каменитим: пропланцим:а који су
обрасли дреном:, глогом: и јоргованом:. Местимичне чистине и кр
чевине са дубоким: и каменитим: вртачама обраслим кленом: и
дреном и другим шибљем.

-

Дивљач и њен приближан број:

Зец (120); јазавац (20-25); лисица (50-55); куна златица
куна белица (30); веверица (50); дивља свиња (10); вук
јаребица
НО

(20-25);
(15-20);

(200).
среза:

БРЗА

ПАЛАНКА.

МИРОЧ-ЦРНИ ВРХ.

-

ганеко

Речица,

Гробље,

Вел.

-

Планински

масив:

Место и опис места: Краку-Калте, Ци
Краку-Вис,

Краку-Рец,

Северна

lllупљајка и Шуhерска. Дивљач и њен приближан број: Зец
(350); лисица (90); веверица (200); голуб (700); вук (20). - Див
љач

се

1·оре

наведеним

НО

креhе

среза:

ШТРБАЦ.

-

по

целом

местима.

БРЗА

планинском

масиву

а

задр:жава

се

на

-

ПАЛАНКА.

-

Планински

масив:

Место и опис места: Краку Пречница, Бигер, Краку

Бисериh, Велика Река, Цветановац, Велики и Мали Понор. Чиста

букова састојина са примесом: храста. Обешум:љен терен са ши
I<арама, са кршевитим: местима и великим бројем пеhина. Див
љач се креhе највише по шикарама и обрадивим: површинама.
По ивицама шума има доста салаша и бачила. Дивљач и њен
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приближан број: Зец (1000); јазавац (15); лисица (300); вевери
(400); вук (20); голуб дивљи (1000); јаребица (200).

ца

НО среза: КЛАДОВО. Пл ан ин ск и ма с ив: ШТРБАЦ.
Место и опис места: Голо Брдо, Штрбац, Хајдучка Водица, Бабин
Поток. Висока букова шума са великим просторима шикара и
ситним стењацима. Дивљач се најв:иrше креће по зиратном зем

љишту. Задржава се у сливу Штрпског потоw. Дивљач и
њен приближан број: зец (2500); јазавац (50); лисица (400); ве
верица (400); вук (15); срна (4-6); дивљи голуб (1000).

с ив

НО среза: ДОЊИ МИЛАНОВАЦ. Пл ан ин ск и
ма
: СЕВЕРНИ КУЧАЈ. - Место и опис места: Букова шума;

геолошка подлога кречњак. Дивљач се креће по целом подручју,·
а задржава се на местима званим Велики Миљковац,

Тупане,

Три Јасена, Букова Глава, Велики Мишковац и Крива Ђула.

Дивљач и њен прибли~ан број: Зец (3000); јазавац (100); лисица
(1000); веверица (2000); вук (30); срна (20-25); куна златица (40).
НО среза: КУЧЕВО.
НИ КУЧАЈ.

-

Планински

-

масив:

СЕВЕР

Место и опис места: Тумане, Вел. и Мала Кож

ница, Нересница, Тилв.а Таме, Мајдан Кучајна, Попова Ливада,
Радина Ливада, Бродице, Железник, Вел. Брдо, Тресник, Ше
стар. Високе букове шуме. Дивљач се креће по целој терито
Кучаја а задржава се на горе наведеним мес·гима. Дивљач и њен приближан број: Зец (800); јазавац (80); лисица

рији С.

(220);

вук

НО

(300);

среза:

жевица).

-

срна

(80);

веверица

(50).

Љ"УБИЋКО-ТРНАВСКИ

Пл ан ин ск и

(Атеница,

ма с ив: ЈЕЛИЦА.

-

Трнава,

Је

Место и опис

места: дегенерисана букова шума са пропланцима и младим ши
карама, доста воде, клима повољна. Надморска висина до
1100 м. - Дивљач и њен приближан број: Зец (120); лисица

(14-16);
(75-80).
НО

јазавац
среза:

(18-20);

веверица

(80);

Љ"УБИЋКО-ТРНАВСКИ

вук

(3-4);

(Брђани,

јаребица

Милићевци,

Гор. Горјевница). Пл ан ин ск и ма с ив: РОЖАЊ. Место
и опис места: деградирана букова и храстова шума, већим делом
голет, остало шикаре; доста воде; клима повољна. Надморска
висина до 1.200 м. Дивљач и њен приближан број: Зец (130);
лисица (20); јазавац (8-10); веверица (10-12); вук (4-5); ја
ребица

(75-80).

НО
среза:
Љ"УБИЋКО-ТРНАВСКИ
(Парменац,
ДРАГАЧЕВСКИ (Каона). Пл ан ин ск и ма с ив:
КАБЛАР-ДЕБЕЛА ГОРА.

-

Мес·го и опис места:

Рошци),
ОВЧАР

деградирана

букова и храстова шума на кушевитом кречњачком терену, клима

повољна, ипак има воде. Надморска висина од 900 м. Див
љач и њен приближан број: Зец (140); лисица (40-45); јазавац
(18-20); веверица (60-65); вук (25-30); јаребица (100-105).
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НО среза ЉУБИЋКО-ТРНАВСКОГ (Лазац, Петница); ДРА
ГАЧЕВСКОГ (Каона). Пл ан ин ск и ма с ив : ЈАСТРЕБАР
·- ЛИПЉЕ. - Место и опис места: Висока букова и делом хра
егова шума доброг стања; клима повољна; воде доста. Над
морска висина до 1.000 м. Дивљач и њен приближан број:
Зец (55-60); лисица (8-10); јазавац (3-5); веверица (18-20);
вук (3-5).
НО среза ДРАГАЧЕВСКОГ (Толишница, Гор. и Доњи Дубац);

ЖИЧКОГ (Богуто"вац).
ЧЕМЕРНО.

-

Пл ан ин ск и ма с ив

-

:

ТРОГЛАВ

Место и опис места: деградирана букова и делом

храстова шума, клима повољна, воде има. Надморска висина до

.

,

1.500 м. - Дивљач и њен приближан број: Зец (200); лисица (50);
веверица (70); јаребица (100); куна златица (5-7); куна белица
(6-8); срна (20-25); дивља свиња (1-2) .
НО среза ЖИЧКОГ (Рибница, Каменица, Жича, Богутовац).
м а с ив : СТОЛОВИ. Место и опис места:

а

).

,_
:1,

П лан ин с ки

деградирана шума храста, букве и jeJDe са много голети и па
шњака; клима умерена; воде слабо има. Надморска висина до
1.200 м. - Дивљач и љен приближан број: Срна (30); вук (5-7);
лисица

22);
)-

зец

(80); јазавац (65); куна златица (20-25); куна белица (20(315-'--320); веверица (60); јаребица (110-115).

НО

среза ЖИЧКОГ (Цветке, Милочај, Сирча). Пл а ма с ив: КОТЛЕНИК. Место и опис места: ниска

ни нск и

шума храста и букве; клима повољна; воде слабо има. Надморска

e-

висина до 600 м. Дивљач и њен приближан број: Зец (440450); лисица (30-40); јазавац (10-12); видра (6-8); јаребица (300).

ilC
и
цо
ца
ца

~и,
:то
ом
:ка

О);
ја-

(И),
~Р

НО среза ЖИЧКОГ (Годачица,

повољна .. Надморска висина до 600 м.
жан број: Зец (500); лисица (80).

Чукоје

-

Дивљач и њен прибли

НО среза ЖИЧКОГ (Грачац, Драгосинци, Каменица, Гокча

ница); ТРСТЕНИЧКОГ (Врњачка Бања, Ново Село, Станишинци).

-

П лан ин ск и м а с ив

:

ГОЧ

-

ЖЕЉИН.

-

Место и опис

места: висока шума букве и јеле; клима планинска; доста воде.

Надморска висина до 1.700 м .. Дивљач и њен приближан број:
Срна (150); вук (20); лисица (340); јазавац· (150); куна златица (85);
1,уна белица (75-78); видра (3-5); веверица (1.750); зец (1.950);
јаребица (200); дивљи голуб (160).
НО среза МОРАВИЧКОГ (Придворица).

э.на

ма с ив

:rма

вита шума смрче,

ив

Надморска висина до

вац

Раваница, Стубал,

nац). Планински масив: ГЛЕДИЋКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: ниска шума храста и букве; воде мало; клима

:

ЦРЕПУЉНИК.

-

-

П лан ин с ки

Место и опис места: Висока мешо

јеле и букве;

доста воде;

клима планинска.

1.600 м. - Дивљач и њен приближан
Срна (10-15); Зец (300); веверица (400); куна златица (4-6);
белица (8-10); медвед (1-2); вук (10-12;) лисица (20).

број:
куна
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НО среза СТУДЕНИЧКОГ (Студеница, УшЬе). Пл ан ин ма с ив: ПАДЕЖ. Место и опис места: висока букова

ск и

шума; доста воде; клима планинска. Надморска висина до 1.400 м.
- Дивљач и њен приближан број: Срна (4-6); дивља свиња
(1-2); куна златица (2-4); куна белица (6-8); веверица (300);
зец (100); лисица (30).

НО среза ШТАВИЧКОГ (детане). Пл ан ин ск и ма
с ив : ВУЧАНСКЕ ШУМЕ. Место и опис места: ниска шума
храста и букве, обилује водом, клима планинска. Надморска ви
сина

1.000 м. срна (45);
веверица (200).

Дивљач и њен приближан број: Дивља свиња
вук (20); лисица (90); зец (600); куна (10-15);

(40);

га).

НО среза ШТАВИЧКОГ (Рибариhе, Детане, Мојстир, Дра
Планински масив: МОЈСТИРСКЕ ДРАШКЕ

ПЛАНИНЕ И ВЕПРЊА.

-

Место и опес места: висока смрчева

и букова шума, делом искоришhена, водом обилује, клима пла~

2.000 м. - Дивљач и њен прибли
(20-25); срна (70-75); вук (30); лисица
(50); веверица (400); медвед (20).

нинска. Надморска висина до

жан број: дивља свиња
зец

(160);

(800);

куна

НО среза ШТАВИЧКОГ (Рибариhе, Детане). Пл ан ин ск и ма с ив: ХУМ. Место и опис места: висока букова
шума, делом искоришhена и опожарена, обилује водом; клима

-

планинска. Надморска висина до

1.300

м.

ближан број: Дивља свиња

срна

(30-35);

зец

(60);

(300);

веверица

(10);
(150).

Дивљач и њен при

вук

(20);

лисица

НО среза ШТАВИЧКОГ (Драга, Мојстир, Суви До). Пл а н ин с ки м а с ив : ЂЕРЕКАРСКИ ХОМАР. Место и опис
места: висока смрчева шума, обилује, водом; клима планинска.
Надморска висина до 2.000 м. Дивљач и њен прибли:жан број:

Срна

(20-25); зец (250); лисица (50-55); вук (20);
(100); тетреб (50); медвед (2-4).

куна

(10-15);

веверица

НО среза КРУШЕВА ЧК.ОГ (Ломница, Наупари, Рибари, Ви
тановац, Тричари, Дворани, Купци). Пл ан ин ск и ма с ив:
ЈАСТРЕБАЦ. Место и опис места: Углавном букова шума, ви

соког, средњег и ниског типа; доста воде: клима планинска. Над
морска висина до 1.490 м. Дивљач и њен приближан број:

Срна (220-225); зец (4.000); куна златица (25); куна белица
лисица (220); јазавац (95); веверица (350); ласица (425); вук

(35);
(35).

НО среза ДЕЖЕВСКОГ (Грубетиhи, Трнава). Пл ан и :н ск и ма с ив : РОГОЗНА. Место и опис места: висока букова,
делом храстова шума; доста воде; клима планинска. Надморска

висина до 1.500 м. Дивљач и њен приближан број: Срна (120);
зец (640-645); лисица (70-75); јаребица (200); вук (5-7); дивља
свиња

(10-13).

Ј

1
(
х
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НО среза СТУДЕНИЧКОГ, КОПАОНИЧКОГ и :ж:УПСКОГ
(.Јошаничка Бања,

Блажева, Плоча).

Рудница,

-

Врачево, Лешак, Павлица, Брзеhе,
п·л ан ин ск и ма с ив : КОПАОНИК. -

Место и опис места: висока букова делом смрчева и јелова шума,
девастирана,

обилује

испресецана

водом;

клима

пропланцима,

планинска.

а

делом

и

Надморска

пашњацима,

висина

преко
м. Дивљач и њен приближан број: Срна (60); зец (1.200);
лисица (350); јазавац (70); куна (30); веверица (1.050); вук (20-25);
ласица (80); видра (4-6); дивља свиња (1-2); јаребица (350); див

2.000

љи голуб

(1,000).

НО среза МОРАВИЧКОГ, ДЕЖЕВСКОГ (Остатија, Врано
вина). Планински масив: ГОЛИЈА. Место и опис
места: висока шума букве и смрче, испресецана пропланцима,
водом обилује; клима планинска, Надморска висина до 1.900 м. Дивљач и њен приближан број: Срна (50); зец (280); лисица (150);
јазавац
свиња

(40-45); куна (20-25); веверица (450);
(4-6); јаребица (350); тетреб (50).

вук

(5-7);

дивља

- Место и
опис места: површина 13.999 ха, Надморска висина 800-1400 м.,
чиста букова састојина, стара преко 100 година, склоп око 0,8
експонирана са свију страна са више шумских потока. Дивљач
и њен приближан број: Срна (20-25); зец (300); лисица (100); ја
завац (25); куне златица и белица (20); вук (15); веверица (300);
јаребица (200).
НО среза: ЛЕСКОВАЦ, НИШ (Јужноморавски и Врањски).

Планински

масив:

зв. Кукавица држ. шума.

НО среза: ВРАЊЕ, НИШ, ЈАБЛАНИЦА,
ма с ив:

КОПИЉАК.

површина

650

-

-

Пл ан ин ск и

Место и опис места: Копиљак, Големо;

ха, надморска виисина 800-1100 м., обрасла буко
100 година, склоп 0,8, високог узгоја, са
мало шумских потока. Дивљач и њен приближан број: Срна
вом шумом старости до

(6-8).

зец

(100);

лисица

(15);

веверица

НО среза: МАСУРИЦА, НИШ.
ВАРДЕНИК.

-

-

(150);

вук

(10).

Планински

масив:

Место и опис места: Војинов рид, Стрешер; повр

шина 4.100 м., надморска висина 700-1875 м., обрасла буквом
разне старости; склоп 0,6-0,8. Дивљач и њен приближан број:
Срна (20-25); зец (250); лисица (45); јазавац (10); веверица (160);
вук

(20).
НО

с ив

:

среза: ВЛАСОТИНЦЕ,

КА ЧЕР-ЗЕЛЕНИЧЈЕ.

-

НИШ.

-

П л ан ин с к и

м а

-

Место и опис места: Качер-Зе

.пеничје, површина 1300 ха, надморска висина 700-1500 м., обра
сла буквом разне старости, склоп 0,8, са више шумских потока. Дивљач и њен приближан број: срна

(150);

веверица

(150);

куна

(10);

НО среза: ВРАЊЕ, НИШ,
м а с ив

:

ГРАНИЧНА ШУМА.

(10--12);
(10).
КАМЕНИЦА. - Место и опис

лисица

(30);

зец

вук

П л ан ин с ки
места: Место зв.
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Китке, Орлова Чука, Ц. Камен, површина 4200 ха, надморска
висина 600-1270 м., обрасла буковом шумом разне старости,

преовлађује старост преко
шумских

потока,

више

година, са

100

пропланака,

80%

склоп

папратишта

Дивљач и њен приближан број: Срна

(15-20);
(50); јазавац (15); веверица (300); вук (10).
НО среза:

ЛЕБАНЕ,

ПЕТРОВА ГОРА.
шина

-

НИШ.

и

са више

0,8,

пашњака.

зец

(800);

-

лисица

·.

П л ан ин ск и · м а с ив :

-

Место и опис места:

Петрова Гора, повр

600-1200 м., обрасла буковом
шумом разне старост_и, склоп шуме 0,6-0,8. Дивљач и њен
приближан број: Зец (100-150); лисица (40); веверица (100); вук
(10); јаребица (100).
1125

ха., надморска висина

НО среза: БУЈАНОВАЦ, НИШ.

-

Планински

масив:

КОЗЈАК. Место и опис места: Козјак; површина 750 ха,
надморска висина 400-1300 м., обрасла букво~v, храстом и гра
бом разне ~тарости, склоп 0,8, експонирана југу, западу и северу;
има и стеновитих предела; поред шуме протиче река Пчиња.

-

Дивљач и њен приближан број: Зец (200--250); лисица (50); ве-_
верица (200); дивља мачка (5); куна (6); вук (10); јаребица (350).
НО среза МОРАВСКОГ. Планински масив: ВЕ
ЛИКИ и МАЛИ ЈАСТРЕБАЦ. Место и опис места: Беле Воде,
Купињак, Грачаница; висока букова састојина преборног типа.
Обраст

0,8

до

0,9. Подмладак густ, групимично распоређен.
750-900 м. Змијина глава, Копривничка

морска висина

Над
река,

Честанска река, Присоје кулинско, Ланиште, Бреза; ниска хра

стова и делом букова ниска шума са веhим бројем пропланака
и оголелим површинама које се користе за испашу стоке. Поред
овога

налазе

се

извесне

површине

зиратних

парцела

и

шикара.

Надморска висина 300-350 м.; Змијина Глава, Сушевице, Хај
дучки кладенац, Градиште, Присоје Вуканско, Боба-ја, храстова,
церова и делом букова пањача са веhим бројем пропланака и
оголелих површина. У вишим пределима чиста букова састојина
са густим подмлатком и местимично подрастом. Извесне су повр
шине шикаре. Надморска висина

ь,ен приближан број: Зец

(150);

300-800
(50);

лисица

метара.

вук

(20);

-

Дивљач и

срна (око

20).

НО среза МОРАВСКОГ. -- Планински масив: ОБЛА
ГЛАВА. Место и опис места: Свети Стеван, Равњак, Шума
товац, Кусо Било, Дебели Врх, Угљарница. Храстова и букова
пањача, а делом средња букова шума. На многим местима испре
сецана је шума зиратним парцелама, пашњацима, ливадама, ши

карама и неплодним земљиштем. Надморска висина 250-600
метара. Дивљач и њен прибли:ж:ан број: Зец (200). лисица (80);
јазавац

(60);

вук

НО среза

(60);

пољска јаребица

МОРАВСКОГ.

:~zовик (Алексиначки).

_:_

-

(300).

Планински

масив;

БУ

Место и опис места: Језерска и Дре-

(
Ј

];

(

r

399

Дивљач неуреlјених ловишта НР Србије

новачка

коса,

Букова

Пољана,

Репуruина,

Трупалски

Поток,

Свињски Део. Чиста букова састојина делом високог узгоја, де
лом пањача,

600

а местимично

и шикара.

Надморска висина

450--

метара. На целој површини пос·гоји мањи број пропланака,

- Дивљач и њен приближан број: Зец
пољска јаребица (50).

чистина и пашњака.

лисица

(10);

(20);

НО среза РАЖАЊСКОГ. Планински масив: Б:/
- Место и опис места: Букова Пољана, Копотник, Ро

КОВИК.

жањ, Столовац, Средњак. Букова састојина са примесама храс·га,
граба и култура смрче и црног бора. Састојина је јако проређена
и искоришhена. Местимично има . доброг подмлатка у густим
групама. У нижим деловима самог ловишта налазе се шикаре,
док се на проређеним и девастираним деловима
пашњаци и ливаде, као и зиратне парцеле.

од 300-850 метара.
лисица (60); јазавац

-

- Дивљач и њен приближан
(40); вук (6); срна (20); пољска

НО среза: БЕЛА ПАЛАНКА.

-

шума

налазе

Надморска висина

број: Зец (80);
јаребица (100).

Планински

масив:

В. и М. КОЊСКО и РАКОШ. У вишим пределима букова
шума стара 80-100 година са слабим буковим подрастом и са
голети. У нижим пределима махом шикаре граба, храста, цера
и'црног јасена и др. Местимично храстове шуме пањаче са слабим
подрастом храста, цера и граба. Висораван са увалама, проплан
цима и кршевима. Безводан крај. Врело-Водице, Здравачка
Долина, Риђе и Јелов Пожар. У вишим пределима висока букова
шума стара до 100 година са добрим природним подмлатком. На
м. зв. Риђе шикаре букве, граба, јасена, јоргована и др., а у до1-ьим деловима веhином приватне храстове и церове шуме са сла

бим подмлатком уз примесу јасена и граба. Терен валовит испре

1
l
1

сецан са купама и јаругама. Извора и потока има доста. СИ
ЋЕВАЧКА КЛИСУРА и РИЉСКЕ ПЛАНИНЕ. Голети и шикаре
граба, јасена, јоргована, букве и др. Мањим делом високе букове
шуме (на м. зв. Бучје) и приватне изданичке шуме храст-цера
са слабим подрастом. Терен са свим крашким особинама. Див
љач и њен приближан број: Зец (800); лисица (55); јазавац (25);
куна

(25).

1.

НО

СУВА
а

·о

);

среза:

БЕЛА

ПЛАНИНА,

ВРХ, ТАЛАМБАС.

-

КУ ЛИЦА

-

ПАЛАНКА.

БЕЛАВА,

-

-

Планински

ШЉИВОВА ЧКИ

ВИС,

масив:

ОШТРИ

Место и опис места: КЉУЧКА ПАДИНА

ЦРНИ ВРХ.

У вишим пределима деградирана

висока букова шума са' слабим подрастом и голети. У нижим пре
делима младе изданичке шуме букве, а још ни:же шикаре граба,
јасена, глога, јоргована и свибовина. БЕЛАВА: Голети и ши
каре црног јасена, граба, јоргована и нешто храста и цера. По

огранцима Белаве ретке букове и храстове шуме са слаби...1VЈ: под

растом. Терен Белаве стрм, кршевит, остали део терена валовит.

--

ШЉИВОВА ЧКИ ВИС и ОШТРИ ВРХ: Терен испресецан, ва-
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има BИIIIe висова између

долина.

Кречњачка

земљиште

средње дубоко и плитко, средње влажно и суво, средње хумозни
и слабо. Потока има, али су лети суви. Има путева, стаза, про
сека, енклава. Бивше комуналне шуме углавном шикаре, граба,
јасена, букве, јоргована и др., а приватне младе изданачке бу

кове шуме. БЕЛЕ ВОДЕ, ЦРНИ ВРХ, СОЛИЛА: Терен стрм,
испресецан јаругама и потоrима, шумови·г. Високе букове шуме

са добрим буковим подрастом. У нижим пределима шикаре,
цера, граба и глога и др. Дивљач и њен приближан број: Зец
(630); лисица (130); јазавац (40); куна (25).
НО среза: БАБУШНИЦА. Планински
масив:
КОРБЕС, СТОЛ, РЊОС. Место и опис места: Корбес, В. и М.
Стол:, Рњос. Терен стрм, ретко обрастао шумом, кречњак са јару
гама и узвишењима са ретким изворима. У м. зв. Рњос млада

изданичка букова шума,
цера и др. (15); јазавац
НО
ВЕЛ.
Место

а у

осталим местима шикаре

Дивљач и њен приближан број: Зец

граба,
Лисица

(100);

(10).

среза

ЈАСТРЕБАЧКОГ.

ЈАСТРЕБАЦ,
и опис

ЈАВОРАЦ,

места:

Црно

Планински

-

ГРГУРСКА

Осоје,

ЦРНА

Марковски

масив:
ЧУКА.

Чукар,

-

Куршин

Град, Сибњички рејон, Грrурски рејон, Ђавољски Крш, Стру
гарски Поток, Пашин Камен, Врбовачка коса, Средњи Церјак,
Јошанички рејон, Кочапурска Река, Јошикар, Радинске Планине,
Туларски Поток, Мале Планине, Црно Осоје. Веhином старе бу
кове састојине, са местимично младом шумом и подмлатком. Тло

обрасло обиљем траве. Понегде ниске храстове шуме. Земљиште
средње дубоко са хумусом, покривено листинцем до
Дивљач и њен приближан број: Зец
куна (25); срна (6); веверица (50).

(500);

лисица

(80);

20

см.

(30);

вук

НО среза КОСАНИЧКОГ. Планински масив: ШУ
МАТА. Место и опис места: место звано ЛОМ. Висока хра

стова и букова шума. Места звана Кртински Поток, Павлов Лаз,
Јеленац, Кривељ, Угљарски Крш, Градиште, Турско Пресло, Кр

тињак, Алилов Поток, Триов Лаз, Дубоки Поток. Дивљач и њен
приближан број: Зец (20); лисица (20); јазавац (10); вук (6); куни
златица (10); веверица (10); дивља свиња (2).
НО среза КОСАНИЧКОГ.
КИНА ЧУКА.

-

-

Планински

масив:

КР

Место и опис места: Дивљач се задржава на

месту зв. Кркина Чука, Пардуско Осоје, Свиња Глава и Треска.
Висока букова састојина испресецана проrалама и приватним ли,,
вадама. Местимично је шума била опожарена на укупној повр··
шини од 40 ха, где се је појавио густ подмладак јасике. Уз овај
комплекс бивше државне шуме припојени су и комплекси шуме

ropP

шикаре, које условљавају појаву ниске дивљачи. Веhиом је
поменута шума једнодобна, изузев проређених састојина.

љач и њен приближан број:

Зец

(50);

лисица

(10);

-

Див,,

јазавац

(5);

Lj()]
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куна
твор

вук

(10);
(10).

(2);

срна

(5);

веверица

(20);

дивља

мачка

(10);

НО среза КОСАНИЧКОГ. Планински
масив:
СЛЕПИ ЈЕЛАК. Место и опис места: Барањски Поток. Висока
мешовита шума јеле, букве, смрче, а на површини од 100 ха
чиста састојина белога

бора.

На веhој

надморској

висини по
ха опожа
Састојима мешовита

јављају се рудишта и крш, док је површина од

рена

а сада обрасла купином и малином.

400

има два етажа где се у другом етаж:у појављују алписке руже

и младице смрче.

сица
твор

јазавац

(5);
(5).

- Дивљач и њен прибли:жан број: Зец (25); ли
(5); вук (5); куна (5); срна (15); веверица (10);

НО среза КОСАНИЧКОГ.

Пл ан ин ск и

-

ма с ив

БА

:

БИЦА, ДАМЊАН и ЧУКА. Место и опис места: Свиња Глава
и Гужваник, Граница и Царски Брег, Мала Река, Копривички
Поток, Домња Чука, Свињиште и Треска. Комплекс високе шуме

(10);

и шикаре букве и храста са прогалама.

:жан број: Зец

верица

(100);

лисица

(1~.

НО

среза

вук

(40);
·

КОСАНИЧКОГ.

Дивљач и њен прибли

срна

(10);

куна

Планински

(5);

ве-

масив:

РАНКОВИЦА, АЛИЛОВИЦА, ПРАВОВАЂА. Место и опис
места: Ранковица, Модљика, Алиловица, Праворађа. Висока
шума храста и букве са јачим захватом сече, има густ подмла
дак у II етажу. сица (30); јазавац
голуб

Дивљач и њен приближ:ан број: Зец (90); ли
куна (10); вук (2); срна (5); веверица (20);

(10);

(20).

НО среза КОСАНИЧКОГ. ГОЊСКО, МУГОВСКА ЧУКА.

Пл ан ин ск и ма с ив: СА
Место и опис места: Пантина
Чука, Ј елички Поток, Ј елицки Крш и Сагоњска Чука. Висока

-

шума букве и храста у једном делу, остали делови су шикаре,

местимично се појављује крш. Дивљач и њен приближан број:
Зец (-); лисица (10); ласица (10); вук (1); срна (5); јаребица (10).

НО.среза КОСАНИЧКОГ. -

Планински масив: ШУ

МАТА.

- Место и опис места: Висока букова састојина старости
од 80-100 година, површина око 200 ха, опожарена. Обрасла ја
сиком и малином на више места; пропланци и ливаде. Гај , Буче
и Јазбине. Дивљач и њен приближан број: Зец (10); лисица
(20); јазавац (10); вук (2); веверица (30); дивља свиња (2).
НО среза КОСАНИЧКОГ. П л ан ин ск и
м а с ив :
ДУГИ ДЕО. Место и опис места: Висока букова шума сечена
редовном пробирном сечом (1947/48 и 1949 године, има подмлатка.

Трночка Страна, Петровина, Јаблов До, Мала Река, Шатранске

Шуме и Кајтазов Поток. Дављач и њен приближан број: Зец
ЈIИСИЦа

26

(50);

Гласник

вук

(10).

Природњачког

музеја

српске

земље

(100);
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НО среза КОСАНИЧКОГ. Планински
масив:
БАЊСКА ЦРНА ЧУКА. Место и опис места: Шума храста
и букве стара до 60 година. Дивљач и њен приближан број:
Зец

(50);

лисица

вук

(30);

(2).

НО среза КОСАНИЧКОГ. П л а н ин с к и
м а сив :
ЉУШАНСКА СТРАНА. Место и опис места: Ниска храстова
шума. Дивљач и њен приближан број: Зец (25); лисица (5).
НО среза КОСАНИЧКОГ. -1 Планински масив: ЈЕ
ЗЕРО. Место и опис места: Висока шума храста и букве, а
има и шикара. Ј еличка Коса и Марков Вис. Дивљач и њен
приближан број: Зец (20); лисица (20); вук (1); срна (5); веве-

·

рица(~.

НО среза
КР АВАРЕ. -

КОСАНИЧКОГ. П лан ин с ки
м а с ив :
Место и опис места: Висока састојина букве и

храста, са местимичним шикарама.

број: Зец

(20);

лисица

(10);

вук

-

Дивљач и њен приближан

(6).

НО среза КОСАНИЧКОГ. Планински масив: СО
КОЛОВИЦА. Место и опис места: Висока букова састојина
јако проређена, врло добар буков подмладак на читавом ком
плексу; има. ливада. Дивљач и њен прибли:ж:ан број: Зец (20);
лисица (5); срна (5).
НО среза КОСАНИЧКОГ. П лан ин ск и
м а с ив :
ПРОЛОМ. Место и опис места: Висока букова састојина ста
рости 100-120 година. Има и шикара. Дивљач и њен при
ближан број: Зец

лисица

(50);

НО среза: НИШ.

(5);

вук

(1);

срна

(10);

веверица

(5).

Планински масив: СВРЉИШКО

-

КАМЕНИЧКИ МАСИВ. -- Место и опис мес·га: Засадиште, Црна
Бара. Пуста шикара, нагиб средње стрм до благ. Биљни покров
разне шумске •rраве. У близини се налазе баште и зиратна зем
љишта. Терени каменити, погодни за лисичије и јазавачке рупе.
--Дивљач и њен приближан број: Зец (50); лисица (30); јазавш 1
(9); вук (10); јаребица пољска (200); јаребица камењарка (300),
НО среза: НИШ.

-

Пл ан ин ск и

ма с ив

:

СУВА ПЛА

НИНА.·- Место и опис места: СУВА ПЛАНИНА: Нагиб сред1ы'
стрм до стрм; млада и зрела букова састојина са местимичним
пропланцима и пашњацима. Биљни покров од разне шумсю,

траве. Земљиште са местимичним увалама и вртачама. КОРИ'Г·"'
ЊАК: шикара граба, белог граба, јоргована и дивље крушке. На
мањој површини младе ниске храстове шуме са примесом јасена,

клена, бреста, липе.

Поједини боље очувани старији

приватни

забрани храста и букве. Биљни покров од разне шумске тращ,

и купина.

-

Дивљач и њен приближан број: Зец

(100);

лисица
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(дО); јазавац (10); куна (60); вук (6); веверица (60); јаребица пољ
ска (400); јаребица камењарка (120); фазан обични (10).
НО среза: НИШ. Планински масив: ГАРСКО
СОПОТИЧНА ШУМА. Место и опис места: Гарска и сопот
ничка шума, средњедобна висока букова шума и шикаре. Нагиб
средње стрм до благ. Биљни покров од разне шумске траве,
местимични пашњаци; има доста башта и зиратног земљишта. Дивљач и њен приближан број: Зец (20); лисица (10); јазавац (10);

вук

(3); веверица (5);
(150).

јаребица

пољска

јаребица

(200);

каме

њарка

НО
ВИЦА.

-

среза: НИШ. Планински масив: СЕЛИЧЕ
Место и опис места: СЕЛИЧЕВИЦА. Млада букова

састојина. На граници комплекса густа шикара. Нагиб благ до
средње стрм. Биљни покривач од разне шумске траве. Мести
мични пашњаци; земљиште са местимичним каменим избојцима
из земље. Има зиратног земљишта и башта. Дивљач и њен
приближан број: Зец (100); лисица (15); јазавац (5); вук (2); веве
рица (5); јаребица камењарка (30); јаребица пољска (50); фазан

обични

(10).

НО среза НИШАВСКОГ. Планински масив: СТА
РА ПЛАНИНА. Место и опис места: ЈАРИШЕР. Висока
мешовита састојина букве, јеле и смрче. Пашњака и пропланака
има довољно.

(::);

вук

(2);

НО

-

Дивљач и њен приближан број: Зец

срна

среза

(5);

јаребица

(15);

лисица

(10).

НИШАВСКОГ.

Планински

-

масив:

СТАРА ПЛАНИНА. Место и опис места: ШИРОКЕ ЛУКЕ,
ТРИЧКОВ РИД, СИРОВИШНИЦА, ЈАВОР и ГОВЕШКО ЛИЦЕ.
Висока букова шума са малом примесом других лишhара, испре

сецана пашњацима и пропланцима. Дивљач и њен приближан
број: Зец (20); вук (2); срна (5); јаребица (20). АРБИЊЕ, МЕЂА
ПЛАНИНА.

Висока мешовита састојина

испресецана пашњацима и пропланцима.

ближан број: Зец

(10);

лисица

(2);

вук

(2);

букве,

јеле и смрче,

Дивљач и њен при

-

срна

(2);

јаребица

(10).

РАКИТСКА ГОРА, БАБИН ЗУБ и ЛУДА ЗАНОГА. Висока чиста
букова

састојина,

испресецана

пашњацима

Дивљач и њен приближан број: Зец
срна

(2);

јаребица

и

пропланцима.

лисица

(10);

(2);

вук

(2);

(10).

НО среза ДИМИТРОВГРАД СКОГ.

-

П л ан ин ск и

м а

-

сив: СТАРА ПЛАНИНА и ВЛАШКА ПЛАНИНА. Место и
опис места: Прелесија, Равница, Црни Врх, Сребрна; Влашка

Планина, Свети Јован и Гребен. Букова шума са

9% а 10°/Ј дру

гих лишhара. У доњем делу шуме око реке Јерме има пропла

нака и подмлатка.
лисица
26*

(5);

вук

(2);

-

Дивљач и њен приближан број: Зец
срна

(10);

јаребица

(20).

(20);

404

Ing.

Лазар Б. Прибиh

НО среза ЛУЖНИЧКОГ. Планински масив: РА
КИТСКА ГОРА. Место и опис места: Ракитска Гора, Тумба,
Баћев Дол, Пресечено Бучје. Висока букова састојина; има про
планака. Дивљач и њен приближан број: Зец
вук (4); срна (4); јаребица (10).

(20);

лисица

(7);

НО среза ТОПЛИЧКОГ. т Планински масив: ВЕ
ЛИКИ ЈАСТРЕБАЦ, ПАСЈА ЧА, ВИДОЈЕВИЦА са САЦАНОМ и
АРБАНАШКА. Место и опис места: Гр ад ац, Т и с о в а ц,
~Т ел а к, П о глед . Висока букова састојина са местимичним

густим буковим пощvi:латком, са доста воде и прилично богатим
травним покривачем.

У доњим деловима земљиште је обрасло

Р ј а г о ј с к а П л а н ин а, Т р о г лав, М ац ан, Црн а Чу к а, Жижица. Мањим делом јако
искоришћена букова састојина са густим подмлатком а већим
шикаром храста и цера.

делом шикара храста и цера. Земљиште је обрасло обиљем траве.

-

В р еле,

Л а з о в о,

Ду б о к а

Д о лин а.

Висока

букова

шума са местимично густим подмлатком, земљиште обрасло шум

-

ском травом и има прилично воде.

Дивљач и њен приближан

број: Зец (600); лисица (90); ијзавац
верица (90); дивљи голуб (230).
НО среза ДОБРИЧКОГ.

(85);

вук

срна

(17);

(11);

Планински масив:

-

ве

МАЛИ

ЈАСТРЕБАЦ, ПАСЈАЧА, ВИДОЈЕВИЦА, РАДАН.

-

опис места:

Јако проре

Дубок и

Пот ок

и

Црн и

Врх.

Место и

ђена букова састојина са густим буковим подмлатком у ви;шим
положајима, а у нижим шикара храста са малим пропланцима.

Земљиште обрасло шумском травом са средњом количином воде.

-

Мр љ ач ки

Гл ог ов о

В и с,

Брдо:

К ал е,

П а с ј ач а,

Ћу мур ишт е,

Јако искоришћена букова састојина са гу

стим буковим подмлатком у вишим положајима, а у ни:жим ши
каре храста и цера. Земљиште је обрасло шумском травом. -М ал а Р е к а, Л и с ич ј и Л а з : Висока букова састојина са
местимичним буковим подмлатком. Земљиште обрасло шумском
травом са доста воде. Дивљач и њен приближан број: Зец

(:ЮО); лисица
дивљи голуб
НО

(75); јазавац (20);
(120).

среза

вук

СОКОБАЊСКОГ.

(12);
-

срна

(12);

веверица

Пл ан ин ск и

(45);

ма с ив

:

ОЗРЕН. Место и опис места: С а ђ ен и Вр х, Гу з ат и В р х,
С а ђе ниц а. Надморска висина 700-1000 м. Млада састојина
букве, са примесом леске, глога, дрена; местимично веће повр
шине голети са врло ретким грмљем руја, граба и црног јасена.
Појединачно по целој младој састојини букве има заосталих ста
рих букових и местимично липових стабала. Приземна флора од
разне траве. Врло оскудан слој листинца. Тло песковита иловача,

плитко, местимично камењар. Има неколико извора који преко

читаве године обилују водом.

жа њ:

-

Бук ов ик,

Рг уд ин а,

Ра

-

у надстојном спрату стара махом натрула букова стабла
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са деформисаним крошњама. Подмладак местимично добар. При
земна флора састоји се од разних трава погодних за пашу. Behe
површине испресецане камењарима и вртачама. Земљиште песко

вита

иловача, плитко, местимично избија камен на поврrпину
(Ргудина). У Ражњу подлога шкриљац. У комплексу се налази

неколико потока и речица у којима има воде преко целе године.

Надморска висина 700-900 м. Р та њ, С л ем е, Кр ст ат а ц,
Д е в и ца : Мањи део обрастао храстовином, цером и буквом.
Подмладак местимично густ. На веhем делу голети са доста траве,
земљиште

песковита

иловача,

плитко

до

врло

плитко,

мести

мично камењар, испресецано вртачама. Подлога кречњак.

Ком

плекс врло сиромашан водом, преко лета делом без воде. Над
морска висина 500-800 метара. Дивљач и њен приближан
број: Зец
лица (25).

(2400);

лисица

јазавац

(265);

(92);

вук

куна бе

(25);

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице). Пл ан ин с к и м а с ив : ЗВЕЗДА. Место и опис места:
Вел ик и Кр а ј, С ок о. Мешовита састојина четинара и ли
стача. Надморска висина 800 м. Кањон Дрине. Дивљач и њен
приближан број: Дивокозе

(35).

НО среза: БАЈИНА БАШТА. (Заовине, Т. Ужице). Пл а
: БРУСНИЦА. - Место и опис места: Д ер

ни нс к и м а с ив

-

вент а, Штул а. Мешовита састојина букве и смрче. Брусница
и Горица. Надморска висина 700 м. Дивљач и њен прибли
жан број: Дивокозе

(10). -

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице).

Пл а

-

-

н и н с к и м а с и в : ЗВЕЗДА. Место и опис места: Црвене
Стене, Велиборје, Слатке Вртаче. Мешовита састојина четинара
и букве. Поток Вучјак. Надморска висина 1100 м. Дивљач
и њен приближан број: -Срна

(4--5). ·

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Заовине, Т. Ужице).
н и н с к и

м а с и в

:

ЦРНИ ВРХ.

-

Пл а

-

-

Место и опис места: Пеhи,

Ливадица, Витмировац, Сјениh. Мешовита састојина четинара и

букве. Рајакова Вода и Рзав.
.

