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Липа  не  сме  нестати  са              
Фрушке  горе 

 
 

Енормна сеча шуме на 
Фру-шкој гори, у пешчарама, 
поред река и канала 
забринула је вој-вођанске 
пчеларе. Како кажу, сече се 
највише липова шума и то у 
цвату. Стога се Савез 
пчеларских организација 
Војводине обратио 
Националним парку "Фрушка 
гора", где су их обевстили да 
се ради о обнови аутохтоне 
храстове шуме на простору 
доминантних врста липе и 
цера. У овој институцији 
кажу да је пре 200 година 
храст на Фрушкој гори био 
доминантан и да је сечом 
потиснут. 
Завод за заштиту природе 

Србијс препоручује 
Националном парку да 
приликом сече доминантних 
врста липе, цера и других 

 врста шуме остави само три 
до пет старих стабала по 
хектару, да приоритет имају 
стабла воћкарица и других 
ретких врста. Уз то, дозвољава 
се примена хербицида у 
поступку обнове на месту 
инвазионих и других 
алохтоних врста. У инвазионе 
врсте убрајају се поред 
осталих багрем, јавор, 
сибирски брест. На простору 
НП "Фрушка гора" багрем се 
налази првенствено на 
клизиштима и на земљишту 
који је на друге начине 
деградиран. И ове површине 
треба превести у површине 
храстових шума. 
Како би се обновио храст 
китњак потребно је исећи 
огромне површине липове 
шуме, а са простора клизишта 
и руинираних површина скоро 
све дрвеће багрема. Имајући у 
виду да је храст споро растуће 
дрво и да је потребно чак 120 
година да порасте, а уз 
глобално загревање са  

 

последицама постепене 
промене климе и на нашем 
простору, пчелари су веома 
забринути и то по више 
основа. Они сматрају да се 
оваквим поступцима трајно 
нарушава еколошка равнотежа 
животног простора и да ће због 
ерозије земљишта, Фрушка 
гора бити гола планина, а 
пешчаре са којих се, такође, 
немилице све редом сече, бити 
пустиње. Непроцењива је 
улога шума у регулисању 
подземних вода, ветрова и 
здраве животне средине. 
Пчелари су забринути и због 
чињенице да остајемо без 
шума које су медоносне и на 
тај начин трајно губимо једну 
од могућих паша за пчеле и 
присутног 
__________________________ 

Обнављају се аутохтоне 
храстове шуме, тврде у 

НП „Фрушка гора" 
______________________________ 

тренда мистериозног нестајања 
пчела у многим земљама 
широм света, која се полако 
приближава нашој зсмљи, 
изазвана другим факторима, 
најчешће загађењем животне 
средине. Ови и многи други 
неодговорни поступци сече 
шуме неизбежно уништавају 
једну од значајних грана 
пољопривреде пчеларство, 
који доприноси и те како 
развоју Покрајине и Републике 
Србије у целини. 
Савез пчеларских 

организација Војводине је 
поздравило акцију Извршног 
већа Војводине "Милион 
садница" и садњу медоносним 
врстама липом, 

 

  
 

мађарским багремом, 
сибирским брестом и другим 
врстама медоносних дрвећа, 
како би се пошумљеност 
вратила на 10 до 15 одсто 
површина. Покрајине. 
Међутим, пчелари су се 
уверили да се ове врсте 
дрвећа не саде на терену и 
надају се да Национални парк 
има начина да пошумљеност 
Фрушке горе повећа тако што 
ће садашње не пошумљсне 
површине, које су неуређене 
и о њима нико не води бригу, 
пошумити жељеном 
аутохтоном храстовом 
шумом,  без сече липове шуме 
и других. 
Савез Пчеларских 

организација Војводине 
очекује од надлежних 
институција Србије и АП 
Војводине да се предузму 
мере заустављања сваке даље 
сече шуме у Војводини, а 
посебно сече липове шуме у 
Националном парку на 
Фрушкој гори.                   

 
А. Б. 


