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О ПОЧЕЦИМА УРЕЋИВАЊА ДРЖАВНЕ ШУМЕ АВАЛА

УВОД

Простор Авалс, по Јопаму Цвијићу, палази 
ce y прелазној зони Родопског планииског си- 
стема и сиада y тзв. шумадијскс иламимс. Овај 
научник сматра да шумадијскс плапимс као ни 
динарске, ни ио састану ии no правцу бора, ли 
по добу главног набмрања нс лрипадају ни Ро- 
допској маси y правом смислу рсчи. Зато их он 
изднаја y носебиу груиу.

ПовлачеЈБем Панонског мора образовале 
су ce y околини Београда три јсзерскс попрши: 
рипањска, пиносавска и бсоградска. Рииан>ска 
je највиша (310-330 m н. вис.) a београдска ( 140- 
160 m) најнижа.

Према ироф. I». Д имитријсвићу геолошка 
подлога Авале састоји ce од ссдимената доње 
креде са највншим спратовима из ropibc јурс, 
док су стелс магматског порскла зиатно рсђс. 
Ти крстацијски ссдимснти су доста разно- 
врсни, a састоје ce од кречн>ака, лапораца и 
конгломерата.

Авала са околимом (Зуцс, Вимча, Врчип, 
Бабс, Влашка и др) нознага jc по рудама и ру- 
дарству. Фрагментарно посуђе, које je први пут 
нађсно y Шупљој стени указује ма трагове 
преисторијског рударства. У наше премс било 
je рада y Рипњу и iberoBOj топионици из којс 
су y време гради>е нута кроз Авалу, што ћемо 
касније видети, довожени шљака и шљунак.

Авала оскудева y снажнијим изворима и 
текућој води. Н риликом шумско-уређајиих ра- 
дова (1953) регистроваио je 16 извора од којих 
je 11 било нсуређено. Воде саА вале гравитира- 
ју  прско Завојничкс рске ка Дунаву, a преко 
Топчидсрскс реке ка Сави. Притоке Завој- 
ничке реке су Конопљиш те, Враиоваи, Гледе- 
вац и Карагача, a Топчидерске Дубоки иоток,

Пиносавски, Сољак, К рстати поток и Таслнца 
са западног подножја, a Прсчица, Степашино- 
вац, Драгушииа, Смрдап и Ринањ  са јуж иог 
подможја Авалс.

За поднебље Авале важна je чин»емица да 
ce палази ма грапици Панопске низије. Клима 
јој je на прелазу сувље умсрснс источно-кон- 
тиненталне и влажније висинске климе. Мак- 
симум падавипа je y мају и јуну , a температур- 
ии максимум je y ју л у  и августу.

На всгетацију Авале, бројност и обиље 
флоре, од значаја je јак југои сточн и  встар, 
кошава, a ни (нсгативно) дејство човека није 
запсмарљиво. За последњих 100 година из спи- 
ска биљака које je регис!ровао проф. Панчић 
потпуно je нестало око 40 врста, a исто толико 
сматрају и саврмени ботапичари. Од четинара 
ПаичиН je регистровао само клеку (Junipcrus co
munis L) a y суседном Кумодражу све до 1853. 
годиме виђен je црни бор (Pinus lâricio nigra L), 
чији je један од најмлађих представника пре- 
нет и засађен y Ботаничку баш ту y Београду 
где je израстао y велико лрво.