,

а

t.
д

l,
:о

ra

Надморска висина

-

Дивљач и њен приближан број: Срна

1000

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Раст:и;ште, Т. Ужице). нин ск и

ма с ив:

ЗВЕЗДА.

-

м.

-

(30) .

Место и опис места:

Пл а

-

Језеро,

Равна Звезда, Биљевине, Рогоз, Плоче. Мешовита састојина че
'гинара и букве. Невељски поток. Надморска висина 1100 м. Дивљач и њен приближан број: Медвед (20).
НО среза: БАЈИНА БАШТА (Заовине, Т. Ужице). Пл а ни нс к и м а с ив : ЦРНИ ВРХ. Место и опис места: Батура,
Криве Стране, Бурине, Пивнице, Пеhи. Мешовита састојина
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четинара и букве. Рзав Црни и Бели.

-

-

Надморска висина

Дивљач и њен приближан број: Медвед

1200

м.

(10).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице). Пл а нин ски масив: РАСТИШКА ШУМА. Место и опис ме
ста: Доња Гора, Коло, Крушhице, Чемериште, Друм-део. Мешо
вита састојина четинара и листача. Река Дрина.

висина

700

м.

-

Надморска

Дивљач и њен приближан број: Медвед

-

НО среза: БАЈИНА БАШТА

(Рача, Т. Ужице).

(5).

Пл а

-

-

ни н ск и м а с ив : МАНАСТИРСКА ШУМА. Место и опис
места: Сређ, Борово Брдо, Солила, Прњавор, Крст, Црњешково.
Мешовита састојина четинара и листача. Поток Јаревац. '-- Над
морска висина 750 м. Дивљач и њен приближан број: Мед
вед (5).
НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице). Пл а
н ин ск и м а с ив : З);ЕЗДА. Место и опис места: На целој
површини мешовита састојина четинара и листача. Дивљач
и њен приближан број: Куна (30-36).
НО среза: БАЈИНА БАШТА (Заовине, Т. Ужице).
ни нск и м а с ив

;

ЦРНИ ВРХ.

-

-

Пл а

-

Место и опис места: На целој

површини мешовита састојина четинара и листача.
њен приближан број: Куна (40).
НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице).

Дивљач

-

Пл а

и

-

ни н ск и м а с ив : Р АСТИШКА ШУМА. Место и опис места:
на целој површини мешовита састојина четинара и листача. Див
љач и њен приближан број: Куна

(25-27).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Рача, Т. Ужице). Пл а ни нс ки м а с ив : МАНАСТИРСКА ШУМА. Место и опис
l'деста: на целој

шhара.

-

површини мешовита састојина четинара и ли

Дивљач и њен приближан број: Куна

(15).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице). ни нск и м а с ив : ЗВЕЗДА. Место и опис места:

Пл а Равна

звезда, Топли До, Одрмус, Велики Крај. Дивљач се понајвИ;Uн·
креhе око засеока Пожар, Кнезови, Матиhи и Галине. Мешовита
састојина четинара и букве. Дивљач и њен приближан број:
Вук

(10-12).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Заовине, Т. Ужице). Пл а
нин ск и ма с ив : ЦРНИ ВРХ. Место и опис места: Витми··
ровац, Ђурђево Брдо, Козји Рид, Мракова, Бурине, Криве Страш·,
Дивљач се креhе око засеока Рокиhа, Кремиhа, Каралиhа и Ј<···
лисавчиhа, Дивљач и њен прибЈ1ижан број; Вук (20-25).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. У:жице).
нин ск и ма с ив

;

Р АСТИШКА ШУМА.

-

-

Пл а~

Место и опис мес'ш,

Доња Гора, Мекоте, Крнобрдо, Коло, Чемериште. Дивљач се крсЈ)I'
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око засеока Аљуга, Јокића, Дервенте, Гаочића.
приближан број: Вук (10).

Дивљач и њен

-

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Рача, Т. Ужице).

-

Пл ан ин

-

с ки ма с ив : МАНАСТИРСКА ШУМА. Место и опис места:
Шљивовица, Ј асиковића, Сређ, Борово Брдо, Ђурино Брдо. Див
љач се креће око засеока Илијашевића, Малинића, Јасиковића
и Солотуше. Дивљач и њен приближан број: Вук (15).
НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице).
ни нс ки

м а с ив

ЗВЕЗДА.

:

површини мешовита

састојина четинара и

и њен приближан број: Лисица

Пл а

-

-

Место и опис места: на целој

-

листача.

-

Дивљач

(50).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Заовине, Т. Ужице). Пл а н ин с к и
м а с и в : ЦРНИ ВРХ. -- Место и опис места: на
целој површини мешовита састојина четинара 'И листа ча. Див
)ј
tЧ

љач и њен приближан број: Лисица

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице).
ни нск и ма с ив:

t ој
и

га:
[В-

РАСТИШКА ШУМА.

-

Пл а

Дивљач и њен приближан број: Лисица
НО

среза:

места:

стача.

БАЈИНА БАШТА

ма с ив

на целој

-

(Рача,

-

(30).
Т.

У:жице).

МАНАСТИРСКА ШУМА.

:

-

Место и опис меС'I'а:

-

на целој површини мешовита састојина четинара и листача.

н ин с ки
а

(60-66).

-

-

Пл а-;

Место и опис

површини мешовита састојина четинара и ли

Дивљач и њен приближан број: Лисица

(40-42).

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Растиште, Т. Ужице). Пл а
ма с ив : ЗВЕЗДА. Место ио пис места: Црвене

н ин ск и
а

rис
IIИ-

Стене, Рогоз,

Студенач,

тинара и лиiпћара.

-

Дуга

Долина.

Надморска

њен приближан број: Јаребица

Мешовита састојина че

висина

800

м.

-

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Заовине, Т. Ужице).
а

вна
сше
ита

рој:

ни нск и

ма с ив:

Дивљач и

(140-145).

ЦРНИ ВРХ.

-

-

Пл а

-

Место и опис места: Капе

танова Вода, Ђедова Вода, Рајкова Вода, Јастребињак, Бурине.
Мешовита састојина четинара и букве. Надморска висина
400-800 м. - Дивљач и њен приближан број: Јаребица (250).
НО среза: БАЈИНА БАШТА (Рача, Т. Ужице). Пл а ма с ив : МАНАСТИРСКА ШУМА. Место и опис

ни нс ки
•ми

места: Хајдучке Чесме, Сређ, Солила. Мешовита састојина че
'I'инара и букве. Надморска висина 5-600 м. Дивљач и њен

ане.

приближан број: Јаребица

rа

(60).

Је-

ла

~ста:

реће

НО среза: БАЈИНА БАШТА (Бесеровина, Растиште, Зао
вине, Рача, Т. Ужице). Планински масив: ТАРА. Место и опис места: Перла, Горушица, Сува Главица, Соколина
и Шљивовица Рачанска. Мешовита састојина јеле, смрче, букве.
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Дивљач лети и креће се по целој шуми, а зими око насеља.
Надморска висина 1000 м. 1300 м. - Дивљач и њен при
ближан број: Вук (6-8).

НО среза:

БАЈИНА

БAI1ITA

(Бесеровина, Растиште, Зао

вине, Рача, Т. 'Ужице). Планински
масив: ТАРА. Место и опис места: Перла, Горушица, Сува Главица и Буково
Брдо. Мешовита састојина четинара и лишчара. Надморска
висина
1100-1400 м. Дивљач
и
њен
приближан
број:
Медвед (10).
НО

среза:

БАЈИНА БАШТА

(Бесеровина,

Растиште,

Зао

вине, Рача, Т. 'Ужице). Планински масив: ТАРА. Место и опис места: Тисово Брдо, Голија, Николин Понор, Се
нокос и Суве Букве. Мешовита. састојина четинара и лишhара.

Надморска висина
број: Срна (20-22).

-·

НО

среза:

м.

1100-1500

БАЈИНА

БАШТА

Дивљач и њен приближан

-

(Бесеровина,

Растиште,

Зао

вине, Рача, Т. 'Ужице). Планински масив: ТАРА. Дивљач се креће по целом простору, по шуми и око насеља. Дивљач и њен приближан број: Лисица (40); куна (40-45); ја
завац

(15);

зец

(240);

веверица

(390);

фазан

(220).

НО. среза: ТИТОВО 'УЖИЦЕ, КРЕМНА. П л ан ин ск и
: КРЕМАНСКЕ КОСЕ (огранак Таре). - Место и опис

ма с ив

места: Голубац, Висока --лавица, Осјек, Калуђерске Баре. Чиста

висока борова састојина. Надморска висина 900-1100 м. Дивљач
се креће по целој површини шуме. _:_ Дивљач и њен прибли

жан број: Вук
фазан (4-6).

(10-12);

лисица

(2-4);

зец

јаребица

(30);

НО· среза: ТИТОВО УЖИЦЕ, КРЕМНА. -

(45);

П лан ин ск и

м а с ив : ШАРГАН. Место и опис места: Ковачевац, Циган
ска Коса, Вујина Долина и Јеловац. Чиста млада састојина
борова. Надморска висина 1000 м. Дивљач и њен приближан

број: Вук

(6);

лисица

(8);

зец

(15);

веверица

НО среза: ТИТОВО 'УЖИЦЕ, МОКРА ГОРА.

с ки м а с ив : МИЛОШЕВАЦ. -

јаребица

(15);
-

Пл ан ин

-

Место и опис места: Збори

ште, Биогор, Столац. Борова састојина. Надморска висина

1500

(20).

м. Дивљач и њен приближан број: Вук

1100-

(10).

НО среза: ТИТОВО 'УЖИЦЕ, МОКРА ГОРА. П лан ин
с ки м а с ив : МИЛОШЕВАЦ. Место и опис места: Столац.
Борова састојина. Надморска висина 1100-1500 м. Дивљач
и њен приближан број: Медвед (1); срна (1-2).
НО среза: ТИТОВО 'У)КИЦЕ, МОКРА ГОРА.

-

П лан ин

-

ск и м а с ив : МИЛОШЕВАЦ. Место и опис места: Збори
ште, Виогор, Столац и Тусто Брдо. Надморска виси.ња 1100-
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1500 м.
јазавац

-

Дивљач и њен приближан број: Лисица
куна (15); јаребица (400).

зец

(25);

(260);

(20);

НО среза: ТИТОВО УЖИЦЕ (Буар, Гостивница, Волујац и
Рибашевина). П л ан ин с ки м а с ив : ЈЕЛОВА ГОРА. Место и опис места: Зеленика, Јеликовод, Јокшинац. Чиста бу
кова састојина. Река Тоталија. Надморска. висина 860-1000 м.
- Дивљач и њен приближан број: Вук (5).
НО среза ЗЛАТАРСКОГ (Нова Варош, Љубиш, Драглица,
Негбина, Т. Ужице). Пл ан ин ск и ма с ив : МУРТЕНИЦА.
-· Место и опис места: Муртеница. Мешовита састојина чети
нара и лишhара. Река Рибница. Дивљач и њен приближан
број: Бук (15-17).
НО среза ЗЛАТАРСКОГ (Нова Варош, Негбина, Т. Ужице).

-

Планински

сто

и опис места:

масив:

МУРТЕНИЦА

Муртеница.

лишhара. Река Љубишна.
Срна (1-2).

Мешовита

Дивљач

-

ВРХОВИ.

-

Ме

-

састојина четинара

и њен приближан

НО среза ЗЛАТАРСКОГ (Јабланица, Т. Ужице).

и

број:

Пл а

-

-

ни нск и ма с ив : ДОЊИ ЧАВЛОВАЦ. Место и опис места:
Доњи Чавловац. Храстова шума. Надморска висина 855 м. Дивљач и њен приближан број: Срна (2-4).
НО среза ЗЛАТАРСКОГ (Љубиш, Драглица, Негбина, Ти
тово Ужице). Планински масив:
МУРТЕНИЦА. Место и опис места: Муртеница, шума висока четинарска. Река
Љубишна.

-

Дивљач и њен приближан број: Лисица

(20).

НО среза ЦРНОГОРСКОГ (Косјериh, Сеча Река, Цигански,
- Планински масив: ЈЕЛОВА ГОРА. - Ме

'Т. Ужице).

сто и опис места: Зеленика, Ј елиновод. Шума листа ча. Река То-,

талија.

-

Дивљач и њен приближан број: Лисица

(30).

НО среза ЗЛАТАРСКОГ (Негбина, Т. Ужице). Пл а ни нск и ма с ив : МУРТЕНИЦА. Место и опис места: Ра
коча Врхови, Муртеница. Шума висока, че·гинарска. Река Љу
бишна. Дивљач и њен приближан број: Зец (60).

НО среза ЗЛАТИБОРСКОГ (Јабланица, Т. Ужице).
н ин с ки

м а с ив

:

ГОРЊИ

ЧАВЛОВАЦ.

-

Пл а

-

Место

и

опис

места: Кобиља Глава. Шума висока, четинарска. Река Рзав.

Надморска висина

\•
q

Зец

1051

м.

-

(20).
НО среза: Т. УЖИЦЕ (Буар, Гостиница, Т. Ужице). ма с ив:
ЈЕЛОВА ГОРА. Место и опис

н ин ск и
[-

-

Дивљач и њен приближан број:
Пл а
места:

Зеленика, Јелова Гора. Шума листача. Река Таталија. Над
морска висина 800-1010 м. Дивљач и њен приближан број:
Зец

(200).
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НО среза ЗЛАТИБОРСКОГ (Шљивовица, Т. Ужице).
П л а н и н с к и м а с и в : ШЉИВОВИЦА. Место и опис ме
ста: Куртово Брдо, Шљивовица. Шума чиста борова. Река Рзав.
-· Дивљач и њен приближан број: Зец (20).
НО среза ЗЛАТИБОРСКОГ (Шемегњево, Т. Ужице). Планински масив: СЕМЕГЊЕВСКА ГОРА. Место и
опис места: Семегњевска Гора, Лупоглав. Шума борова. -- Над

морска висина

1500 м. -

Дивљач и њен 'приближан број: Зец

(30-35).
НО среза ПРИБОЈСКОГ (Крајиновиhи, Т. Уж:ице). Пл а
н ин ск и м а с ив : ЧАГЊЕВИНА. Мес·го и опис места: Пи
рова Вода, Бакуље. Мешовита шастојина четинара и лишhара.
Надморска висина 1000 м. Дивљач се креhе око Кукуревиhа,
Поблаhа, Сочице, Ритошиhа, Кнежеве Реке.
приближан број: Бук (10).

-

Дивљач и њен

НО среза ПРИБОЈСКОГ (Крајиновиhи, Т. Уж:ице). Пл а
м а с ив : ЧАГЊЕВИНА. Место и опис места: Пи

н ин ск и

рова Вода, Бакуље. Мешовита састојина четинара и лишhара. Надморска висина 1000 м. Дивљач и њен приближан број:
Срна

(10).

НО среза ПРИБОЈСКОГ (Крајиновиhи, Т. Ужице, Бучје). м а с ив : ЧЕМЕРНО. Место и опис места:
Чемерно. Састојина од четинара и лишhара. Добре Воде, Бијеле
Пл ан ин с ки

Воде. Дивљач се креhе око иасеља Глог, Булиhи, Југово, Руд
ница, Црљенице. Дивљач и њен приближан број: Вук (20).
НО среза ПРИБОЈСКОГ (Крајиновиhи, Т. Ужице).

-

Пл а

н ин ск и ма с ив : ЧЕМЕРНО. Место и опис места: Че
мерно. Састојина четинара и лишhара. Добре Воде и Бијеле

Воде.

-

Дивљач и њен приближан број: Срна

(10);

медвед

(1).

НО среза ПРИБОЈСКОГ (Крајиновиhи). Пл ан ин ск и
м а с ив : ПАНЧИНА. Место и опис места: Панчина. Саста
јина лишhара. Дивљач и њен приближан број: Дивља свиња

(4-6).
НО среза ПРИБОЈСКОГ (Сјеверна Забрањица, Т. Ужице).
Планински

масив:

ЈАВОРЈЕ.

-

Место

и

опис

-

места:

Подвис, Пеhине, Гркавци. Мешовита састојина претежно листача

са мало примесе четинара.
Срна

-

Дивљач и њен приближан број:

(20).

НО среза ПРИБОЈСКОГ (Сјеверна Забрањица, Т. Ужице).
Планински масив:

ЛИСА СТЕНА.

-

-

Место и опис места:

Поток, Петровци и Соколова Вода. Висока мешовита састојина

листача са примесом четинара.
број: Срна

(4-6);

вук

(20).

-

Дивљач и њен приближан
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НО среза: ПРИБОЈ (Бучје, Т. Ужице). Пл ан ин ск и
ма с ив : ОЖАЉ. Место и опис места: Ожањ. Мешьвита ви
сока састојина четинара и лишчара. Дивљач се креhе у Пеhин

ским странама и Тисовој
број:

Срна

локви.

Дивљач и њен приближан

-

(1-2).

НО среза МИЛЕШЕВСКОГ (Бабине, Тоум, Ђурово, Титово
Пл ан ин ск и ма с ив : ШЕРБЕТОВАЦ (Гусиње,
Равна и Камена Гора). Место и опис места: В,исока састојина
четинара и лишhара. Надморска висина 1000-1200 м. Дивљач
се креhе око реке Лима, Гусиња, Шербетовца, а у току парења
прелази преко села Бабиhа и Камене Горе и преко границе
НР Црне Горе. Дивљач и њен приближан број: Медвед (1);
Ужице).

вук

(10-12);

зец

(200);

лисица

(60).

НО среза МИЛЕШЕВСКОГ (Камена Гора, Орашац, Брода
рево, Слатина и Гостух, Т. Ужице). - Пл ан ин ск и ма с ив :
ЦРНИ ВРХ. Место и опис места: Равна Камена Гора, Дуга
Петња, Лиса, Шидровац и Стругови. Мешовита састојина чети
нара и лишhара.

љен приближан
бица

Надморска висина 800-1200 м. број: Срна (15-18); вук (15); зец

Дивљач и

(200);

јаре

(200).

НО

среза

МИЛЕШЕВСКОГ

и

СЈЕНИЧКОГ

(Бродарево,

Страњани, Заумско, Гошево и Пријепоље). Пл ан ин ск и
ма с ив : ДУБОЧИЦА, МУЧНИЦА, ЛИПОВИЦА и ЈАДРОВИК
ДЕРВЕНТА. Место и опис места: Висока мешовита састојина
четинара и лишhара, са једним делом шикаре храста, букве и
граба.

-

Надморска висина

ближан број: Срна
вук (25-28); лисица
1.

v1
а

а:

ra
,ј:

700-1300 м. - Дивљач и њен при
(20) ;Дивља свиња (3-4); Дивокоза (5-8);
(70); зец (250); јаребица (260).

НО среза МИЛЕШЕВСКОГ и ЗЛАТАРСКОГ (Милешево,
Бистрица, Нова Варош, Радивојевиhи, Правешено, Т. Ужице). Планински масив: ЗЛАТАР. Место и опис места: Зла
тар, Битовик и Јоховац. Висока састојина четинара и лишhара.

Дивљач за време парења прелази преко Јадовика у Дубочицу
и Мучницу. Дивљач и њен приближан број: Медвед (1); вук
(25); лисица (100); срна (12); зец (400); јаребица (200).
НО среза МОРАВИЧКОГ. Планински масив: Место и опис места: Целом подручју среза моравичког. Над
морска висина од

395-1500

м. Шуме и пољопривредна имања.

Дивљач и њен приближан број: Зец

·а:
на

ан

-

(2000).

НО среза МОРАВИЧКОГ (Осоница, Вучак, Средња Река,
Т. Ужице). Планински масив: ЧЕМЕРНО, ТРУБА и
ВОДИЦЕ НА ГОЛИЈИ. Место и опис места: Мео Чемерна.

Шума јеле и букве. На Голији буква са смрчом и јелом до 1600 м.
надморске висине. Дивљач и њен приближан број: Срна (15).
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НО среза МОРАВИЧКОГ (Прилике, Шуме, Међуречје, Луке
и Осојница, Т. -Ужице). Место и опис места: Око пољоприв
редних имања у шумама и потоцима.

700

м.

-

-

Надморс1<а висина

Дивљач и њен приближан број: Јазавац

395-

(100).

НО среза: ИВАЊИЦА. Планински масив: Тери
торија среза Моравичког. Место и опис места: Шуме и ши
каре од 390-1500 м. надморске висине. Дивљач и њен при
ближан број: Лисица

(350).

НО среза МОРАВИЧКОГ (Остатија, Средња Река, Братјево,
Планински масив: ЈАВОР, ГО

Осоница и Кушиh.и.

ЛИЈА и ЧЕМЕРНО. -

Место и опис места: Шума букова и смр

чева са јелом. Надморска висина

приближан број: Вук

500-1830

м.

-

Дивљач и њен

(130).

НО среза МОРАВИЧКОГ (Кушиh.и, Кобиље, Средња Река,
Остатија и Осоница). -Пл ан ин ск и ма с ив: ЈАВОР, ЧЕ
МЕРНО и ГОЛИЈА. Место и опис места: Шуме букове и смр
чеве до 1830 м. надморске висине.
број: Куна (70).

-

Дивљач и њен приближан

НО среза МОРАВИЧКОГ (Луке, Шуме, Братљево). Пл а н ин ск и ма с ив : Л-УЧКА РЕКА, МОРАВИЦА, КОШНИЦА.

-· Место и опис места: Дуж река до 700 м. надморске
· Дивљач и њен приближан број: Видра (40).

висине.

-

НО среза: ЂАКОВИЦА. Планински масив: ДЕ
ЧАНСКЕ и Ј-УНИЧКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: Ло
hанска Бистрица, Кожњар, Неркунђа, Будаш. Дивљач и њен
приближан број: Медвед (10).

НО среза: ЂАКОВИЦА.

-

П л ан ин ск и

ЧАНСКЕ и Ј-УНИЧКЕ ПЛАНИНЕ.

-

м а с ив

:

ДЕ

Место и опис места: Ђера

вица, Марјаш, Плеh.е, Маја Ропе, Кожњар, Бабалоh., Прилепске
Стране. Дивљач и њен приближан број: Дивокоза (80).

НО среза: ЂАКОВИЦА. Планински масив: ДЕ
ЧАНСКЕ и Ј-УНИЧКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: Ло
h.анска Бистрица, Кожњар, Будаш, Бабалоh., Прилепске Стране,
Ерсник, Плеh.е. Надморска висина 800-1800 м. Дивљач и
њен приближан број: Срна (70).
НО среза: ЂАКОВИЦА. П л а н и н с к и м а с ив : ДЕ
ЧАНСКЕ и Ј-УНИЧКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: Ба

пуша, место звано "Закуп", Лоh.анска Бистрица, Неркуђа, Стре

очке Планине. Мешовита састојина букве, храста, кестена и
осталих лишh.ара. Дивљач и њен приближан број: Дивља
свиња

(35).

НО среза: ЂАКОВИЦА. Планински масив: ДЕ
ЧАНСКЕ и Ј-УНИЧКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: Ба-
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балоh, Нерку]ја, Курвала, ЛоЊанска Бистрица.
приближан број: Тетреб велики (10).

-
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НО среза: ЂАКОВИЦА. Пл ан ин ск и ма с ив : ДЕ
ЧАНСКЕ и ЈУНИУ:КЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: шуме
и пропланци око села Дечани, Дреновца, Вокше, Јуника и Ба
туша. Шуме и шикаре са пропланцима у зони од 600-1300 м.
:надморске висине. Дивљач и њен приближан број: Јаребица

(150).
НО среза: ЂАКОВИЦА. Планински масив: ДЕ
ЧАНСКЕ и ЈУНИЧКЕ ПЛАНИНЕ. Место и опис места: у
шуми села Батуша и Дреновца. Дивљач и њен приближан
број: куна златица (10-12).
Одавде Стамениh В. Дамјан.
НО среза: ЂАКОВИЦА. Пл ан ин ск и
ма с ив:
Де
чанске и Јуничке планине. Место и опис места: Бодуш. Че
тинарска састојина. Надморска висина око 1500 м. Дивљач
и њен приближан број: Куна белица (10).
НО среза: ЂАКОВИЦА.
ске и Јуничке планине.

-

Планински масив:

-

Дечан

Место и опис мес·га: шуме и шикаре

око села Дечани, Дреновца, Вокша, Побрђа, Јуника, Бо•гуша и
Малића. Шуме и шикаре од 500-1500 м. надморске висине,
нарочито шикаре.

НО

среза:

-

Дивљач и њен приближан број: Зец

ЂАКОВИЦА.

чанске и Јуничке планине.
њих

села, затим место зв.

-

-

Планински

(450).

масив:

Де

Место и опис места: шуме око гор
,,Ливад-Баћ"

код Ереника.

Чисте и

500-1500 м надморске висине. број: Вук (50); лисица (40).

мешовите шуме и шикаре од

Дивљач и њен приближан
НО

среза:

ПЕЋ.

-

Планински

масив:

Копривник,

Стреачка Планина, Лумбердска Планина, Нићинит Штедин, Ру
солија, Жљеб.

-

Место и опис места:

Језера, Горужда, Кучи

шки, Нићинит, Баре, Шкерље, Штупељ, Дреље, Белопоh, Жљеб,
Радовец, В. и М.
вите

састојине

800-1800

м.

-

Јабланица,

букве,

јеле,

Церски Поток.
смрче,

на

-

Чисте и мешо

надморској

висини

Дивљач и њен приближан број: Медвед

од

(15-16).

НО среза: ПЕЋ. Планински
масив:
Копривник,
Стреачка планина, Лумбардска Планина, Нићинит, Штедин, Ру
солија, Жљеб. Место и опис места: Стреачке шуме, Језера,
Горуж:да, Кошутане, Алагина Река, Белопоћ, Јабланица. Ме
шовите састојине букве, храста, кестена и других лишчара.

Дивљач и њен приближан број: Дивља свиња
НО среза:

ПЕЋ.

-

Планински

-

(10--15).

масив:

Копривник,

Стреочка планиf.Ј:а, Лумбардска планина, Ниhинит, Штедин, Ру
солија, Жљеб.
Место и опис места: Церски поток, Белој\
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Плеhе, Кршчврље, Жути Камен, Хајла, Белопачки Камен,
Жљеб. Планински кршеви на границама шуме око 1600-2650
м. надморске висине. Дивљач и њен приближан број: Диво
козе

(30).

НО среза: ПЕЋ. Планински
масив:
Копривник,
Стреачка Планина, Лумбардска Планина, Ниhинит, Штедин, Ру
солија, Жљеб. Место и опис места: Церски поток, Белој,
Плеhе, Кршчрвље, Жути Камен, Хајла, Белопачки камен, Жљеб.
- Надморска висина 1800 м. - Дивљач и њен приближан број:
Срна

(40).

НО среза: ПЕЋ. Планински
масив:
Копривник,
Стреачка Планина, Лумбардска Планина, Ниhинит, Штедин, Ру
солија, Жљеб. Место и опис места: Меја Стреоц, Меја Љубе
ниh, Плеhе, Шкреља, Алагина Река, Јабланица и Бојевиhи. Шуме шикаре са пропланцима у зони од 600-1300 м. надмор
ске висине. Дивљач и њен приближан број: Јаребица (70).
НО среза: ПЕЋ. Планински
масив:
Копривник,
Стреачка Планина, Лумбардска Планина, Ниhинит, Штедин, Ру
солија, Жљеб. Место и опис места: Стреачке шуме, Губавац,
Белопаh,

Штупеа Дреље,

Шуме и шикаре од

у шика рама.

-

Боге,

Радавец,

Дреља,

Јабланица.

-

м. надморске висине а нарочито

500-1000

Дивљач и њен приближан број: Зец

(550).

НО среза: ПЕЋ. Пл ан ин ск и
ма с ив:
Копривник,
Стреачка Планина, Лумбардска Планина, Ниhинит, Штедин, Ру
солија, Жљеб. Место и опис места: шуме око села Белог
поља, Загрмља, Љубениhа, Стреоца, Љубуше, Куhишта, Дреља,
Штупеља, Црног Врха, Брестовика, Радавца. Чисте и мешо

вите шуме и шикаре на 500-1500 м. надморске висине.
љач и њен приближан број: Вук (30); лисица (80).

-

Див

НО среза: ЋУРАКОВАЦ. Планински масив:
По
глед Кареник, Рашка Гора, Нови Врх, Синајска Брдо, Јеребица,
Стрпачка Глава, Војин До, Сува Планина. -- Место и опис места:
Маја Гат, Падске Ливаде, Кршеница, Цауљан, Шумек, Беле воде,
Стрињача, Солило, Гло:жа, Сушица, Стропац, Курило. Дивљач
и њен приближан број: Медвед (68); срна (90).

НО среза: ЋУР АКОВАЦ. П лан ин ск и ма с ив : По
глед Кареник, Рашка Гора, Нови Врх, Синајска Брдо, Јаребица,
Стрпачка Глава, Војин До, Сува Планина. Место и опис ме
ста: Јеребиње, Гложа, Брег, Рашка Гора, Беле воде, Стропачка
глава. Дивљач и њен приближан број: Јаребица (150).

НО среза: ЋУРАКОВАЦ.

-

Планински

масив:

По

глед Кареник, Рашка Гора, Нови Врх, Синајско Брдо, Јере
бица, Стрпачка Глава, Војин До, Сува Планина. Место и опис
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места: Рашка Гора, Шумек, Нови врх, Каљавица, Радуша, Ру
дина.

Дивљач и њен приблюкан број: Тетреб велики

-

(10-12).

НО среза: ЂУРАКОВАЦ. Планински масив: По
глед Кареник, Рашка Гора, Нови Врх, Синајска Брдо, Јеребица,
Стрпачка Глава, Војин До, Сува Планина. Место и опис
места: Сушица, Горљан, Стропац, Белов До, Војин До, Млаки
шите, Беле воде. Дивљач и њен приближан број: Дивља
свиња:

(50).

НО среза: ЂУРАКОВАЦ. Планински масив: По
глед Кареник, Рашка Гора, Нови Врх, Синајска Брдо, Јеребица,

Стрпачка глава, Војин До, Сува Планина. Место и опис ме
ста: Цекшиh, Цајдок, Млакиште, Церовина, Кршеница, Цоцу
љан, Провалије, Стропац. Дивљач и њен приближан број:
Зец (1300).
НО среза: ЂУРАКОВАЦ. Планински
масив: По
глед Кареник, Рашка Гора, Нови Врх, Синајска Брдо, Јеребица,
Стрпач1ш Глава, Војин До, Сува Планина. Место и опис ме
ста: Маја Гат, Падске Ливаде, Беле Воде, Млакиште, Провалија,

Стропац, Курила, Главица.
вук

(40);
НО

лисица
среза:

-

Дивљач и њен приближан број:

(60).

ВУЧИТРН.

-

Планински

масив:

Чича

вица. Место и опис места: Државно ловиште "Чичавица". Изда
начка мешовита шума од

(650),

лисица

(120),

10 год. старости. Врста дивљачи: Зец
(50), срна (10), вук (10); у Беримским
виђају (3-5) медведа и (2-3) дивље свиње.

јазава.ц

шумама повремено се

НО среза: К. МИТРОВИЦА. Планински

масив:

Ро

гозна. Место и опис места: Држ. ловиште "Гњеждане". Храстова

средња шума са 100/Ј букве. Врста дивљачи: Зец (400); лисица

(30), јазавац (10), веверица (50), куна златица (5),
(1-2), дивља свиња (3-5), јаребица (30).
НО

среза:

КОС.

МИТРОВИЦА.

срна

(90),

Пл ан ин ск и

медвед

ма с ив:

огранак Берима. Место и опис места: Држ. ловиште "Дубоч.ак"
Тројица". Висока и местимично изданачка шума 75' 0 /о храста и

%

25
букве. Врсте дивљачи: зец (300), лисица (50), јазавац, (20),
веверица (300), куна златица (20), срна (50), медвед (2), дивља
свиња (30), вук (20), јаребица (100).
НО среза: СУВА РЕКА. Планински масив:
Коџа Балкан. Место и опис места: Државно ловиште: ,,Коџа-Балкан".
Планинско земљиште са кречном подлогом. Слабо насељен пре
део.

Просечна надморска висина 1200 м. Врста дивљачи: зец
(1.500), лисица (500), јазавац (200), куна златица (30), веверица
(50), дивља мачка (20), видра (120), рис (4), дивља свиња (20),
срна (10), медвед (3-5), вук (15), дивокоза (20), пољска јаребица
(350), јаребица камењарска (200).
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НО среза: ПРИЗРЕН. Пл ан ин ск и
ма с ив. Шар Пла
нина. Место и опис места: Држ. ловиш1'е и шумски комплекс
,,Шара". Надморска висина 1.150. Врсте дивљачи: зец (3.500), ли
сица

(2.000), јазавац (500), куна белица (50) веверица (350), видра
(200), медвед (5), дивља свиња (35), срна (20), дивокоза (40), вук
(30), јаребица камењарка (400).

НО среза: УРОШЕВАЦ. П л ан ин с ки
м а с ив · ШАР
ПЛАНИНА. Место и опис места: Држ. ловиште "Шара-Буковик".
Планински предео делимично под високом буквом, јеловом и бо

ровом шумом а делимично под пашњаком и голим стенама без
вегетације. Врста дивљачи: зец (400), лисица (150), јазавац (20),
куна златица (50), дивља мачка (10), вук (5), рис (3), медвед (20),
дивља свиња (20), дивокоза (150), срна (40), јаребица камењ<1рка
(200), љештарка (150), тетреб велики (30).
НО среза: УРОШЕВАЦ. Место и опис места: Државно лови

ште "Неродимско-Језерачке шуме". Планински предео под бу
ковом

високом

шумом

са

ливадама

и

планинским

пашњацима.

Врсте дивљачи: зец

(100), лисица (50), јазавац (30), куна златица
(20), куна белица (20), дивља мачка (1!)), вук (5), дивља свиња (5),
медвед (3), срна (10), јаребица (200), љештарка (100).
НО среза: УРОШЕВАЦ. Место и опис места: Држ ловиш1'е
"Гушица".
шумом,

Врежу љкаст

а делимично

терен,

делимично

ниском шумом храста,

ћара. Врсте дивљачи: зец (300), лисица
(10), вук (10), дивља свиња (5), срна
штарка

покривен

високом

цера и других лиш

(100), јазавац (30), видра
(10) јаребица (150), ље

(5).

Ради лакшег прегледа као и анализе стања дивљачи даје се
следећи табеларни преглед броја дивљачи:

Врста
дивљачи

Укупан

око

35.000

Зец

ДО

40.000
око

Веверица

13.000
ДО

15.000
Бизамски
но'шш

Опис места и налазишта важније

број

400

врсте

дивљачи

По свим планинским масивима на огранцима

шума,

по

шикарама,

њивама

и

ливадама у близини шума, по целој
територији Србије.
По свим планинама и шумама Србије;
изразито у мањем броју на Проклетијама и у Јужном Кучају.

Уз реку Дунав и на ушћу Пека.

,il

Дивљач неуреlјених ловишта НР Србије

Рис

Ласица

30

505
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На Проклетијама и на Шар-Планини.
Ја стр еб ац, Копаоник у нешто већем бро
ј у, иначе у низинским шумама близу
насеља и скоро редовно појединачно у

близини насеља.

Куна
златица

Куна

белица

На свима масивима, а у највеhем броју
на планинама Гочу, Жељину, Столо
вима, Јастрепцу и Мојстирским Пла

650

нинама. Сува Река, Призрен, Уроше
вац и Шар-Планина.
На свима масивима, а у највећем броју

600

на планинама Гочу, Жељину, Столо
Јастрепцу и Шар-Планини.

вима,

Већи број у посавским · шумама, на Де
Дивља
мачка

либлату, а појединачно у Вел. Гради
шту, на Козјаку (Ниш). Сува Река,

300

Призрен.

Вел.

Видра

Градиште, Борања, Лучка Река,
Моравица, Кошница, Сува Река, При

500

зрен, Урошевац.

Јазавац

2.500

На свим планинским масивима у нижим
рејонима на ивици шума и по шика
рама.

Проклетије, Копривник, Стреочке Пла
нине, Русолија, Жљеб, Поглед, Коре
ник, Рашка Гора, Сува Планина, Шар
Планина, Тара (Црни Врх, Растишка

е

Медвед

200

Лисица

12.000

н

и

юј

Вук

Шума, Манастирска Шума), Златар,
Чемерно,
Придворица-Драгуљник,
Мојстир, Драга, Вепрње, Ђерекарски
Хомир.
На свим планинским масивима у ниЋ(ИМ
рејонима, по ивици шума, по шика
рама ближе насељу.

--------------------·-----

1.800

:је;

По свим планинама Србије.
Копаоник; Падеж; Голија; Мојстир-Дра

ги-

га, Хум; Рогозна; Чемерно; Дубочица,
Дивља
свиња

550

Јадровик-Дечанске и Јунићке Пла
нине, Стреочке Планине и Хомољске
планине, Шар-Планина, Берима, Ко
џа-Балкан.

21

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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Повремено се виђа на Старој Планини

' (на

Јелен:

Срна

граници

1-2

комада), и непрове

рен на Проклетијама (такође
мада).

2.200

1-2

ко

Хомољске Планине, Штрбац, Северни
Кучај, Јужни Кучај, Црни Врх, Злот,
Бељаници, Буковик, Стреочке Плани
не, Штетин, Кукавица, Копиљак, Вар
деник, Качер-Зеленичје, Русоља, По
глед, Коритник, Сува Планина, Гра
нична Шума, Маљен, Повлен, Ист. Ба

рања, Гучево, Цер, Рајац, Сувобор,
Црни Врх-Бајина Башта, Чемерно,
Заворје, Златар, Шар-Планина, Рого
зна, Чичевица, Коџа-Балкан.
Фазан

250

Само на Тари

(Креманске

Косе)

и

на

Церу.
По свим планинским масивима, по чи

Јаребица

9.000

стинама,

шикарама и на ивичним њи

вама и ливадама.

Јаребица
камењарка

1.500

Маглеш, Маљен, Букови, Сев. Кучај

-

Дебели Луг.
Ђерекарски Хомир, Драга, Мојстир, Го

Велики

тетреб

Дивљи

голуб

200

10.000

лиј а,

Дечанске

и

Ј униhке

планине,

Бабалоh, Сува планина, Рашка Гора,
Јавор, Лупоглав (Т. -Ужице).
По свим планинским масивима у Срби
ји а највише на Северном Кучају, у
Вел. Градишту, на Штрпцу, на Јуж
ном

Кучају,

Троглан Бара,

Срнеhем

Брду.
Из горе наведеног стања можемо извуhи следеhе закључке:
а) Јелена је потпуно нестало у природним налазиштима
наших шума. Није утврђен ни на Старој Планини.

б) Број дивљачи риса, видре, дивље мачке, куне златице и
белице, дивље свиње, медведа и тетреба је критичан и говори
о истребљењу тих врста, уколико се не спроведу најстрожије
мере

заштите.

в) Број остале дивљачи срне, зеца, јаребице и других за~
брињавајуhе је мали у односу на површину и природне услов('
које могу да пруже наше шуме, што показује следеhа анализа,

---------·-,'--------------------.....
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По

статистичким подацима

укупне шумске

површине

Србија

од које

је

има

око

1,150.188 ha

1,606.000 ha
под шумом,

под шикарама

253.597 ha и необрађеног земљишта 213.245 Ьа.
Ако по упутству за планирање у ловству, које је издало Ми
нистарство
рање

шумарства

ловишта

према

_ФНРЈ 1949

врстама

године,

дивљачи

и

извршимо

то

бонити

за:

а) брдска ловишта (од 600-1.200 м. надморске висине) је
лену he бити одређен III-V, срни III-V а зецу IV-V бони
тет итд.

б) брежуљкаста ловишта: за јелена I-V бонитет, за срну
бонитет и зеца I-V бонитет. Након бонитирања одређу
јемо капацитет ловишта тј. утврдиhемо број дивљачи која би
по нормалном стању требало да буде у датом ловишту. При

I-V

израчунавању

користиhемо

се

искуственим

таблицама,

које

према бонитету ловишта дају могуh број дивљачи на површини

од 1 ОО ha, а да дивљач не прави никакве штете пољопривреди
и шумским

и:у лтурама.

БОНИТЕТ

јелен
срна

зец

I

II

4
6
20

2
4
15

III

IV

V

1
2
10

0,5
1
5

0,4
0,5
3

По горњем упутству, а служеhи се наведеним таблицама, при
мера ради обрачунаhемо капацитет ловишта само за јелена,
)-

срну и зеца.

е,
а,

ЗЕЦ: висока шума за зеца нема значаја
каре III бонитет, необрађено земљиште
Према 'гаме:

=

у

~м

=

=

ма

~и

>РИ

21.320,
93.848

зечева.

СРНА: висока шума
шикара: 2.535 Х 4 =
ке:

=

што значи да треба да има укупно на шумској површини
комада

ши-

=

висока шума: 1,150.180: 100
11.501 Х 3
34.503;
шикаре: 253.147 ha : 100
2535 Х 15
38.025;
необрађено земљиште: 213.245 ha : 100
2132 Х 15

и

,к

=

- V бонитет;
--- III бонитет.

(II бонитет): 11.501 Х 4= 44.004.
9.140, што значи да на укупној
53.144 срне.

повр

шини треба да има
ЈЕЛЕН: високу шуму дали смо за срну, према томе за је
лена he бити висока шума III бонитет, тј. 11.501 Х 1 = 11.501

=

шикара: III бонитет 2.535 Х 1
2.335, што значи да на укуп
ној површини треба да има 14.036.-

Као што се из обрачуна види, зеца би могло и требало да буде

ије

на шумским површинама око

93.848

комада, срна

53.144

а јелена

ове

комада. Упоређујуhи ове бројеве са стварним стањем евидентирањем, увиђамо несразмерно мале и забрињавајуhе ко

1за.

личине дивљачи

за

14.036

27*

-

односно огромне мањкаве, Овакве и сличне
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резултате добили бисмо и за осталу дивљач. Појединачна ана
лиза сваке врсте дивљачи у односу на простор показала би исто

тако

велику

дефицитарност

те

дивљачи

па

можемо

даље

закључити:

да, када је у питању дивљач у Србији, ради се више о истреб
љивању а не о изумирању појединих врста (изузетак, можда:
рис, самур, утва златокрила, лабуд, тетреб итд.). Један од глав
них узрока нестајања дивљачи је увек човек. Он је деловао на
више начина и у више праваца, кроз векове, што је опет зави

сило од прилика у којима је живео, као и

OJJi времена и места где

је деловао.

Наглим порастом становнИiШтва (Србија је имала 1834 гс,,ц.
житеља) и даљим прираштајем, човек бореhи се за свој

668.592

животни простор

-

њиве и ливаде,

крчио је шуму

-

смању

јуhи и уништавајуhи животни простор дивљачи. С друге стране,
он је ловио дивљач ради меса и ради коже, крзна и трофеја.
Чести ратови у Србији, проузроковали су местимично уни
штење

·

појединих

гајених

ловишта

-

,,кошутњака"

Роготу, у Кошутњаку), који су уништени за време

(на

I

Гочу,

светског

рата), а поједине врсте дивљачи јелен, срна, дивља свиња биле су главна храна вуцима, који су се после рата пренамно
жили на уштрб те дивљачи.
Доношени су и такви закони, који су дозвољавали сопстве
нику земљишта, да може убијати дивљач на своме имању, сео
ској или у општинској шуми, без ловачке карте (Закон о шу
мама од 1904 године). -Уопште узев, човекова делатност кроз
историју дивљачи Србије утицала је само у једном правцу у
правцу небриге и нерационалног газдовања; а недисциплина по
јединих ловаца довела је понегде у неким ловиштима до конач

ног истребљења појединих веста дивљачи.
До изумирања појединих врста у Србији дошло је углавном
услед

међусобне борбе појединих врста дивљачи за опстанак
(медвед, вук јелен, срна) као и даљих сметњи за развој од

којих су најглавније: периодична гладовања у дугим и снежним

зимама, ра•гови, природне непогоде (лед, мраз,
штине,

а затим и

услед

мењања

услова

и

пожар) и боле

начина

живота

и

ис

хране. Често, иако ти услови сами по себи и нису били лоши,

они су ипак били узрок смањивању плоднос·ги, што је опет иза
звало изумирање појединих врста.
У опште узев, постепено опадање, иrлчезавање и изумиран,е

појединих врста, чини један врло сло:жан проблем, који зависи
од много узрока, различитих према месту и времену. Ови про
блеми отварају ново поље истраживачког и научног рада како

наших музеја и института тако и других организација које С!'
баве ловном дивљачи.

Примера ради и ради поређења стања ловне дивљачи Ср··
бије у неуређеним ловиш1·има са стањем дивљачи у уређеним
ловиштима,

наводе

се

последњи

статистички

подаци

неколиюЈ

..

·

·-···--·---~----~-~-----------------,
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уређених ловишта из АП Војводине, где се дивљач успешно уз.:
гаја и где се газдује њоме по савременим методама, тако да се
једино у овим ловиштима на територији Србије налази јелен.
ДИВЉАЧ НА ТЕРИТОРИЈИ УПРАВЕ ПОДУНАВСКИХ
ЛQВИШТА БЕЗДАН
Врста

Укупан

дивљачи

број

Јелен
Срна
Дивља
свиња

Фазан

Опис места и налазишта важније

врсте

дивљачи

Козара, Острво, Д. Цига, Кадук, Кара-

669
227

панџа.

-

-

"
,,
- -- ,, -

28
370

ДИВЉАЧ НА ТЕРИТОРИЈИ

ФРУШКОГОРСКИХ

ЛОВИШТА ЛЕЖИМИР

Врста
дивљачи

Јеленска
з

Опис

132

Kpehy

места

и

налазишта

врсте

се

по

у

Лопатар

Срнеhа

целој територији

дивљач

75

-

839

-

Дивља
м
.К

>Д
:м

~с
и,
а-

ье

најважније

дивљачи

ловишта

дивљач

)-

[-

Укупан
број

свиња

Фазан
Зец
Лисица
Јазавац
Дивља
мачка

Куна
ДИВЉАЧ

СИ

100
415
1.750
150
80
30
30

,, -

"

-

-

""- "- ",, -

-

- -- " "

НА ТЕРИТОРИЈИ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ю

ко
се

:р
им
rко

Врста

Укупан

дивљачи

број

Јелен

200

Опис места и налазишта најважније
врсте

дивљачи.

НО среза: Шид место: Ст. Смогва, Ви
ничка, Смогвица, Жеравинац, Мало
ванци, Непрешава и Блата.
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Срнеће
дивљачи

Зец
Лисица
Фазан
Јелен

Срна

Зец
Фазан
Дивљи

145
100
150
100
110

-,,-

-,,-

-,,-,,НО среза: Срем. Митровица место: Бра
тичина, Варадин, Жупања, Кутине,
Кљештевица, Радинска и Врањац.

180
300
70
150

-,,-,,-,,-

10

-,,-

30
30
23

-,,-

-,,-

голуб
Шљуке
Дивља
сриња

Лисица
Јазавац

-

-,,-

Куна
златица

Видра
Веверица
Срна

-,,-,,-,,-

3

8
140
2

НО среза:

Зец
Лисица

20
15

Фазан

20
60

Срна

'' -

Срем. Митровица
шума Добреч шикара.

"

НО среза: Срем. Митровица
шума Добре шикара.

-

Низија

Низија

-

,,
НО среза: Рума. Шума Каракуша, Ви
тојевци. Високе састојине и шикаре.
Место баровито изложено честим по
плавама реке Саве.

Зец
Лисица
Фазан

Срна
Зец
Лисица
Јазавац
Видра

Дивља мачка
Фазана
Куна

Срна

60
20
40
30
120
100
30
10
20
20
10
600

-,,-,," Грабовачко
Шума

НО среза: Рума.
во и Сенејске баре.

Остр-

-,,-

-,,-,,-,,-

НО среза:

-,,-,,"
Рума-Земун.

Посавске шуме,

Бојчин, Матијевица, Кадионица, Црни
Луг, Зидине, Јасецка, Гибарац, Ку
пинске Греде, Барадинсн:и Лошињци.

Дивљач неуређених ловишта НР Србије

Видра

Препелица
Јаребица

20
120
1.700
300
250

Голуб дивљи
Зец
Лисица

200
1.800
220

Дивља мачка

Фазан

Обедска

Бара,

Купиново.

НО среза: Рума-Земун. Посавске шуме,
Бојчин, Матијевица, Кадионица, Црни

Луг, Зидине, Јасецка, Гибарац, Ку:
пинске Греде, Варадински Лошињци.

-,,"
Рума-Земун.

НО среза:
Посавске шуме,
Бојчин, Матијевица, Кадионица, Црни
Луг, Зидине, Гибарац, Купинске Гре
де, Варадински Лошињци.

Куна
Јазавац

-,,-,,-

30
100

ДИВЉАЧ НА ТЕРИТОРИЈИ ШУМСКОГ ГАЗДИНСТВА
БЕЛА ЦРКВА
Врста

Укупан

Опис места и налазишта важније врсте

дивљачи

број

дивљачи

Зец
Дивља мачка

Јазавац
Лисица
Вук

400
15
20-25
око 200
20

На целом подручју Делиблатског песка.
На местима зв.: Дубовац, Вреча, Долина.
На целом подручју Делиблатског песка.
На целом подручју Делиблатског песка.
На целом подручју а нарочито на местима
Думача,
Дубовац,
Вреча
и
Топин.

Дивља свиња

Јелен

·срна

100

Кема Кулуч, Лопарија, Плап, Три Бу
нара и Џопари.

20

Маркуш, Сунар, Плап, Чес. Шума, Гла
ваш и Тупин.

150

Ђур. Топ., Кремењак, Драг. Хат, Дубо
вац, Вреча, Чудак.

НАПОМЕНА: Објекат на коме се налази дивљач сачињава
од 25.000 ha, чија је надморска висина
м. Дивљач има повољне услове за развој, јер има _лепих
високих и ниских шума, жбуња, густиша, чистина и пашњака.
непрекидну површину

50-190

Проблем воде решен је помоhу бунара и код сваког бунара· по

.,'
и:

f.

стављени су валови и базени за воду. Најближе текуhе воде су
Дунав и Караш, које су удаљене од најближе ивице шуме око 2
км. Врста дрвеhа: багрем, топола, липа, дивља вишњ~а, глог.
Храста иivra појединачно и групно, а од четинара заступљен је
бор у чистим састојинама и боровица.
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Овај прилог рађен је без икаквих научних претензија, веh.
само зато да послужи као

основа

за даљи истраживачки рад на

пољу ловне дивљачи,

да им

се

тј.

прво

одреди место

и при

ближан број, а потом потребно је проучавати проблеме који h.e
својим решењем побољшати стање дивљачи у неуређеним ло
виштима на територији НР Србије.
И на крају, како је Шумарско-ловачки музеј

био у немо

гуh.ности да објави овај прилог, уствари прву инвентаризацију
дивљачи Србије, захваљујем се другарској пажњи. Управе При
родњачког музеја српске земље на помоh.и која ми је указана
приликом штампања овога прилога.

17

априла

1953

године

Београд

Из Шумарско-ловачког музеја.
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ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, Књига 5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM d'НISTOIRE NATURELLE du PAYS SERBE,
Serie В, Livre 5-6, 1953.

ZDRAVKO TALER

RASPROSTRANJENJE I POPIS SLATKOVODNIH
JUGOSLA VIJE

RIВA

SADRZAJ:

1. Uvod.
2. Podjela voda na s·livove, na ihtiofaunisticka podгucja i
nova podjela voda Jugoslavije na dva osnovna podrucja (zone).
3. О imenima гiЬа i о гazvгstavanju гЉа.
4. Pop:is slatkovodnih гiЬа Jugoslavije sa podacima о гasp1·0stranjenju.
5. Popis uvezenih stгanih гЉа.
6.

Liteгatuгa.

1.

U V

О

D

Godine 1860 izaslo је iz stampe djelo Ј. Pancica "RЉе u SrЬiji",
godine 1903 djelo М. Kispatica "RiЬe". Tim i jos nekim manj!im
djelima polozen је temelj, iako nepotpun, upoznavanju slatkovod11ih
riЬa Jugoslavije, odnos110 temelj literature о 11jima.
Ova i druga starija djela, 11arocito ono Pa11cicevo od godi11e
1860, prakticki su 11eupotreЫjiva za sire krugove zbog 11epristupac·nosti kao i zbog zastarjelosti. Nijedna novija puЫikacija medutim
nije obuhvatila sve riЬe iz jezera, rij1eka i potoka Jugoslavije. То је
i razumljivo, jer uslovi za radove takve vrste 11isu Ьili onda nimalo
povoljni, а pored toga sve do godine 1918 nije ni postojala Jugoslavija kao cjelina u danas11jem teritorijal11om opsegu.
Da11as је vec neosporna velika potreba neke vrste popisa (i11ventarizacije, kataloga) slatkovodnih riba Jugoslavije, kao i prikaz njihovog rasprostranjenja, kojti. Ьi dao samom popisu puniju sliku i
omogucio lakse razumijevanje zasto је sastav ihtiofaune upravo
takav kao sto ga vidimo ovdje opisanog.
Ovo djielo pretstavlja, medu ostalim, i prvi pokusaj potpunqg
spiska slatkovodnih riЬa Jugoslavije. Osniva se na vlastitim puЫi
kacijama, kao i u velikoj mjeri na mnogogodisnjem upoznavanju
ihtiofaune nasih voda. Od godine 1923, а djelimicno i ranije, sve do
danas, sabrao sam 0Ьilj1e podataka о nasim riЬama, oЬilazeci velik
broj voda, od Drave na sjeveru do Ohridskog jezera na jugu i od
Jadranskog mora na zapadu do Morave na istoku. Pojedine od tih
а
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voda, kao i njihovu Љtiofaunu, mogao sam potpuno upoznati, jer
sam imao prilike da na nekim vodama cesce boravim. N а osno,ru
Ьiljezaka vidim da rijeka Bosna u tom pogledu stoji na _prvom
mjestu. Na Bosni sam Ьiо 232 puta, zatim na Dгini 104 puta, na
Gackoj 55 puta itd., а dakako na mnogim vodama samo jedanputa,
а na manjem broju uopce nijedanput.
Isto tako osniva se ovaj rad na puЬlikacijдma domacih i stranih
autora navedenЉ. u popisu literature. Tamo nisu poimence navedeni
svi autori, odnosno sva djela, jer su mnogi od njil-1 obuhvaceni radovima kasnijih autora. Na pr. Pancic је veoma uspjesno, u pogledu
iщena i rasprostranjenja riЬa, zahvacen od D. Stojicevica, itd.
Ovako davno zapoceto skupljanje podataka i njihovo proucavanje traje i danas i ono је daleko od zavrsetka. Ustvari zavrsetka
ne moze ni da bude. Moguce је samo traj!no upotpunjavanje, usavrsavanje i revizija ranijih podataka. Zbog toga ovaj rad u sadanjem
njegovom oЫiku i opsegu, kako u odnosu na popis (inventarizaciju,
katalog) riЬa, tako i u odnosu na rasprostranjenje riЬa, nije i ne
moze Ьiti konacan. On pretstavlja samo jednu etapu i to pocetnu.
Stoga је jasno da broj navedenih familija, rodova, vrsta i nE~ih
jedinica isto tako нiје u ovom popisu konacan. On се se prilikom
svake revizije manje i1i vise morati da mijenja. Naci се se riЬa
koje се trebati da se unesu u popis, odnosno da se iz njega brisu.
Na рг. sigurno је, da u jadranskim pritokama ima jos r1ba koje
stalno ili prolazno borave u slatkoj ра i bocatnoj vodi i koje Ьi
prema tome trebalo naknadno uvrstiti u ovaj popis.
Razvrstavanje је izvrseno od familija' ра nanize. Radi lakseg
snalazenja dodani su kod nekih riЬa sinonimi i to samo oni koji su
kod nas bili poznatiji iz djela Ьilo domacih Ьilo stranih autora. Uz
naucni naziv rЉе i ime autora oznacena је godina u kojoj је riЬa
opisana. Rasprostranjenje је navedeno kod svake riЬe, а ро negde
i kod cijelih rodova. Rasprostranjenje izvan Jugoslavije spomenuto
је samo kod pojedinih riЬa radi mogucnosti uporedenja.
2. PODELA VODA NA SLIVOVE, NA IHTIOFAUNISTICKA PODRUCJA I
NOVA PODJELA JUGOSLAVIJE NA DVA, OSNOVNA
PODRUCJA (ZONE)
Ро svome geografskom polozaju Jugoslavijta obuhvaca vode
triju raznih slivova: dunavskog, egejskog i jadranskog. Uz to se
istice jos i posebno podrucje ponornica uzduz vododjelnice DunavJadran. Ove ponornice u vecini imadu podzemnu vezu sa jadranskim slivom.
Dunavski sliv је i ро duzin,j_ rijeka i ро svojoj povrsini u Jugoslaviji najveci sa svojih 177.000 kv. km. Egejski sliv zaprema oko
24.000 kv. km., а jadгanski oko 27.000 kv. km.
Ihtiofaune ovih trijiu slivova, kao i ona iz podrucja ponornica,
medusobno se znatno razlikujµ i ро sastavu i ро broju vrsta. Dunavski sliv ima najvise vrsta. Jadranski sliv ima razmjerno malo
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vrsta, ali ima veoma istaknut polozaj u nauci. U podjeli slatkih
voda svijeta, jadranski sliv sa vecinom ponornica u Jugoslaviji sastavni је dio zapadnobalkanske ihtiofaunisticke provincije. То је
ostro izdvojena i znamenita, iako ро opsegu najmanja ihtiofaunisticka provincija u Evropi.
Njeno podrucj1e i ро nekim drugim zivotinjama, narocito spiljskim, kao i ро nekim pripadnicima flore, pretstavlja osamljeni i
istaknuti dio Evrope i Azije. U toj svojevrsnoj riЫjoj fauni isticu
se brojni endemi ра i endemski rodovi: Salmothymus, Aulopyge,
Pachychilon, kao i endemske vrste iz raznih rodova kao sto su:
Paraphoxinus, Leuciscus, Chondrostoma itd. Jadranski sliv ima oko
28 endema,. dok dunavski sliv ima samo 2 i to: Нисhо liucho i
Ace1·ina schraetzer, а zajedno sa Dnjestrom jos i treceg: Umbra
krameri.
Dunavski i Egejsk,i sliv spadaju u ponto-kaspijsko-aralsku ihtiof?,unisticku provinciju, а zapadno-balkanska provincij1a u podrucju
rijeke Soce granici se sa mediteranskom, koja је opsezna i obuhvaca,
medu ostalim, od susjednih zemalja Italiju te srednju i juznu Grcku.
Podjela na slivove osniva se na geografskom polozaju nase
zemlje i nasih voda, ali i unutar svakog sliva vode se medusobno
ruzlikuju ро svom riЫjem stanovnistvн. Na primer, rЉе u donjem
tolш Dunava potpнno su razlicite od rЉа koj1e mozemo naci u
nekom daleko i visoko polozenom planinskom potocicu dнnavskog
sliva, iako postoji stvarna vodena veza izmedн njih. Zbog te veze
teoretski postoji mogu.cnost da se rЉе iz planinskog potocica sele
u donji tok Dunava, i obratno iz Dunava da se sele u planinski
potocic. Ipak to se ne desava. Zbog toga nauka о гЉаmа dijeli vode
na razlicita podrucja (zone, pojase, rejone itd.) prema vrstama koje
u njima zive. Polazeci od izvora prema uscu to su: podrucje pastrve,
kao prvo i najЫize izvoru, zatim podrucje lipljana, podrucje mrene,
nadalje sarana te konacno podrucje mjesovite ili slankaste (bocatne) vode. Ovakva podj1ela је iz stranih zemalja prenesena i na
nase vode, iako cesto nije moguce uopce razabrati gdje prestaje
jedno, а pocinje drugo podrucje, niti је moguce naci bar dvije rijeke
u kojima Ьi sastav ihtiofaune i redosljed tih podrucja Ьiо onakav,
kako to predvidaju uoblcajene norme. Ovakva podjela, stvorena
uglavnom za vode u Srednjoj Evropi, а specijalno za sliv gornjeg
Dunava, osniva se na sadasnjem slucaj1nom stanju ihtiofaune i ne
uzima u obzir nacin i historiju sirenja riЬa ро tim vodama. Zbog
toga se pokazuje da ovakva podjela, primjenjena na vode Jugoslavije, u vecini slucajeva ne odgovara ni potrebama nauke ni
pгakse (riЬarstva). Narocito ona ne odgovara za vode u jadranskom
i egejskom slivu, а ni za ponornice, jer је odvise vj1estacka.
Naprotiv, ako uzmemo danasnju ihtiofaunu nasih voda kao
rezultat raznih utjecaja i to u najmanjoj mjeri utjecaja sadasnjosti,
а u vecoj mjeri utjecaja iz proslosti Zemlje (u geoloskom smislu),
jasno сето razabгati da su najvece promjene u sastavu i razvoju
danasnje nase ihtiofaune izazvala ledena, meduledena i poslijele-
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deno doba. Jaka i dugotrajna kolebanja temperature Ьila su, а i
sada su, od odlucne vaznosti za sam zivot ihtiofaune, njeno sirenje
ili povlacenje, postanak, razvoj i nestajanje. Stoga је opravdano i
razumljivo da za osnovu klasifikacije voda u podjeli na podrucja
ili zone, uzmemo jedan od glavnih faktora, а to је 'cemperatura, sa
njenim kolebanjd.ma i posledicama. То је primarno, а sve ostale
pojave su sekundarne naravi, а vazi to dakako samo za one dijelove
s,,,ijeta, gdje је ledeno doba imalo utjecaja i gdje se jos i danas primjecuju ti utjecaji, u ovom slucaju kolebanja temperature, koja
jos traj1u (u geoloskom i klimatskom smislu).
Ova nova podjela је opravdana i s razloga sto uzima u obzir
pгoslost, u koju zadire daleko na stotine hiljada godina, te se osvrce
pored sadasnjosti jos i na buducnost, narocito u konstataciji cinjenice suzavanja zivotnog prostora salmonida, koje се i dalje potгa
jati. Nova podjela rjesava na jednostavan i za sva tri sliva Jugoslavije primjenljdv nacin sva pitanja klasifikacije voda u pogledµ
sastava ihtiofaune. Ova podjela је upotreЫjiva i za mnoge druge
zemlje.
·
U sadasnjosti, ро zavrsetku poslednjeg ledenog гаzdоЫја, klima
sporo, ali stalno ide u pravcu povisenja prosjecne godisnje temperature. Naprotiv, sto duЫje zalazimo u proslost susrecemo tragove
nize prosjecne temperature. Iz toga razloga је shvatljivo da su sve
one riЬe koje su nekada zbog hladnijih, nj1ima povoljnijih uslova,
mogle da se јасе i dalje sire, prisiljene na povlacenje u hladnije,
dakle sjevernije krajeve, ukoliko im је to moguce. U nasim krajevima takve riЬe su u prvom redu one iz familije salmonida. No
nasim salmonidama nije moguce povlacenje u sjevernije krajeve.
Zbog toga njdh, tokom 11.iljada godina, postepeno nestaje iz niziskih
\roda, gdje ih danas kod nas i nema, а odrzavaju se samo u hladnijim i najhladnijim, pretezno visinskim vodama, gdje jos nalaze
optimalne Ш bar snosljive uslove za zivot i mnozenje. Salmonide
kod nas, prema tome, ne pokazuju danas vise teznje za prostorni.m
sirenjem, nego naprotiv njihovo zivotno podrucje је ograniceno na
pretezno visinske vode i ono se i nadalje stalno sve vise i vise suzava.
Podru~je salmoilida u Jugoslaviji pretstavlj1a ustvari dio krajnjeg juznog, rubnog (periferiskog) podrucja cjelokupnog zivotnog
podrucja salmon.ida u Evropi i zbog toga su ovdje u razmjerno pojacanoj mjeri izrazene posledice porasta prosjecne godisnje temperature. Stoga su nase salmonide danas u stadiju povlacenja, uzmicanja. One su stisnute u ostatak hladnih, u ovom slucaju pretezno
visinskih voda. U sj,evernijim zemljama tzv. hladne vode nalazimo
i u nizinskim krajevima, zbog geografskog polozaja, dok su kod nas
hladne vode, napose н dнnavskom slivu, ogranicene uglavnom na
krajeve iznad 200 m nadmorske visine .
. RiЬe iz n.izinskih voda su prilagodene uslovima zivota svoga
podrнcja i ono im pruza optimum zivotnih uslova. Kod nas su to
riЬe Dunava, donjeg toka Save i Drave i ostalih vecih nizinskih
rijeka, odnosno u egejskom slivu rijeke Vardara. Sve te ntzinske
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rijeke, povezane stalno ili povremeno sa starim rJecшm koritima
i rukavima, barдma, te nekim jezerima kao i cijelim svojim poplavnim podrucjem, cine jednu medusobno vodom povezanu cjelinu,
oblljezenu jednakim ili skoгo jiednakim zivotnim uslovima. Mnoge
гЉе ruzinskih voda sele se unutar nizinskog podrucja uzvodno ili
nizvodno radi mrijescenja, hrane i1i drugih роtгеЬа ili razloga.
Mnoge se sele tako daleko da dopiru sve do visinskЉ voda, ра
pojedine vrste u manjem ili vecem broju tamo povгemeno а neke
i stalno ostaju. Tako nastaju one zone ili podrucja riba koja nisu
izrazito ru ciste salmonidske i visinske vode, ni ciste nizinske i
ciprirudske vode. То su tipicna prelazna ili mjesovita podrucja.
Nazivanje ovakvih prelazruh podгucja imenom koje od rЉа (mrene,
deverike itd.) ne odgovaraju cj1elosti iz gore navedenih razloga, tim
vise sto su takva prelazna podrucja gotovo .u svakoi rijeci drugacija
ро sastavu svoje ihtiofaune.
Naprotiv za svaku vrstu moze se posebno utvrditi njeno гaspro
stranjenje u uzvodnom i nizvodnom pгavcu, koje treba smatrati
njenim zivotnim podrucjem, tj. zonom i1i regijom te vrste. U svojim
radovima о lipljanu (27) i о mladici-glavatici (28) opisao sam takva
zivotna podrucja sa njihovom jezgrom i prelaznim te prolaznim
podrucjem. Tamo sam takoder opisao i poseban slucaj sa lipljanom,
koji је od svih salmonida najvise potisnut, tako da se danas u
Jugoslaviji nalazi samo u nekoliko "lipljanskih oaza", izolovanih
medusobno.
Posto u Jugoslaviji u visinskim i hladnijim vodama zive uglavnom salmonide, а u nizinskim uglavnom ciprinide, to se na osno,тu
iznijetog obrazlozenja ро samoj prirodi namece podjela na d\,'a
glavna, osnovna, dijametralno оргесnа podrucja:
1. Visinsko, hladno ili salmonidsko podrucje i
2. Nizinsko, toplo Ш cipriпidsko podrucje.
U sadasnjosti su ciprinide iz nizinskih voda u pogledu sirenja
aktivna strana, dok su salmorude pasivna strana, jer se ne siгe iz
svoga centra u visinskim vodama.
Bocatno, poluslano ili slankasto (Ьгаkiспо) podrucj1e nije uopce
dobllo naziv ро nekoj riЬi, nego ро svojstvu vode. Ргеmа tome ono
ostaje i nadalje i u novoj podjeli, kao posebno prelazno podrucje
izmedu mora i slatke vode.
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Naucni nazivi гЉа u okviru praYila naucne nomenklatuгe obraderu su ovdje dakako na osnovu radova autoгa koji su te гЉе
opisali. Pri tome su upotreЫjena djela iz domace i strane literature. Narocito је iskorisceno najnovije cetvгto izdanje L. S. Berga
(3) i to sv. II i III, kao i njegovo tгесе izdanje (1), а oncia nj.egov
rad о rasprostranjenju rЉа Europe od 1932 god. (2).
Ovi radovi su od vece vaznosti za ihtiologiju Jugoslavije, jer
је L. S. Berg radio veoma dugi ruz godina na osnovu opsezne lite-
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гature cjielog svijeta, sto
гedivanja pojedinih vгsta
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mu је pгuzilo mogucnost uspjesnog uspoi suvгsta iz medusobno susjednih zemalja
te mogucnost njihovog spajanja ili odvajanja. Zbog toga u mnogim
slнcaj.evima гadovi L. S. Berga imadu odlucnu vaznost i u odnosu na
slatkovodne riЬe u Jнgoslaviji.
U pojedinim slucajevima је ipak Ьilo opгavdano prelazenje
okvira postavjleпog od L. S. Berga ро pitaпjima пekih vrsta ili пizih
jedinica, Ьilo da sн opisane naknadno poslije stampanja Bergovih
гadova, Ьilo da sam raspolagao podacima i. materijalom koji daju
mogucпost da se pitanje nekih vrsta postavi drugacije nego kod
Berga. Na primer, siucaj sa SaLmo marmo1·atus С u v i е r, koju
vrstu Berg 1932 godine ne prihvaca, iako је to veoma dobra i j.asno
odredena vгsta. Ovakav postupak је opravdan u nekim slucajevima
jos i cinjeпicom, da nisu uvijek svi radovi domacih autora u cjelini, kao ni ihtiofaunisticki materijal iz nasih. voda, Ьili pristupacni
u dovoljпoj mjeri naucnim radnicima izvan Jugoslavije. Stoga su,
izmedu ostalog, i nastale neke razlike u razvгstavaпju.
U pogledu narodnih imena riЬa, smatram da danas nije potrebno u ovom radu citirati mnozinu пaziva koje su razni autori za
proteklih 90 godina zaЬiljezili, jer је vecine tih naziva . do danas
nestalo. Zadrzali su se Ш rasirili ро j1edan, dva ili vise naziva za
svaku riЬu. U svome гadu о podustu (29) naveo sam jedan primeг
kako narodnog naziva moze da nestaпe а da se гasiri neki drugi.
Iz opcih пapred navedenih razloga, kao i razloga pojedпostavljenja
treba mnozinu naziva redнcirati. Stoga sam se ovdje ogranicio па
sto maпji broj narodnih naziva.
S druge strane isticem, da се Ьiti potrebпo mnoge narodпe nazive riЬa iz ovog rada zamijeniti drugim bo1jim. U prvom гedu to
се Ьiti nazivi za riЬe rasprostranjene samo na razmjerno malim
povrsiпama. Na primer, pгespansku gaovicu (Paraphoxinus) tako
sam nazvao, ali i ako Ьi se taj naziv odrzao, treba се mu dodati
ono ime kojim tu riЬu nazivaju riЬari na Prespanskom jezeru, odnosno narodni naziv onog kraja. Isto to vrijedi i za ohridslш gaovicu,
vardarskog i prespanskog skobalja (Chondrostoma) itd. itd. Za lipijiena iz Zete (SaLmothymus), kako ga tamo zovu, Ьilo је neophodno
potrebno postaviti jos i naziv zetska mekousna, da se izbjegne zabuna zbog slicnosti sa nazivom lipljana, lipljena, lipena, (ТhутаПиs)
i da se oznaci pripadnost te riЬe u rod mekousnih.
Narodni nazivi u ovom radн ozпaceni usli su vec dobrim dijelom
u zoolosku terminologiju i nomenklaturu, odnosno sada ulaze i1i
treba da udu. Djelimicna revizija u tom pravcu Ьiсе vremenom
rieophodno potrebna, јег ni godine 1932. stampana Zooloska terminologija i nomenklatura u pogledu riЬa пiје potpuna, sto nije mogla
ni Ьiti.
Binominalni nazivi u nasem jeziku za sve riЬe Ьili Ьi formalпo
opravdani, ali stvarno do danas nisu za sve riЬe izradeni. Imena
stvorena, dakako izvjestaceno, u tom cilju ро nekim ranijim piscima,
iako su gradena s najboljom namj1erom, nisu se mogla odrzati. Vec
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u sluzЬenoj terminologiji godine 1932 vidimo znatan broj slatkovodnih rЉа samo sa jednim imenom .. _То su: bucov, grgec, karas,
klen, linjak, lipen, manic, mladica, pastruga, podust, saЫjak, sinj,
som, stuka, ukljeva i druge. I u velikim stranim djelima nalazimo
mnogo jednoimenih narodnih zooloskih naziva na rЉе.
Da li је neophodno potrebno za pastrvu, soma, stuku, ~arana
i druge rЉе, dodavati narodnom jednorjecnom imenu jos i drugu
rijec? Tako se vjestacki stvara nesto, sto cesto nij1e ni lako izmisliti ili naci, odnosno izgraditi, а narocito nije lako opravdati izabranu rijec. Ako na pr. imenu soma dodamo jos Ьilo koju drugu
rij€c, na primer oblcni, mogli Ьismo smatrati da је dvoime uspjesno
stvoreno. Medutim drugog "neoblcnog" soma kod nas nema, ali u
Grckoj zivi sasvim drugaciji som, druga vrsta, koja је tamo opet
oЬicna. Jasno је dakle da uz. naucni, Ьinominalni naziv, koji iskljucu.je stvaranje zbrke, j1er izmedu ostalog ima upravo i tu svrh.u,
nema stvarne potrebe da na silu i vjestacki izmisljamo u svakom
slucaju i za svaku riЬu jos i drugo ime iz posve formalnih razloga,
tim vise sto se ni najnoviji, kao ni mnogi raniji prijedlozi, nece
odrzati, kako potvrduje dosadanje iskustvo.
Ipak postoje takva narodna imena riЬa kod kojih је neophodno
potrebno dodavati i drugu rijec, cesto u oЫiku pridjeva. То su:
kaliforniska pastrva, ohridska bel vica, ilirski klen, popovska gaovica, gatacka gaovica itd. itd. Dakako da svaku ovu riЬu narod
oЬicno u onom kraju naziva samo j1ednom rijecju.
4. POPIS SLATKOVODNIH RIВA JUGOSLAVIJE SA PODACIMA
О RASPROSTRANJENJU
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Redni brojevi teku {)d jedan dalje za sve riЬe, bez obzira da li su unesene u popis kao v1·sta ili niza jedinica. Familije su oznacene rimskim brojevima, а rodovi! arapskim. Unutar svakog roda oznaceni su bтojevi и
zagтadama kao posebni redni brojevi za riЬe toga roda. Suvrste il nize jedinice
nemaju samostalan redni broj nego su oznacene uz dodatak s·lova а, Ь, с itd.
Tamo gdje nema rednog broja unutar roda u zagradama, nije jos utvrden
ili se smatra da nije utvrden odnos te гiЬе prema ostalima unutar гоdа,
odnos·no da: njen sistematski polozaj uopce nije jos potpuno odreden (jasan).
U ovom popisu, kao i dodanom popisu uvezenih гiЬа, nab1·ojano је
ukupno 162 jedinice. Od toga su 156 гiЬа domacih, uгodenih, а 6 ih је uvezeno.
J<,amilija (porodica, obltelji) ima 23, а rodova 61 .
Na pojedine. familije dolazi slijedeci Ьгој гiЬа (vrsta):
I.

Petтomyzontidae

П. Acipenseтidae

III. CLupeidae
IV. SaLmonidae ,
V. TliymaЉdae
VI. Umbтidae
VII. Esocidae
VIII. Cypтinidae
IX. CoЬitidinae
Х. SiLuтidae

XI. AnguiЉdae
XII. Gadidae
XIII. Gasteтosteidae

5

7
3

16
1
1
1
76
11
1
1
1
2

XIV. MugiLidae
XV. Cypтinodontidae
XVI. Atheтinidae
XVII. Seттanidae
XVIII. Peтcidae
XIX. Spaтidae
ХХ. GoЬiidae
XXI. ВLenniidae

XXII. Cottidae
XXIII. PLeщ·onectidae
Strane, uvezene гiЬе iz raznih
familija

6

1
2

1
8

1
7

1
2

1
6
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I. PETROMYZONTIDAE
Rasprostranjenje pripadnika ove familije u Jugoslavij1, а ni
uopce u Evropi, nije jos dovoljno prouceno.
1. PETROMYZON Linne 1758.

1. (1) Morska zmijuljica Ш paklara
Petromyzon marinus L i n n е 1758
Zalazi u pritoke Ј adranskog Мога.
2. LAMPETRA

Gгау

1851

2. (1) Dunavska zmijuljica i1i paklara
Lampetra danfo1·di (Regan) 1911
Vode dunavskog sliva.
'з. (2) Istocna zmij,uljica ili paklara

L. mariae Be1·g 1931.
Vardar i druge vode egejskog sliva.
4. (3) Rjecna zmijuljica i1i paklara
L. fiuviatiiis L i n n е 1758
Stojicevic 1927, Soljan 1948: Petromyzon fluviatilis L.
Zalazi u pritoke Jandranskog Мога.
5. (4) Potocna zmijuljica ili paklarica.
L. pianeri (Bloch) 1784.
Stojicevic 1927: Petromyzon planeri (Bloch).
U gornjem tolш dunavskiЬ. pritoka, а u jadranskom slivu u
Soci i Bijelom Drimu.
II. ACIPENSERIDAE
Pripadnici ove familije koje nalazimo u Jugoslaviji stanovnici
su mora, ali borave prolazno u vecim rijekama. Jedino је iz ove
familije keciga, А. тuthenus, stalan stanovnik rijeka.
3. HUSO

Bгandt

1869.

6. (1). Moruna, morun.
Huso huso (Linne) 1758.
Stojri.cevic 1927: Acipenser huso L.
Dunavski sliv: U Dunavu, cesce u podrucju Zeljeznih Vrata,
Kladovo; u Savi, Dravi ра i u Kupi i drugim vecim rijekama, pojedinacno i rijetko.
Jadranski sliv: Zalazi i u Jadrnsko More i njegove pritoke.
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4. ACIPENSER Linne 1758.

7. (1). Sim, jesetra.

Acipenser nudiventris Lovetzky 1828.
Stojicevic 1927: А. schypa Lovetzky. - Munda 1926:
Heck. - Kispatic 1903: А. glaber Fitz.
Rijeka Dunav i njene vece pritoke, donji tok.

А.

glaber

8. (2). Keciga, ciga, nosvica.
А. ruthenus Linne 1758
Niziske vode dunavskog sliva.
9. (3). Cickava jesetra, kasikar.
gilldenstadti Brandt 1833.
Nizinske vode dunavskog sliva.
А.

i0. (4). Atlanska jesetra, stirjun.
sturio Linne 1758
Dunavski sliv: U Crnom Moru је rijetka. Ulovljena је u delti
Dunava. Za Dunav u granicama Jugoslavije nije sa sigurnoscu
utvrdena.
Jadranski sliv: Najpoznatija iz Bojane i Skadarskog Jezera.
Spominje se iz delte Neretve i Soce te usca drugih jadranskih
pritoka.
А.

11. (5). Pastruga.

,А. steПatus Pallas 1771.
Dunavski sliv: Donji tok Dunava, rjede Tisa i ostale vece
pritoke.
Jadranski sliv: Usca jadranskih pritoka. Iz Jadranskog Мога
zaЪiljezena dosta cesto.

12. (6). Jadranska jesetra.
naccarii Bonaparte 1834-41.
Heckel et Kner 1858: А. nasus Heckel 1851, А. nardoi Heckel
1851, А. НесkеШ Fitz. - Brusina 1902: А. Heckelii Fitz.
Rijetka u Jadranskom Moru, najcesca u rijeci Ро u Italiji.
U Jugoslaviji nije dovoljno \ispitano nj1eno rasprostranjenje.
Spominje se za Socu. Izvan sliva Jadranskog Mora nema је
nigdje.
А.

III. CLUPEIDAE
5. CASPIALOSA

Вегg

1915.

13. (1). Crnomorska haringa.

Caspialosa pontica (Eichwald) 1838.
Ova riЬa iz Crnog Мога zalazi u donji tok Dunava, ali i do
nasih predjela u Jugoslaviji dopiru pojedini primjerci.
28
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14. (2).Skumrija Ш ciganka.
С. noтdmanni (Antipa) 1905.
Heckel et Kner 1858: Alausa vulgaris.
Iz Crnog mora dolazi Dunavom rijetko do Beograda,
kada i dalj е uzvodno.
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6. ALOSA Cuvier 1829.

15. (3).

КuЫа, сера.

Alosa ,fаПах nilotica (Geoffroy) 1827.

"

Karaman 1928: А. alosa finta Cuv.
Usca vecih jadranskih pritoka. Neretva kod Metkovica, Skadarsko Jezero (Jadransko More).
IV. SALMONIDAE
7. SALMO Linne 1758.