Данашљи чстинари унош ени су прсд крај 
прошлог века (1897) и о њима he касније бити 
нешто више рсчи. И зразито дом инантна врста 
која ce од природе налази на А вали je храст 
китњак, затим долазе сладуи, цср, медунац, 
буква, граб, јасен, јавор, клсн, брсст, вез, брски- 
ita, липа, ливјбс воће, томоле и др .1

Авалу посебно одликује њ ен врх, купа која 
домииира ш ироким простором. Па љој ce до 
1934. годиие, на месту на којем ce данас налази 
гроб Н езнаног јунака, уздизала тврђава 
Ж рнов, наводно замак Порчс од Авалс. За вре- 
ме Римљана ту  je постојало насеље о чему све- 
доче две плоче с латинским  натписима, нађспс 
1836. године, као и једна плоча орнаментисана
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плитком  рељефном лозицом, карактери- 
стичпом за III-1V пск послс Христа, узидана са 
упутраш њ е сграмс снол>исг обимпог зила, пе- 
далско од улаза. У старим српским лстописима 
кажс сс иначс, д а јс  1442. или 1443. Хаии-наша 
Рум елијски lierjicpGcг, сазидао град Ж риован 
на Д унаву када јс дошао мод Кеоград. Јиричек, 
по Стојану H o n a K O i m h y ,  смагра да су Турии н  
тада ири зидању употрсбили остагке старнјсг 
града2 баш као што je при i p a h c i b y  иута и згра- 
дс (1897-1899) уиотребљена извсспа количина 
камена са тих рушепина. Пвлија Чслебија јс 
забелсж ио да су Турци ма тсмсљ има средњове- 
копиог града Ж рпова (1442) саградили 
утврђеп.с значајпо y освајан.има Београда. Го- 
дипе 1488. посада Авале бројала je 137 војника 
a  каспије je овај број био мањи. 1>ио je то леп 
градиИ, сазндан од камепа без опкопа са висо- 
ком камијом иа градским зидовима. Ту су ce 
налазили  и цамија са цнстернама за воду и пет 
кућа. Изван тврђаве je било нодграђе, пивилмо 
пасел.е. Град јс био вишс иута прсправл>ан.

По Каницу, Римл>ани су изградили веро- 
ватно само осмаграчиицу па чијим je темел»и- 
ма иодигнут град Ж рноп y време старих 
срнских иарева. Није локазамо прсдан>е ла je 
војвода Порча иао y борби са иснсрннцима, 
’Т ази  Порча”, односно са хришћамима, мада сс 
северно од Града ноказује иеки гроб по којем 
he, како Иемо то каснијс видети, извссно место 
било назвапо Порчин гроб. Годипе 1441.смсде- 
рсвски Сапиак-бег je узалудно нанадао Бео- 
град, одбио га je Јаико Хуњади, a касније je 
паша искористио Хуњадијев одлазак и 1442. 
године нзградмо тврђаву ’’ХАВЛЈШ” -  Авала .3

Из Канииовог описа, вероватно са нослед- 
њег љеговог путовања по овом нростору (1895) 
и нешто рани јег описа, Л. В. 1>огић (Омис 
врачарског среза 1866)4, npc;iCTaBjba пам да су 
гу биле зидиие, око којих je био озидан шанац 
од камспа, па опда омст join јсдан зид као плат- 
но (зидана ограда) около, назван Доњи град. 
Дужмна му je износила око 30 a ширина око 8 
хвати (56,89 m односио 15,17 m). Унутра je био 
мрави град са кулама, са више преграда, иа два 
боја. Град јс био дуж ине 5 a ширинс 8 хвати 
(9,48 m односио 15,18 m). По све je то (до 1866) 
развал>ено. Остале су са.мо зидиие до 10 хв. 
(18,96 m) висиие од камсна и цигле y кречном 
малтеру. Усред града постојала јс чссма, a до 
скоро и камено корнто, вели A. В. Вогић, ”али 
су га сел>аци однијели”.

Мо Каницовом оннсу била je то тада, при- 
лично очувана, изграђена на геомстријски не-

правмлној оспови издужепа тврђава са висо- 
ком чегвртастом кулом, са три y полукруг 
истурена мала бастиопа и већ иоменути полу- 
затрпан јарак. I'opibii дсо јс према техпици 
градп>с, коју je како кажс Каниц лично испи- 
гао, мастао y време Гурака што je уосгалом и 
исгоријски доказаио.