16. (1). Potocna pastrva, pastrmka, postrv.
Salmo trutta т. fario Linne 1758.
Linne је opisao potocnu pastrvu prema primjercima iz Svicarske i Skandinavije; dakle pastrvu iz tih krajeva smatramo
tipicnom. Medutim od pre 100 godina veoma intenzivno poriЫja
vanje pastrvskih voda, uslijed snaznog razvoja uzgoja salmonida,
izmijesalo је u najvecoj mjeri pastrve u tim zemljama, kao i u
mnogim drugim zemljama Evrope. Danas је tamo veoma tesko
doci do cistih i tipicnih potocnih pastrva poput onih iz godine 1758.
i uz to је malo vjerojatno da su igdje јюs ostale posve nedirnute.
Naprotiv, u Jugoslaviji imade zabltnih pastrvskih voda, gdje jos
nikada nije ubacena strana pastrva u cilju poriЫjavanja. Nasao
sam oko vrela Une, zatim u pritokama Pive u Crnoj Gori i u drugim
vodama potpuno netaknute pastrve, veoma jednolicne i izrazite ро
svojim oblljezjlma.
Ро L. S. Bergu potocne pastrve dunavskog sliva potjecu od
crnomorske pastrve Salmo trutta labrax Pallas 1811. i treba da
nose naucni naziv S. trutta Iabrax т. fario. S. Karaman је ustanovio, da u dunavskom slivu u Jugoslavij~ zive pastrve koje nisu
istovjetne sa tipicnom potocnom pastrvom. S druge strane poznato
је da su u Jugoslaviju takoder uvezene iz drugih zemalja u vise
navrata tipicne potocne pastrve i preko raznih rЉogojilista pustane u otvorene vode. Rezultat Ьi Ьiо da danas nije jasno da li u
Jugoslaviji ima, gdje i u kojoj mjeri jos ciste i tipicne potocne pastrve, odnosno da li su pastrve u dunavskom slivu u Jugoslaviji
istovjetne sa onima, kako ih navodi L. S. Berg.
17. -

Bosanska potocna pastrva, pastrva bosanka, pastrma.

S. taleri Karaman 1932-1937.
Visinske pastrvske vode u dunavskom slivu u Bosni i djelimicno
u susjednim krajevima.
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Ne zalazi u vode polozene nize od oko 200 m.n.m., а u planinama nastava potoke do 1.500 m.n.m. U ponornicama i kraskim
vrelima u Jugoslavijd. katkada su pastrve prisiljene da borave krace
Ш duze vrijeme u podzemnim vodotocima.
18. -

Primorska potocna pastrva.

S. farioides Karaman 1937.
Zivi u pritokama Jadranskog Мога od Zrmanje do Drima.
19. -

Zubatak, zubara, zubaca, rjecna pastrva.

S. dentex Heckel 1851.
Ova krupna pastrva zivi u rijekama Cetini, Neretvi, Moraci i
nekim drugim. Ne zalazi u male planinske potoke. Na pr. u Ne,retvi nalazimo zubatka uzvodno do slapa (4 · m visine) kod se1a
Ljusica oko 6 km nizvodno od Uloga. U Bregavi, pritoku Neretve,
prodire zubatak uzvodno do slapa Provalije. Iznad slapa ga nema,
i ondje nalazimo samo primorsku potocnu pastrvu S. farioides
Karaman.
20. Makedonska pastrva.

S. macedonicus Karaman 1924.
U gornjem toku Vardara i njegovim planinskim pritokama.

)

21. -
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Pelagonska potocna pastrva.

S. pelagonicus Karaman 1937.
U planinskim potocima Peristera i Kajmakcalana i vjerojatno
juznije u Grckoj. Njen sistematski polozaj prema S. macedonicus,
kao i prema ostalim salmonidama u Jugoslaviji, nije јюs potpuno
ispitan.
22. -

Jezerska pastrva, jezerka.
т. lacustris Linne 1758.
U Jugoslaviji zivi u Bohinjskom jezeru u Sloveniji, u Plitvickim Ј ezerima u Hrvatskoj i u Plivskom Ј ezeru u Bosni i to svuda
zajedno s potocnom pastrvom, koja iz pritoka zalazi u ta јеzега.

S. trutta

23. -

Neretvanska glavatica .

S. ma1·moratus Cuvier 1817.
Zivi samo u jadranskom slivu. Nastava vece rijeke u srednjem,
rjede u gornjem i donjem toku. U posve male potoke ne zalazi. Soca,
Neretva, Zeta, Moraca, Bojana, Bij1eli i Crni Drim, Skadarsko Jezero, prolazno i pojedinacno. Izvan Jugoslavije zivi u rijekaшa
Italije koje s Alpa teku u Jadransko More, odnosno u rijeku Ро.
Vjerojatno је ima i juznije od Bojane u alЬanskim rije-kama. Smatram da је S. trutta forma major facies rhodanensis R о u 1 е 1923
iz Rone ili istovjetan ili veoma srodan sa S. marmoratus.

ma.

24. -

Visovacka jeze-rska pastrva.

S. visovacensis Taler 1951.

спо

Zivi u Visovackom j1ezeru u Dalmaciji, 49 m.n.m.
2в•
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25. -- Ohridska pastrmka.
S. letnica (Karaman) 1924.
Zivi samo u Ohridskom jezeru. D. Stefanovic 1948. g. opisuje
tri rase ove pastrve: S. letnica typicus, S. letnica aestivalis i S. letnica
balcanicus.
8. HUCHO Gunther 1866.

26. -

Mladica-glavatica, mladica, sulec.
liuclio (Linne) 1758.
Stojicevic, Munda, Кispatic i drugi: Salmo hucho L.
Stanovnik gorskЉ rijeka. RiЬa iskljucivo dunavskog sliva, ali
u gгancama Jugoslavije u samom Dunavu је prava гijetkost. Dгava
u gornjem toku, pojedinacno do Osijeka. Sava i njene vece pгi
toke u Sloveniji, а u Savi u Hrvatskoj do ispod Zagгeba. Gornji,
sгednji а djelimicno i donjii tok rijeka: Kupa, Una, Vгbas, Bosna,
l)rina i Morava te u svim njЉovim vecim gorskim pritokama. U srednjem i donjem toku Save sve do Beograda prolazno i pojedinacno.
Нисhо

9. SALMOTHYMUS Berg 1907.

Rod mekousnih nije jos dovolj,no proucen. Nije potpuno sigurno,
da li ovamo spada i ohridska belvica, kako ju је Вегg razvrstao.
Nadalje, vjerovatno се se pokazati opravdanim i ·potrebnim, kako
su vec svojedobno istakli Karaman i Mrsic, da se pojedine suvrste
mekousne izdvoj,e kao samostalne vrste.
27. - Mekousna.
Salmothymus oЬtusirostris (Heckel) 1851.
Heckel et Kner 1858: Salar oЬtusirostris. - Karaman 1926:
Trutta oЬtusitostris salonitana.
Rijeka Jadro kod Solin.a, Ыizu Splita. Vrlika kod Imotskog.
28. - Neretvanska mekousna.
S. oЬtusirostris oxyrhynchus (Steindachneг) 1882.
Zivi u гijeci Neretvi i njenim vecim pritokama.
29. - Zlousta.
S. oЬtusirostris krkensis Karaman 1926.
Zivi samo u goгnjem dijelu rijeke Krke u Dalmaciji.
30. - Lipijen, zetska mekousna.
S. oЬtusirostris Ietnica (Karaman) 1932.
Zeta i Moraca.
31. - Ohridska belvica.
S. ohridanus (Steindachner) 1892.
Kaгaman 1924: Tгutta ohridana.
Ohгidsko Јеzего.
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V. THYMALLIDAE
10. THYMALLUS

Снviег

1829.

32. (1). Lipljan, lipljen, lipan, lipen.
thymallus (Linne) 1758.
Kispatic i Munda: Т. vulgaris.
Ova riЬa је ogranicena u glavnom na vece potoke i manje
rijeke visinskih voda, oЬicno neposredno nizvodпo od podrucja
potocne pastrve. Gornji tok Drave, sa Pesnicom. Gornji tok Save
sa nekim pritokama u Slovenijli. Gornji tok Kupe, Une, Vrbasa, sa
pritokama Ugar i Vrbanja te Pliva i Janj. Bosna sa Zeleznicom,
Fojnicom. Lasvom i Usorom. Ukrina. Tara. Piva. Drina sa Cehotinom, Pracom, Limom, Drinjacom. Pritoke Morave, narocito Љаr.
Ni u jednoj zemlji u Evropi ne dostize lipljaп tako daleko na jug
kao u Jugoslaviji (Lim, Љаr). Pojedina podrucja lipljana u Jugoslaviji su ostala bez medusobne zive veze tj. lipljani se пе sele iz
jedne rijeke u drugu. Ovu pojravu sam opisao kao "lipljanske
oaze" (27).
ThymaПus

VI. UMBRIDAE
11. UMBRA

WalЬaнm

1792.

33. (1). Rapa, crпka.
Umbra krameri WaЉaum 1792.
Dunavski sliv, srednji i donji tok. Zivi takoder u Dпjestru.
lJ drugim rijekama Evrope i drugih kontinenata nema ove riЬe.
VII. ESOCIDAE
12. ESOX Liпne 1758.

34. (1). Stuka.
Esox Iucius Linne 1758.
Duпavski sliv: Svuda ро nizinskim vodama i u prelaznim vodama uzvodno dosta visoko. U izvorskom podrucju rijeke Lima,
н Plavskom Jezeru, ima stuke, iako је inace u Limu nigdje nema,
kao ni u Drini u gornjem toku, kamo utj;ece Lim.
Egejski sliv: Podrucje Strumice.
Jadranski sliv: Soca, pojedine vode u Istri. Jezero Vrana na
otoku Cresu. U rijekama jadranskog sliva juzno od Istre nema stuke.
Ima је u rijeci Gackoj i njeпim jezerima, koja su podzemno u vezi
s Jadraпskim Morem. U Marasovo Jezero kod Fu~ina prenesena је
stuka pre nekih 80 godina. U Sloveniji ima stuka u ponornicama
koje su u vezi s dunavskim slivom: Kocevski Potok, Bistrica kod
R.Љnice, Cirknicko Jezero, Pivka kod Postojпe. Izgleda da је taj1
kraj nekada Ьiо za stuku prelazno podrucje nzmedu dunavskog sliva
i sjeverпe Italije preko rijeke Soce.
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VIII. CYPRINIDAE
13, RUTILUS Rafinesque 1820.

35. (1). Bodorka.
Rutiius rutiius (Linne) 1758.
Heckel et Kner, Kispatic, Munda: Leuciscus rutilus L.
Nizinske vode Dunavskog sliva. Prema Wladykovu u dunavskom slivu zivi natio ca1·pathorossicus.
36. (la). Dojranska platika.
R. rutiius dojranensis (Karaman) 1924.
Karaman 1928 i 1931: Leuciscus pigus dojranonsis Karaman i
1924: L. pigus virgo Karaman. Zivi u Dojranskom Jezeru i rijeci
Vardaru.
37. (Љ). Platnica.
R. pigus virgo (Heckel) 1852
(Leuciscus virgo Heckel)
U pritokama Dunava u Jugoslaviji.
38. (2) Masnica, siruna, basak
R. ruЬiiio (Bonaparte) 1837.
Heckel et Kner 1858: Leucos aula Н. et К., Leucos Basak Heckel.
Munda 1926: Leuciscus aula Bon .
.Zivi u vodama jadranskog sliva, kao i u zapadnoj Bosni
(ponornice).
·
39. (2а) Ohridski grunec.
R. rиЪШо ohridanus (Karaman) 1924.
Ohridsko Ј ezero.
40. (2Ь) Prespanski grunec.
R. ruЬiiio prespensis (Karaman) 1924.
Prespansko Ј ezero.
14. PACHYCHILON Steindachner 1882.

41. (1). Brcak, moranec.
Pachychilon pictum (Heckel et Kner) 1858.
Heckel et Kner 1858: pag. 197, Squalius pictus.
Ohridsko Jezero, rijeka Drim, Skadarsko Jezero i pritoke.
U drugim zemljama svijeta nema ove riЬe.
15. PHOXINELLUS Heckel 1843.

42. (1) Mergur
PhoxineПus macedonicus (Steindachner) 1892.
Vardar, Dojrransko Jezero.
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1863.

RiЬe ovoga roda nastanjuju zapadnobalkansku ihtiofaunisticku
provinciju, а glavninu njihovu nalazimo u Lici, zapadnoj Bosni, Hercegovini te jednom dijelu Dalmacije. Njihovo rasprostranjenje nije
potpuno prouceno. Nalaz jednog zastupnika ovog roda u Spaniji
(Р. hispanicus Steindachner 1866) nije kasnije vise Ьiо potvrden
i stoga је nalaziste riЬa iz ovoga roda sada samo na Balkanu sve
do Grcke na jug.
U Jugoslavijri ima pored dosada zaЫljezenih nalazista jos i drugih nezaЫljezenih. Na primer, u Konjskom Jezeru, sjeverno od
Otocca u Lici, ima Paraphoxinus-a koji nisu jos ni razvrstani (odredeni, determinirani). Ove riЬe veoma cesto zive u podzemlju.

43. (1). PodЫla.
Paraphoxinus alepidotus (Heckel) 1843.
Kod Н. et К. 1858: Phoxinellus alepidotus Heckel.
Ponornice jadranskog sliva. Vode Duvanjskog, Livanjskog i
Sinjskog Polja. Busko i Mostarsko Вlato. Blindinjsko Jezero. Navodno i N eretva.
44. (2). Gatacka gaovica.
metohiensis Steindachner 1901.
Vode Gatackog, Lukavackog, Fatnickog i Cernickog Polja u
Hercegovini. Ljuta u Dalmaciji.
Р.

:1.
rii

45. (3). Hrvatski pijor, hrvatska gaovica, licji pior.
croaticus (Steindachner) 1865.
Nalazista (rijeke i potoci): Lika: Novcica, 0tuca, Ricica, Dorosevac, Covinac, Basnica, Opsenica, Zelena Spilj1a, Rakovac, Krbavica,
Jadova, Otesica, Tisovac, Bogdanica, Juricevac, Glamocnica, PociteljJca, RiЬjaca, - sve u Lici.
Р.

46. (4). Popovska gaovica.
ghetaldii Steindachner 1885~
Hercegovina i Dalmacija. U Lici potok Suvaja kod Mekinjara
na Krbavskom Polju.
Р.

47. (5). TreЬinjska gaovica.
Р. petrossi Steindachner 1882.
Hercegovina, Dalmacija.
48. (6). Prespanska gaovica.
epiroticus prespensis Karaman 1924.
Prespansko jezero.

Р.

49. (7). Imotska gaovica.
Р. adspersus (Heckel) 1843.
Leucos adspersus Heckel 1843.
Dalmacija. U Lici potoci Balatin i Japoga.
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50. (8). Ohridska gaovica.
minutus Karaman 1924.
Ohridsko Jezero i mali potocici uz jezero.

Р.

17. LEUCISCUS

(Cuvieг

1817) Agassiz 1836.

51. (1). Klenic.
Leuciscus Ieuciscus (Linne) 1758
Kispatic 1903: Squalius leuciscus.
Dunavski sliv: u svim nizinskim vodama, prelaznim i djelimicno visinskim.
Egejski sliv: Strumica.
52. (2). Svalic.
L. svaUize (Heckel et Kner) 1858.
Dalmacija i Hercegovina.
53. (3). Klen, klijen, klin, kljen.
L. cephaius (Linne) 1758.
Posvuda rasiren ро nizinskim, prelaznim i djelirrricno visinskim vodama dunavskog sliva.
54. (За). Klen strkavac.
L. cephaius cabeda Risso.
Munda: 1926.: Squalius cavedanus Bon.
55. (ЗЬ). Bijeli klen.
L. cephaius аЉиs Bonaparte 1838.
Jadranski sliv: Dalmacija, Skadarsko Jezero. - Prespansko Jezero (Squalius cephalus cavedanus var. prespensis Karaman 1924.).
Ohridsko Jezero (Leuciscus cabeda Wladykov et Petit 1930).
56. (Зс). Vardarski klen.
Leuciscus cephaius vardarensis (Karaman) 1928.
Vardar, Strumica.
57. (4) Ilirski klen, na Visovackom jezeru sval, kod Knina klen.
L. Шyricus (Heckel et Kner) 1858.
Soca, Krka, Cetina.
58. (5а) Jelsovka.
L. souffia muticeПus Bonaparte 1837.
Soca.
59 (6). Svjetlica.
L. poiyierpis (Steindachner) 1866.
Kispatic i Trgovcevic: Telestes polylepis Steind.
Stajnicka Jaruga, Mqdruska Mreznica, Munjava, Dobra, tj. potoci i rijecice ponornice okolo planine Kapele u Hrvatskoj.
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60. (7). Sinjski klen.
L. ukliva (Heckel) 1843.
Cetina.
61. (8). Sitnoljuskavi klen.
L. turskyi (Heckel) 1843.
Heckel et Kner 1858: Squalius turskyi i Sq. microlepis te Sq.
tenellus.
Dalmacija, zapadna Bosna, Hercegovina.
62. (9) Jaz, jez.
L. idus (Linne) 1758.
Dunavski sliv, nizinske vode.
18. PHOXINUS Agassiz 1835.

63. (1). Zelenak, pijor, gagica.
Phoxinus phoxinus (Linne) 1758.
Dunavski i djelimicno jadranski sliv, samo u visinskim vodama.
19. SCARDINIUS Bonaparte 1832-41.

64. (1) Crvenperka, u zapadnoj Bosni i Dalmaciji drlja.
Scardinius erythrophthalmus (Linne) 1758,
Dunavski sliv: Nizinske vode.
Egejski sliv: Vardar, Doj1Гansko jezero.
Jadranski sliv: Zrmanja, Krka, vode Livanjskog Polja.
65. (la). Plotica, peskelj, lola (Skadarsko Jezero).
Sc. erythrophthalmus scardafa (Bonaparte) 1832.
Heckel et Kner 1858: Sc. plotizza.
Zapadna Bosna, Neretva u Hercegovini, Dalmacija, Skadarsko
Jezero, Vrana na Cresu.

l.

66. (Љ). Ohridska crvenoperka, pisa.
Sc. erythrophtalmus scardafa natio o1iridanus Wladykov et
Petit 1930.
Ohridsko jezero.
20. ASPIUS Agassiz 1835

67. (1). Bolen, landov.
Aspius aspius (Linne) 1758.
Dunavski sliv: Nizinske vode, djelimicno prelazne.
21. LEUCASPIUS Heckel et

о-

Кnег

1858.

68. (1). Belka.
Leucaspius delineatus (Heckel) 1843.
Heckel et Kner 1858: L. abruptus.
U nizinskim i prelaznim vodama dunavskog sliva.
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69. (1). Linjak.

Tinca tinca (Linne) 1758.
Dunavski sliv: Nizinske vode.
Egejski sliv: Vardar.
Jadranski sliv: Soca, Vrana na Cresu. God. 1947 naseljen је
linjak u donji tok rijeke Gacke i u njena jezera, а zatim jos u neke
druge vode j1adranskog sliva (nabrajanje ovih voda је preuranjeno,
jer nije poznat uspjeh prenosa).
23. CHONDROSTOMA Agass·iz 1835.

70. (1). Podust, skobalj.

Chondrostoma nasus (Linne) 1758.
Dunavski sliv: Nizinske, prelazne i djelomicno visinske vode,
oblcno u podrucju mladice - glavatice, Hucho hucho (Linne).

71. (la). Vardarski skobalj.
Ch. nasus vardarense Karaman 1928.
Vardaг.

72. Ohridski skobalj, skobust.
Ch. nasus ohridanum Karaman 1924.
Ohridsko

Ј ezero.

73. (-).-Prespanski skobalj.
Ch. nasus prespense Karaman 1924.
Prespansko Jezero.

'

l

74. (2). Talijanski podust.
Ch. genei (Bonaparte) 1832-41.
Soca.
75. (3). Podustva, skadarski skobalj
Ch. kneri Heckel 1843.
Dalmacija, Hercegovina, Skadarsko Jezero.
76. (4). Pijurak.

Ch. phoxinus Heckel 1893.
Vode (ponornice i vrela) Glamockog, Livanjskog i Sinjskog
Polja. Zalazi i u podzemne vode. U drugim vodama svijeta nema
pijurka.
24. GOBIO Cuvi!ei- 1817.

77. (1). Krkusa, govedarka.
(Linne) 1758.
Dunavski sliv: Nizinske i prelazne vode.
GoЬio goЬio

р

n
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78. (la) .. Balkanska govedarka.
G. goЬio lepidolaemus Kessler 1872.
Strumica, Vardar.
79. (Љ). Mrenec, ohridska govedarka.
G. goЬio lepidolaemus subsp. oh1·idana Karaman 1935.
Ohridsko Ј ezero.
80. (lc). Skadarska govedarka.
lepidolaemus f. skadarensis Karaman 1936.
Skadarsko Jezero.
С. goЬio

81. (2). Tankorepa krkusa ili govedarka.
G. uranoscopus (Agassiz) 1828.
Dunavski sliv. Vardar u egejskom slivu.
slivu Soca.

U

jadranskom

82. (3). Istocna ili Keslerova govedarka.
G. kessleri Dybovski 1862.
Dunav. Vardar.
25. AULOPYGE Heckel 1841.

83. (1). Ostrulja, uklijia ostrica.
Aulopyge hiigeli Heckel 1841.
Vode (vecinom ponornice) Duvanjskog, Livanjskog i Sinjskog
Polja. Busko Blato, Blidinjsko Jezero ..God. 1949. pronadena је i u
Visovackom Jezeru (Taler, 31). Zbog periodickog povlacenja kraskih
voda ostrulja zalazi i u podzemne toko.v:e te tamo katkada mjesecima
boravi.
26. BARBUS

Cuvieг

1817.

84. (1). Mrena.
Barbus barbus (Linne) 1758,
Dunavski sliv: Nizinske vode, zatim prelazne uzvodno sve do
pojedinih visinskih voda. Na primer, rijeke Tara, Drina itd., imadu
mrene i u svom visinskom dijelu.
(2а) Istocna mrena.
tauricus cyclolepis Heckel 1840.
Karaman 1928: В. barbus macedonicus Karaman.
Egejski sliv.

85.
;:og
ma

В.

86. (3). Mren.
В. plebejus Valenciennes 1842.
JacJ.ranski sliv: Soca, Zrmanja, Krka.
87. (4). Prespanska mrena.
prespensis Karaman 1924.

В.

-----------------~---~----··--·~··-····
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Karaman 1924: В. graecus var. prespensis.
Prespansko Jezero.
(5а).
Mrenic.
meridionaiis caninus Valenciennes 1842.
Soca.

88.
В.

(5Ь). Potocna mrena, sapaca.
meridionaiis petenyi Heckel 1847.
Dunavski sliv: Potoci i rjecice u gorskim krajevima, u glavnom
prelazne vode, dj1elomicno i visinske vode sve do pastrvskih potoka.
Egejski sliv: Vardar, Strumica.
Jadranski sliv: Ohridsko i Skadarsko jezero.

89.

В.

27.

CHALCALБURNUS Бегg

1932.

90. (la). Bacika, bucov, velika pliska.
chaLcoides damiЬicus natio mento (Agassiz) 1832.
Dunavski sliv: Gornji tok Save (Munda, 16, 1926). Bledsko
Jezero.
Gornji tok rijeke Bosne (Taler, 25).
ChaLcaЉurnus

28.

ALБURNUS

Heckel 1843.

91. (1). Uklija, klija, beovica.
(Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.

AЉurnus aЉurnus

92. (la). Makedonska belovica.
А. aЉurnus macedonicus Karaman 1928.
Karaman 1924: А. alЬurnus.
Vardar, Strumica.
93. (2а). Ukljeva, plasica, svjetloka, likarica.
А. aЉiduk аЉоrеПа (Filippi) 1844.
Heckel et Kner 1858: А. scoranza Heckel 1858.
Soca, Dalmacija, Skadarsko i Ohгidsko Jezero.
94. (2Ь). Prespanska belvica.
А. aЉidus beLvica Karaman 1924.
Prespansko Ј ezero.
29.

ALБURNOIDES

Jeitelles 1861.

95. (1). Dvoprugasta uklija, pliska, plovka.
blpunctatus (Вloch) 1872.
Kispatic, Stojicevic, Munda: AlЬurnus Ьipunctatus L.
Dunavski sliv: Ima је i u visiпskim vodama u podrucju
lipljana itd.
AЉurnoides
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96. (la). Mala plasica.
ohridanus (Karaman) 1924.
Ohridsko i Skadarsko Ј ezero.

А. Ьipunctatus

97. (Љ). Prespanska
А. Ьipunctatus natio

plasica, nivicka.
prespensis (Karaman) 1924.

Prespansko Jezero.
30. BLICCA Heckel 1843.

98. (1). Krupatica.
Вiicca bjoe1·kna (Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.
31. ABRAMIS

!.
о

1cju

Cuvieг

1817.

99. (1). r:;>everika, sinjac.
Ab1·amis Ьтата (Linne) 17В8.
Nizinske vode dunavskog sliva. Cesto је nalazimo uzvodno daleko u prelaznim vodama.
·
100. (2). Crnooka deverika.
sapa (Pallas) 1811.
Nizinske vode dunavskog sliva.
А.

101. (3). Kosalj,, kesega.
baLlerus (Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.
А.

102. (4). Makedonska deverika.
melanops Heckel 1840.
Karaman 1924: Abramis vimba melanops.
Vardar, Strumica. ·
Abтamis

32. VIMBA

Fitzingeг

1873.

103. (1). Buborak i1i nosara.
Vimba vimba (Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.

104. (,la) Ugrica.
Vimba vimba elognata (Valenciennes) 1844.
Dunavski sliv.
105. (Љ). Popadinka Ш ciganka.
V. vimba vimba natio sarinata (Pallas) 1811.
Nizinske vode dunavskog sliva.
33. PELECUS Agassiz 1835.

106. (1).

SaЫjarka.
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Pelecus cultratus (Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.
RHODEUS Agassiz 1835.

107. (la). Gavcica, platicica.
Rhodeus sericeus amarus (Bloch) 1782
Dunavski sliv. Egejski sliv (Kod Karamana 1924: Rhodeus amarus v. meridionalis).
35. CARASSIUS Jarocki 1822.

108. (1). Karas.
Carassius carassius (Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.
109. (2). Karasic.
С. auratus giЬelio (Bloch) 1783.
Nizinske vode dunavskog sliva.
36. CYPRINUS Linne 1758.

110. (1). Saran, krap.
Cyprinus carpio Linne 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.
Egejski sliv: Vardar, Strumica.
Jadranski sliv: Ohridsko i Skadarsko Jezero. U Hutovo Blato
i deltu Neretve prenesen oko gpdine 1915 i dob.ro se udomacrio. U
Gornje Jezero i u Donje Jezero na ponornici Gackoj prenesen
1947 god. U Vransko Jezero kod Biograda na Moru prenesen 1948
i 1949 god. а takoёler i u neke manje vode u Dalmaciji.
IX. COBITIDINAE
37. NEMACHILUS Hasselt 1823.

111. (1). Brkica, tivuska.
Nemachilus barbatulus (Linne) 1758.
Dunavski sliv: Nizinske, prelazne а ponegdje i visinske vode.

vгi
гiј

112. (la). Vardarska brkica.
N. barbatulus vardarensis Karaman 1928.
Vardar.
113. (Љ). Ohridska brkica.
N. ba1·batulus sturanyi Steindachner 1892.
Ohridsko Jezero.

ras:
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38. COBITIS Linne 1758.

114. (1). Vijun, badelj.
taenia Linne 1758.
Dunavski sliv: Visinske, prelazne i nizinske vode.

CoЬitis

115. (la). Vardarski vijun.
taenia vardarensis Karaman 1928.
Egejski sliv: Vardar, Strumica, Katlanovsko i Dojransko Jezero.
С.

116. (lЬ). Ohridski vijun.
taenia ohridana Karaman 1928.
Ohridsko Jezero, Drim.

С.

117. (lc). Prespanski vijun.
taenia meridionalis Karaman 1928.
Prespansko Jezero.

С.

118. (ld). Neretvanski vijun.
taenia narentana Karaman 1928.
Neretva.

С.

119. (le) Dalmatinski vij111n.
С. taenia dalmatina Karaman 1928.
Cetina.
120. (2). Balkanski vijun.
aurata (Filippi) 1865.
Karaman 1922: Cobltis balcanica.
Dunavski sliv.
Egejski sliv.
С.

39.

МISGURNUS

Lacepede 1803.

121. (1). Cikov, piskur.
Misgurnus fosillis (Linne) 1758.
Heckel et Kner, Munda: Cobltis fossilis L.
Dunavski sliv: Nizinske i prelazne vode.
U Jugoslaviji i izvan dunavskog sliva nalazi se u pojedinim povr·sinskim izolovanim vodama ponornicama, na primer u podrucju
rijeke Gacke, koja podzemno tece u Jandrasko more.
Х.

SILURIDAE

40. SILURUS Linne 1758.

122. (1). Som.
Silurus glanis Linne 1758.
Dunavski sliv: Nizinske vode. Iz nizinskih voda se djelomicno
rasirio u prelazne vode uzvodno, dok mu uslovi za zivot odgovaraju.
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Na primer, u rijeci Drini је dosta cest do okolice Zvornika, а odavle
dalje do Slapa (kod usca Zepe) nalazi se sve rjede. U proteklih
30 godina javljen је jedan slucaj nalaza soma u gornjem toku Drine
kod Foce, ali se pokazalo da је to Ьiо manjic, Lota lota (Linne).
(1927, Taler 22).
Slicno rasprostranjenje ima som u rijeci Bosni, u kojoj dopire
do slapova kod Janjica, uzvodno od Zenice, nizvodno od usca Lasve
u Bosnu. U rijeci Savi dopire uzvodno do iznad utoka Krke i Sutle.
Ima ga u Bledskom Jezeru. Egejski sliv: Nizinske vode i Dojransko
Jezero. U Grckoj zivi ParasiLur-us a1·istotelis S. Garman.
U Jadranskom slivu nema soma u Jugoslaviji.
Ovi podaci mogu da sluze kao primjer prodiranj:a nizinskЉ riЬa
u prelazne vode i dalje, kako је to u uvodu objasnjeno.
1

XI. ANGUILLIDAE
41. ANGUILLA Schaw 1803.

123. (1). Jegulja, jangulja, jagula, ugor.
Anguilla anguiПa (Linne) 1758.
Dunavski sliv: Rijetko se nalazi. Ulovljeni primjerci potjecu
vecinom od poriЫjavanja i1i su prosli kroz razne kanale iz drugih
slivova, sa sjeverozapada ili sjevera. Smatra se, da veoma malo
jegulj1a dopire morskim putem ru. Crno More i njegove pritoke.
Egejski sliv: Vardar, Dojransko Jezero.
Jadranski sliv: od Soce do Ohridskog jezera, u nizinskim i visinskim, kao i prelaznim vodama. Isto tako i u ponornicama u koje (пе
sve) prodire podzemnim putem. Na pnimer, Prespansko Jezero, rijeka
Gacka i Lika u Lici, itd.

ХП.

GADIDAE

42. LOTA (Cuvie1·) Oken 1817.

124. (1). Manjic, manic.
Lota lota (Linne) 1758.
Kispatic, Munda i drugi: Lota vulgaris L.
Dunavski sliv: Nizinske, prelazne i djelomicno visinske vode,
na primer, Bohinjsko Jezero, gornji tok Drine itd.

XIII. GASTEROSTEIDAE.
43. PUNGITIUS Coste 1848.

125. (1). Gregocac, mali bodonja.
Pungitius platygaster (Kessler) 1859.
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Dunavski sliv: Donji tok Dunava, Negotinsko
Save kod Beograda.

Вlato.

Donji tok

44. GASTEROSTEUS Linne 1758.

126. (1). Bodonja.
Gasterosteus aculeatus Linne 1758.
Istra. Visovacko Jezero. Bokanjacko Blato. Vransko Jezero kod
Biograda na Moru. Hutovo Blato. Neretva sve uzvodno do rijeke
Bune kod Mostara.
XIV. MUGILIDAE
45. MUGIL Linne 1758.
RiЬe iz ovoga roda poznate su kod nas pod nazivom cipli ili
skocci i zive u Jadrnskom Moru. Nij:e do danas utvrdeno koje njihove vrste zalaze u bocatnu (slankastu), а koje u potpuno slatku
vodu i dokle dopiru uzvodno u pojedine pritoke Jandranskog Mora.
Ро Stojicevicu (1927) u Skadarsko Jezero Bojanom zalazi skakavica tj. cipal balavac (Mugil capito). Curcic (1916) navodi za Neretvu i Hutovo Bla,to samo dvije vrste i to М. auratus, cipo zuti Ш
zutac, te М. capito, cipo crni iili supljak. Munda (1926) navodi za
podrucje usca Soce pet vrsta. Soljan (1948) za Jadransko More navodi ovih istih pet i sestoga М. labeo. Prema talijanskim autorima
zalaze u slankastu, odnosno slatku vodu svi osim М. labeo.
U dunavskom i egejskom slivu cipli iz mora ne dopiru do
nasih voda.

· 127. (1). Cipal glavas.
Mugil cephalus (Linne) Cuvier 1829.
128~ (2). Cipal balavac.
ramada Risso 1826.
Soljan 1948: М. capito Cuv.

М.

129. (3). Cipal putnik.
labrosus Risso 1826.
chelo Cuvier 1829.

М.
М.

130. (4). Cipal zlatac.
auratus Risso 1810.

М.

131. (5). Cipal dugas.
saliens Risso 1810.

М.

132. (6). Cipal plutas.
labeo Cuvier 1829.

М.

29

Гласник

Природњачког

музеја

српске

земље
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XV. CYPRINODONTIDAE
46. APHANIUS Nai-do 1827.

133. (1). Obrvan, pastrica.
Aphanius sophiae (Heckel) 1846.
Soljan 1948: Cyprinodon calaritanus С. V. (str. 246 i 251).
Karaman 1928: С. fasciatus Val.
Uzduz morske obale Jugoslavije, u slanoj i slankastoj vodi.

XYI. ATHERINIDAE
47. ATHERINA Linne 1758.

134. (1). Zelenis (gavun) batelj1.
Atherina Boyeri Risso
Jadranski sliv.
135. (2). Zelenis (gavun) glavas.
А. mocho С. V.
Jadranski sliv.

XVII. SERRANIDAE
48. MORONE Mitchill 1814.

(Podrod: Dicentrarchus Gill 1860).
136. (1). Lubln.
Morone Labrax (Linne) 1758.
Jadranski sliv: Usce vecih rijeka. U Neretvu zalazio do usca
Krupe. U Krku zalazio do pod Skradinski Buk.

lE
S,

XVIII. PERCIDAE
49. LUCIOPERCA Cuvie1· 1817.

137. (1). Smud.
Lucioperca Iucioperca (Linne) 1758.
Dunavski sliv: Nizinske vode. Na primer, u Savi prodire uzvodno
do utoka Krke, u Dravi do Ormoza, u Drini do iznad Zvornika.
U egejskom i jadranskom s1ivu u Jugoslaviji nema smuda.
U Egejskom slivu ga ima u Marici, а za Jadranski sliv ga neki
stariji autori pogresno navode za Socu.
138. (2). Smud kamenjak.
L. voLgenzis (Gmelin) 1788.
Nizinske vode dunavskog sliva.
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50. PERCA Linne 1758.

139. (1). Grgec, kostres, perkija.
Perca fluviatilis Linne 1758.
Dunavski i egejski sliv: Nizinske vode.
51. ASPRO Cuvier 1828.

140. (1). Veliki vretenac.
Aspro singel (Linne) 1766.
Dunavski sliv: Nizinske vode а takoder i prelazne. Osim Dunava
ima ga jos jedd.no и Dnjestru, dok ga u drugim vodama Evrope i ostallh kontinenata nema. Samo u Roni zivi srodni Aspro asper
(Linne) 1768.
141. (2). Mali vretenac.
strebe1· Siebold 1863.
Dunavski sliv: Nizinske i prelazne vode. Djelomicno i visiinske,
na primer, rijeka Bosna и sarajevskom polju.
А.

142. (а). Balkanski vretenac.
Aspro streber balcanicus Karaman 1936.
Vardar.
52. ACERINA Cuvier 1817.

143. (1). Balavac.
Acerina сетпиа (Linne) 1758.
Nizinske vode dunavskog sliva.
144. (2). Bijeli grgec, prugasti balavac.
А. schraetser (Linne) 1758.
Nizinske i prelazne vode dunavskog sliva. Prodire katkada daleko uzvodno prema visinskim vodama. Na pr., nasao sam ga u
Savinji, pritoci Save, izmedu Celjia i Rimskih Toplica.

XIX. SPARIDAE
53. SPARUS Linne 1758.

о

э..

145. (1). Podlanica, komarca, zlatva (orada).
Sparus aurata Linne 2758.
(Chrysophrys aurata Cuv.)
Vransko Jezero kod Biograda na Moru, Neretva do usca Krupe
i Krupa do Hutovog Вlata.

й

ХХ.

GOBIIDAE

54. POTAMOSCHISTUS

GШ

146. (1). Glavocic crnotrus.
Potam9schЩus canestrini (Ninni) 1882.
29•

1863.
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Soljan 1948: Goblus canestrini Ninni.
Rijeka Jadro.
55. GOBIUS Linne 1758.

147. (1). Glavoc travas.
ophiocephalus Pallas 1811.
Jadranski sliv. Ро Kosicu u Rijeci Dubrovackoj.
GoЪius

56. NEOGOBIUS Iljin 1927.

148. (1). Ruzica.
Neogoblus cephaiargos (Pallas) 1811.
Donji tok Dunava.
149. (2). Keslerov glavoc.
N. Kessieri (Gunther) 1861.
Donji tok Dunava .
150. (3). Rijecni glavoc.
N. fiuviatiiis (Pallas) 1811.
Dunavski sliv, donji tok.
57. PADOGOBIUS Ijin 1933.

151. (1). Glavocic vodenjak, gl. rjekuljas.
panizzai (Vega) 1841.
Kolombatovic 1896: Goblus punctatissimus Canestrini 1865.
Jezero Bacina. Jezera Rastok i Dusina kod Vrgorca. Soca.
PadogoЬius

58. PROTERORHINUS Smitt 1899.

152. (1). Mramorasti glavoc.
Proterorhinus marmoтatus (Pallas) 1811.
Ро Karamanu 1936: Dunav kod Beograda.
donji tok Dunava i Save.

Ро М.

Medicu 1896:

XXI. BLENNIIDAE
59. BLENNIUS Linne 1758.

1.

i
s
s
'U

153. (1). Slingura rjekulja, crni pesic.
Вiennius fiuviatiiis Asso 1801.
(В. vulgaris Pollini, В. cagnota

Val.)
Jadranski sliv: Slankaste i slatke vode duz morske obale od Soce
do Bojane. Ima ga i u vodama u koje mu vise nije moguc pristup
iz mora, na primer u Visovackom Jezeru, koj1e је odrezano od slobodnog pristupa iz mora slapom visokim 47 m. Vransko Jezero kod
Вiograda na Moru. Rijeka Jadro kod Solina. Skadarsko Jezero.
Egejski sliv: Rijeka Vardar.

и.
ј4;

jii
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XXII. COTTIDAE.
60. COTTUS Liinne 1758.

151. (1). Sareni pes.

Cottus poecilopus Heckel 1836.
Donji tok Dunava.
155. (2). Pes.
С. goЬio Linne 1758.
Dunavski sliv, pocevsi od nizinskih sve do visinskih pastrvskih voda.
Jadranski sliv: Soca, Neretva.
Egejski sliv: Vardar.

XXIII. PLEURONECTIDAE.
61. PLEURONECTES Linne 1758.

156. (1). Iverak.
Pleuтonectes

flesus luscus Pallas 1811.
U Neretvu zalazi do vise Zitomislica, а takoder i u druge vece
pritoke u Jadranskom slivu.
5. POPIS UVEZENIH STRANIH

RIВA

157. Kalifornijska pastrva, slov. sarenka, jezicki nepravilno: duzicasta pastrva, stvarno nepravilno amerikanska pastrva, jer ima i
kod nas i drugih vrsta pastrva iz Amerike.
Salmo shasta Jordan i

Salmo

iтideus GiЬbons

iz familije Salmon-idae. U Evropu uvozena ru, vise mahova i to
u dva razna oЬlika ili suvrste, pocevsi od god. 1882 iz Sjev Ameriket
iz kaliforniskih rijeka, а u Jugoslaviju pocevsi od god. 1890. Mnogo
se uzgaja u riЬnjacima u raznim zemljama Evrope. U Jugoslaviji
se је rijetko gdj·e odomacila u slobodnoj otvorenoj vodi. Stalna је
u rijeci Gackoj u Lici i rijeci TreЬsnjici u Hercegovini.
158. Kanadska pastrva, barjaktarica, potocna zlatovcica.
Salvelinus fontinalis Mitch.
iz famiije Salmonidae.
Prenesena је god. 1879 prvi put iz Kanade u Evropu radi uzgoja
u riЬnjacima. Danas је u Jugoslaviji poznata kao stalan stanovnik
jedino u rijeci Bosni kod Vrela, neposredno uz nekadanje riЬogo
jiliste.
159. Amerikanski somic, patuljasti somic, cvergl.
nebulosus (Le Sueur) 1819

Amiuтus
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iz familije Amiuridae.
Prenesen u Evropu oko god. 1885. iz Sjev. Amerike. Odomacio
se u mnogim vodama dunavskog sliva u Jugoslaviji (i u drugim
zemljama).
160. Gambuzija.
Gambusia affinis (Baird et Girard) 1853 i
G. affinis hoЉrooki (Girard) 1859
iz familije Poeciliidae.
Uvezena iz Sjev. Amerike u Evropu u cilju borbe protiv malarije. U Jugoslaviji је naseljena ро mnogim barama, mocvarama i
tekucim vodama sva tri sliva.
161. Suncanica.
Lepomis giЬbosus (Linne) 1758.
((Eupomotis giЬbosus Jordan and Everman 1896).
.
Uvezena је iz Sjev. Amerike u Evropu. U Jugoslaviji se iz pojedinih riЬnjaka rasirila u dunavskom slivu. God. 1937. је stetnom
nepaznjom prenesena u ponornicu Liku, а 1948, takoёler nepaznjom,
u Vransko Jezero kod Biograda na Moru.
162. Zlatovcica, jezerska zlatovcica.
SaLveLinus saLveLinus (Linne) iz porodice SaLmonidae.
God. 1943 naseljena је u Bohinjsko jezero, gdje zivi do danas
i razmnozava se. Nekada је uvezena i na riЬogajiliste Vrelo Bosne,
odakle је prenesena u razne vode u Bosni, ali danas nije poznato
da Ьi se igdje tamo odrzala.
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RENE MIKSIC

PRILOG UPOZNAVANJU VARIJAВILNOSTI VRSTE CETONIA
AURATA L. NA PODRUCJU FNR JUGOSLAVIJE
, (COLEOPTERA -

SCARABAEIDAE)

Od svih Cetonia najvise varira, а u isti cas i najdalje ј.е rasprostranjena С. aurata L. Ova vrsta naseljuje golemi areal: gotovo cijelu
Evropu (osim arktickih i subarktickih podrucja), zatim Malu Aziju,
Siriju, sjevernu Perziju, konacno Centralnu Aziju na istok do
Amura. Na tom ogromnom prostoru. С. aurata L. pokazu.je u skulpturi, boji, Ьijelom pjeganju., gradi paramera itd. zaista veliku varij1abllnost. Ova promjenljivost ima doduse pretezno tek karakter
individualnih aberacija, ali djelom pokazuje i rasovna oЬiljezja, tj.
primjerci izvjesnog podrucja mogu pokazati stanovita, svim i1i bar
ogromnoj vecini egzemplara doticnog podrucja svojstvena svojst,,a
ро kojima se manje i1i vise markantno razlikuju od primjeraka drugih podrucja unutar areala vrste.
· Varijabllnost od С. aurata privukla је vec odavno paznju koleopterologa, te је postala predmetom oveceg broja radova i studija.
Nazalost mnogi, osoblto stariji autori, posvetili su paznju iskljucivo
kromatskim razlikama, а gotovo · posve su zanemarili postojece diferencije u pjeganju i skulpturi. Stoga ovi koleopterolozi nisu ni
mogli razlikovati. geografske rase od individualnih aberacija. Ali
ј kod starijih autora postoje u tom pogledu neke svjetle iznimke.
Tako na pr. Е r i с h s о n u svom poznatom i svojevremeno odlicnom veledjelu "Naturgeschichte der Insekten Deutschlands", III. sv.
(god. 1848), рр. 603-605. vec lijepo razlikuje оЬа pгijie napomenuta osnovna tipa varijaЬilnosti.
Nasuprot dobrom Erichson-ovom pocetku, pola vijeka kasnije
Reitter-ova obrada varijeteta vrste Cetonia aurata, u njegovim poznatim "Bestimmungs-Tabelle der Melolonthidae П." (tabela
XXXVIII., Brno, 1898, рр. 41-44), predstavlja potpuni nazadak:
о kakovom razlikovanju individualnih aberacija od geografskih rasa
i podrasa nema ni traga, vec taj autor sve forme naprosto navodi
kao "varietas".
Od radova potonjih autora о tom predmetu treba istaci 3 slijedeca:
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Fiori А., La Cetonia aurata е sue varieta dell' Italia continentale
(Rivist. Coleot. Ital. III., god. 1903). - Ovaj autor uzima kao predmet doduse samo kontinentalno-talijansku varijaЬilnost od С. aurata, ali iznosi i neka орса svoja gledista о promjenljdvosti ove vrste,
tako da је njegov rad i za nas od vaznosti. Fiori vec ispravno razlikuje individualne aberacije od "varieta vera" kako on naziva geografske rase. On је dakle tom proЫemu pгistupio nacelno ispravno,
.ali је pogrijesno ocjenio vrijednost pojedinih svojstava koja је konstatovao, tako da је dosao do posve pogrijesnih zakljucaka, na temelju kojih је zasnovao n.ista manje od 5 rasa (аитаtа, piLige1·a,
раШdа, praeciaтa i hispanica)!
Leoni G., u okviru svog velikog гаdа "ContтiЬuto аПо studio dei
lameПicoтni itaiiani, (Rev. Col. Ital. VIII., god. 1910), na str. 175-194
posvecuje ovoj vrsti veliku paznju. U usporedЬi sa Fioгijevim radom, Leonijev rad је mnogo bolji. Leoni strogo razlikuje individl1a1ne aberacije od geogгafskih rasa, medu kojima razlikuje
2 glavne: aurata i hispanica, te se tako ,тес posve priЬlizava danasnjem gledistu. ОЬе rase Leoni iscrpno usporeduje. Naprotiv pogrijesno је pristupio predocenju individualnih kromatskih aberacija,
smatrajuci da se slicni kromatski varijeteti obej,u rasa mogu dodjeliti
istoj aberaciji, tj. imenovati istim imenom. Ovakav postupak Ьiо Ьi
ispгavan jedino kada Ьismo za oЬilj:ezenje aberacija upotгeЬljavali
slobodne atriЬute (umjesto imena) u smislu Heikeтtingeiг-ovih
"Kennzeichenwoгter", sto је medutim ovdje iz raznih razloga posve
neizvedivo. Doklegod za imenovanje aberacija upotreЫjavamo imena
vezana uz diagnozu i autora, te podvrgnuta prioritetnom nomenklaturom pravilu, nemoguce је isto ime uptoгijeЬiti za j1ednake kromatske aberacije dveju гaznih rasa jedne te iste vrste.
Konacno М. Curti u svojoj "Revision dет Paiiiarktischen Arten
dет Gattung Cetonia s. str." (Entom. Mitteilungen, II, god. 1913,
рр. 340-346 i 361-373) posvecuje osoЬitu paznju varijaЬilnosti
vrste С. aurata. Poput Leonija i Curti strogo razlilшje individualne
aberacije od geografskih rasa, te od poslednjih poznaje 2 glavne:
aurata i pisana. Cuтti daje i oveci Ьгој crteza paramera ро primjercima sa гaznih lokaliteta. N azalost u predocenj:u kгomatskih aberacija i taj autor nije uvjek posve tocan, jer s jedne strane ne
navodi cijeli niz vec opisanih i imenovanih aberacija (na рг. violaceiventris Reitt., nigriventris Reitt., angorensis Reitt.), dok s druge
strane njegovi opisi ne poklapaju se uvjek sa izvornom diagnozom
(na рг. kod ЬicoI01·a Leoni itd.).
Svi ovi radovi obuhvataju varijaЬilnost vrste С. аитаtа u cjelini, ili tek u prvom redu varijaЬilnost u Italiji. Naprotiv ne postoji
ni jedan rad kojli. Ьi kao predmet uzeo varijaЬilnost ove vгste na
nasem podrucju, premda ona pokazuje zanimljive pojave. U slijedecem dajem prikaz vrlo oЬilnog materijala koji sam proucio iz
raznih krajeva FNRJ, а najvise iz NR Hrvatske. Ovaj materijal
sastoji se iz:
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а) materijala kojeg sam prikupio u periodu od 1937-1946 u
okolici Zagreba, u periodu od 1946-1950 u okolici Novog Vinodolskog;
Ь) mat:erijala Hrvatskog Narodnog Zooloskog Muzeja u Zagrebu;
с) materijJal kolekcije g. Р. Novaka koji se nalazi u Saveznom
institutu za zastitu bllja u Zemunu.
Za posudbu pod Ь) navedenog rnaterijala ovime izrazavam svoju
punu zahvalnost Upravi Hrv. Nar. Zol. Muzeja, а za materijal pod
с) gg. Р. Novaku i ing. G. Nonveiller-u. _

Curti i Leoni kod vrste С. au1·ata posve ispravno razlikuju
2 vrlo jasno diferencirane glavne rase: aurata i pisana (poslednju·
Leoni naziva hispanica Er.). Rasa aumta aurata naseljuje najveci
dio Evrope osim Italije i zapadno-mediteranskog podrucja, ali se
zacudo ponovno javlja na Sici1liji. Rasa amata pisana ima svoj glavni
centar u Italiji, te odatle seze preko j1uzne Fгancuske na IЬerski
poluotok, zadire u juz11JU. Svicarsku i juzni Tirol, а javlja se i na
Krfu te u Moreji.
Vrlo mnogobrojni primjerci koje sam istrazio sa velikog broja
nasih lokaliteta pokazuju na gornjoj strani tijela izrazito metalni
sjaj, znatno јаси punkturu te mnogo markantnije izrazena dorzalna
rebra pokrilja (elytra) od talijanskih primjeraka (od ovih sam usporedio oveci broj sa raznih lokaliteta) koji pгipadaju rasi pisana.
Osim toga nasi egzemplari cesto pokazuju tendenciju k pojacanom
Ьijelom pjeganju, te prosjecno znatno manju individualnu kromatsku varijabllnost od italijanskih primjeraka. Temeljem tЉ morfoloskih i kromatskih svojstva s v i р r i m ј е r с i k оје s а m
dosad vidio sa podrucja FNRJ bezuvjetno prip а d а ј u r а s i аи1·аtа aurata. Mislim da se ta rasa nalazi na cijelom nasem teritoriju. Doduse u literaturi (Reitter i Curti) ima
navoda od rase pisana i nekih njenih aberacija iz Dalmacije, ali
nigdje nije napomenut ni jedan tacan nalaz, а medu dalmatinskim
primjercima koje sam ispitao nisam nasao ni jedan egzemplar ove
rase. N aprotiv, primorski materijal (osoblto iz litoralne Hrvatske)
pretezno pokazuje pojacanu skulpturu, te sklonost k potenciranju
Ьijielog pjeganja (dakle jos markantnije izrazena svojstva rase
aurata aurata nego primjerci iz naseg kontinentalnog podrucja), ра
se tako nimalo ne priЬlizava rasi pisana.
Preostaje individualna varijabllnost. Prije nego sto pristupim
prikazivanju tog svojstva kod naseg materijala, blti се potrebno d~
poЫize analiziram glavne elemente te varijabllnosti. Razumije se
da С. aurata kao i svi ostali kornjasi pokazuje izvjesnu promjenljivost u gotovo svim pojedinostima, ali ovdje treba uzeti u obzir samo
ona svojstva koj1a uslijed svoje najjace upadljivosti najvise djeluju
na izgled zivotinje. Na osnovi takovih svojstva imenovane su vecina aberacija. То su: а) velicina, Ь) skulptura, с) Ьijelo saranje i
d) Ьоја.
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U pogledu velicine, ona se kod nasih egzemplara opcenito koleba u umjerenim granicama. Rjede se nalaze neoblcno maleni Ш
veliki primjerci. Kod diferenciranja individualnih aberacija to svojstvo kod С. aurata nema vaznosti.
Varijabllnost skulpture ocituje se u prvom redu u razlicitoj
jacini i gustoci punkture gornje strane tijela. Medutim i to se jasno
zapaza tek kod uporedenja oveceg broja primjeraka, а osoblto
egzemplara sa raznih lokaliteta, јег varijabllnost skulpture pokazuje djelom i lokalno-rasovni karakter. Razlika u jacini punkture
primjecuje se osoblto na povrsini vratnog stita koja moze Ьiti fino
i narijetko do znatno јасе i gusce tockana. Doduse, svagdje se mogu
naci uporedo i zajedno finij1e i јасе skulptirani primjerci, ali prvi
dominiraju u nasem kontinentalnom podrucju а drugi u Hrvatskom
Primorju. U vezi sa varijaЬilnoscu skulpture potrebno је da ovdje
napomijenem jos jednu, najvecim djelom doduse tek prividnu promjenljivost, koja је medutim vec, dat-:ako posve neosnovano, dala
povod za imenovanje aberacija, ра cak i rasa. То jre inkonstancija
u dlakanju gornje strane tijela. Uvjeren sam da је svaki svjezi primjerak od С. aurata na pocetlш na gornjoj strani bar fino dlakan.
Уес od pocetka golih sigurno i nema. Dlakanje је kod zenke slaЬije
nego li kod muzjaka. Dlacice su usadene u tocke, te njihov razvoj
dakako donekle ovisi о jacini skulpture. Ali dlakanjie gornje strane
se vrlo lako otrca, te cesto najvecim djelom manjka kod na oko
jos posve svjezih, na donjoj strani netalшuto dlakanih primjeraka.
Stoga dlakanje gornje strane tijela za fiksiranje pojedinih varijeteta ove vrste ne moze imati nikakav znacaj.
Pjeganje se javlja kod С. aurata kao sto је poznato u vidu Ьi
jelih toment-pjegica, mrljica i · crtica u prvom redu na pokrilju
,(elytrae), zatim na pigidijumu i sternitima, а konacno na vratnom
stitu (pronotum). Ali nigdje u literaturi nisam nasao napomeпuto
da kadkad i na stiticu (scutellum) postoji mala, ali јаsпа Ьijela
pjega. Ustaпovio sam tu pojavu kod pojedinih primjeraka sa raznih
lokaliteta i posve neovisпo о razvoju ostalih sara.
Pjeganje ima za diferenciranj,e pojedinih iпdividualnih aberacija veliku vaznost, stovise Fiori polшsao је na tom svojstvu iasnovati rase. Posve nepjeganih primjeraka (takove uz "normalпu" boju
P.eitter naziva var. uniformis) kod nas ocito nema. Kolikogod mi је
pozпato Ьijele sare na pokrilju kod nasih egzemplara uvjek postoje.
Njihov opci raspored dovoljno је poznat ро opisima iz literature.
Ovdje mor;э.m samo istaci njihovu velilш varijabllnost. Pojacano
saranje ocituje se osoblto u postojanju jasne, sto vise katkad i ovece
postЬazalne pjegice, u postojanju Ьijelih prska duz bocnog ruba
pokrilja te u prosirivanju poprecnih Ьijelih dorzalnih i lateralпih
traka. Izmedu "normalno" i pojacano sarenih primjeraka posve је
nemoguce povuci granicu, јег tu postoj e svi moguci prijelazi. N а
vтatnom stitu pjegane primjerke pozпajem do sada kod паs samo
iz Primorja, ali i tamo su redi od na protoraksu nepjeganih. Oblcno
se to pjeganje javlja u formi ро 1 sitne, ali jasno uocljive Ьijele
1
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tocke obostrano na bocnom dijelu povrsine pronotuma. U krajno
rijetkim slucajevima se tome prikljuci jos ро koja Ьijela mrljica na
lateralnom rubu. Bijele poprecne mrlje na bocnom dijelu sternita,
te Ьijele pigidijalne pjegice mogu Ьiti, prilicno neovisno od ostalog
saranja, razvijene u razlicitoj mjeri ili posve manjkati. Od svih
elemenata Ьijelih sara za diferenciranje nasih aberacija vrste
С. aurata dolazi u prvom redu u obzir postojanjre, odnosno manjkanje istih na protoraksu, dok u pogledu sara pokrilja nije moguce
povuci granicu. Imamo dakle slijedece tipove:
I) Vratni stit nepjegan.
Pokrilje normalno sarano; tada bez ili tek sa veoma neupadljivom postЬazalnom pjegicom ili pokrilje pojacano sarano, tada sa
jasnom postbazalnom pjegicom, lateralnim prskama, te u ekstremnom slucaju prosirenim poprecnim dorzalnim i literalnim trakama.
II)Vratni stit sa dvama sitnim, ali jasnim Ьijelim diskalnim
piknjama, u ekstremnom (vrlo rijetkom) slucajп jos i sa kojom lateralnom mrljicom. Pokrilje vecinom pojacano sarano.
Kod tipa II је i skulptura redovito znatno pojacana. Ovakovi
primjerci su prema Curti-ju osoЬito cesti u Maloj Aziji, te su mozda
tamo poprimili karakter podrase.
U pogledu Ьоје postoji kod nasih primjeraka prilicna varijabllnost, premda је ista mnogo manja nego kod talijanske rase
pisana. Gornjra i donja strana tijela rijetko је iste Ьоје. Gornja
strana је v~cinom jednobojna ili vratni stit (pronotum) i1i pojedine partije pokrilja (elytra) pokazuju neznatno razliciti ton. Kod
nasih primjeraka na gornjoj strani znatno predominira zelena Ьоја
koja medutim koleba u izvjesnim niancama. Razmjerno rijetko ро- .
stoji cisto metalno-zelena Ьоја, naprotiv se vecinom zapaza manje
ili vise izraziti mjredeni, crvenkasto-zlatni ili broncano-zlatni prijeliv, dok se modrikasta intonacija javlja mnogo rede. Crveno-zlatni
sjaj gornje strane se cesto pojacava potislшjuci zeleni kolorit, te
gornja strana postaje jako crveno-zlatna, katkad do gotovo grimizno-crvene. Mnogo rede, poznati su mi do sada takovi primjerci sa
otoka Raba, zelena Ьоја gornje strane popri:mila је modrikastu
intonaciju, te konacno preko zelenkasto-modrog prelazi u modro ili .
gotovo ljuЬicasto-modro (osoblto na bocnom i straznjrem dijelu
· elytra), ali i onda vecinom neki djelovi povrsine, osoЬito okoskutelarni region pokrilja, te cesto i vratni stit pridrzavaju vise zelenkastu intonaciju. Rijetko gornja strana pokazuje neku zelenkastobakreno-rudastu ili crvenkasto-zelenkasto-bron:canu boju.
Znatno rede је gornja strana izrazito dvobojna. Tada је oЬicno
vratni stit i stitic (scutellum) druge Ьоје od pokrilja. Izmedu na
gornjoj strani izrazito jednobojпih i izrazito dvobojnih primjeraka
nema ostre granice. Kod poslednjih vratni stit i stitic је oЬicno bakreno-crvene Ш nesto ljuЬicasto-bakrene Ьоје, dok је pokrilje me-

462

Rene Miksic

talno-zeleno, vecinom sa mjedenim sjajem Ш tamno i nesto crnkasto-zeleno.
Na donjoj strani kod nasih primjeraka daleko pl'edominira
crveno- ili grimiznocrveno-zlatna Ьоја. Rede se na toj osnovi ро~
kazuje najiprije mjestimice, zatim u cjelosti zeleni sjaj, koji se cesto
pojacava, te u tom slucaju donja strana prima vise zeleno-broncani
kolorit. Rijetko је donja strana cisto metalno-zelena ili tesko opisivo
tamno-metalna.
---"О---

Kod opisivanja i imenovanja individualnih aberacija autori nisu
uvijek u pogledu znacaja razvoja sara pokrilja i sternita pokazali
dosljednost. Kod nekih kromatskih varijeteta odluceni su primjerci
s2. pojacanim elitralnim sarama Ш razvij,enim sternitnim mrljama
od ostalih kao posebne imenovane aberacije, dok kod drugih to nije
ucinjeno. Ја zajedno sa Curti-jem mislim da postojanje ili manjkanje sternitnih mrlja nema osoЬiti znacaj, te to ne opravdava zasebno imenovanje varijeteta. Isto tako nemoguce је naci granicu
i,~medu "normalno" i pojacano saranog pokrilja. Rukovoden ovim
principima ја ovdj1e dajem jednu novu i tocniju definiciju svih kod
nas pronadenih individualnih aberacija od С. aurata. Ма da postojanje, odnosno manjkanje Ьijelih pjega na vratnom stitu daje oslon
za jednu preciznu razdiobu, ја slijedeci pregled iz praktickih razloga
baziram na diferenciji Ьоја:
А)

GORNJA STRANA TIJELA JEDNOBOJNA
ILI BAR PRILICNO JEDNOBOJNA

1) Donja strana zlatno-grimiznocrvena do crveno-ziatna. Gornja strana crvenozlatna, sa lakim zelenkastim i mjedenim sjaj!em
d,o gotovo g1·imizno-ziatna.
а)
pjeganje ро tipu I. (Vratni stit nepjegan).
аЬ. purpurata Heer.
Ь) pjeganje ро tipu II (Vratni stit pjegan).
аЬ. раШdа Drury.
Od prelaznih Ьоја poznata mi је samo ona prema br. 2, tj.
gornja strana postaje vise zlatno-zelena, ali jos sa jakim crvenozlatnim sjajem.
2) Donja strana zlatno-grimizno-crvena do zlatno-crvena. Gornja st1·ana zelena, ali rijetko metalno-zelena, vec vecinom sa manje
Ш vise izrazitim mjedenim ili zlatnim do crvenokasto-zlatnim sjajem.
а) Pjeganje ро tipu I. (vratni stit nepjegan).
tipicna aurata L.
Ovamo spadaju kao sinonimi: piLigera Burm. i praeciara Reitt.
(non Mulsant).
Ь) pjeganje ро tipu II. (Vratni stit pjegan).
аЬ. unduiata Reitt.

1
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Ovamo ide kao sinonim: strigiventris Reitt.
Od prelaznih Ьоја vec sam napomenuo onu prema br. 1. Ovakovi primjerci mogu se determinisati kao aurata f. t. -purpurata
Heer, odnosno undulata Reitt., pallida Drury. Redji је prelaz prema
Ьг. 3, tj. cгveno-zlatna donj,a stгana prima djelom ili u cjelosti vrlo
jasni metalno-zeleni sjaj, odnosno pгijeliv. Takove egzemplare
oznacujem kao aurata f. t. -viridiventris Reitt., odnosno undula1;a
Reitt. -tatarica Reitt. Mozda se kao prelaz na br. 7 mogu smatrati
pгimjerci kod kojih vгatni stit i stitic (scutellum) pokazuju znatno
izгazitije crveno-zlatni sjaj od pokrilja.
3) Donja strana metalno-zelena. Gornja strana metalno- ili
zlatno-zelena, katkad sa lakim mjedenim ili cгveno-zlatni sjajem.
а) pjeganje ро tipu I. (Vratni stit nepjegan).
аЬ. viridiventris Reitt.
Ovamo (а ne k slijedecoj abeгaciji) spada kao sinonim: prasiniventris Reitt.
Ь) pjeganje ро tipu II (Vratni stit pjegan).
аЬ. tatarica Reitt.
Od prelaznih Ьоја osoblto su cesti vec ргiје napomenuti prijelazi prema Ьг. 2. Osim toga izgleda da postoji pгijelaz prema Ьг. 4.
Cini se da takav slucaj predstavljaju primjerci Depolijeve "f. coerulea", te se mogu oznaciti kao viridiventris Reitt. - coerulea Curt.
4) Donja strana modro-zelena. Gornja strana zelenkasto-modra,
cesto mj'estimice jos sa zelenkastom intonacijom, modra do gotovo
ljuЬicasto-modra.
а) Pjeganje ро

tipu I. (Vratni stit nepjegan).
аЬ.

coerulea Curt.
Primjerci sa pjeganjem ро tipu II. nisu mi poznati, ali vjerojatno postoje. Cim se pronadu treba ih imenovati kao posebnu aberaciju.
Od prelaza vec sam spomenuo mogucnost prema br. 3.
5) Donja strana rudasto-zelena. Gornja strana crvenkasto-bakrena do bakrenasto-smeda. Ciste primjerke ovog kromatskog varijeteta nisam vidio. Cuгti ga navodi iz Hercegovine i Crne Gore.
Reitter је opisao svoju "var." amasicola (Best. - ТаЬ. XXXVIII.,
р. 43) ро primjercima bez pjega na vratnom stitu, а za sare pokrilja
kaze "Fltigeldecken meist mit zahlгeichen weissen Querflecken".
Curti (1. с.) u amasicola Reitt. ubraja i primjerke sa sarama ро
tipu П., sto bezuvjetno treba odbaciti, te takove imenovati kao posebnu aberaciju.
В)

GORNJA STRANA TIJELA

ЈЕ

JASNO DO VRLO IZRAZITO DVOBOJNA.

6) Dolje rudasto- ili broncano-zelen do tesko ·opisivo tamno metalni. Glava, vratni stit i stitic bak1·eno do ljuЬicasto-bakreno. Pokrilje tamno-zelenkasto sa broncanom intonacijom, cesto osoblto
straga i na strani sa lakim grimiznim ili modrikastim prijelivom.
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а)

Pjeganje

ро

tipu I. (Vratni stit nepjegan).

аЬ. angorensis Reitt.
Primjerci sa pjeganjem ро tipu II. nisu mi jos poznati. Reitter
(Best. - ТаЬ. XXXVIII., р. 43) је opisao svojiu angorensis iz Male
Azije (Ankara) ро primjercima sa pojacanim bljelim sarama pokrilja. Curti ovu lijepu i relativno cestu aberaciju uopce ne spominje, а Winkler-ov katalog (1. с.) istu stavlja posve neosnovano
kao sinonim za amasicola Reitt.
Kod ove aberacije cesto oslabl kontrast Ьоје izmedu vratnog
stita i pokrilja. Tada protoraks pokazuje zelenkastu primjesu ili
prima tesko opisivi tamno modrikasto-rudasti kolorit, koji se samo
malo razlikuje ili је gotovo istovj1etan sa bojom pokrilja. Ipak mislim da takove primjerke ne treba posebno imenovati, jer Ьi to
znacilo ici u ekstrem.
7) Dolje rudast iii broncano-zelen. Glava, vratni stit i stitic
lijepo bakreno-crveno do bakreno IjuЬicastvo. Pokrilje zeleno, cesto
sa mjedenim ili crvenkasto-zlatnim preljevom. Ovaj se varijetet od
br. 7 razlilшje u prvoш redu bojom pokrilja.
а) Pjeganje ро tipu I. (Vratni stit nepjegan).
аЬ. tunisata Reitt.
Као· sinonimi ovamo idu: rhilensis Nedelkov.
Primj1erke sa pjeganim vratnim stitom nisam vidio.
Od prelaznih Ьоја poznam preiaz prema br. 2. U tom slucaju
је bakreni kolorit vratnog stita manje izrazit, а donja strana cesto
pokazµje manje ili vise zelenkasto-crveno-zlatnu boju. Ima i pгe
laza na boju br. 4, te se mozda na takove odnosi meni u naravi
nepoznata antistita Balthasar.
Sa navedenih 7 glavnih i raznih prelaznih Ьоја obuhvacena је
glavna kromatska varijaЬilnost nasih primjeraka od С. аш·аtа, kolikogod mi је ista poznata. Nadu se, doduse, katkad i primjerci koji
ne odgovaraju u cjelosti ni jiednoj od navedenih Ьоја, ali takovi su
vanredno rijetki, te se u neku ruku mogu smatrati abnormalnim.
Stoga ovdje ovakove egzemplare nisam uzeo u obzir.
Veoma је tesko dati jedan sistematski katalog sa uoblcajenim
linearnim redosljedom nasih kromatskih aberacija, jer razne prelazne Ьоје uzajamno na razliciti nacin povezuju glavne kromatske
tipove. Ipak mislim da Ьi najbolji Ьiо slijedeci katalog:
Cetonia aurata ssp. aurata L. (Leoni, Curti)
syn. piligera Burm.
syn pтaeclara Reitt. (non Muls)·
аЬ. purpш·ata Heer
аЬ. viridiventris Reitt.
syn. prasinivent1·is Reitt.
аЬ. coerulea Curt.
? syn. antistita Balth.
аЬ. amasicola Reitt.
аЬ. angorensis Reitt.

Varijabllnosi vrste Cetonia aurata L.
аЬ.
аЬ.
аЬ.
аЬ.
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tunicata Reitt.
syn. rhilensis N edelk.
undulata Reitt.
syn. strigiventris Reitt.
pallida Drury.
tatarica Reitt.
---0---

u
;о

vi

Osim izvanjske morfoloske i kromatske varijabllnosti ova vrsta
pokazuje i izvjesnu promjenljivost u gradi roznatih paramera kopulacionih organa. Ova promjenljivost doduse ima uglavnom lokalni
karakter (јег svi primjerci sa istog lokaliteta pokazuju uglavnom
jednaku gradu tog organa), ali ipak ne pruza osnovu za diferenciranje geografskih rasa. Curti (1. с.) u svojoj monografiji predocuje
cгteze paramera od rase аитаtа аш·аtа i аитаtа pisana sa ukupno
28 raznih, medusobno udaljenih lokaliteta. Sve ove paramere pokazuju medusobno djelom manje, djelom vece razlike, ali nema ni
jedne prosjecne diferencije izmedu paramera od аитаtа аш·аtа i paramera od аитаtа pisana, premda su ove rase inace morfoloski kao
i geografski dobro razlucene. Jasno је dakle da se lokalna vaгi
jabllnost paramera javlja neovisno od izvanjskih ekoloskih faktora
koji uslovljuju morfoloske i kromatske promjene. Ја sam ispitao
paramere kod materijala sa vecine nasih, meni pristupacnih lokaliteta, te mogu reci da su: razlike, osoblto ako se uzme u .obzir da
se obris slablje hitinizovanog lateralnog otsijeka parnih krakova kod
susenja preparata lako nesto deformira, opcenito vrlo nebltne tako
da se u daljem razlaganju ne treba na njih da vracam.
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Materijal iz NR Slovenije:

Во

im

re:ke

h i n ј (coll, Zool. Muz. Zagreb)
Tipicna aurata L. Protoraks sa finijom ili jacom punkturom.
о i 1 Q (VIII. 1931.)
К r а n ј (coll, Zool. Muz, Zagreb)
Tipicna аитаtа L. Vratni stit sa finom punkturom. 1 о i 1 Q .
Ко k r а (coll. Zool. Ми. Zagreb)
Tipicna aurata L. i аш·аtа L. - рш·ритаtа Herr, 6 d' о i 9 Q Q'
(8. VII. 1925.).
аЬ. ритри1·аtа Heer 1 Q (8. VII. 1925.).
аитаtа typ. -tunicata Reitt. Gornja strana sa crvenkastozlatnim, na vratnom stitu i stiticu znatno јасе crvenim sjajem. 1 о
(8. VII. 1925.).
Kod svih 17 primjeraka sa ovog lokaliteta protoraks ima u
sredini finu ili vrlo finu punkturu, а saranje pokrilja је normalno
i1i nesto pojacano.
30
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Је

z е r s k о (coll. Zoll. Muz. Zagreb)
Tipicna au1·ata L., 4 о о i 1 Q .
аЬ. purpurata Herr, 1 о .
Kod svih 6 primjeraka mediana punktura protoraksa је fina,
а pjeganje pokrilja normalno Ш nesto pojacano.
Ме z i се (coll. Zool. Muz. Zagreb)
Tipicna аш·аtа L., 3 о о i 1 ~ (18.VII. 1930).
аЬ. purpш·ata Herr, 1 о i 1 Q (18. VII. 1930).
Kod svih 6 primjeraka vratni stit је u sredini fino Ш vrlo firю
tockan, а pjege pokrilja su normalne ili nesto pojacane.
L ј u Ь 1 ј а n а (coll. Р. Culum iz Rijeke).
Tipicna aurata L., 1 Q (3. VII. 1941). Punktura pronotuma u
sredini osrednja. Pjege pokrilja normalne.
В)

Materij'al iz NR Hrvatske:

О s i је k (coll, Zool. Muz. Zagreb)
Tipicna aurata L., 1 о (17. VII. 1901) .i 2 Q Q (7. VIII. 1899
V. 1903).
аЬ. purpurata Heer, 1 о (3. V. 1895).
аЬ. angorensis Reitt., 1 о (26. VII. 1903). Glava i vratni stit
lijepo ljuЬicasto-bakreno. Pokrilje zelenkasto sa lakim ljublcastogrimiznim preljevom.
Svih pet primeraka su osrednje veliki do krupni, sa finom do
vrlo finom medianom punkturom pronotuma.
Ма r i ја n с i (u Slavoniji) (coll. Zool. Muz. Zagreb)
Tipicna aurata L. i aurata L. -purpurata Heer, 6 о с5 i 1 с;?
(29. V. 1906). Svi primjerci sa u sredini fino tockanim vratnim
stitom.
Ро z е g а (coll. Zool. Muz. Zagreb)
aurata typ. -purpurata Heer, 1 Q (VII: 1905).
Punktura vratnog stita u sredini vrlo fina., Pjege pokrilja
normalne.
К u s о n је (kod Pakraca) (coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. -purpurata Heer, 1 о (6. VIII. 1918).
Vratni stit u sredini fino tockan. Pjege pokrilja normalne.
Ре t r i n је (coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. -purpurata Heer, 1 Q (6. V. 1906). Vratni stit u
sredini vrlo fino tockan. Sare pokrilja normalne.
Z а g r е Ь (okolica grada, ukoliko nij1e drugacije oznacerю
prema licno prikupljenom materijalu).
aurata typ. i аш·аtа typ. -purpumta Heer, 15 primjeraka.
аЬ. purpurata Herr, 5 о о i 2 Q Q •
аЬ. ? 1 о . Gore tesko opisivo tamno zelenkast, na vratnom
stitu djelom sa lakim modrikastim, inace sa posve lakim rudastim
odsjevom. Dolje rudastvo-zelen.
аЬ. tunicata Reitt. (coll. Zool. Muz. Zagreb), 1 с;;, •
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Inace sam u periodu od 1937.-1946. u okolici Zagreba sakupio
pregledao nekoliko stotina primjeraka. Vratni stit је u sredini
fino do tek osrednje jako tockan. Sare pokrilja normalne, rede nesto
pojacane, ali vratni stit nikada pjegan. Prema jednom saopcenju
sada pok. S. Svirceva pronasao је isti kod Zagreba i аЬ viridiventris
Reitt.
S 1 је m е (Zagrebacka Gora) (Coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. -purpurata Heer, 1 о (19. VIII. 1900).
Sare pokrilja nesto pojacane, sa vrlo jasnom postЬazalnom
pjegicom.
Ро d s u s е d (kod Zagreba) (coll. Zool. Muz. Zagreb). ·
aurata typ. -purpurata Heer, 1 о (7. V. 1904).
Vratni stit u sredini finije tockan. Sare pokrilja normalne.
К l а n ј а с (coll. Zool. Muz. Zagreb).
аЬ. purpurata Heer, 1 Q (9. VII. 1904). Vratni stit nije tockan.
S а d i l о v а с (kod Karlovca) (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata L., 1 Q (god. 1897). Vratni stit u sredini fino
tockan. Pjege normalne.
В u k о v ес (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata L., 1 Q (15. VIII. 1901). Vratni stit u sredini
vrlo fino tockan. Pjege normalne.
G е r о v о (coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. -purpurata Heer, 1 Q (21. VII. 1904).
Protoraks и sredini fino tockan. Sare pokri1j1a normalne.
D е 1 n i се (coll. Zool. Muz. Zagreb).
аЬ. purpurata Heer, 1 Q (5. VII. 1900). Mediana punktura pronotum osrednje jaka. Pjege normalne.
К l е k (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata L., 1 о i 1 Q (7. VI. 1931) i 1 Q (24. VIII. 1902).
Vratni stit kod svih primjeraka u sredini fino do vrlo fino tockan.
Sare pokrilja normalne. Kod, 1 Q protoraks је vise crvenkastozlatan, dok је pokrilje cisto zeleno.
Ја s е n о v а с а (cool. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata L., 3 о о (25. V. 1904). Vratni stit и sredini
fino tockan. Sare normalne, ali kod 1 primjerka sa postbazalnom
pjegicom.
О s t а r i ја (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata L., 1 о (28. VIII. 1888). Vratni stit u sredini
fino tockan. Sare pokrilja pojacane.
Ра z а r i s t е (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata L., 2
о о
(;26. VI. 1931). Vratni stit u sredini
fшо do osrednje tockan. Sare pokrilja normalne ili ројэ.саnе.
Plitvice
Tipicna aurata, l Q (coll. Zool. Muz. Zagreb, 7. VIII. 1903)
(coll. Novak, VIII. 1898).
аЬ. ритритаtа Heer, 1 Q (coll. Zool. Muz. Zagreb 9. VIII. 1903).
Kod svЉ. 4 primjerka је vratni stit u sredini slablje do јасе
tockan. Sare pokrilja normalne ili nesto pojacane.
ј
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Z 1 о Ь i n (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 Q (16. VII. 1914). Punktura u sredini vratnog stita osrednje jaka. Sare normalne.
Н r е 1 ј i n (coll. Zool. Muz. Zagreb).
аЬ. purpш·ata Heer; 1 о 29. VII. 1899). Mediana punktura protoraksa jaka. Sare pokrilja normalne.
V е 1 е Ь i t (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 о i 1 Q (VII. 1899). Vratni stit u sredini
finije tockan. Sare nesto pojacane.
V е 1 е Ь i t - Ра k 1 е n i с а (coll. Р. Novak, 10. VII. 1916).
аЬ. purpurata Heer, 1 ~) .
аЬ. ? , 1 Q . Kromatski veoma zanimljiv primjerak, koji ne odgovara u cjelosti ni jednom od opisanih 8 tipova. Sare vrlo izrazito
ро tipu II. Gornja strana tijela tamno metalna, tesko opisivo rudasto-bakreno-ljuЬicasta. Vratni stit vise bakren. Donj1a strana tamno
broncano-zelenkasta.
Vratni stit kod оЬа primjerka i u sredini sa jakom punkturom.
А 1 а n (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 Q (20. VIII. 1902). Vratni stit u sredini fino
tockan. Sare normalne, ali sa malom postbazal-pjegicom.
S u s а k (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 Q sa izrazito pojacano pjeganim pokriljem.
аЬ. purpurata Heer, 1 с5 sa normalnim sarama.
аЬ. tunicata Reitt., 1 с5 sa nesto pojacanim sarama.
аЬ. undulata Reitt. paПida Drury., 1 Q Vrlo mali primjerak
sa pojacanom protorakalnom punkturom i veoma izrazitim pjeganjem ро tipu II.
Kod sva 4 primjerka vratni је stit u sredini fino do pojacano
tockan.
D r а g а (kod Susaka) (coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. - viridiventris Reitt., 1 Q (15. VI. 1907) s.a gotovo
cisto zelenom gornjom stranom.
·
аЬ. purpurata Heer, 1 Q.
аЬ. tunicata Reitt., 1 veliki i vrlo lijepo i izrazito obojeni n.
Kod sva 3 primj1erka vratni је stit u sredini finije do jako
tockan. Sare pokrilja normalne.
Ва k а r (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 Q (26. VII. 1907).
aurata - purpurata Heer, 1 Q (26. VII. 1907).
Kod оЬа primj1erka је mediana punktura vratnog stita osrednje
jaka а sare normalne.
·
N о v i V i n о d о l s k i (coll. mea).
Na tom lokalitetu ispitao sam u periodu od 1946-1950 nekoliko
stotina primjeraka. Punktura vratnog stita је u sredini vecinom pojacana, ра cak i jaka. Pjeganje ро tipu I, sa normalno ili pojacano
saranim pokriljem, rede ро tipu II. Sada imam u kolekciji slijedeci
materijal:
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tipicna aurata, 24 primjerka.
аЬ. pu1·puтata Heer, 29 primjerka.
аЬ. angoтensis Reitt., 1 с5 sa normalno saranim pokriljem.
аЬ. tunicata Reitt., 1 Q vrlo izrazito obojena, sa poj,acanim sarama pokrilja.
aurata typ. - viridiventтis Reitt, 4 primjerka vecinom normalno sarana.
аЬ. viтidiventris Reitt., 2 primjerka sa normalnim sarama.
аЬ. undulata Reitt, te аЬ. undulata Reitt pallida Drury. 10
primjeraka.
аЬ. pallida Drury, 4 primjerka.
aurata typ. - tataтica Reitt. 1 gore gotovo cisto zelen primjerak.
К r i v i р u t (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna аитаtа, l о (30-V-1891). Pronotum u sredini osrednje
tockan. Sare normalne.
К r k-N ј i v i се (coll. Zool. Muz. Zagreb), (25-V-1924).
Tipicna аитаtа, l '2 sa pojacano saraпim pokriljem.
aurata typ. - ритритаtа Heer, 1 о .
аЬ. pu1·purata Heer, 1 Q .
аЬ. tunicata Reitt. angorensis Reitt., 1 primjerak sa pojacano
saranim pokriljem koje pokazuje tamno zelenkasto-rudasti ko1orit,
dok је vratni stit i stitic malo izrazito rudasto-ljublcast.
К r k-B а s k а s t а r а
(coll. Zool. Muz. Zagreb).
аитаtа typ. viтidivent1·w Reitt,, 1 Q (21-VIII-1926) sa gotovo cisto zelenom gornjom stranom, normalnim sarama i u sredini fino tockanim vratnim stitom.
Rab
Tipicna aurata, 1 о sa normalno saranim pokriljem i postbazalnom pjegicom. (coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. - purpurata Heer, 1 d sa pojacaпim sarama pokrilja (coll. Zool. Muz. Zagreb).
аЬ. coerulea Curt., 6 primjeraka. 1 primjerak ima na protoraksu i okoskutelarnom regionu pokrilja jaci zeleni sjaj. Sare normalne, katkad sa postbazalnom pjegicom, а 1 primjerak na vrhu
stitica sa Ыjeljom piknjom. (leg. Р. Novak, VI. 1905).
аЬ. coeтulea Curt. tunicata Reitt., 2 Q Q (leg. Р. Novak, VI.
1905). Kod 1 primjerka је pokrilje tamno modrikasto-zeleno, okoskutelarni region vise zelenkast sa broncanim refleksom. Vratni stit
i stitic svj:etlo olovno-ljuЫcasto. Donja strana tamпo modrikastozelena. Sare normalne. Kod drugog primjerka pokrilje је tamno zelenkasto, prema rubu modrikasto, oko scutellum nesto rudasto. Vratni stit svjetlo ljublcast s modrikastom primjesom. Donja strana modrikasto-zelena. Sare normalne, ali sa postЬazalnom pjegicom.
аЬ. tunicata Reitt., 1 о i 2 ~) Q (leg. Р. Novak, VI. 1905). Svi
primjerci jednako, te lijepo i izrazito оЬојепi. Sare pokrilja pojacane.
Kod svih 13 primjeraka vratni stit је u sredini osrednje Ш pojacano tockan.
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О Ь

r

аЬ.

purpurata Heer, 1 Q .
angorensis Reitt., 1 с5 sa normalno saranim pokriljem, ovo

аЬ.