И па крају, примсдба мрмређивача уз Кани- 
иову K i b u r y :  Србмја, земл»а и  стаповиипп во, да 
je град Ж риов пепромишл.епо срушси 1934. го- 
дине.

У мнроду, y околмми Авалс ;iyro су испре- 
дапе мричс о исделима Порчс, па he једиом 
приликом y Иародпој скупш тиии пародми по- 
CjiaiiHK Алекса Ж ујовмћ, земљсделац нз Немс- 
иикућа, позиат по својим примсдбама и пита- 
љима о шу.мари.ма и другим иеиравмлсносги- 
ма y шумарству м уопште, 1908. годинс изрсћи
о тадашм.ем окружмом шумару па А вали Ма- 
мојлу Дивјаку ла je y поглсду морала ’’личио 
много на 11орчу од Авалс” .5

Лсгепда о постојању чесмс, бупара навсла 
je извсспог Радмсава М иковмћала 1901. годинс 
no (upehy rnoj) сагласпости окружпог шумара 
ма Авали Јоваиа Буковале ’’изналази старн бу- 
иар па Граду који наводно ностоји од прс више 
стотииа година”. Кад јс паступила јессп м 
хлалми дани напустио je вишемсссчно ”нзиа- 
лажсп»е” али сс нареднс године (29.07.1902) 
обратио непосредно М ипистарству пародне 
нривреде да му сс дозволи да о свом трошку 
пастави рад, да ’’почис ги цео круг иа једап фат 
како ce може видети да јс бунар мостојао”. За 
овај свој труд нијс тражио пнкакву накиаду, 
као ии за рад y претходној 1901. години, када je 
навадио доста камсна којм сс искористио за 
подизањс бараке, ту y близини. Окружни 
шумар je одговорио да јс ”овај запсссн>ак” уза- 
лудно радио бсз изгледа па успех, a своји.м ко- 
мањем и "ровл»ењем само чимио нерсд на Авал- 
ско.м граду”. Гако je М инистарство уместо ии- 
смеиог одговора само ’’адактирало” Мико- 
вићев иисмени захгев .6

HYBAÏbE И УПРАВА АВАЛОМ И 
ДРУГИМ ШУМАМА

Прекомерие н искоитролисаие сече за нод- 
мирем,е y огрсву н грађсвииском дрвету ближс 
околиис, a и Веограда, jupahcii.e нодесмих 
површииа, испаша стоке, крссање грапа забрст 
и лисник за стоку, самовласна заузећа и друге 
недаћс омогућнле су да су ce на падинама из- 
над Бслог Потока на ipoiiinoj серпснтинској
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подлози ’’некалашље шумс преобразилс y го- 
лсти по којима јс оргамски живот изумрео”, 
како je то проф. Панчић(1856) обавсштавао По- 
печитељство просвсшчснија. Стање ce и даље 
погоршавало иа he Каниц(1895 забележити ка- 
ко Лвала поста ’’готово голо брдо”. -  Л тако je 
ома изгледала тужмо и суморно и на кн>аза 
Милоша, д аје  он (1859) уноредо са доношењем 
и враћањсм y ж ивот љсгових значајних уред- 
би из премеиа прпе владавине, донсо и одлуку 
”ДА СП ДВАЛА ЗАГРЛДИ” и тако смасе не само 
шума, него и сав биљ ни покривач.

После спровође1ва ове Милошсвс марсдбе, 
местимично па бол.ем и очуванијем зем- 
љ иш ту са псшто заостале шуме ’’букиуо јс 
шиб као конопља”, како јс то забележио М. Д. 
М илићспић (1876). Милошева ларедба про- 
npahcna je ca rhiiic  расписа надлежног По- 
псчитељства фипансија, о чувању и заш тити 
Авалс од iiajber сатираљ а (I I. бр. 1CX) и 679/8S9)7 
иодружиим онш тииама (белопоточкој, желсз- 
иичкој, кемежевачкој, бам.ичкој, лсштанској и 
др) које, да би билс y сгању да оно изврше, 
загражс од cnor стареш ине среза врачарског да 
им ce мризна издатак за nocTaBjbaibc шумара -  
чувара. Ilonpxonor услсдио je и посебан налог 
(1864) Начелству округа београдског да ce за 
саму Авалу ностави шумар, јср ce сазпало ”да 
су људи око Авале ограду развалили*’9.