о

v

а с

(Dalmacija) (coll.

Р.

Novak, V. 1914).

tamno-zelenkasto sa broncanim refleksom. Vratni stit tesko opisivo
vise rudasto intoniran, kontrast Ьоје prema elitrama malen. Donja
strana tamno zelenkasta sa broncanim refleksom.
Vratni stit osrednji ili nesto јасе tockan.
Z а d а r-P r i d r а g а (leg. Р. Novak, VI. 1904).
аЬ. purpu1·ata Heer, 1 Q sa u sredini osrednje jako tockanim
vratnim stitom i nesto pojacanim sarama.
D i n а r а-Кар n i с а (leg. Р. Novak, IX. 1901).
aurata typ. - tunicata Reitt., 1 с5 Vratni stit na povrsini јасе
tockan_, osim rubova kao i tjeme (vertex) sa broncano-bakrenim refleksom. Stitic i pokrilje zeleno, potonje sa pojacanim sarama. Donja
strana rudasto-zelena.
D u g ор о l је (Dalmacija) (leg. Р. Novak, VI. 1911).
Tipicna aurata, 1 Q sa osrednj,e jakom protorakalnom punkturom i normalnim sarama.
Т r о g i r (leg. Р. Culum).
Tipicna aurata, 1 с5 (15-VI-1942).
аЬ. purpurata Heer, 1 с5 i 1 Q sa datumom 14-V-1941 i 1 п sa
datumom 1-VII-1942. Svi primjerci imaju malu postЬazalnu pjegicu.
аЬ. a,ngorensis Reitt., 1 с5 (1-VII-1942). Glava, vratni stit i stitic tamno i tesko opisivo ljublcasto-bakrenasti, djelom sa zelenkastim odЬljeskom. Pokrilje tesko opisivo tamno zelenkasto, ali osoЬito na strani i straznjem dijelu sa izrazitim ljublcastim refleksom.
Donja strana tamno zelenkasto-rudasta.
Kod svih 5 primjeraka pronotum је u sredini finije do osrednje
jako tockan, а sare pokrilja su normalne ili nesto poj,acane.
Split-Sucurac (leg. Р. Novak, VII. 1923).
аЬ. purpurata Heer, 1 Q sa normalnim sarama i osrednje jakom
protorakalnom punkturom.
Мо s о r (leg. Р. Novak, 23-VI-1940).
? аЬ. coerulea Curt. - angorensis Reitt. Vratni stit, glava i
stitic tamno ljublcasti. Pokrilje tamno modrikasto-zelenkasto, ali
sa ljublcastim odЫjeskom, normalno sarano. Mediana punktura pronotuma osrednje jaka. 1 Q .
М u с (leg. Р. Novak, VI. 1941).
?? аЬ. amsicola Reitt. - angorensis Rei.tt., 1 Q.. Glava, vratni
stit i stitic tesko opisivo tamno zelenkasti sa rudastim-bakrenim odЬljeskom. Pokrilje vrlo slicne Ьоје sa rudastom intonacijom, ali bez
lakog modrikastog odsjeva koji se mjestimice zapaza na vratnom
stitu. Vratni stit u sredini osrednj1e tockan. Sare pokrilja nesto јасе.
D u Ь r о v n i k-L ар а d.
Tipicna аш·аtа, 1 с5 (leg. Mussapp, VI. 1914) sa u sredini jakom protorakalnom punkturom, te 1 с5 (leg. Tutman) sa u sredini
fino tockanim pronotumom, koji pokazuje jak crveno-zlatan sjaj.
Sare normalne.
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аЬ.

purpurata Heer, 1 с5 (leg. I. Tutman). Vratni stit u sredini
tockan. Sare pokrilja izrazito pojacane.
S i 1 Ь а (leg. Р. Culum, 6-VIII-1942).
аитаtа typ. viridiventтis Reitt., 1 primjerak sa cisto zeleвom
gornjom stranom, nesto pojacanim sarama i u sredini osrednjom
punkturom vratnog stita.
В r а с (leg. Р. Novak, V. 1908).
аЬ. puтpurata Heer, 1 0 sa pojacanom punkturom protoraksa
i pojacanim sarama pokrilja.
Ко r с u l а (coll. Zool. Muz. Zagreb).
аЬ. undulata Reitt., 1 с5 (8-IV-1930). Srediвa pronotuma jako
tockana. Pjege pokrilja jako uvecane.
јасе

С)

Materijal iz NR Bosne -

а g а n ј-Р r о 1 о g (leg. Р.
аЬ. purpuтata Heer, 2 с5 с5.

V

Hercegovine:

Novak, 6-VIII-1925).

аЬ. angoтensis Reitt, 1 с5 i 2 Q . Vratni stit i stitic broncanoili ljuЬicasto -bakreno. Pokrilje tamno modrikasto-rudarsto-zelenkasto. Donja strana tamno rudasto-zelenkasta.
Kod svih 5 primjeraka vratni stit је finije do jako tockan а sare
normalne.
:Ј? r о 1 о g-p l а n i n а (leg. Р: Novak, 28-VII-1929), na 1100 m.
аЬ. purpurata Heer, 1 Q .
аЬ. ango1·ensis Reitt., 2 с5 с5. Kod 1 primjerka vratni stit i stitic је bakrenasto-ljuЬicasto а pokrilje nesto rudasto-zelenkasto, osoЬito na suturi i straga sa purpurnim refleksom. Drugi primj,erak је
veoma slicne Ьоје, ali vratni stit vise bakren, а stitic slican sa neodredeno zelenkasto-rudastim pokriljem. Donja strana kod jednog
primjerka tamno, kod drugog svjetlo rudasto-zelena.
Kod sva 3 egzemplara vratni stit је u sredini finije ili osrednje
tockan а sare normalne.
L ј u Ь i ј а (col. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 с5 (VII 1923) sa u sredini fino tockanim vratnim
stitom i normalnim sarama.
Vi s о с i с а р 1 а n i n а (Hercegovina) (coll. Zool. Muz.
Zagreb).
Tipicna aurata, 1 Q (VII 1924) sa u sredini osrednjom protorakalnom punkturom i normalnim sarama.
D) Materijal iz' NR Crne Gore:
Ко t о r (leg. Е. Reitter).
аЬ. ритри1·аtа Heer, 1 с5 sa u sredini osrednje tockanim vratnim
stitom i normalnim sarama.
Е) Materijal iz NR SrЬije:
· S u r с i n (Srijem) (coll. Zool. Muz. Zagreb).
aurata typ. - puтpurata Heer, 1 с5 (16-VII-1902). Vratni stit
finije tockan. Sare normalne.
К u р i n о v о (Srijem) (coll. Zool. Muz. Zagreb).
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Tipicna aurata-purpurata Heer. 1 primjerak. Vratni stit fino
tockan. Sare normalne.
N. Ва n о v с i (Srijem) (coll. Zool. Muz. Zagreb).
Tipicna aurata, 1 Q •
aurata typ. - purpurata Heer, 1 Q .
Kod оЬа primjerka је vratni stit u sredini vrlo fino tockan а
sare pokrilja normalne.
----0'----

Zanimljivo је da Ј. Mйller (Lucanidae et Scarabaeidae Dalmatiae, Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft
in Wien, 1902, р. 464) iz Dalmacije poznaje samo aberacije: praeclara Reitt. (koju treba smatrati kao sinonim od tipicne aurata L.),
piiigera Burm. (takode samo sinonim od aurata L.), purpurata Heer
i prasiniventris Reitt. (t. ј. viridiverntris Reitt), te tunicata Reitt.
Mozda је Muller pod tunicata Reitt. podrazumjevao i ang01·ensis
Reitt. 0soblto је cudno da Muller ne napominje undulata Reitt.
Curti (1 с.) za amasicola Reitt. (u koju on ubraja i ро tipu II.
pj;egane primjerke) kaze da nije rijetka u Hercegovini i Crnoj Gori.
U pogledu tunicata Reitt. moze se gotovo sa sigurnoscu reci da Curti
pod tim imenom obuhvaca i angorensis Reitt.
Konacno Depoli (1. с., р. 264-265) iz "LiЬurnije" navodi: aurata
typ., praeclara Reitt., viridventris Reitt., purpurata Heer, paПida
Drury, amasicola Reitt., coerulea Curt. (Ucka, 0strovica, Sv. Katarina), tunicata Reitt. i violaceocuprea Curt. Medutim sudeci ро autorovoj biljesci, njegovi coerulea nisu posve cisti primjeri, vec vjerovatno predstavljaju neki prelaz od viridiventris Reitt. ka coerulea
Curt. Primjerke sa otoka Raba (loc. clas. Curtijeve coerulea) Depoli nije vidio. Depolijeva violaceocuprea Curt., koju on navodi
sa Raba, predstavlja nesumnjivo abnormalno obojeni primjerak, te
vjerovatno nema Ыize veze sa pravim violaceocuprea kojd је opisan
sa Sicilije.

1

----0---Rekapitulirajuci sve cinjenice koje sam ustanovio dolazim do
slijedecih zakljucaka:
а) Cetonia aurata L. rasprostranjena је ро cijeloj NR Sloveniji
i NR Hrvatskoj, а vrlo vjerojatno i ро cijeloj ostaloj Jugoslaviji;
Ь) sav mnogobrojan materijal koji sam istrazio sa 57 razna lokaliteta bezizuzetno spada u rasu aurata aurata L. Postojanje rase
ssp. pisana Curt. u Dalmaciji (odatle sam pregledao materijal sa 12
lokaliteta) nemogu potvrditi;
с) Jacina skulpture је individualno znatno varijaЬilna, а najbolje se ocituje u punkturi vratnog stita. 0pcenito u unutrasnjюsti
prevladuju primjerci sa finom, а u Primorju primjerci sa osrednjom do jakom protorakalnom punkturom;

n,
R
Се
ра

vi~

Varijabilnost vrste Cetonia aurata L.

473

d) razvoj Ьijelih sara individualno znatno varira. Primjerke sa
piknjama Ш pjegicama na vratnom stitu poznajem samo iz
Primorja, а i tamo su redi od na pronotumu nepjeganih. Izmedu
na pokrilju "normalno" i poj,acano saranih primjeraka nemoguce је
naci granicu (potonji su cesci u Primorju), te treba sve na tom svojstvu zasnovane aberacije odbaciti kao sinonime;
Ьijelim

е) Ьоја individualno znatno varira, ali svagdje daleko preovlad:uju gore zeleni ili zlatno-zeleni, а dolje crveno- Ш grimizno-zlatni
primjerci. Uporedo sa ovom tipicnom bojom nalaze se sigurno svagdje u svim niansama prelazi do na gornjoj strani cisto crveno-zlatnih primjeraka (Ьоја br. 1). Ostali kromatski individualni varijeteti
sн mnogo redi (jos su naj1cesci tunicata Reitt. i angorensis Reitt), te
uglavnom koncentrisani u Primorju, tako da postojanje izvjesnih
kromatskih tipova u unutrasnjosti jos nisam ustanovio;

f) modra varijeteta (Ьоје br. 4) poznata mi је u cistim primjercima samo sa otoka Raba, ali tamo ne predstavlja jedini varijetet ove
vrste, vec se javlja uz druge kromatske varijetete kao individualna
aberacija; Razlog relativne ogranicenosti modre forme na otok Rab
nij1e ustanovljen.
g) svi varijeteti skulpture, saranja (osim markantnog pjeganja
tipa П.) i Ьоје povezani su medusobno prelaznim oЫicima, te na taj
11acin posve neostro omedeni, sto cesto vrlo otezava egzaktnu determinaciju.

LITERATURA
1. Erichson W. F., Naturgeschichte der Insecten Deutschlands,
III. svez., Berlin, 1848.
2. Reitter Е., Bestimmungs-Tabe~e der Melolonthidae II. (Best.
- ТаЬ. XXXVIII.), Brno, 1898.
3. Muller Ј., Lucanidae et Scarabaeidae Dalmatiae, Verhandlнngen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, 1902.
4. Fiori А., La Cetonia aurata е sue varieta dell' Italia continentale, Revista Colleterologica Italiana, III. god. (1903).
5. Leoni G., ContriЬuto allo studio dei Lamellicorni italiana,
Rev. Col. Ital. VIII. god. (1910).
6. Curti М., Revision der palaarktischen Arten der Gattung
Cetonia s. str., Entomologische Mitteilungen, II. god. (1913).
7. Winkler А., Catalogus Coleopterorum regionis palearcticae,
pars D., Wien, god. 1929.
8. Depoli G., I Colleoteri della LiЬurnia, dio V., ,,Fiume", Rivista di studi fiumani XIII/XIV, Rijeka, 1938.

,....._.

474

Rene Miksic

Zusammenfassung
BEITRAG ZUR V ARIET.ATS - KENNTNIS DER CETONIA
AURATA L. IN JUGOSLAVIEN
Die auserordentliche Veranderlichkeit dieser 1sehr weit verbreiteten Art erregte seit jeher die Aufmerksamkeit der Koleopterologen. Besondeтs Reitter, Fiori, Leoni und Curti veroffentlichten
uber diesen Gegenstand wertvolle Arbeiten. Alle genannten Autoren bearbeiteten die VariaЬilitat der С. aurata im Ganzen, oder in
eгster Linie jener aus Italien. Hingegen besteht keine einzige BearbeHung der Veranderlichkeit dieser Art in F. N. R. Jugoslavien,
obwohl diselЬe mancherlei bemerkenswertes aufweist. Diesen Mangel suche ich in folgender Arbeit, welche auf einem sehr grossen,
von mir untersuchten Material fusst, auszugleichen. Es stand mir
zur Verfugung:
а) Ein reiches Material welches ich im Period von 1937-1946
iп der Umgebung von Zagreb, und im Period von 1946-1950 bei
Novi Vinodolski (Kгoatisches Kunstenland) sammelte;
Ь) Das Material des Kroatischen Zoologischen Museums zu
Zagгeb;
с) Das Mateгial

der Kol. des Heгrn Р. Novak, in Besitz des
,,Savezni institut za zastitu Ьilja" zu Zemun.
Fur die Veгleihung des unter Ь und с angegebenen Mateгiales
erlaub ich mir meinen vollen Danck dег Verwaltung des Zoologischen Museums zu Zagreb sowie den Непn Р. Novak und Ing.
Nonveilleг auszusprechen.
Alle Exemplaгe dег С. auгata welche ich Ьisher aus Jugosla- '
wien sah (insgesamt viele hundert Stucke) zeigen auf der Oberseite einen ausgesprochenen Metallglane:, bedeutend starckere
Punktuг und viel kraftigeгe Dorsalrippen auf den FШgeldecken als
italienische Stucke der Rasse pisana Curt. Auserdem besteht bei
нnseren Exemplaгen oft eine Tendenz zuг Zuhname der weissen
Zeichnung, endlich eine durchschnittlich geringere chгomatische
VariaЬilitat als bei dег ssp. pisana Curt. Die Zugehorigkeit unseгer
Exemplare zur Rasse aurata aurata L. steЬt daheг auser jeden
Zweifel. Wahrscheinlich ist dieselЬe- die Alleinherschende in ganz
Jugoslavien. In der Literatur (Reitteг, Curti etc.) bestehen zwar
Angaben uber das Vorkommen der Rasse pisana Cuгt. und einigeг
ihгег Aberrationen in Dalmatien, doch · kann ich die Richtigkeit
dieser Behauptung duгchaus nicht bestattigen. In Gegenteil fand ich
bei den KUstenland-Exemplaгen eine Tendenz zur Verstarkung der
Skupltur und weisseг Zeichnung, wodurch hier die Merkmale der
Rasse au1·ata aurata L. noch markanter vortreten als bei jenen
aus unseren Innenland. Von einer AnnaЬerung an ssp. pisana Curt.
konnte ich nichts merken.
In Betracht der individuellen VariaЬilitat unserer Cetonia
aurata aurata L. kann ich folgendes bemeгken:
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Die Grosse schwankt meist nur in massigen Grenzen. Auffalend grosse oder kleine Exemplare sind selten.
Die Veranderlichkeit der Skulptur aussert sich am meisten in
d.er bald grobere und dichtere, bald feinere und schuttere Punktur
der Oberseite, besonders der HalsschildscheiЬe. Allerdings finden
sich wahrscheinlich -Uberall feiner und starker slшlptierte Exemplare, doch herschen erstere im Innenland, letztere im K-UstengeЬiet vor.
Die Veranderlichkeit der Behaarung ist besonders auf der
Oberseite bemerkbar. doch grosstenteils wohl nur scheinbar, da die
Oberseite - Behaarung hinfallig und daher der Abnutzung sehr
unterworfen ist. Primar auf der Oberseite kahle St-Ucke d-Urfen
kaum bestehen. Fiir Varietaten - Aufstellund hat diese Eigenschaft
keine Bedeutung.
Eine weisse Zeichnung besteht bei С. aurata L. in erster Linie
auf den Fliigeldeckeп, dann auf dem Pygidium und den Sterniten,
endlich am Halsschild. Zuweilen zeigt sich ganz unabhangig von
der AusЬildung der iibrigen weissen Zeichnung ein weisser TomentPunkt auf der Schildchenspitze. In der Literatur fand ich dariiber
keine Angaben. Ich sah einzelne solche Stiicke von verschiedenen
Ji'undorten.
Die weisse Zeichnung hat bei dieser Art wie bekannt eine
v\'ichtige Rolle bei der Aberrations-Unterscheidung. Fiori versuchte
grund diesser Eigenschaft sogar Rassen aufzustellen. Auf den Fliigeldecken ungeflecke Stiicke kommen bei uns wohl nicht vor. Die
Anordnung der Deckenzeichnung ist gen-Ugend bekannt, eine verstarkte Ausblldung derselЬen ist durch breitere Querblnden, Vorhandensein von Seitensprenkeln und einer deutlichen PostЬasalma-'
kel kenntlich. Zwischen "normal" und starck gefleckte Exemplare
ist absolut keine Grenze zu ziehen, darum sind alle auf diese
Eigenschaft gegriindete Aberrationen zu verwerfen. Auf dem Halsshild gefleckte Stiicke kenne ich nur aus unseren Kiistenland, doch
sind solche auch dort seltener als jiehne mit ungefleckten Thorax.
Im ersteren Fall besteht meist је 1 kleiner, doch sehr deutlicher
weisser Toment-Punkt beiderseits auf der HalsschildscheiЬe. Sehr
selten schliest sich diesen noch ein kleiner weisser Fleck am
Seitenrand an. Weisse Sternit-Bander und Pygidium-Makeln
konne unabhangig von der iiberigen Zeichnung mangeln oder in
verschiedenen Grade ausgeblldet sein. Fiir eine Aberrations-Abgrenzung kommt bei unserer С. aurata L. in erster Linie das Bestehen
oder Mangeln der Hallsschildflecken in betracht. Es sind dadurch
2 Typen zu unterscheiden:
I) Halsschild ungefleckt.
Fliigeldecken normal gezeichnet, dann ohne oder mi t sehr
kleiner Postasalmakel oder die Zeichnung in Progress, dann mit
deutlicher PostЬasallmakel, Seitensprenkeln und Breiteren dorsalen und seitlichen Querblnden.
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II) Halsschild mit 2 kleinen, aber deutlichen weissen Dorsalpunkten, sehr selten auch mit weissen Seitenrandmakel. FШgelde
cken meist mit vermehrter Zeichnung.
Bei letzterer Gruppe ist meiist auch eine kraftige Skulptur
, 1 orhanden. Solche Stйcke sind laut Curti in Klein-Asien besonders
haufig, wo sie moglicherweise Unterrasen-Charakter annehmen.
In der Farbe zeigen unsere Stiicke eine bedeutend geringere
Veranderlichkeit als die italienischen Exemplare der Rasse pisana
Curt. Die Ober- und Unterseite ist selten von gleicher Farbe. Meist
ist die Oberseite 1-farЬig, oder doch Halsschild und Decken nur
mit geringen Tonverschiedenheiten. - Auf der Oberseite grune
Tiere herschen bei wei1;en vor, doch scwankt der Ton dieser Farbe
in gewissen Genzen. Seltener ist sie rein metallgrtin, meist mit
шehr oder weniger merklichen Messing-, Gold oder Kupferglanz, selten ins Ыauliche ubergehend. Der rotgoldige Schimmer
nimt oft zu, endlich wird die Oberseite prachtig rot - Ьis fast
purpurrot goldig. Weit seltener ist die Oberseite Ыaulich,
endlich Ыаu oder gar Ыauviolett (besonders am hinteren und
seitlichen Teil der Decken), doch meist stellenweiss (besonders in
cler Schildchenregi!On und am Halsschild) noch ,mit grtindlichen
Tonen. Solche Stticke sind mir fast nur von der Insel Rab bekannt.
Selten zeigt die Korperoberseite eine grtinlich-erz-lшpfrige oder
scwarzlich-grtinlich-bronzene Farbe.
Weit seltener ist die Oberseite ausgesprochen zweifarЬig. Dann
ist, meist der Halsschild und das Schildchen kupferrot oder etwas
violettkupfrig, werend die Decken meist eine metallgrtine (meist
шit Messingglanz) oder dunkel und etwas schwarzlich- grtine Farbe
zeigen.
Die Unterseite ist bei unseren Exemplaren weitaus uberwiegend rot-Ьis purpurrot-goldig, seltener dartiber stellenweisse
od.er uberall mit grunen Schimmer. Falls letzterer zunimt wird
die Unterseite mehr bronz-grun, endlich rein metallgrtin zuweilen
schwer beschreiЬbar dunkel metallisch.
Bei der BeschreiЬung und Benennung einzelner Aberrationen
folgten die Autoren nicht immer denselЬen Prinzip. Bei einigen
:F'arbenvarietaten wurden Exemplare mit verstarkter Deckenzeichnung als eigene Aberrationen ausgeschieden, wehrend dies bei
anderen nicht statfand. Wie ich bereits bemerkte ist zwischen
,,пormal" und starck gefleckte FШgeldecken keine Grenze zu ziehen,
uлd alle auf dieser Eigenschaft gegrundete Aberrationen sind
einzuziehen. Im Folgenden gebe ich daher eine neue Definition
aller bei uns gefundenen Aberrationen.
А)

Oberseite ganz oder fast einfarЬig.
1. Unterseite rot-goldig Ьis purpurrgoldig. Oberseite rot-goldig
uit leichten grunen Schimmer Ьis fast purpur-rot.
а) Zeichnung nach Тур. I.: аЬ. purpurata Heer.
Ь) Zeichnung nach Тур. П.: аЬ. pallida Drury.
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2. Unterseite goldrot Ьis purpur-rot. Oberseite grtin, 'meist mit
mehr oder weniger ausgesptrochenen Messing- oder roten GoldGlanz.
а) Zeichnung nach Тур. I.: aurata L. typ.
Hierher als Syn.: piligera Burm. und praeclara Reitt.
Ь) Zeichnung nach Тур. П.: аЬ. unduiata Reitt.
Hierher als Syn.: strigiventris Reit.
3. Unterseite metallgrtin. Oberseite metall - , oder gold-grun,
zuweilen init leichten Messing- oder roten gold-Glanz.
а) Zeichnung nach Тур.: аЬ. viridivent1·is Reitt.
Hierher als Syn.: prasiniventris Reitt.
Ь) Zeichnung nach Тур. П.: аЬ. tatarica Reitt.
4. Unterseite Ыaugrtin. Oberseite grtinlichЫau, Ыаu Ьis fast
violett-Ыa u.
а) Zeichnung nach Тур. I.: аЬ. coeruiea Curt.
Exemplare mit Zeichnung nach Тур. II. sind mir nicht bekannt.
5. Unterseite erzgrtin. Oberseite rotlich-kupfrig Ьis lшpfeгbгaun.

Reitteг beschrieb seine "var." amasicola nach am Halsschild
ungefleckten Exemplaren mit meist zahlreichen FlugeldeckenFlecken. Curti rechnet hierher auch Stucke mit eineг Zeichnung
nach Тур. П., wass entschieden zu veгweгfe11 ist. Solche sind ехtга
zu benennen.
В)

Oberseite deutlich zweifarblg.

6. Unterseite erz- oder bronze-gгiln, zuweilen schwer bescp.reiЬ
baг· dunkel metallisch. Kopf, Halsschild und Schildchen kupfrig Ьis
violett-kupfrig. Flugeldecke11 dunkel gгtinlich mit bгonze Tonen,
zuweilen mit leichten puгpur- оdег Ыaulichen Glanz.
а) Zeichnung nach Тур. I.: аЬ angorensi,s Reitt.
Winkler stellt diese nicht seltene Aberratio11, ganz unbegru11det
als Syn. zu amasicola Reitt. Stucke mit Zeichnu11g· 11ach Тур. II.
sind mir nicht bekannt.
7. Unteгseite erzfaгblg oder bronzegrun. Kopf, Halsschild und
Schildchen kupferrot Ьis kupferviolett. Decken grun, haufig mit
Messing-oder rotlichen Gold-Glanz. Unterscheidet sich von No 6
besondeгs durch die Farbe der Fliigeldecken.
а) Zeichnung nach Тур. I.: аЬ. tunicata Reitt.
Hieгher als Syn.: rhilensis Nedelk.
Stucke mit Тур. II. - Zeichnung kenne ich nicht.

Die angegebenen 7 Haupt-Faгben-Varietaten sind durch
Uebergangsexemplaгe vielfach miteinandeг veгbunden, wass eine
Bestimmung oft · гecht erschwert. Auserdem finden sich - doch
sehт selten einzelne ganz abweichend gerfarЬte Stucke welche
in gewissen Sinn als abnormal zu betrachten sind. Auf solche
komme ich im folgenden zuriick. Einem Versuch eines systematisehen Kataloges unserer Aberrationen gab ich auf Seite 12.
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Die Parameren der С. aurata zeigen eine lokale Verenderlichkeit (vergl. Curti s Arbeit l. с.), doch hat dieselЬe. mit den Auserlichen morphologischen Rassendifferenzen kaum einen Zusammenhang. Ich untersuchte die Parameren bei Stticken der meisten der
mir zuganglichen jugoslavischen Lokalitateп., .und fand das die
Unterschiede sehr gering sind, so das ich im Folgenden darauf keine
Riicksicht 11.ehemen brauche.
UEBERSICHT DES UNTERSUCHTEN MATERIALES
А)

Volks-Republik Slovenien.

Im ganzen untersuchte ich 34 Sttik von folgenden Fundorten:
Bohinj, Kranj, Kokra, Jezersko, Mezice und LjuЫjana. Bei den
meisten Exemplaren ist die mediane Halsschildpunktur fein . oder
sogar sehr fein, seltener Ыs mittelstarck. Halsschild immer ungefleckt Die Deckenzeichnung meist normal, seltener etwas verstarkt.
ganzen 29 Stuck.
Die aurata typ. ist wohl iiberall vorhanden und bei weiten
vorherrschend. Ich sah sie von allen vorher genannten Orten
ganzen 29 Stiick.
АЬ. purpurata Heer sah ich aus Kokra, Ј ezersko und Mezice,
im ganzen 4 Stiick. Wahrscheinlich findet sich diese Aberration
iiberall zusammen mit der aurata typ.
Endlich stellt 1 ;Exemplar aus Kokra eine U e·ьergangsform von
der aurata typ. zu аЬ. tunicata Reitt. dar.
В) Volks-Republik Kroatien.
Von folgenden Lokalitaten: Osijek, Marijanci, Pozega, Kusonje,
Petrinje, Sljeme, Podsused, Klanjac, Sadilovac. Bukovac, GeroYo,
Лelnice, Klek, Jasenovaca, Ostarija, Pazariste, Plitvice, ZloЬin, I-Ireljin, VeleЫt, VeleЫt-Paklenica, Halan, Susak, Draga, Bakar, Krivi
put, Krk-Njivice, Krk-Baska stara, Rab, Obrovac, Zadar-Pridraga,
Dinara-Kapnica, Dugopolje, Trogir, Split-Sucurac, Mosor, Muc, Dubrovnik-Lapad, SilЬa, Brac und Korcula untersuchte ich im ganzen
gegen 100 Exemplare. Aus Zagreb und Novi Vinodolski habe iсћ.
jetzt Jn der Sammlung 100 weitere Exemplare, doch untersuchte ich
von diesen beiden Lokalitaten in welchen ich jahrelang sammelte
einige hundert Stticke.
Die Punktur der Halsschildmitte ist bei den Stticken aus den
Innenland meist fein, besonders bei jenen des ostlichen Teiles
sogar oft sehr fein, hingegen bei den Material aus dem Kiisteпland
meist mehr oder weniger verstarkt, zu,Тveilen sogar grob und dicht.
Am Halsschild weiss gefleckte Stticke kenne ich nur aus dem
Kiistenland, doch sind solche auch dort selteпer als am Pronotum
uпgefleckte. Die Deckenzeichnung ist meist normal, seltener (beson-
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ders wieder bei Ki.istenland Exemplaren) versШrkt, manchmal sogar
stark ausgeЬildet.
Die aurata typ. ist wohl i.iberall vorhanden und allerorts die
weit dominante Form. Ich sah sie in reinen Sti.icken und Uebergangsformen zur аЬ. 'purpurata Heer (welche nicht abzusondern
ist) aus Osijek, Marijanci, Pozega, ~usonje, Petrinje Zagreb,
Sljeme, Podsused, Sadilovac, Bukovac, Gerovo, Klek, Jasenovaca, Ostarija, Pazarite, Plitvice, ZloЬin, Veleblt, Halan,
. Susak, Bakar, Novi Vinodolski, Krivi put, Krk-Njivice, Rab, Dugopolje, Trogir und Dubrovnik-Lapad, im ganzen 84 Exemplare. Seltener, doch die hiiufigste Aberration und sicher i.iberall mit der
"Stammform" vorhanden ist die reine аЬ. purpurata Heer. Ich kenne
sie aus Osijek, Zagreb, Klanjac, Delnice, Plitvice, Hreljin,
Veleblt-Paklenica, Susak, Draga, Novi Vinodolski, Krk-Njivice,
Obrovac, Zadar-Pridraga, Trogir, Split-Sucurac, Dubrovnik-Lapad
und Brac, im ganzen 52 Exemplare (darunter mehr '<' als !,,! п с5 !).
Die i.ibrigen Aberrationen sind bedeutens seltener. Uebergangsformen von der aurata typ. zur аЬ. viridivenris Reitt. kenne
ich aus Novi Vinodolski, Krk-Baska stara und SilЬa, im ganzen
6 Stuck. Wohl noch seltener ist die reine аЬ. viridivetris Reitt.
welche ich nur aus Novi Vinodolski sah. Depoli (1. с. р. 265) nennt
sie vom Obruc und aus Sgornicko, Muller (1. с., р. 464) aus Zadar.
AngeЫich wurde sie auch bei Zagreb gefuлden. Doch ist es sicher
das die reine viridiventris Reitt. sowie die Uebergangsformen zur
aurata typ. ihre Haupt-, wenn nicht ausschleislichen Sitz im
Ki.istenland hat.
Reine Sti.icke der аЬ. coerulea Curt. kenne ich nur von der
Iг..sel Rab, von welcher sie auch beschrieben wurde. Doch stellt
dort die coerulea durchaus nicht die einzige und ausschliesliche
Varietiit der С. aurata dar, sondern findet sich zusammen mit der
aurata typ., purpurata Reitt., tunicata Reitt. u. s. w. Aus Rab sah
ich auch 2 Stucke welche wohl als U ebergangsform von coerulea
Curt. zur tunicata Reitt. aufzufassen sind. Bei 1 dieser Exemplare
sind die Decken dunkel Ыiiulich-gri.in, die Skutellarregion mel1r
gri.inlich mit ђronzigen Reflexen. Halsschild und Schildchen hell
Ыeifarbeп-violett. Unterseite dunkel Ьliiulich-gri.in. Bei den anderen
Exemplar sind die Decken dunkel griinlich, zum Rand Ыaulich, um
den Schildchen etwas erzfiirblg. Halsschild hell viollet mit Ыauli
cheг Beimischung. Unterseite Ыiiulich-gri.in. Als Uebergang von
coerulea Curt. zur angorensis Reitt, ist wohl 1 Q vom Mosor-GeЬirge (Dalmatien) aufzufassen: Kopf, Halsschild und Schildchen
tief violett. Decken dunkel Ыiiulich-gri.inlich, doch mit violetten
Reflexen. Die Sti.icke welche Depoli (1. с., р. 265) als coerulea Curt.
aus Sv. Katarina, Ostrcivica und Ucka anfi.ihrt, stellen v-тahrschein
lich eine Uebergangsform zur viridiventris Reitt. vor.
Die аЬ. amasicola Reitt. gЉt Depoli (1. с., р, 265) aus Sgornicko
und Opatija an. Ich sah kein einziges reines Sti.ick, doch kann ich
moglicherweise 1 0 aus Muc (Dalmatien) aus Uebergangsvarietiit
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amasicola Reitt - angorensis Reitt. auffassen: Kopf, Halsschild
und Schildchen-schwer beschreiЬbar dunkel grunlich mit kupferigerzfarЬigen Reflexen. Decken von sehr ahnlicher Farbe, mit erzfarЬigen Tonen, aber ohne leichten Ыiiulichen Glanz welcher stellen~
v.тeise am Halsschild zu erkennen ist.
Das ,Stuck welches Depoli (1. с.) als violaceocuprea von der
Insel Rab anfuhrt hat mit der gleichnahmen анs Sicilien beschriebenen Aberration Curti's wohl kaum einen Zusammenhang. Es
handelt sich wahrscheilich um ein abnormal gefarЬtes Stuck.
Die аЬ. angorensis Reitt. kenne ich aus Novi Vinodolski, Obrovac (Dalmatien), Trogir (Dalmatien) und Os;ijek, im ganzen 4 Exemplare. Auch diese Aberration hat ohne Zweifel ihren Hauptsitz im
Kustenland.
Uebergangsformen von aurata typ. zur tunicata Reitt. kenne
ich aus Dinara-Kapnica, reine аЬ. tunicata Reitt. aus Zagreb,
Draga, Susak, Novi Vinodolski und Rab, insegesamt 4 · reine
Stucke. Diese Aberration ist wohl nicht sehr selten. Ihr Hauptsitz
befindet sich im Kustenland (Muller, 1. с. р. 464 nennt sie auch
aus Da1matien), doch zeigt sie sich einzeln auch im Innenland.
1 Exemp1ar welches ich als Uebergang von tunicata Reitt. zur angorensis Reitt. betrachte sah ich aus Krk-Njivice: oben dunkel grunlich erzfarben mit wenig ausgesprochen erzfarЬig-violetten Halsschild und Schildchen.
Die аЬ. undulata Reitt. kenne ich in reinen Stucken sowie in
Uebergangsstucken zur аЬ. pallida Drury. nur aus dem Kustenland:
Susak, Novi VinodO'lski und Korcula, · insgesamt 12 Exemplare. Es ist auffallend das Muller, 1. с.) diesse Varietat aus Dalmatien nicht kennt.
Auch die аЬ. pallida Drury. kenne ich als am Halsschild
weissfleckig nur aus dem Kustenland: N ovi Vinodolski, 4 Exemplare.
Depoli (1. с., р. 265) fuhrt sie aus Rijeka-Kantrida an. Aus Dalmatien ist sie mir noch unbekannt, doch wohl sicher vorhanden.
Von e:iner Uebergangsform aurata typ. -аЬ. tatarica Reitt.
habe ich 1 Exemplar aus N ovi Vinodolski. Diese Aberration kommt
wohl nur im Kustenland for.
Keiner einzigen der mir als beschrieben bekannten Aberrationen sind folgende Stucke zuzuzahlen:
1 0 aus Zagreb. Oben schwer beschreiЬbar dunkel grunlich,
am Halsschild teilweise mit leichten Ыaulichen, sonst mit unbedeutenden erzfarЬigen Reflexen. Unten erzgrunlich. Zeichnung nach
Typus I.
1 Q vom VeleЬit-Paklenica. Zeichnung sehr ausgesprochen
nach Typus II. Oben dunkel metallisch, schwer beschreiЬbar kupferig-violett-eгzfarЬig, Halsschild mehr kupfrig. Unten dunke]
bronz-grunlich.
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Bosnien und He1·zegowina

Insgesamt untersuchte ich 10 Stiick von volgenden Fundorten:
Vaganj-Prolog, Prolog-planina. LjuЬija und Visocica planina. Bei
den meisten Stiicken ist die Halsschildmitte fein oder nur massig
stark punktirt, selten mit kraftiger Punktur. Die Zeichnung durchaus normal, mit stets ungefleckten Halsschild.
Das Material ist zu gering um einen Schluss von der gegenseitigen Haufigkeitsverhiiltniss der einzelnen Aberrationen zu gewinen. Die aurata typ. sah ich in nur 2 Exemplaren aus LjuЬija und
Visocica planina. Von der аЬ. purpurata Heer sind 3 reine Stiicke
aus Vaganj-Prolog und Prolog-planina vorhanden. Von аЬ. angorensis Reitt. sah ich 5 Exemplare, und zwar 1 с5 und 2 с5 с1 aus Vaganj-Prolog (Halsschild und Schildchen bronz Ьis violettJщpfrig.
Decken dunkel Ьlaulich-grunlich-erzfarЬig. Unterseite
dunkel erz-grunlich) und 2 о с5 von der Prolog-planina (1 Stuck
mit kupfrig-violetten Halsschild und Schildchen und etwas eгz
grunlichen, besonders an der Naht und hinten purpurschimmeгnden
Decken; das andere Exemplar sehr ahnlich, doch das Halsschild
mehг kupfгig.