Лли, све то иије донело очскиванс рсзул- 
тате,1(Јте je кокачно М ииистарство фипанснја, 
на предог свог столоначелника, ииаче мрвог 
стручног шумара на овом положају Алексе 
Стојковића (1871) обсзбсдило средства y буие- 
ту да ce y сваком од четири срсза београлског 
округа (врамарском, грочарском, колубарском 
и космајском) постави но једаи срсски шу.мар 
и по два атарна шумара . 11 Јсдан одтих атариих 
шумара Алекса Јовановић одређеп je (1873) за 
шумара Авале на коју пи дал>е није престајао 
притисак посебно y поглсду пашс и заузећа, 
као онај онш тине рипањскс да јој ce дозволи, 
да паводно за нодсејаваље жиром загради изве- 
сиу новршину.

У циЈБу боље заш тите од сатирања дошао 
je и предлог Начелства београдског (1874) ”да 
ce Лвала ош анчи”, али овај предлог лије прих- 
ваћен јер би ce тиме ”само учинио трошак a 
шаиац би ce опет за кратко нреме засуо”. Ми- 
нистарство je тада прсддожило да ce ограда 
око Лвалс боље утврди a сеоским кметовнма 
нареди да стоку затечену y бесправној иаши 
хватају и даЈБе властима иредају ма поступак. 
Општинама je иаређеио да сходно чламу 25

Шумскс уредбе поставе својс шумарс који he 
иомагати државним ш умарима (Алекси Јова- 
повићу ) .12

После три године (1876) долази до укидаЈБа 
буџстскс ставке за плаћаи.с с^сских шумара и 
тај једими државни шумар јс отиуш тен. 
Опш тине око Авале и ne само one обавештава- 
ју Пачелство и М ииистарство како ce шумс 
униш тавају, н да би ce ограда око Авале 
сачувала предложише да ce поставе два чувара, 
Сава М итрић и Ж иваи Кромпић који he шумс 
и авалску ограду чувати и одржавати од дал»сг 
разваЈђи eaiba.

Крајсм 1877. годипе постављен je за срсз 
врачарски срески шумар М илутии М. Јовано- 
вић a за срсз космајски М илаи Ilciimh, обојица 
свршепи шумари Земл»сдслско-шумарксе шко- 
ле y Пожаревцу. Међутим, М. Јоваиовић само 
после три месеца (13.09. до 20.12.1877.) напуш та 
опу дужност, иаводећи за го велики притисак 
па шумс, слабу noMoh опш тина, миску нлату и 
друго. 'Гако чувап»с шума опст би ирепуштспо 
иа опш тиис и ссоске кметовс. Craibc шума сс 
иогоршавало па je Пачслство округа бсоград- 
ског о томс обавештавало и траж ило помоћ од 
М ииисгарства фимансија (којс he ce још до
1883. год. старати о шумама) y виду обсзбсђс1ва 
сталних срсдстава за среске шумаре. Као ра- 
злог за прекомсрпс сече и панаде на свс шуме 
наводило je да су за ово разлози и ”што шуме 
нису опредсл>снс ио својини, ограничене, и 
због врло слабог иадзора над и>има...”