Laut Curti ist аЬ. amasicola Reitt. in der Herzegowina nicht
selten.
Es scheint das С. aurata in Bosnien und der Herzegowina
zimlich farbenreich ist. Weiteres Material muss das bestetigen.
D)

Volks-RepuЫik Стпа Gота

Ich sah nur 1 о der аЬ. purpurata Heer aus Kotor mit messiger
Halsschildpunktur und normaler Zeichnung.
Е)

Volks -

RepuЫik SетЬiеп

Ich untersuchte nur 4 Stiick aus: Surcin, Kupinovo und N.
Banovci. Davon gehort nur 1 g zur typischen aurata, werend die
iiЬrigen eine U ebergangsform zur аЬ. . purpurata Heer Ьilden.
Halsschild fein Ьis sehr fein punktirt. Zeichnung normal, nach
Typus I.
Das Resultat meiner Untersuchung zusammenfassend komme
ich zu folgenden Schlussen:
а) Cetonia aurata L. ist uber die ganze Volks-RepuЬlik Slo,л;enien und Volks-RepuЫik Kroatien, wahrscheinlich auch uber
ganz Jugoslavien verbreitet;
Ь) Das gesamte zahlreiche Material welches ich aus 57 Lokalitaten untersuchte gehort ausnammslos der Rasse aurata aurata
L. an. Das Bestehen der Rasse pisana Curt. in Dalmatien (von v.то
ich Stiicke aus 12 Fundorte untersuchte) kann ich nicht bestetigen;
31
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с) Die Starke der Slшlptur ist iпdividuel recht veraпderlich,
ass am besteп am Halsscblld bemerkbar. Im allgemei11e11 herscheп
im Iпneren fein, im Kйstenland stark punktirte Stйcke vor;
d) Die Zeichnung ist individuell ziemlich veri:inderlich. Stйcke
mit weissfleckigen Halsschild kenпe ich пur aus dem Kйste11la11d,
doch sind solche auch dort seltener als am ProЉorax ungefleckte.
Zwischen auf den Decken "normal" uпd vermehrt weiss gezeichneten Stйcken ist keine Grenze zu ziehen;
е) Die Farbe ist individuel recht veranderlich, docl1 heтschen
vюhl йberall oben grйne oder gold-grйne, unten rotЬis purpurgoldene Stucke mit mehr rotgoldig Ьis rein purpurgoldiger Oberseite und ebensolcher Unterseite. Vor die ubrigen Farben - Varietaten sind weit seltener (wohl noch am haufigsten аЬ. tunicata Reitt.
und аЬ. angorensis Reit.), und hauptsachich im Kйstenland vertreten,
so das das Vorkommen mancher im Innenland noch festzustellen ist;
f) Die Ыаu Varietat (Farbe No 4) kenne ich in reinen Stйcken
nur von der Insel Rab, doch stellt sie dort durchaus nicht die
einzige Varietat dieser Art vor, sondern findet sich zusammen mit
anderen Farben-Varietaten. Der Grund der Beschrenktheit der
аЬ. coerulea Curt. auf die Insel Rab ist mir nicht bekannt;
g) Alle Varietaten der Skulptur, Zeichнung (auser den sehr
markanten Zeichnung-Typus П.) und Farbe verЫnden sich durch
Zwischenformen, wodurch s~e ganz unscharf gesondert sind, was
die Determination oft ungemein erschwert ..
\\ 7

INDEKS U RADU SPOMENUTIH LOKALITETA
(Verzeichnis der angefuhrten Fundorte)
Bakar - mjesto u najsjevernijem dijelu Hrv. primorja, na
dnu istoimenog zaliva. Ort im nordlichsten Teil des Kroatischen
Litorales am Grund der gleichnamigen Bucht.
Bohinj - u sjeverozapadnoj Slovenijd., jugoistocno od Triglava.
Im nord-westilchen Slovenien, sudostlich von Triglav.
Brac - otok u srednjoj Dalmaciji, juzno od Splita. Insel in
Mittel-Dalmatien, sйdlich der Stadt Split (Spalato).
Bukovec - mjesto kod Lokve u Gorskom Kotaru. Ort bei Lokve
im Gorski Kotar (Cro. ос.).
Delnice - mjesto u Gшskom Kotaru. Ort im Gorski Kotar
(Croatia ос.).
Dinara.:.__Kapnica - planina u sjevernoj Dalmaciji istocno od
Knina na bosanskoj granici. GeЫrge in Nord-Dalmatien, ostlich des
Ortes Knin an der Grenze Bosniens.
Draga - okolica Susaka. In der Umbegung von Susak (Stadt
im nordlichsten Teil des Kroatischen I,itorales).
Dubrovnik-Lapad juzna Dalmacija. (Dubrovnik Ragusa)
Stadt im Sйd-Dalmatien.
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Dugopolje - u srednjoj Dalmacij1i, sjeveroistocno od Klisa na
sjevernom podnozju Mosora. In Mittel-Dalmatien, nordostlich des
Ortes Klis, am Nordfuss des Mosor-GeЬirges.
Gerovo - mjesto u zapadnoj Hrvatskoj- sjeverno od Risnjaka.
Ort in West-Kroatien, nordlich des Risnjak-GeЬirges.
Halan (Alan) - na juznom djelu VeleЬita. Im sudlichen Teil
des VeleЬit,GeЬirges (Kroatisches Kustenland).
Hгeljin u okolici Rijeka-Susak. Umgebung der Stadt Rijeka-Susak in nordlichsten Teil des Kroatischen Kustenlandes.
Jasenovaca - mjesto u Lici. Ort in Lika (West--Kroatien).
Jezeгsko -' mjesto u naj:sjeveгnijem dijelu srednje Slovenije,
sjeverozapadno od Grintavca. Ort im nordlichsten Veil Mittel-Sloveniens, noгdwestlich des Grintavac-GeЬinges.
Klanjac - mjesto u sjeverozapadnoj Hrvatskoj na Sutli. Огt
im nordwestlichen Kгoatien an der Grenze Sloveniens, am Fluss
Sutla.
Kleik - planina zapadno od Ogulina. GeЬirgsstock westlich
vom Огt Ogulin in West-Kroatien.
Kokra - mjesto u sjevernoj Sloveniji juzno od Grintovca i
Fluss, nordwestlich von LjuЬljana (LeiЬach).
sjeveroistocno od Kranja. Ort im nordlichen Slovenien, sudlich des
Grintavec-GeЬirges und nordostlich des Ortes Kranj.
Korcula - otok u juznom djelu Dalmacije. (Curzola). Insel
im sudlichen Teil von Dalmatien.
Kotor - mjiesto u Boki Kotorskoj. Ort in der Boka Kotorska
(Montenegrinisches Kiistenland).
Kranj. - grad u sjeverozapadnoj Sloveniji, na Savi, sjeverozapadno od LjuЬljane. Stadt in nordwestlichen Slovehien am SaveFluss, noгdwestlich von LjuЬljana (LeiЬnich).
Krivi put - Sjeveгo-istocno od Senja. Ort Nordostlich von der
Stadt Senj (Kroatisches Kustenland).
Krk - otok u sjevernom djelu Hrv. primorja, na njemu mjesta
Baska Stara i Njivice. (Veglia) Insel im nordlichen Teil des Kroatischen Kustenlandes, auf derselЬen die Orte Baska Stara und
Njivice.
Kupinovo - mj1esto u juznom Srijemu, nedaleko Save. Ort im
sudlich~n Srijem (Syrmien), unweit dег Save.
Kusonje - mjesto kod Pakraca u zapadnoj Slavoniji. Ort bei
Pakrac in W est-Slavonien.
LjuЬija mj esto u Bosni, jugozapadno od Pгijedora. Ort in
Bosnien, sudmestlich von Pгijedor.
LjuЫjana glavni grad NR Slovenije. Hauptstadt der VolksrepuЬlik Slovenien.
Marijanci - zapadno od Valpova u sjeveroistocnoj Slavoniji.
Огt westlich von Valpovo in nordostlichen Slavonien.
Mezice - mjesto u srednjoj Slovenij,i uz granicu Austrije. Ort
in Mittel-Slovenien an der osterreischen Grenze.
1
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Mosor - planina u srednjoj Dalmaciji istocno od Splita. Gein Mittel-Dalmatien, ostlich der Stadt Split (Spalato).
Muc - mjesto sjeverno od Splita, jugozapadno od Sinja. Ort in
Dalmatien, nordlich der Stadt Split und stidwestlich vom Ort Sinj.
N. Banovci - mjesto u istocnom Srijemu. Ort in Ost-Syrmien.
Novi Vinodolski - mjesto u sjevernom djelu Hrv. primorja.
Ort im nordlichen Teil des Kroatischen Ktistenlandes.
Obrovac - mjesto u sj1ev. Dalmaciji, Ыizu usca Zrmanja. Ort
in Nord-Dalmatien, nahe der Zrmanja-Mtindung.
Osijek - grad u sjeveroistocnoj Slavoniji. Stadt in nordostlichen
Slavonien an der Drava.
Ostaтija mjesto na istocnoj padini srednjeg VeleЬita. Ort am
Osthang des mittleren VeleЬit-Geblrges.
Pazariste - mjesto u zapadnoj Lici. Огt in West-Lika (WestЬirge

Kгoatien).

Petrinje - mjesto na donjem toku Kupe. Ort in Kroatien am
unteren Lauf des Kupa-Flusses.
Plitvice - mjesto u jugozapadnoj! Hrvatskoj na Plitvickim jezerima. Огt in stidwestlichen Kroatien an den Plitvice-Seen.
Podsused - mjesto kod Zagreba. Ort bei Zagreb.
Pozega - grad u srednjoj Slavoniji na Orljavi. Stadt in Mittel-Slavonien an der Orljava.
Prolog - planina na bosansko-dalmatinskoj · granici. GeЬirge
an der bosnisch-dalmatinischen Grenze.
Rab - otok u sjev. Hrv. primorju. (Arbe) Insel im nordlichen
Teil des Kroatischen Ktistenlandes.
·
Sadilovac - mjesto kod Karlovca. Ort bei der Stadt Karlovac
in West-Kroatien.
·
SilЬa - otok jugoistocno od L osinja u Hrv. primorju. Insel
stidostlich der Insel Losinj im Kroatischen Litoral.
Sljeme - brdo kod Zagreba. Berg bei Zagreb.
Split - glavni grad Dalmacije, sj1everno od njega izmedu Solina i Trogira mjesto Sucurac. Hauptstadt von Dalmatien nordlich
derselЬen zwischen Solin und Trogir das Ort Sucurac.
Susak - grad kod Rijeke u Hrv. primorju. Stadt bei Rijeka
(Fiume) im Kroatischen Ktistenland.
Trogir - mjesto u sгednjoj Dalmaciji zapadno od Splita. Ort
in Mittel-Dalmatien, westlich von Split.
Vaganj-Prolog - vidi Prolog. Siehe Prolog.
VeleЬit planina u Hrv. primorju. Geblrgskette im Kroatischen Ktistenland.
Veleblt-Paklenica - procjep u juznom VeleЬitu. Einschnitt im
sйdlichen Teil des VeleЬit-GeЬirges.
Visocica planina - н sjeverпoj Hercegovini. Geblrge in der
пordlichen Herzegowina.
0
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Zadar - grad u sjevernoj Dalmaciji, u Ыizini nalazi se mjesto
Pridraga. (Zara) Stadt in Nord-Dalmatien, in der NiЉe der Ort
Pridraga.
Zagreb - glavni grad NR Hrvatske. Hauptstadt der VolksrepuЫik Kroatien.
Zlobln - u Ыizini Rijeke. Ort in der Umgebung von Rijeka
(Fiume) im Kroatischen Kйstenland.
Primlj1eno 8-VIII-1952 g.

ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, Књига 5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM d'НISTOIRE NATURELLE du PAYS SERBE,
Serie В, Livre 5-6, 1953.

ПАВЛЕ РОТЕР, Јафа (Израел)

БЕЛЕШКЕ О ФАУНИ СИСАРА ПЕШЧАНИХ ДИНА
ПАЛЕСТИНСКОГ ОБАЛСКОГ ПОДРУЧЈА
И БЛИЖЕ ОКОЛИНЕ

Дуж

скоро

целе обале

оног дела Средоземног

Мора

који

спада у државу Израел, лежи трака пешчаних дина широка од
1-8 км. Ова се трака заправо одваја као клин чисто пустињског
терена од Синајске Пустиње на југу и са њом има непосредну
везу, а кроз ову, у зоогеографском погледу, повезана је и са се
верно-афричком пустињом.
Чинећи често екскурзије на овај терен, помишљао сам на
терене у својој домовини Југославији, конкретно и на
познати Делиблатски Песак и често ми је жао било што за све
време мога живота у Југославији нисам био те среће да га
сличне

обиђем.
"".Јт геолошком погледу, терен мога рада састављен је од пе
ска који се јавља у три облика: жути растресити песак, од ко

јега се састоји трака покретних дина непосредно поред обале;
острва тврдог песка интензивне боје рђе, расута ту и тамо по ди
нама, не већа од 1500 квадратних метара, и растреситији песак
боје рђе, који долази одмах поред дина а који је већ под гуш
ћом вегетацијом.

Од вегетација на самим динама, или боље речено у удубље
њима између њих, као и џо лесу, распрострањене су ретке ста

бљике

жбунастих

пустињских

биљака

Ammophila arenaria, Retama Roetam).

(Artemisia monosperma,
Тамнији

чвршћи

песак

одмах до дина, под гушћом је вегетацијом, углавном под план

тажама наранџа, које су ограђене живим оградама бодљикавих
кактуса (који се у Југославији народним језиком Е;Iазивају "ба
бин

језик").

животињским

Ови

кактуси

пружају

идеално

уточиште

многим

врстама.

Фауна сисара целог комплекса мога рада састављена је на
равно, за разлику од Делиблатског Песка, увелико и од еле
мената сахаро-синдског и медитеранског субрегиона палеарктич
ке фауне, али постоје и еуро-сибирски елементи, чији однос
према

пустињском

станишту

желим

да

истакнем.
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Павле Ротер

До сада су на динама и ближој
врсте

околини утврђене следеће

сисара:

1) Erinaceus europaeus L i n n

а е

u s.

Овоме имену могао сам

са доста сигурности додати и име подврсте

sacer Thomas,

али то

нисам учинио пошто још није довољно јасно коме јеж:у ово име
припада: да ли овоме са дина или ономе веhем и тамнијем са се

вера земље. Одредити подврсту прилично је тешко због недо
статка упоредног материјала и литературе у земљи, као и због
хаотичног варирања у боји које је уопште својствено јежевима
Палестине. Поуздано је и истовремено слично појави на Дели

блатском Песку то да јежеви са овога чисто пустињског терена
имају мање или више светлију боју, па се тиме упадљиво ра
зликују од оних из унутрашњости.
Вероватно је да ови светлији јежеви припадају неком ере
мичном

племену

вероватно

подврсти

2) Hemiechinus auritus syriacus W

sacer.
о о d.

Ова врста дугоухог јежа настањује овај терен како на ди

нама тако и плантажама наранџи и то како изгледа многоброј
није од свога европског рођака. -У клопкама постављеним на по
кретним динама хватана је до сада само ова врста а приликом
скоро

сваког

мога

постављања

клопки

у

плантажама

наранџи

био је и по један дугоухи јеж уловљен.
Светлија боја примерака са дина својствена је и овој врсти.
Један нарочито

светли примерак

уловио

сам

једном

приликом

пред самим вратима свога стана*.
3) Canis aureus L i n n а е u s. Шакали су јако, могло би се рећи
изванредно чести како на динама тако

и у плантажама наранџи.

Ова чињеница јако је супротна томе да у Синајској

Пустињи,

на југу, ових шакала уопште нема, те је лако уочити то да је
шакал на овим динама само уљез средоземног елемента. Много
бројност ове животиње градских ђубришта на овоме песку могла

би се објаснити само спокојством које пустоhа ових дина шакалу
пружа. Да лови мишеве који су на динама многобројни не би се
могло реhи, јер му ђубришта, којих има доста, пружају много
лакшу егзистенцију.

Најчешће сам шакале сретао по острвима гушhе вегетације,
али

њихови

трагови

воде

и

преко

великих

потпуно

пустих

комплекса.

Шакали врше идеалну санитетску службу у овим краје-.
вима чистеhи ревносно лешину. Као пример могао бих да на
ведем муњевито нестајање телеса одраних већих сисара улов

љених од мене, од којих преко ноћи не остаје ни мрвица.
За зоолога скупљача ови шакали права су напаст, тиме што
врло често из клопки ваде уловљене глодаре, уколико не однесу
целу клопку.

*
граду,

Овај исти примерак послао сам у своје време Зоолошком врту у Бео
где

се

он

може

видети.
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Сисари пешчаних дина Палестине

Да ли се овдашњи шакали разликују од оних из Далмације
до

сада

нисам

могао

утврдити

због

недостатка

упоредног

материјала.

4) Vuipes vuipes L i n n

а е

u s.

Судеhи по бројним траговима у

песку, лисице нису ретке на песку, али многобројност шакала ни
у ком случају не достижу. До сада наж:алост нисам успео доhи

ни до једног пµимерка са песка, те нисам могао утврдити којој
подврсти припадају. У Палестини долазе у обзир три подврсте,
али пошто се две од њих често могу наhи заједно у истој јазбини,
то је могуhе да се ради само о облицима. Две, како изгледа ре
алне варијације лисица у Палестини јесу V. v. palaestinae, Thomas
и V. v. aegyptiaca, Sonnini.

5) Herpestes ihneumon L i n n

а е

u s.

Трагове мунгоса налазио

сам на песку а познато је да настањују плантаже наранџи. Ове

животиње праве своје јазбине у непроходном грмљу кактуса по
ивицама плантажа наранџи.

Мунгоси из

ових

предела

изгледа

да су нешто

ситнији и

светлији од оних са црног земљишта на северу земље.

6) Lepus syriacus

Н е

m

р

ri

с

h-

Е

hr

е

n

Ь е

r g.

Зеца сам опа

жао често на песку. Присуство ове врсте претставља уплив не
пустињског

елемента

на

ову

траку

чисто

пустињског

терена.

Иначе три остале чисто пустињске врсте које живе јужније из
гледа да не допиру у овај северни клин.

7) Ј acuius jacuius schiueteri N е h r i n g. Пустињски скочимиш
је доста чест становник покретних дина. Центар његовог распро
страњења

јесте

Египат,

одакле

се

пружа

довде

као

подврста

schlueteri.
Упркос томе што је скочимиш овде чест, у зоолошким збир
кама има га врло мало због невероватних тешкоhа око лова на
њега. То је искључиво ноhна животиња која у клопке улази само
у изузетно ретким случајевима. Ја сам неколико пута покушавао

са ископавањем, што ми није успело, пошто овај миш, када се

угроженим, затрпава изнутра своју рупу тако да се на тај
начин губи сваки траг у иначе рестреситом песку. Рупе се на

oceha

лазе у удубљењима (долиницама) између двеју дина.
У

близину

људских

. насеља

скочимиш уопште

не

Карактеристични трагови његових дугих ногу често се

долази.

cpehy

у

песку и он вешто заварава свој траг на начин сличан зецу, тиме
што изненада скочи неколико

метара устрану.

8) Spaiax ehrenbergi ehrenbergi N

е

h r i n g.

Слепо куче се налази свуда у Палестини, како на црној тако

и на песковитој подлози. Ја сам налазио настанбе слепог кучета
и на самоме песку, али је оно много чешhе у плантажама
наранџи.

Многобројност слепога кучета можда је у вези са потпуним
отсуством кртице.

Однос ових двеју :животињских врста једне

према другој још би требало испитати.
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Ова врста је по спољашности јако слична са Spalax leucodon, Nordmann, из Југославије; главна се разлика састоји у томе
што је молар 3 код S. ehrenbergi са два одвојена острва, док је
код S. leucodon са једним.
9) Microtus guentheri D а n f о r d & А 1 s t о n.
Године 1950 ујесен донео је један младић из области дина
неколико живих примерака волухарица које су припадале овој
врсти. Ове волухарице одликовале су се светлијом или тачније

речено жућкастијом бојом крзна од осталих са црног земљи:шта,
које заправо и јесте право станиште ове врсте. Овај занимљиви

налаз још се мора проверити и видети постоје ли још какве
разлике својствене овим волухарицама светлије боје или се овде
ради само о прилагођавању околини које се променом животних
услова губи. (У Тел-Авивском Биолошком институту се опи·гима
доказало да су извесне боје крзна код малих сисара несталне и
да се променом животних услова и бој а може променити при
првом мењању длаке).

Mictorus guentheri

спадају у најчешће глодаре Палестине и

заступљени су подврстом

philistinus

Т

h

о

m

а

s,

али у оквиру ове

подврсте постоје многе разлике, тако да није искључено да се

временом опише још кој а подврста.

10) Me1·iones shawi tristrami

Т

h

о

m

а

s.

Овај други, по бројности најчешћи глодар богато насељава
песковиту подлогу плантажа наранџи а и острва црвеног песка на

динама. У плантажама је јако чест док је на лесу ређи, веро
ватно потиснут следећом крупнијом врстом.
Занимљиво

је да сам ја овог типично степско-пустињскоr

претставника налазио и на северу земље на правом барском
земљишту.

11) Meriones crassus sacramenti Т h о m а s.
Од прошлог знатно крупнији, овај пешчани миш (достиже
величину

пацова

селца)

богато

насељава чврсти песак

на ди

нама. Ова подврста је иначе мало позната· и изгледа да је њено
распрострањење врло мало.

12) GerbiПus pyramidum tarabuli Т h о m а s.
Врло

чест

становник

дина,

миш

лепе

спољашности

светло

жуте боје песка, тако да се на овој подлози скоро не може при

метити. Он је као сви овдашњи пешчани мишеви активан ноћу.
Поред скочимиша ово је једини становник отворених комплекса

дина.**

13) GerЬillus
Мали глодар

аПепЬуi Т h о
жућкасто смеђе боје,

gerbillus

а s.
распрострањен

m

искљу

чиво по острвима чврстог песка сред дина. Занимљиво је да по
простору мали биотоп

**

који

претстављају

ова

острва

чврстог

Од ове се врсте у Зоолошком врту у Београду налази један послати

примерак.
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Сисари пешчаних дина Палестине

песка поседују велику насељеност трију различитих врста гло
дара, од којих су две врсте скучене искључиво на ову подлогу.
Могуhе је да се овде ради о реликтима из времена када је веhи
део Палестине личио на овај биотоп, јер се ове врсте нису могле
прилагодити новим условима које пружају предели гушhе обра

сли вегетацијом

(на пр.

многобројне плантаже наранџи).

а е u s.
Да домаhи пацов живи по плантажама наранџи на ивицама
песка је неоспорно. Којој подврсти припада још нисам поуздано
утврдио. Један примерак који сам једном приликом извукао из
ждрела једне змије (Coluber ravergieri) колико се сеhам припа
дао је подврсти alexadrius Geoffory, судеhи по белом стомаку
и смеђастој боји леђа.

14) Rattus rattus L i n n

15) Mus muscuLus praetextus

В

r

а

n t s.

Овај миш светле боје са црвенкастим тоновима богато на
сељава људска станишта у околини дина, а познат ми је један
случај да је домаhи миш ухваhен на песку далеко од људских
станишта.

Једном приликом ухватио сам у плантажи наранџа домаhег
миша који је по свему (углавном по мањим димензијама) одго

варао подврсти bactrianus, Blyth. Не бих рекао да се овде ради о
једном неизраслом примерку, пошто је овај био бременит. До

сада подврста

bactrianus

из ових крајева није била позната, те

је могуhе да се овде ради о једном закржљалом примерку под

врсте praetexttis, што уј едно иде у прилог претпоставци веh од
раније познатој, да је bactrianus синоним за praetextus .

. Такође сам приметио да су .домаhи мишеви са песка и око
лине светлије обојени од оних из унутрашњости земље са црне
подлоге, слично појави наведеној у раду о сисарима Делиблат
ског Песка у Југославији.
Осим горе наведених врста постоји још могуhност да на дине

са суседних подручја залутају следеhе наведене врсте: Hyst1·ix
Lеиси1·а aharonii Mueller; CatoLynx chaus chrysome,Lanotis, Nehгing

и

FeLis .ocreata, Gmelin.
На

самим динама

нисам

приметио

никакве

слепе

мишеве,

док сам у плантажама наранџи виђао ту и тамо јединог пале
стинског претставника Megachiroptera: Roussettus aegyptiacus,

Geoffгoy, а чешhе сам опажао

Pipist1·eLLus kuhLi

(Nattereг).
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NOTES ON ТНЕ MAMMAL FAUNA OF ТНЕ PALESTINIAN
COASTAL REGION AND SURROUNDINGS
On the ocasion of Mr. Boris Petrov's work which was puЫished
"Glasnik Prirodnjackog muzeja srpske zemlj.e", Beograd 1949,
under the 11.eading "ContriЬutions to recognition of mammals of
DelliЫato's sands", I have decided to compile my data on the similar
sandy-desert region in the country of my present residence under
the above heading, which may serve as information and comparison to the above sandy district in Jugoslavia.
The mentioned species have all been found on the sand dunes
of the Palestinian coastal region during the last two years. Some of
these species аге not typical examples only for the coastal dunes,
but more so for their bordering reglions, which consist mainly of
orange-groves.
In some cases I found similar characteristics which relate to
sandy-desert Ьiotop as for example: Erinaceus, Hemiechinus, Micro'cus, Vulpes, Mus.
Species uнder number 7, 11, 12, 13, аге found exclusively in
sandy-desert Ьiotops.
Species under number 1, 5, 8, 9, 14, 15, аге found mostly in
t,ordering parts on harder soil.
Species under number 2, 3, 4, 6, 10, аге found in both regions.
Owing to the present uncertainty in defiling the subspecies of
some of the above mentioned animals they appear ther~to only as
species.
iп

(

)

l;L
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д
:к
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а.

ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, 1 Књига 5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM d'НISTOIRE NATURELLE du PAYS SERBE,
Seiie В, Livie 5-6, 1953.

С. ГЛУМАЦ

ЈЕДНА

НОВА

ФИЗИОЛОШКА

ДЕТЕРМИНАЦИЈЕ ХИДРИ,

МЕТОДА ЗА

ЊЕН ЗНА ЧАЈ И

КОНТРОЛУ
МОГУЋНОСТИ

ЊЕНЕ ШИРЕ ПРИМЕНЕ
Хидроидни полипи,

слатководни организми просте

морфо

лошке грађе, према мишљењу великога броја аутора блиски хи
потетичним прецима данашњих организама, били су, а и данас
су једна од животињских група, којима ј,е посвећен низ анатом
ских, физиолошких и еколошких радова. Њихов број после кла
сичнога дела TremЫey-a
дугоме

периоду

мењала

(1744)

су се

и

премашује стотину.
схватања

ових организама,

што је нарочито

дило

су

до

тога,

да

у

аутора

о

Но у томе
систематици

каснијим радовима дово

се резултати ранијих

испитивања

морали

примати са сталном резервом, јер се у њима могло радити и о

хидрама различитих :врста (Gottfried, Goetsch, Bi.ichner etc.). По
треба прецизнијег одређивања постала је нарочито актуелна
када су испитивања

узела еко-физиолошки карактер,

када

се

прешло на испитивање физиолошке грађе и еколошких караи:
теристика појединих врста.

Карактери који су раније узимани:

боја тела хидре, дужина ручица у односу на дужину тела, као

и присуство' или отсуство стопала, карактери према којима је
низ аутора изградио систем класификације (TremЫey,

Pallas

и

Торре и Brauer у извесној мери), карактери су
који се мењају у зависности од физиолошког стања саме хидре.

Schulze, Rilov,
Надражај

или

неповољни

статак кисеоника

услови

или загађеност

опстанка,
воде

на

пример,

органским

недо

материјама,

фактори су који могу учинити да ручице хидре, неколико пута
дуже од тела при потпуно нормалним условима, сада својом
дужином не достижу ни дужину тела. Присуство или отсуство
диференцираног

стопала

је

карактер

који

нас

у

првом

реду

доводи само до рода, а сем тога се са сигурношћу може утвр
дити тек после вишедневних посматрања. Боја, као систематски

карактер још је мање повољна. Чак ни код Chlorohydre viridisкоја је зелена услед симбиозе са зоохлорелама и сама зе

sima,
лена

боја

и
леарктичкој

Goetsch-a

није

карактер

који задовољава. Према налазима
под природним условима сусреће се у Па
области (Немачка, Мађарска) и известан број Н.

Gelei-a,
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at.tenuta Pall.

С.

Глумац

које живе у симбиози, истина мање постојаној, са

зuохлорелама. (Н. attenuata viridescens Goetsch). С друге стране
Hicksou је 1923 у једноме мрачном тунелу нашао веhи број белих,

без зоохлорел.а, Chlorohydri viridissima. Хлорохидре без зоохло
рела добио је и низ других аутора, гајеhи хидре под специјалним

~
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- - - - Pelm. oligactis Pall.
- . - . - . - . - . Chl. viгidissima Pall.
режимом (Hadzi, 1906; Witneys, 1907; Goetsch, 1922). Контроли
шуhи Goetsch-oвe резултате, дошао сам до потврде његових на
лаза, и констатовао да се заиста може развијати и одржавати

као организам способан за опстанак и тако добијена

'v'iridissima v.

аlЬа

Hadzi.

Chlorohydra

И код других врста хидри питање боје

-'195

Физиолошка контрола детерминације хидри

Је исто тако компликовано. Боја хидри је јако варијабилна у за
висности од режима исхране. Тако на пример, у огледима које

сам вршио са

карактеристична је

Pelmatohydrom oligactis Pall.

прозрачно бела боја хидри које гладују. Но када сам јединке ове
врсте после гладовања хранио дафнијама

(Daphnia magna),

хидре

"су имале интензивно црвену боју, која је раније сма·грана као
карактеристична за Н. fuslш.

Сличне резултате добио сам при

исхрани јединки ове врсте ларвама

Aedesa sp. (Diptera, nema-

Хидре су добиле интензивно црну боју. У природним
условима наилазио сам на јединке ове врсте које су биле зелене,

tocera).

аЈiи не од присуства зоохлорела, као и на жуте. При детаљнијем

испитивању могло се констатовати да је ова промена у боји у
директној зависности са унутарhелиском фазом варења хидри.

Боја хидре је, пошто је

ектодерм довољно танак

и прозиран,

уствари боја ендодерма, или тачније, боја честица које је ендо

дерм у себи варио. (Код Chlorohydre
у ендодерму!). Ове су се промене код

- боја зоохлорела које су
Pelmatohydre oligactis одр

жавале доста дуго по уношењу хране.

Црна боја хидре задр

жавала би се и преко недељу дана од узимања хране, да би се
касније постепено се смањујуhи губила, без остатака хитинске
материје који би били излучени, што би могло да говори у при

лог претпоставци да код хидри постоје ферменти који су у стању
да је варе, као и да нам да неке ·податке о дужини варења код
хидри.

Број ручица, мада се до извесне мере може употребити као

.систематски

карактер, и мада одређена врста може бити окарак

терисана одређеним број,ем ручица показује толике индиви
дуалне варијације да се при детерминацији не може са сигурно
шhу употребити. Резултати изнесени на графикону
зују,

1.

то пока

указујуhи уједно на могуhност примене ове методе

само
ако располажемо са довољним бројем индивидуа, што на жалост

није увек случај, а и у томе најповољнијем случају, још нам са
сигурношhу не одређује сваку јединку узету посебно. Број
ручица је карактер који варира у извесним границама. На гра
фикону 2. дат је приказ варирања броја ручица код 54 потомка

једне Н. attenuate која је имала 7 ручица за време 2 генерације.
Број ручица хидри треhе генерације узет је тек по одвајању од
мајки хидри. Укупан број ручица као што се види варирао је од

5

до

10

са највеhом фреквенцом код шест и седам. Потребно је

мислим напоменути да код једне ИС'rе
развоја може долазити како до

јединке у

респорције

току

појединих

даљег
ручица,

тако и до повеhања броја ручица.
Несигурност

ових

карактера

довела

је

до

проналажења

нових. Показало се да су жарне капсуле хидри, карактер који са

доста сигурности може бити употребљен као критеријум за си
стематисање. Један од таквих кључева (први такав кључ према
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литератури коју сам имао на расположење) је кључ који даје
Торре (1910). Он је своју систематику засновао на једној
врсте жарних капсула, на такозваним пенетрантама, али је
и даље користио раније систематске карактере на пример при

Otto
од 4

одређивању Chlorohydre. Нажалост његов кључ није обухватао
све врсте хидри. Међу другим кључевима изгледа ми да Dahl-oв

кључ из

"Tierwelt Deutscillands"

најдетаљније улази у система

тику хидри. Као виша систематска јединица узета је фамилија
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2.

кd,,

(f. Hydroideae) а систематика је доследно спроведена према ти

ч~

5 родова хидри, (Protohydra, Microhydra, Pelmatohydra, Chlorohydra, Нуdгр,), са веhим
повима жарних капсула.

Издвојено је

д1:i
ст/

бројем врста. И ма да користеhи се овим кључем можемо са си

м:1

гурношћу доhи до врсте, он у себи садржи тај недостатак да
морамо извршити фиксирање материјала и бојење, а тиме су

ПО'

1

мЈ
t

32

1

1

1

1
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јединке изгубљене за свако експериментисање. Циљ мојих 9гледа
је био да пронађем једноставну, практичну и прецизну методу,
која he време припреме огледа свести на најмању меру, а са
друге стране омогуhити сигурност у избору материјала.
Метода коју

предлажем

заснована

је

на

чињеници

да

су

врсте сем својих морфолошких и анатомских карактеристика,
окарактерисане и специфичним физиолошким процесима. Чи
нило ми се да баш систематика проверена по овоме принципу
даје нове могућности усавршавања и напретка на пољу испити
вања

ове,

у

сваком

погледу

интересантне

животињске

групе.

Огледе чији је циљ био налажење једне такве методе отпоч_ео
сам у току јануара месеца

1952

а завршио јуна те године. Основна

замисао састојала се у томе да хидре једне одређене врсте нису

у стању да варе јединке које припадају тој

истој

врсти.

При

3. врсте хидри: Pelmatohydra oligactis Pall., Chlorohydra viridissima Pall и Hydra attenuata Pall. Хидре сам ловио претежно у Топчидеру, у току
томе сам упоредо експериментисао са

јесени и зиме, и при гајењу успело ми је да избегнем депресију
у култури, коју су као карактеристичну за зимски период опи
сивали ранији аутори (TremЫey, Gottfried, Wesenberg-Lund etc.).
Претходно систематисање хидри вршио сам према Dahl-oвoм
кључу и то тако да сам врсте мајки хидри одређивао фиксира
јуhи од њих одвојене пупољке. При бојењу и фиксирању кори
С'l'ИО сам се методом датом у Bolles less Microtomist's Vade

Mecum (изд. Ј. Braten-Goten Ву and Е. V. Cowory, параграф
1005). Принцип је методе у томе да се хидра фиксира у засиhеном
раствору сублимата у 70% алкохолу, брзо испере водом и боји
концентрованим раствором

метилен-плавог или хематоксилином.

Тако детерминисан материјал коришhен је у огледима избега
вајуhи да се исте јединке употребљавају поново сем ако то није
захтевала сама замисао одређеног огледа. Обратио сам особиту
пажњу на то да материјал са којим сам експериментисао не буде
пореклом од исте мајке хидре. У огледима је употребљено укупно
преко 1000 јединки: само у основном огледу 900 што чини
да резултате огледа можемо сматрати и варијационо статистички.

оправданим, За вршење огледа користио сам особену технику.
Хидру коју је требало хранити уносио сам у кристализоар и са
једном фином стакленом капиларном пипетом прихватао њено
стопало. Другом таквом пипетом усисао·сам одабрану мању хидру
коју сам желео унети у гастралну дупљу прве хидре и пажљиво

ову пипету са хидром увлачио кроз пробосцис у дупљу хидре
коју храним. Сматрао сам да је хидра правилно унесена у слу

чају ако је хидра,

која је нахрањена; по уношењу хране, тј.
обична храна унесена у га

друге хидре, поступала као да је

стралну дупљу: тојест чврсто пријањала уз унесену хидру,, нор

мално испружала ручице, и задржала је у дупљи барем два сата
по уношењу. Могуће је наиме, да при уношењу капиларом до те
мере

32

надражимо

Гласник

хидру

Природ1ьачког

да

музеја

она

српске

или
земље

остане

контрахована,

или
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одмах по том избаци унесену хидру-храну; сем тога могуhе је
да хидру коју смо унели, нисмо унели довољно дубоко, и да се
она својим активним покретима извуче из дупље. Целу операцију
изводио сам под бинокуларном лупом при увеличању од
Резултати

тих

огледа,

1шји

су

вршени

са

30

групама

10 хидри, а на табели ради прегледности изнети збирно
5 група, показују да хидре једне врсте могу да варе хидре

пута.
од

по

за по
друге

врсте, када су оне унесене у гастралну дупљу. Мислим да треба
напоменути да до оваквих случајева у природи никада не долази

и да борба м:еђу врстама има карактер компетиције, а не директне

борбе. У случајевима да се хидре налазе на малом отстојању
једна од друге и додирују се ручицама, ови додири по правилу
не изазивају експлозију жарних капсула, дакле не делују као
драж, храна. У случајевима да две хидре улове исти плен, и јача
увлачеhи свој део плена увуче и слабију хидру, тј. њен орални
део, ни тада нисам могао посматрати варење хидре која је уву

hена. Слабија се извлачи из дупље јаче препуштајуhи јој плен, ·
или само веhи: део плена.

Табела
Унесено у
дупљу

= = = = = = = ,1

. врста

унесене

хидре

11

Chloгohydгe

Hydre attenuate
Pall

број

1.

1

viridissimae Pall

Pelma toh уdге
oligactis Pall

број

j 24h 148h

j 24h 14811

------Нуdга

attenuata

о

50

1...:.

---Chlorohydra
viridissima

49

50

oligactis

16

50
1

48

50

50

о

о

50

--

50'

---~~~m

50

о

50
--

50

-1

45

1

с' в а р е н о

-

L

-50

29

---

---41

·о

\

х и д р и :

1 5О

-

50
О

Као што се из табеле види, резултати указују и на интере
сантну чињеницу подударности и физиолошке блискости:, и ако
не и идентичности хидри, исте врсте. У

150

пута поновљеном слу

чају уношења једне врсте у хидру исте врсте· ни у јед
ном случају није дошло до варења унесене хидре. Напомињем
да су ове хидре проводиле у гастралној дупљи од шест до два

наест часова, дакле време које је довољно да се "свари" нормална
храна, или хидра друге врсте. У једном случају чак, могао сам

н:онстатовати: да је једна

Chlorohydra

провела у гастралној дупљи

друге Chlorohydre пуних 48 часова, а да није била сварена, већ
да је жива и покретљива избачена из гастралн,е дупље. Сем тога
код хидри: исте врсте особито код

Chlorohydri,

често се дешавало
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да унесени део или цела хидра, срасту са хидром у коју је уно

шење вршено и то обично у оралном региону.
Табела показује да је при првоме уношењу деловање фер
мента Н. attenuate на Р. oligactis и обратно мање активно но
деловање њихових фермената на Chlorohydre и фермената Chlorohydri на њих. После следећег уношења још јаче се издиферен
цирала разлика између хидри исте

врсте и хидри различитих

врста. Као што се види, односи унутар врсте остајали су непро

мењени ни у једном случају није дошло до варења хидри,
док су све хидре различитих врста биле сварене. Да бих откло
нио сваку сумњу да може доhи и до сваривања хидри исте врсте,
после

довољно

често

поновљених

уношења,

у

току

десет

дана

хранио сам 10 Chlorohydri са стално истим Chlorohidrama. И после
10 дана оне нису биле сварене, мада су се на њима примећивали
извесни знаци депресије, који сам сматрао разумљивом после

дицом ненормалних услова којима су биле изложене у гастрал

ној дупљи. Већ један дан и једно храњење били су довољни да
се сви трагови депресије и гладовања отклоне.
Као резултат

ових огледа ми можемо

ницу, да овом, релативно простом

потребан чак ни

микроскоп

и

констатовати чиње

методом,

без

за коју нам није
препаровања и фиксирања,

можемо са сигурношћу утврдити да се у нашем огледу заиста

ради о хидрама исте врсте, што је био и циљ експеримената кој_е
сам вршио.

Чини ми се да ова :~м:етода и резултати помоћу ње добијени,
прелазе границе једне систематске методе, и прилично дубоg'о
задиру у област физиологије варења, указујуhи на пут којим

можемо сазнати низ чињеница из области дејства фермената и
паралисања њиховога дејства у животињским

организмима.

И

мада у овоме саопштењу инсистирамо на практичној примени ове
методе

у

еколошким

и

систематским

испитивањима,

сматрам

да

не треба потценити ни другу страну постављенога проблема.
При уношењу хидри једне врсте у хидру друге врсте уносио
сам живе хидре, које нису убијене и претходно паралисане деј
ством жарних капсула. Показало се да и у таквом стању фер
менти хидре имају способност да: а. убију хидру друге врсте,
Ь. да тако добијену органску материју користе као храну, и

с. да оба ова дејства изостају ако се ради о хидри исте врсте.
И да се овде ради баш о таквом дејству фермената, тј. да није
уношење или неповољни услови у гастралној дупљи било узрок
угинуhа хидре говори нам способност хидри исте врсте да под
таквим условима опстану и двоструко дуже времена без штетних
последица. Чини ми се да је једино природно објашњење ових
резултата претпоставка да

постоји, постоји

(фермената

-

код хидри,

специјални систем

аналогно мишљењу које

фермената и парализатора

антифермената), који не само да спречавају ва

рење тела саме хидре, но онемогућују и прву фазу варења

-

њено убистевено деловање на организам. Код хидри би сем тога
з2•
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морали претпоставити да овим ферментима парализаторима не
располажу само ћелије ендодерма, код којих је сасређен процес
варења, већ и ћелије ектодерма, које са функцијом варења нису
у директној вези. Какав је еколошки значај ове појаве, питање
је посебног реда. Изгледа ми да се ипак може довести у везу са
великом способношћу регенерације хидри, и са сталним додиром
ектодерма и ендодерма које се при томе врши. Неко објашњење
нам даје и давно позната чињеница да су хидре способне да
увуку у своју гастралну дупљу плен који својом величином не
колико пута премаша величину саме хидре.

При

томе

хидра

прими облик унешенога плена, а дебљина и ектодерма и ендо
дерма на

хистолошким

препаратима

које

сам

у

таквом

стању

правио не износи више ОД 5 ДО 6 микрона. Можемо претпоставити
да у овоме случају постоји могућност да ферменти кроз основну

д

1
в

1
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с-1

1
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'
/
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1

'
,В'f

1
с

1
д-1

Слика

1.

Објашњење:
А и А1 В и В1 С и С1 су хидре исте врсте .
При уношењу у дупљу долази до варења - - - - При уношењу у дупљу не долази до варења - - - - -
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мембрану продру до ектодерма, и да се ова способност ектодерма
изградила као одранбена способност на такво деловање.
Ако би се доследно држали овога становишта, морали би,
на основу резултата огледа претпоставити да су не само фер
менти варења за поједине врсте специфични, но и ферменти па
рализатори. (Види слику

1.).

У противном фермент парализатор

једне врсте, паралисао би дејство фермената друге врсте, што у
огледима није био случај.
Ови би резултати дакле, служили и као експериментална по
тврда антиферментске теорије варења, потврђујуhи да сам факат
несварљивости није нека апстрактна способност живе прото
плазме.

Резултати ових огледа би нам са друге стране указали на пут
којим би се могло иhи у испитивању сродности организама у овој
животињској групи.
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UNE METHODE PHYSIOLOGIQUE NOUVELLE POUR
LA VERIFICATION DES DETERMINATIONS SPECIFIQUES DES
HYDRES D'EAU DOUCE, SON IMPORTANCE ЕТ LES
POSSIВILITES DE SON APPLICATION
Les methodes habltuelles de determination, basees sur des caracteres purement morphologiques, presentent Ьien des defauts,
et,ant donne que ces caracteres sont essentiellement variaЫes.
L'indigestibllite d'une hydre par une autre est un signe certain
que toutes les deux sont de la meme espece, comme il ressort d.es
experiences faites sur des hydres appartenant aux especes Нуdта
attenuata Ра 11., PeLmatohydra oligactis Ра 11. et Chiorohydтa
1.,iтidissima Р а L L. Par contre, une hydre est toujours digeree par
une autre, si elles appartiennent aux especes differentes. Il s'agit
la d'une adaptation ecologique au regime nutritif. Les resultats des
e:x.periences faites permettent de conclure que chaque espece d'hydre
possede des ferments digestifs propres de meme que des ferments
paralysateurs.
La technique employee est decrite en detail dans le travail
meme. Les experiences ont ete faites sur plus d'un millier d'ind.ividus.
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С. Глумац
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ФУНКЦИОНИСАЊА
ЖАРНИХ КАПСУЛА ХИДРЕ
Могући утицај

нервног

Д

I

Е

система

О

Ако при одржавању акваријума са хидрама, хидре хранимо
разноликом храном (на пример Daphniama или деловима TuЬifex
или цревним трактом разних Diptera, одмах he нам
пасти у очи да хидра мо:ж:е не без изузетака, вршити избор хране:

rivuloruma

лако се може констатовати да и поред подједнако ин·гензивног
спољашњег механичког надражаја,

реаговање хидри

није под

једнако, у зависности од предмета на који хидра реагује и стања
у коме се налази. Не само да је интензитет реакције, што се
броја експлодираних капсула тиче, или брзине са којом су оне
ступале у дејство различит, но се показало да на неке надражаје
жарне

капсуле

хидри нису

реаговале,

или

су

реаговале

мање

интензивно но на неке слабије надражаје, или су реаговале само
изузетно.

Механички

јак

додир

препараторске

водио до експлозије независно од интензитета

игле,

није

(Jennings).

до

Тако

исто нисам могао констатовати да је ма и у једном случају дошло
до експлозије, у акваријумима у којима сам гајио хидре, као ре
акције на додир хидре те или друге врсте (огледи у којима сам

непосредно једну од друге гајио индивидуе Hyd. attenuata
и у истом суду индивидуе Н. attenuata Pall и Chlorohydra

dissima Pall.).

Pall
viri-

Чак ни у случајевима када су мацерирани делови

хидре стављани на ручице друге хидре ни у једном од двадесет
експерименталинх случајева није дошло до експлозије жарних
капсула.

Интересантно

је

напоменути

да

када

сам

те

делове

хидри уносио капиларом у гастралну дупљу (делови и целе

rohydrae viridissima

Chlo-

у дупљу Н. attenнata) нисам могао конста

товати ма какво токсично или неко друго штетно дејство по сам
организам. Ти су делови били просто сварени. Случајеве сма
њене способности реаговања жарних капсула могао сам посма
трати

и

при

деловима
хидре

храњењу

стопала

узимале

ову

хидри,

пужа
храну,

претходно

Сераеа
док

опраним

hortensis

друге

на

МШl.

њу

и

искуваним

Тада су неке

уопште

нису

реа

говале. Хидре уопште нису реаговале на ударе Parameciпma и
Stentora који су својом величином премашали 250 микрона, мада
су реаговале на ударе Naнplius ларви Cyslops viridissa, који су
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били те величине. Хидре не реагују такође на љуштуре OstraОвај би се податак могао допунити уто

koda (Jennings, 1910).

лико што долази до експлозије жарних капсула ако ручице буду

Jennings-a

додирнуте антенама. Проверавао сам и наводе

о ути

цају ситости на реакцију ж:арних капсула и дошао сам до истих
резултата

-

сите

хидре

нису

узимале

храну,

нити

су

њихове

жарне капсуле реаговале на храну којом су се нормално храниле.

Те су ме чињенице навеле на мисао да до сада уобичајено
схватање

о

начину

реаговања

жарних

капсула

хидре,

схватање

да је њихово реаговање, аутоматска реакција на притисак кни
доцила, и то и теорија која ту појаву тумачи бубрењем

(Schulce

као и схватање које се темељи на испитивању и снимцима
са временском лупом, (Reisinger 1938) која говоре о необичној

1922),

брзини ове реакције обј_ашњавају само једну страну овога про
блема. Сматрао сам да се такво аутономистичко схватање не
може ускладити на

наведеним чињеницама,

које

показују

зличито реаговање хидри на надражаје, као и са наводима

(Kuhn Alfred: Grundrisse der allgemeinen Zoologie 1949)

ра

Kuhna

који даје

податке о томе да су разн)i1 типови жарних капсула подешени да

реагују на различите надражаје. Копљасте нпр. на надражаје које

су изазвале равне површине а обмотавајуhе на бочне ударе не
ког пуног

тела.

Да бих разјаснио ово питање ја сам у току пролеhа 1951 вр
шио огледе чији је циљ био да утврде евентуалну зависност екс
плозије жарних капсула и од других фактора, а у првом реду
евентуалну

зависност

од

нервног

система

хидре.

При огледима су хидре гајене у плитким стакленим судо

вима запремине од

150

и

100 cm",

а и у Петријевим шољама: на

рочиту сам пажњу обратио на чистоhу суда и снабдевеност воде
кисеоником; У Петријевим шољама где због мале запремине

(50 cm3)

нисам уносио биље мењао сам воду свакодневно. У ма

тичном суду као и у веhим судовима хидре су се одржавале и

без мењања воде, захваљујуhи биљу које је унесено (Ceratophylи свакодневном уклањању отпадака пипетом. Нарочиту сам

lum)

пажњу обратио на горње услове јер се показало да њихово не

испуњавање штетно утиче на саме организме, те да утиче на тај
начин

и

на

резултате

самога

огледа.

Да бих испитао утицај нервног система на функционисање
жарних капсула, користио сам познати инсектицид ДДТ (дихло
ро-дифенил-трихлоро-етан) чије је дејство на нервни систем ин

секата, веh испитивано од великог броја страних и наших ау
тора, и испитивао његово деловање на нервни систем хидре. Ако
би ДДТ и код хидри деловао на аналоган начин као и код инсе
ката,

изазивајуhи

преко

нервног

система

парализовање

самог

организма, тада би по схватању да је дејство жарних капсула
потпуно независно, морали очекивати да he и даље жарне кап
суле на надражаје реаговати експлозијом, ако није дошло до

неких дубљих,

патолошких,

анатомско-физиолошких

промена.

Прилог познавању фующ. жарних капсула хидре
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При огледима су коришћене хидре одгајене у акваријумима,
донесене са Дунавца и из Кошутњака.

У првом огледу је употребљено десет нормално развијених,
које су тек по уношењу у. суд са ДДТ-ем на

N. attenuata Pall.

храњене. Експерименат је извођен у суду са 100 цм" воде и 0,1
грамом 100% ДДТ-а. Сама вода узета је из суда у коме су хидре
до тада одгајиване. Другога дана примеhени су симптоми, који
ће и касније редовно пратити деловање ДДТ-а:

Скраћење ру

чица и релативно мање скраhење тела; задебљања на дисталном

делу ручица, смањена способност хидр и да реагуј у на притисак
контракцијом тела. Од десет хидри унесеЈ;IИХ у суд две нису
биле у стању да узму храну: њихове жарне капсуле нису реагоБРОЈ Јединки
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1.
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3; ----

оглед

4.

вале. Осталих осам хидри хранило се нормално (као храна ко
ришhени су као и у каснијим огледима делови TuЬifex rivulorнm-a). Треhега дана су две хидре биле плен инфузорија које су
се налазиле у суду. На притисак су реаговале само 3 на тај начин
што су контраховале тело, а друге три биле су чак у стању да
нормално узимају храну. Две хидре нису уоnште реаговале на
додир

мада

нису

показивале

неке

знаке

разградње

самога

орга-
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низма. Beh. четвртога дана нису биле уништене само четири хи
дре, а једна је била знатно оштеЬ.ена услед дејства протозоа, којих
је било у знатном броју ( особито инфузорија). Њихово се кре
тање могло пратити чак и кроз ручице саме хидре.

Од четири

више поменуте хидре само је једна још показивала способност
контраховања

тела.

Следеh.ега

дана,

дан)

(5

постојале

су

још

само две хидре и то обе знатно озлеђене. Оне су одвојене у ·по
себан суд где су капиларом, под бинокуларом, храњене директно

Tublfex rivulorum~a.

у дупљу, стерилним екстрактом

Остали су

услови (чистоh.а воде, снабдевеност кисеоником), били као и у
ранијим огледима. Хидре су се постепено опорављале, тако да су
после седамнаест дана, биле у стању да самостално узимају хра
ну. Надаље су храњене нормално. После 33 дана угинула је једна
од хидри која је и иначе била слабија, а друга се хидра нор
мално развијала све до 77 дана (оглед је извође:н на собној тем
ператури, од 6 децембра 1950 до 7 марта 1951).
У извођењу другога огледа учињене су следеh.е измене: док
су

у

првом

огледу

хидре

нахрањене

тек

по

уношењу

у

суд

са

ДДТ-ем, сада су хидре претходно ван суда нахрањене. Остали
услови нису мењани. Унесено је и сад/l

10

хидри. Као и у првом

огледу одмах по уношењу у суд са ДДТ-ем нису се могле при
метити неке

промене

на

самој

хидри.

И

другога

дана

су

све

хидре сем једне узеле храну на нормалан начин, ручицама. При

уношењу хидри у суд са ДДТ-ем пет хидри се налазило у непо
средном додиру са ДДТ-ем а пет на сахатном стаклу изнад ДДТ-а;
хидра која није била у стању да храну узме на нормалан начин
била је у непосредном додиру са ДДТ-ем. Стањ~ хидри треh.ега
дана није

се много разликовало

од

стања

другога дана:

једна

од хидри, која је у оглед унешена са пупољком, одвојила га је.
(Позната је чињеница да када
условима,

нпр.

се хидре налазе у неповољним

гладовање, тада такви услови задржавају одва

јање хидри кh.ери од хидре мајке! (Према Wasenberg-Lundu)).
Четвртога дана остале су живе само 9 хидри (две су биле уни
штене). Хидре су биле учвршh.ене за дно суда. Код шест, од ових

9 хидри примеh.ивало се скраh.ење ручица, док се три нису ра
зликовале од нормалних. Број инфузорија у суду, парамециума
и неких флагелата, био је знатан. Петога дана је код свих хидри
констатовано знатно смањење реактивне спобоности :жарних
:капсула. 6 дана су три хидре биле плен инфузорија, а код оста
лих 6 није било знакова распадања. Оне су храњене вештачки. 7
дана живело је само 5 хидри које су биле нападнуте од инфу
зорија; оне су пренесене у посебан суд и 'Гамо, у стерилној сре
дини вештачки храњене. До 17 дана хидре су се знатно опора

виле, а једна од њих чак је и добила пупољак.
У треh.ем огледу су употребљене хидре које пре уношења

у суд са ДДТ-ем нису биле нахра1рене. И овај пут, употребљено
јс) десет хидри. У току прва два дана није се примеh.ивало дејство

ДДТ-а. Треh.ега дана су биле поједене од инфузорија

2

хидре,

1
1,
Ј
Ј
i

1;
}ј
Е
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четвртога још 3, а петога још 4 хидре. 6 и 7 дана постојали су
само делови једне хидре и то део око уста са ручицама и један
пупољак (остали део хидре и друга два пупољка били су поје
дени). Ти су делови одвојени у сахатно стакло у коме се нала
зио стерилни екстракт TuЬifex Rivulorum-a; надаље су свако
дневно

ти

делови

преношени

у

нове

количине

стерилног

екс

тракта, да би се спречило увећање броја инфузорија, које би

евентуално могле· бити пренете са самим хидрама. Ти су се де
лови приметно опорављали, и то тако да су

19

дана по издвајању·

из суда са ДДТ-ем били у стању да се хране на нормалан начин,
•го јест да сами прихватају плен ручицама и уносе га у гастралну
дупљу.

Ти су ми огледи обратили пажњу на деловање инфузорија
н:ао на фактор који, поред гладовања, услед неспособности да се
нормално хране,

утиче на резултате огледа.

У циљу

смањења

дејства ових фактора су и услови у четвртом огледу измењени.
Хидре су уношене у воду у којој није било протозоа и храњене

су у току целог огледа стерилним екстрактом TuЬifex
директно у дупљу (примењено код

rivulorum-a

хидри) или стерилним де

6

ловима поменутог тубифекса, који су стављани на ручице
дре). И при овоме је огледу коришhено

10

хидри, и то

6

(4

хи

на јед

ном, а 4 на другом сахатном стаклу.
Тек трећег дана по почетку огледа код две хидре примећени
су уобичајени симптоми деловања ДДТ-а, и то код две хидре,
а четвртог и код осам осталих хидри.

5 и 6 дана могло се посма
трати знатно скраћење ручица, но хидре су још биле задржале
способност да се учврсте за дно суда, као и способност контрак
ције тела. 7 дана хидре су пасивно лежале на подлози. 8 дана је
била уочљива разлика између хидри које су храњене вештачки и
оних којима је храна давана само на ручице. Док су веш'1"ачки

храњене ·хидре скоро у потпуности сачувале ону величину коју

су имале када су употребљене у огледу, хидре које се, због па
рализе ручица,

на
и

½.

нису могле да хране,

свеле

су своју величину

Деветога је дана једна од вештачки храњених хидри чак

одвојила

пупољак.

Десетога

дана

су

хидре

лежале

на

под

лози, но нису постојали још никакви симптоми пропасти орга

низма.

11

дана су остале у животу само хидре које су вештачки

храњене. Дванаестога дана су констатовани и знаци пропадања

1<од хидри које су вештачке храњене, тако да је

13

дана посто

јала још само једна хидра. Напомињем да се и у овом огледу,

нарочито последњих дана (11, 12, 13) појавио један мањи број
(Оглед извођен од 20 децембра до 10 јануара).

протозоа.

Овим огледима показало се, да је деловање ДДТ-а изазвало
очекивану парализу самога организма. Ручице хидри биле су

скраћене, цело те.ло скраћено а реаговање на надражаје смање
но. Хидре нису биле у стању да прихватају плен ручицама, ни
да га унос~ у гастралну дупљу, но када им је храна капиларом

уношена директно у дупљу, оне су биле у стању да је варе. У
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огледу паралелном огледу
у коме

2,

када су хидре

су биле изложене дејству ДДТ-а,

издвојене из суда

и пренесене у посе

бан суд, а нису биле вештачки храњене, оне нису биле у стању
да се опораве и регенеришу и пропадале су. (Хидре су биле из

двојене после 3 дана када је већ било дошло до разарања саме
структуре организма и када је био присутан велики број инфу
зорија). У огледима се показало да је неспособност огранизма
да се храни играла знатну улогу. Вештачка исхрана продужа

3 до 4 пута (оглед 4; види график). Хи
дре су и поред тога што није дошло до пропасти, смрти, самога
организма, губиле способност да се бране од спољашњих непри
јатеља и постајале плен инфузорија. Чак и при вештачкој ис
храни успео сам да живот хидри продужи само на 13 дана, док
сам у чистом, добро проветреном суду, без ма какве хране, могао
да: посматрам две хидре истога рода (Н. attenuata) које су жи

вала је живот хидри за

веле на рачун смањења свога тела ск.оро два месеца (51 и 60

дана). За мене је од особитог значаја била чињеница да се код
хидри, изло:,кених дејству ДДТ-а, после два до три дана губила
способност да прихватају храну ручицама, као и да је задрже
помоћу жарних капсула. Хидре не само дакле, нису биле у стању
да храну прихвате ручицама, но ни жарне капсуле нису биле у
стању да реагују на храну.

При микроскопском испитивању међутим, ја нисам био у
стању да констатујем да је дошло до неких анатомских промена
самих жарних капсула" Драж која је нормално изазивала експло

зију жарних капсула, сада није била у стању да је изазове. Но
да би могао из ове чињенице извести правилне закључке морао
сам испитати да ли се нешто битно изменило у механизму реа
говања

ж:арних

капсула

уопште.

Да бих утврдио да ли таква претпоставка одговара чињени

цама, ја сам користио већ дуго времена познату чињеницу, да

дј
п\

жарне капсуле хидри могу "вештачки" бити изазване на екс
плозију у деловањем благога раствора сирћетне киселине. Испи

нј

тивања која сам у ·гом правцу вршио не само да су потврдила

·н1

овај навод, но се показало да не само благи ра~твори киселина
(сирhет:не, хлороводоничне, сумпорне и азотне у огледима), но и
нен:е соли

(експериментисао

сам са натриумовом и калиумовом

соли хлороводоничне кис.) изазивају експлозију жарних кап
сула. При употреби калијумове базе нисам добио позитивне ре

зултате. При тим огледима користио сам се техником коју дају

Stempell

и

Koch (Elemente der Tierpsichologie):

посматрања сам

вршио под микроскопом, на плочи са удубљењем, на тај начин
што сам поред плочице ставио кап раствора чије сам дејство
желео да испитам, и довео је у везу са средином у којој се хи

дра налазила. Посматрања сам вршио под увеличањем од
до

400

300

пута, без претходног бојења, под интензивним осветлењем.

На тај се начин лако могло утврдити да ли је до експлозије жар
них капсула дошло, као и посматрати Со.Ме експлозије.

С(

PI
х,~

лј
д!

ei

cl
51

Прилог познавању функц. жарних капсула хидре
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Та чињеница, да хемиски надржаји могу изазвати експло

зију жарних капсула, послужила ми је при разјашњавању по

стављеног проблема.

У првом огледу упо·гребио сам десет нормално развијених
Ц.

на

attenuata Pall. које сам унео у суд са ДДТ-ем (0,1 грам ДДТ-а
100 цм 3 воде). Могао сам пратити раније описано деловање

ДДТ-а. Но пре но што је деловање ДДТ-а довело до разарю-ьа

самога организма, после 3 дана, када су хидре веh биле изгубиле
способност да активно прихватају и узимају храну а .још задр
жале способност контракције тела (сем две које су и ту способ
ност биле изгубиле) преносио сам их једну по једну на микро
скопску плочу,
киселине.

и на њој

(Кармин

ми

посматрао деловање

је

омогуhио

да

кармин сирhетне

пратим

распростирање

саме киселине). У свих десет експерименталних случајева, дошло
је до интензивне експлозије жарних капсула. Упоредо са овим

вршио сам оглед. са

10 Chlorohydra viridissima Pall

под истим

условима и такође добио такве резулта'Ге: и овде су :;карне кап
суле реаговале

на хемиски драж

експлозијом,

мада на дражи

које нормално изазивају експлозију, нису тако реаговале.

Како сам раније напоменуо

Schulce

је сматрао да у унутра
Schulce и Reisinger

шњости: капсуле влада повишен притисак, а и

сматрали су да је притисак који се врши једини узрок експло

зије. Да бих још једном проверио да ли је неки неодређени при
тисак, у стању да изазове експлозију жарних капсула, ја сам
вршио посматрања на хидрама које су уношене у средине ра
зличите осмотске вредности.

За повИIIIење осмотског

притиска

користио сам неељектролит сахарозу, да бих избегао раније поменуто дејство јона.
·
У огледу сам употребио

10

индивидуа Н.

attenuata Pall.

Хи

дре сам задржавао у растворима сахарозе по три минута, а затим

под микроскопом контролисао дали је дошло до експлозије жар
них капсула. При томе сам пошао од дестилисане воде, и пре
·носио хидре у растворе са осмотском разликом од једне атмо-

сфере до притиска од

20

атмосфера, када је долазило до потпуне

разградње hелиске структуре, тако да су се још једино очувале,
хитинске творевине жарних капсула сва 4 типа, мада саме hе
лије више нису постојале. Ни под утицај<ем раствора у току огле
да ни касније под утицај ем сирhетне киселине није долазило до

експлозије жарних капсула. Напомињем да сам ради контроле,
сем хидри које сам преносио из раствора у раствор, на сваких

5

атмосфера повеhања притиска (на

5, 10, 15

и

20

атмосфера) уно

сио по једну нову хидру, директно у тај раствор и на њима до-

био исте резултате.

·

Очигледно је да су ови притисци далеко премашавали при
тисак које на жарне

капсуле

хидре

могу вршити

нпр.

антене

једне дафније која "пропада" кроз воду, а који су веh довољни: да
изазове експлозију жарних капсула.
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Чињенице на које сам указао као и. огледи који су извођени,
упутили су ме на мишљење да сам процес експлозије жарних

Е.апсула није потпупуно аутономан и независан, како су то схва

тали новији аутори. (О. Торре

\\Tesenberg-Lund 1939. Stempell

1910, Schulce 1922, Reisinger 1938,
и Koch (1910) сматрали су чак да

су "жарне капсуле книдарија пример, да нормалан начин реаго
вања појединих Ћелија тела метазоа може бити без везе са нерв
ним системом", темељеliи своје тврђење на огледима са сирliет

ном киселином, што се тешко може одржати, посебно зато што
још нисмо у стању да знамо на који начин сирliетна киселина
покреliе

механизам

експлозије).

Напротив

тај

процес

морамо

схватити тако, да је нормално реаговање жарних капсула у вези
са

целокупним

у виду да
кинобласта.

су

стањем

жарне

самога

капсуле

организма,

мада

једноliелиске

морамо

имати

диференцијације

Као резултат ових огледа можемо констатовати, да су хидре
у стању да одређују дали је тело са којим

су

њихове ручице

дошле у додир храна или не, па и да врше избор хране.
(по

правилу)

вима

(глад;

само

одређена

потреба

драж-храна

организма

за

под

храном)

одређеним

изазива

Да

усло

експлозију

ж.арних капсула (напомињем да сам могао посматрати да хидра

употреби жарне капсуле и у друге сврхе: при "животној опасно
сти"

-

хидра ношена брзом струјом воде може се ручицама и

капсулама

задржати

прихвативши

се

за

околне

предмете

па

и

хидре. Даље можемо констатовати да и нервни систем хидре има
значаја у експлозији жарних капсула, но на жалост још нисмо
у стању да објаснимо на који се начин овај

утицај

остварује.

Оваква би схватања могла употпунити наше познавање ·функци
онисања жарних капсула книдарија.
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Fonctionnement des cellules а nematocystes chez l'Нyd1·c

Гi 1 1

Resume ,
S. Glumac
CONTRIВUTION А

LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT
DES CELLULES А NEMATOCYSTES CHEZ L'НYDRE
D'EAU DOUCE
-

!11flttc11cc ргоЬаЬ!С dtt syste111C llCl'VCtlX --с
(I-егс

co1111111111icatio11)

L'explosion d'un nematocyste depend en premier lieu de l'etat
physiologique de l'Нydre. Contrairement а la conception de Schulze
et de Reisinger, - qui considerent la reaction explosive d'un nematocyste comme une consequence automatique de la pression exercee
contre le cnidocil, - c'est l'integrite du systeme nerveux de l'Hydre
aussi qui у joue tш rбle preponderant et rend possЉle l'explosion des
nematocystes. Si le systeme nerveux de l'Нydre est paralyse (dans
les experiences c'est le DDT а l'etat pur qui а servi pour determiner
cette paralyse), il n'y а pas d'explosion; mais si l'on fait agir sur les
Hydres ainsi paralysees le carmin acetique ou si l' on les place dans
un milieu contenant des ions d'acides forts, l'explosion se produit.
Ceci est la preuve que le DDT n'a point endommage le mecanisme
meme de l'explosion des nematocystes, mais que les nematocystes
sont devenus incapaЫes de reagir aux excitations normales а cause
de la paralyse du systeme nerveux par le DDT.
Une analyse de l'influence de divers facteurs sur l'explosion des
nematocystes et une description de la technique experimentale employee sont donnees dans le travail.

ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ,
Серија Б, Књига 5-6, 1953.
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Др ЈОСИП КОВАЧЕВИЋ

НАЛАЗ

СЕМЕНА

ЈЕЧМА У ГОЛУБАЧКОМ ГРАДУ 1 )

Приликом копања темеља за радничке станове поред Голу
бачког Града, наишло се под земљом на рушевине средњевеков
них магацина и у њима је нађено око 200 гр. веh угљенисаног
:житног

семена.

По

извршеном прегледу ових прилично
утврдио сам да они припадају врсти Hordeum

крупних

плодова

tetrastichum

Ко

r-

с k е (Н. vulgare L.) Ово се потпуно слаже са Николићевим
тврђењем 2 ) да су стари Славени, па и Срби, углавном гајили

ni

јечам четвороредац.

Но осим ових плодова јечма у налазу је, као примеса, било
и неколико семенки односно плодова и коровског биља и других
жита. Утврдио сам да ове примесе припадају следећим родовима

или врстама: Agrostema Githago L., B1·assica sp. L., Bromus sp. L.,
ConvoLvuLus arvensis L., PoLygonum avicuLare L., PoLygonum ConvoLvuLus L., Rитех crispus L., Sinapis sp. L., Avena sativa L., SecaLe cereaLe L., Triticum viйgare Vill.

Ако нашу анализу упоредимо са анализама Маlу-јевим 3 ) и
Весk-овим 4 ), видећемо да наш налаз садржи делом исте усевне
корове

као

и

њихови.

Ово би био први налаз семена културног биља из историског
доба на територији ФНРЈ.

')

Археолошки

институт

Српске

академије

щ,ука

доставио

нам

је

ову анализу д-р Јосипа Ковачевиhа, тада старијег асистента Савезног ин
ститута за оплемењавање и производњу биља. Ми је објављујемо у скра
hеној

редакцији

по

овлашhењу

самога

писца.
Уредништво.

)
Nikolitsch М. Dj., Entstehung der Hauptgers·tenarten. NeudammBerlin, 1939.
Ј Maly К., Plodovi i sjemenke iz predhistorijske sojenice u Donjoj
Dolini. Glasnik zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu, XXVI, 4, 1904,
2

3

Saгajevo.
4
) Beck
G., Botanicki objekti iz sojenica kod Ripca. Glasnik zemaljskog muzeja za Bosnu i Hercegovinu. Br. VIII. Saгajevo, 1896.
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Др. Ј.

Ковачевиh

Argumentum
Di· JOSIP KOV ACEVIC

ANTIQUUM SEMEN HORDEI APUD ARCEM GOLUBAC
INVENTUM
Cum apud arcem Golubac novarum operariis destinatarum
domuum fundamenta ponerentur, in ruderiЬus mediaevalis, ut videtur, cuiusdam horrei 200 quingentesimae partes liЬгае carbonisati
seminis l10rdei inventae sunt.
Analysis, cui id semen sublectum est, ut eius locus in systemate botanicae definiretur, demonstra,тit id pertinere ad Hordeum
tetrastichum speciei Kornicke (Н. vulgare L.).
Praeter semen hordei fruges sequentium plantarum frumentariarum definiri potuerunt: Tritici vulgaris Vill., Secalis cerealis L.,
Avenae sativae L.
·
Porro definitae sunt aliquot fruges vel semina l1ei'Ьarum inutilium, quae sunt: Agrostemma Githago L., Brassica sp., Bromus sp.,
Convolvulus arvensis L., Polygonum aviculare L., Polygonum Convolvulus L., - R'Ulllex crispus L., - Sinapis sp.
Нос est primum studium in territщio Foederativae Popularis
Rei PuЬlicae Iugoslaviae in historico plantarum culturalium invento
positum.

ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЈi; :шм.ЈЈ,Ђ;,
Серија В, Књига 5-6, 1953.

BULLETIN du MUSEUM d'НISTOIRE NATURELLE
Se1·ie В, Livre 5-6, 1953.
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PAYS

SБНВБ,

КОВАЧЕВИЋ

МАТЕРИЈАЛ ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ јУГОСЛОВЕНСКЕ
ФЕНОЛОГИЈЕ СА ОСВРТОМ НА ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ
ФЕНОЛОГИЈЕ У СВЕТУ И КОД НАС
УВОД

Фенологија је научна дисциплина која посматра и проучава

сезонске појаве у природи. Према објекту посматрања делимо
фенологију у три дела: 1. Фит оф ен ол ог иј а посматра и
проучава сезонске појаве биљака (почетак вегетације, листање,

цветање итд.), 2. З о о ф ен ол о ги ј а посматра сезонске по
јаве животиња (буђење из зимског сна, носење јаја, сељење птица
итд.) и 3. Ан орг ан с ка ф ен о ло ги ј а посматра појаве
у

природи

од

којих

зависи

живот

органског

света

(копњење

снега, топљење леда, појаву мраза, метеоролошко-климатолошке
појаве итд.).

Фитофенологија и зоофенологија називају се за
једнички би оф ен ол ог иј а. Основни је задатак фенологије
да нађе функционалну зависност развоја разних сезонских по
јава органског света у односу на анорганске појаве (углавном
климатске) и обратно. Прикупљајуhи кроз више година наведене
појаве долазимо до резултата тј. до закључака о правилном ре
доследу

сезонских

појава

органске

њиховој међусобној зависности.

и

анорганске

природе

и

о

,

Посматрање и проучавање сезонских појава у природи не
захтева готово никакве нарочите инвестиције, лабораторије итд.

Истиче се увек потреба да средњошколски наставници уз свој
редовни педагошки рад по могуhности раде и на научном пољу.

Фенологија је сретно решење за наставнике биологије.

1.

ИСТОРИСКИ РАЗВОЈ ФЕНОЛОГИЈЕ У СВЕТУ

Још у списима из Старога века наилазимо на податке тј. по
кушаје да се појаве из живота биљака и животиња доведу у
везу са астрономским пој авам а.

Реч фенол ог иј а
уведена је у науку према немачком
фенологу Ihne-y од белгиског биолога С. Morrena средином XIX
столеhа.
33Jic
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Оснивачем фенологије сматра се шведски ботаничар и отац

систематике С. Linne. У његовим делима налазимо све главне
принципе данашње биолошке или боље говореhи биоклимато
лошке дисциплине фенологије. Биолози уопште, а нарочито бо
таничари много су допринели даљем развоју фенологије. Но по

грешан би био закључак да су само биолози изграђивали прин
ципе и радне методе фенологије. У овоме је суделовала и цела
плејада познатих метеоролога и климатолога, математичара,
астронома, географа и геолога.
Методологију фенологије даље разрађује математичар RosenЉal, физичар Queteiet, и метеоролози Cotte и Fritscli. Ови се

баве нарочито односом температуре и фитофенолошких фено

мена.

Boussingauit, de Ca1idoIIe, Hoffmann (Giessen), V. Dttingen

и Ziegieт настављају

разрађивање методологије тј. методе по
сматрања и проучавања фенолошких феномена. Резултати ра

дова напред наведених стручњака, и касније Ihne-a, Angot-a,
Gilntlieт-a, Leviinen-a и других, показали су да постоји функци
онална веза између фенолошких феномена (сезонске појаве) и
утицаја спољашњег света, углавном соларни утицаји (клима),
који се модификују са орографијом рељефа земљине површине.

Фенологија,

односно

резултати

посматрања

и

проучавања

фенолошких феномена, од великог су значаја за климатологију,
биогеографију, (фито- и зоогеографију), а нарочито за практичне
гране народне привреде тј. за пољопривреду и шумарство. Орга

низација Међународне фенолошке службе налази се у оквиру
Међународне метеоролошке службе и углавном има карактер по
љопривредне фенологије. Средиште је Међународне фенолошке
службе у Паризу.

2.

НАЦРТ

ИСТОРИЈЕ

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ

ФЕНОЛОГИЈЕ

Развој фенологије у Словенији, Хрватској, Босни и Херце
говини, па и у Србији, повезан је са развојем фенологије у бив
шој аустро-угарској царевини. Нарочито је много допринео раз
вој фенологије у бившој царевини у другој половини XIX сто
леhа аустриски ботаничар KarI F1·itsch.

У

фенолошким

углавном наставници

посматрањима
биологије на

и

проучавањима

средњим школама.

суделују
У

сред

њошколским извештајима излазе први фенолошки радови пу

бликовани на нашој народној и државној територији. Тако је
1855 год. А. Tomaschek написао на немачком рад у годи
шњем извЕ!штају цељске гимназије "Phiinoiogische Beobachtungen
aus der Umgebung von СШi". Идуhе године А. Aischinger, про
фесор задарске гимназије, написао је фенолошки рад: ,,Phanoiogi-

веh

sches aus Zara". bsterr.

l;юt. WochenЫ.

сније имамо рад од Ф. Кр аш ан а:

bachtungen filr Gorz",
зије у Горици.

1856. Десетак година ка
,,Phianzenphiinoiogische Beo-

који је изашао такође у извештају гимна
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Фенолошка а нарочито зоофенолошка, односно орнитофено
лошка посматрања и проучавања у нашим земљама добила су ве

hи замах у две последње деценије прошлога столеhа што се види
из многобројних фенолошких радова, од којих су многи изашли
у годишњим извештајима средњих школа. У

1882

год. у Бечу

долази до оснивања организације за посматрање птичјег сељења

и она се приликом првога међународног орнитолошког конгреса

1884

год. у Бечу проширује у међународну орнитолошку орга

низацију за посматрање и проучавање сељења (лета) птица. Хр
ватски зоолог
Сп ир 9 Бр у с ин а
тада издаје по угледу на
Tschusi-ja прво упутство у Хрватској за посматрање сеобе птица.

Неколико година касније, тј.
други

међународни

орнитолошки

1891.

год., одрж:ава се у Бечу

конгрес.

На

овај

конгрес

је

била позвана и ср п с к а в л ад а. Конгрес се углавном бавио
питањима сеобе (лета) птица, дакле тзв. зоофеноменима, односно
орнитофеноменима.
У Србији, у међувремену између првог и другог међународ
ног орнитолошког конгреса,

Љу б ом ир

Ми љ к ов и

h

напи

сао је, под утицајем аустријских орнитолога, у 17. књизи Отаџ
бине 1887 год., чланак о сеобама птица. После другог међународ
ног орнитолошког конгреса

С.

·пише упутство за посматрање

Бр у с ин а,
птичјег

у Хрватској, поново

лета,

односно

птичјих

сељења.

Зоофенологија, односно орнитофенологија, нарочито се раз
вија. У Сарајеву се оснива
Орнитолошка
централа
1898 год. (О. Reiser), а у Загребу полујавна установа 1907 год.
тзв.
,,Хрватск а
орни тол ош ка
централ а", од које
се је развио данашњи Орни тол ош ки завод, који је по
раду савезног значаја.

Ако би укратко резимирали сва код нас фенолошка посма
трања и проучавања из прошлога столеhа, тада би се могло рећи

да се је на томе много радило и да је, како се види из библио
графске грађе, много о томе публиковано. Особито видно место
заузимају орнитофенолошка проучавања и публиковани радови
о орнитофенологији. Но свему томе је мањкао један план или
систем. Рад није био планиран и ниј,е се систематски проводио.
У ХХ столећу па све до недавно фенологија се је код нас
развијала истоветно као и у прошлом столећу. За организацију

фенолошких посматрања и проучавања заузима се цели низ
стручњака као на пр. С. Гр о з дан и h у Србији, И. Х ор
в ат,
М.
Ко в ач е в и h,
М.
Гр ач ан ин,
М.
К ам ан
у

Хрватској итд. Но до битне промене није дошло'.

Тек иза ослобођења а у оквиру Агроеколошког завода у За
гребу 1948 и 1949 год. организује се агрофенолошка служба за

подручје НР Хрватске. Но до организације фенолошке службе
за цело државно подручје долази тек 1950 год., када се при С а
вез ној управи за хидрометеоролошку службу
у Београду, а у оквиру

А г р о м е т е о р о л о ш к о г

о т с е к а.
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Ф е н о л о ш к и

с е к т о р,

односно подот

сек. Схема ове организације преноси се на републике ·Управе за
хидрометеоролошку службу са Агрометеоролошким отсецима и
Фенолошким

подотсецима.

Сама

фенолошка

посматрања

се

врше преко мреже фенолошких станица. Савезна управа за хи
дрометеоролошку службу почетком ове, тј. 1951 године, издала
је кратко упутство тзв.
,,Фенолошки приручник
и
упутство

за фенолошке посматраче". "Упутство је
издано са задатком да се фенолошка посматрања и проучавања

за цело државно подручје обједине. Карактер фенолошког рада,
односно посматрања и проучавања намењен је углавном пракси,

тј. претежно пољопривреди, а и шумарству и повезан је са међу
народном фенолошком организацијом у Паризу, са којом сара
ђује. Овим су код нас ударени солидни темељи фенологији, те
се је престало са стихијом. До недавно фенолошки рад је зависио
од добре воље појединаца. Нова организација наше фенолошке
службе, која се је провела и још проводи на терену, даје нам
јамство, да ће за сразмерно .кратко време код нас бити решени
главни фенолошки проблеми, чиме ће се користити претежно
пољопривреда

3.

и

шум:арство.
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