Годинс 1881. буиетом Србијс обсзбсђспа су 
и средс гва за свих 15 округа y Србији за срсскс 
шумаре y излосу од 30.022 дииара, тс јс иостав- 
jbcno укупно 27 среских шумара. За округ бсо- 
градски за нст срсских шумара прсдвнђеио je
5.600 динара. За среског шумара срсза врачар- 
ског постављеи jc liajnpc Baca Рајковић, a ibera 
убрзо (9.08.1882.) замеи.ује Ђорђе Алимпић, 
шумар среза иосавског. П лата му je била 720 
динара, a имао je и додатак од 144 динара го- 
дишље. За ссдипггс му je одређен Бели Поток. 
Из истих разлога, као и помснути М. Јовано- 
вић дужпост срсског шумара »апустио je још 
исте годипе и Д. Алиммић a замеиио га je Jla- 
зар Верговић.1'

Почстком 1883. годнне старање о шумама 
прсузима новообразовапо М имистарство на- 
родис привреде преко свог оделсЈва за шумар- 
сгво, мо убрзо je ”гашеп,см” буиетских средста- 
ва уследило отпуш таљс срсских шумара, a 
Пачелству округа београдског на љегов из- 
всштај ”шта сада да ради са Авалом којој прсти
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горосеча, jcp je без чувара” je нарелило, да
И ачество среза грочаиског строго иази да ce
’’Авалска шума пе сатнре”. Али, убрзо hc ce
наћи нска срсдства на he за шумара срсза
врачарског бити постанљен Риста Бојаиовић
(дотле председник олш тине Пиносава, који je
дошао из Ивањице, a y Београду je завршио
чстири разрсда гнмпазијс). Here годипс y јс-
сен, мосле заврш еиог првог шумарског курса y
Тоичидсру одређеи je ои за државиог шумара
среза врачарског и па овој дужмости he осим за
два краћа прекида провссти вишс од двадссет 

16година.
У овом периоду бмла јс велика потражн>а 

носебио за храстовипом y цил>у производм>е 
ж слезничких прагова и дужица за бурад, мрс- 
теж но за извоз y страпс земл»е. Па ширем про- 
стору Авалс вшнс прсдузимача добило je кои- 
цесију за храстовину за пројекговану жслсз- 
ничку нругу Београд-Ниш, и за отварањс руд- 
иика живе и др, паА вали и око м,е.17 Ириликом 
обезбеђем>а потрсбно.м дрвном сировином до- 
лазило je од страие колцесиоиара и до псодо- 
брсмих сечс и појаве пустошсља одиосно ”са- 
rupaiba”, са.мовласног заузимањ а општснарод- 
иих и оппп инских шума одстранс поједииаца 
па и од странс опш тинских кмстова, као ма 
примср бслопоточкс и punaibCKc опоштиие. 
М инистарство и Начество округа бсоградског 
слали  су своје комисије, a и штампа (као Борба 
1882. и др) бслсжсИи ове нојаве траж ила je да 
ce о шумама поведс више рачуна, да ce кривии 
кажн,авају и постав.нају шумари. 8

Порсд нрекомерпе и педозвољсне ссчаАва- 
ла и суссдне шуме биле су изложене и испаши 
стокс, па je државном шу.мару Р. НојанопиНу 
било мсмогућс да заш тити мовршиис шума ко- 
јс су ставл.сие под забраму паше и другог ко- 
pniiihciba y nnjby љиховог природног и 
венггачког o6 naBjbaiba. По захгеву огшпима 
излазиле су ко.мисије из Београда да изиађу да 
ли  постоје иоле нске могућности исиаше сто- 
ке. Након овога одређени су простори за 
испаш у ситне и круиие стокс, али не и за козс. 
Било je забраљело и свако ложење ватре, a 
опш тине су ce обавезмвале да надокнађују и 
иајмање евентуалне шгете које би биле ианете 
Авалској ш уми .19

Поред М инистарства унутраиш>их дела ко- 
јс ce сталмо интересовало код М инистарства 
народис приврслс о нрипреми и садржају мро- 
и и сао  заш тити н чувању шума (нројсктопаног 
закона о шумама) као и да ли  je и ”шта прсду- 
зимаио, или ако није, шта мисли предузти, од-

MOCIIO засађиваља огољених висова и заш тите 
iiocTojchnx шума y водоилавпим равницама...”, 
и М инисгарство грађснина, одпоспо Ж елез- 
ничка дирскција и н>еиа инсискција су захге- 
вали да ce огољено земљиштс y пружмом иоја- 
су заш тити од обурвавам>а, да ce y то.м uojacy 
обусгапи испаша стокс, свака сеча и друг‘и 
облицн непрапилиог Kopnmheiba овог зем- 
љишта. Ж елезмичка ипспскпија je чак 
траж ила да ce подигис жива ограда па кри- 
тичинм деловима дуж нове ж слезничкс пруге 
чак ло СталаИа. У том циљу на захтев поменуте 
имспекције пео терен ол Београда до Сталаћа 
прсгледала je мешовита комисија cTpy4 ibaKa 
грађспинаца М ииистарства грађсвипа и шума- 
ра М ипистарства народне приврсде .20

По Закону о мепосредном порезу ошитиме 
су биле дужис да iijiahajy порез па својс шуме 
a one су покушалс да тај порсз раснорсђују и 
ианлаћују ол својих грађана, који иа тим  шум- 
ским површинама иапасају сгоку. Међутим, 
како опи иису измиривали тс иамстнутс обаве- 
зе, отнгиме су nacroja.ie да продајом шума и 
утрина измирују залужсн>а код Порескс управе. 
To je иначс било про гивпо пос гојећим прониси- 
ма. Па иолручју среза врачарског забслсжсн je 
случај да јс белопоточка оппггипа нсмајући ;ipy-
I их извора за ’’наплату разних дугова” ф аж ила 
одобренл: за продају 2(Х) старих стабала из ссоскс 
шуме. Ссло Кпсжсвац y жарковачкој општини 
гражило јс одобреп^ запродају 1.000 ;чрвс га како 
бм исплатило ду| yjyhe износс порсза и ;ipyrnx 
обавсза према Управи фомдова."1

Мипистарство иародпе припрсдс прско 
свог o jic jb e ib a  за шумарсгво и прло агилпог 
начелимка шумара Јеврема Поваковића ласто- 
јало je  од 1883. и успевало да ради на уна- 
иређиваљу шума y Србији. Као најближа, Ава- 
ла je била предмет носебног иитсресоваи>а. Bch 
од 1887. годиие на Двали ce обавл.ају радови на 
нези и подмдађивању шума. Вршс ce 4n iiihc>ba  и 
n p o p e h M B a i b a  y младим издамачким шумама, 
просецају ce стазе и иугеви нсомходни за уму- 
ip a i iü b n  саобраћај. У Србији ce подижу расадии- 
пи и производе салнипе чстииара од ссмсна на- 
6 aB.bCMor са стране и бафема иабављеног y зсм- 
jbH. HacTOjaibCM Ј. Новаковића м ibcrOBOi следбс- 
иика Косге Б. 'frophcBnha y годи1пн>см буиету за
1887. обсзбеђемо je  60.000 дииара за разнс врсте 
радова на унапређивању шума y Србији. Од те 
суме зкатна сума ce улаже ма Авали .22

Контииуитет н већи обим замиш љених ра- 
дова иа упапрсђиван.у шумарсгва y зсмл.и ма 
и иа Авали, иоред оиштих reiuKoha омстали су

6 8



О ПОЧЕЦИМЛ У РЕЋН амиА  ДРЖАВНП ШУМН л н л л л

и недостатак струмиих шумарских кадропа. У 
шумарском одељсљу М инистарства бида су 
два шумарска стручм»ака високс спрсме од ко- 
јих јс само једаи могао да ради по систематизо- 
ваиом радном месту, a на терсну y земљи јс 
бидо дссст државпих шумара од укупмо дваде- 
сст који су успсшмо заврш или први шумарски 
тромессчни курс y Топчидсру 1883. На Лвади 
јс држапни шумар Риста Бојановић уз тск мо- 
времену помоћ опш тинских шумара но- 
кушавао да ce супротстави стадној опасности 
од неконтролисапих ссча, исмашс стоке, заузи- 
маи>а опш тедруш твспих шума, самовласних 
подела ссоских утрина, да радииии стругари 
рудника жипс Штајнсра не ’’сагиру младу гору 
за потребс рудпика жипе”, да иомажс опшги- 
нама (py iuaibC K oj и др) y ставл>ам>у под зашти- 
ту за природио и вештачко ношумљаваље де- 
лопа својих обеш умљсних површина и утрима.

Тек повремсно he државни шумар Р. Боја- 
мопић моћи да руководи почетпим радовима 
на чишћењу y младим издамачким деловима 
Лвалс од остатака ранијих псуредпих ссча, y 
трасиран»у стаза и будућих путева по Авали 
прсма уиутствима шумарских стручљака Ми- 
нистарства.23

За Лвалу, одпоспо за шумарство Србије 
створићс ce  6 ојнм  услови за рад и унапређива- 
ibc д о н о ш е ^ м  приог Закома о шумама 
(30.03.1891). Мимистар иародкс припрсде преко 
свог одељсн»а за шумарство je врховна власт y 
погледу оргаиизације, газдоваља и уна- 
пређивам>а шума који he своја права и обавезе 
извршавати иреко двадесет установљеиих 
шумских округа, окружних шумара, подшума- 
ра и чувара шума. Истс године, већ од 1. окто- 
бра за окружмог шумара на Лвали ностављен 
je Јосиф Хитл, Чсх по народиости, шумар ви- 
соке стручне спремс који he ce ма овој дужно- 
сти задржати до 1895. Седиште његовс Управе 
било je y Тоичидеру, али како je ou и рамије 
радио y Србнји претежно као приватпи 
инжељер y рудминима и на геодетском преме- 
ру, то je и сада на овој дужмости иајвише ко- 
ришћем као геодетскн стручм»ак y комисијама 
за ограничаван>с шума y нодуиавском округу 
y срсзу голубачком, и на премеру и снимаљу 
земљишта одрсНсног за новоустановљену Ви- 
нодељску школу y Нсготииу. Па Авалу je до- 
лазио повремемо и давао према дирсктивама 
из одсљсња за шумарство М инистарства упут- 
ства шумару Р. Бојаиовићу како да снроводи 
чишћсље и прорсђивање шума, и просецам»е 
стаза и путева ио Авали. После Ј. Хитла нарсд-

ни окруж пи шумари 6 nhe М илан Д. 06pa;iOBnh 
(1896-97), н аФ раи лФ огл  (касиије Милош Јоси- 
фовић 1897), Павле Штегер (1898-90), Јован Бу- 
ковала (19(Х)-1902) и други. Седиштс окруж ног 
шумара после 1894. биће Београд, a осмивањсм 
Окружне шумске управс (1899) за све шуме y 
административном окру 1Т  подунавском на 
Авали. IIo, о томс касније .-4

Лвала je била мредмсг иосебне паж 1Бе и 
интересовам>а начелника Јеврема Поваковића, 
a и љеговог алтсрнативца Косте Б. Ђорђевића, 
кад je Ј. Новаковић од 1883. до 1903. колико јс 
био на чслу ш умарског одел>си>а y два маха 
(1885-89 и 1899/1902) седам годииа морао да иро- 
ведс y пензији због иолитичкс активности. 
Али и за то времс његове идеје и нланове je 
смроводио и своје уносио упорпи и студиозии 
Коста Ђорђевић. Ј. Новаковић je издејствовао 
код министра, a овај код владе да ce одобравају 
мовчама срсдсгва и Авала ”тако урсди, да 
служи као угледно шумско добро за рациомал- 
по газдовање за цслу зем:ву”, управо оиако ка- 
ко je on то проучио и саглсдао на својим сту- 
дијама ла шумарским академијама и прак- 
тичним радовима y Пемачкој, Швајцарској и 
Француској.25

У даљим излгаљ им а о радовима на 
ypehMBaiby Авале посебно ћемо приказати из- 
градњу путева и стаза, иодизање шумарске 
кућс и других зграда, шумски расадник, произ- 
Bo;uby шумских и украсиих садмица за пошум- 
jb a e a ib e  и и з г p a д lb y  парка Авале, користсћи ce  
мретежио белешка.ма y  деловодиим протоко- 
лима Одељен>а за шумарство М инистарства 
народне лривреде (даље: Ш О Ml III), којс нам 
je ставило на раснолагањ е предусрст.^иво 
особље Архива Србијс.

И ЗГ РА ДЊ А  ПУТЕВА И СТАЗА

За T p a c u p a ib c  путева и стаза иа Авали ШО 
MHII je примило y служ бу Јована Камочаја, 
шумарског иижсЈвера и стручн>ака за геодет- 
ске и грађевинске радовс. Ј. Камочај je прили- 
ком доласка y Србију (1881) докумсптовао увс- 
рењима да je радио на сличним  послови.ма y 
вишс ж упанија Горњс Тисе. Овај, тада тридс- 
сетогодишм>ак, зналац и нознавалаи седам 
страних језика мровсо je као уговорми 
имжењер више од седам година y нишком, ва- 
jbCBCKOM, ужичком и чачанском округу и y Ми- 
нистарству r p a h e e n n a  y Бсограду. После тога, 
до 1894. радио je y рссору М инистарства фи- 
иапсија на катастарским радовима y срезу ја-
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дарском (Лозпица) и y бнору нстог М ипистар- 
ства као шсф сскцијс. У M c h y n p c M c n y  јс прим- 
Jbcii y срмско државл>амство м учествовао y 
српско-бу гарском рату (1885) y чину и рамгу 
инж сњ срског капстана.

У М ипистарству иародпе мриирсде радно 
je краће врсме y по.воиривредиом олел>см>у, a 
затим  je (1896) примл.ен y IIIO MI 111 да обави 
нретходне послове за уређивање Авалс, геодст- 
ске и грађсвимске радовс. По дирекгивама 
начслника IIIO МПО Јеврема Поваковића, Ј. 
Камочај јс од јула до дсцсмбра 1986. обавио гео- 
детски премср Авале и израдио мланопс 
површ ина, мројсктс иута и стаза. Сиол>на гра- 
ница Авале je видмо обележена м шакцем 
омеђепа од опш типских н приватних поседа. 
Па једном месту je нађсна забслсшка да je 
дуж ина viche H3Mchy Пииосаве м Белог Потока 
изпосила 2.350 m. Д уж ипа пута кроз Авалу 
почевши од јавмог пута Београд-Крагујевац 
изнсла je 3,4 к т .26

За прсдстојећс радове на изради доњег 
строја пута мроиустс м мостове мо пројектима 
Ј. Ка.мочаја, одржапа je 1. маја 1897. јавма линн- 
тација на којој je као најповољпији иопуђач 
ове радове нреузео Стсван Илић, предузимач 
из Бсограда. Он je прузстс радове обавио до 
лспсмбра исте годиис, a падзории ипжсњср му 
je био Ј. Камочај, који je тада (из нсобјанш.н- 
вих разлога) отнуш тен. Даљи надзор иад овим 
радовима обавл.ади су М илап Обрадовић и 
ФраЈБа Фогл (каснијс Милош Јосифовмћ) 
окруж ии шумари па А вали .27

Послс обављсних ових радова одржана je
29. децембра 1897. лицитација за масипаље и 
каллрмисам.е гтута. Н ајповољнији поиуђачбмо 
je Коста Дамјановпћ, предузимач из Јагодипе. 
Међугим, када je позван на потиис уговора и мо- 
jiaraibc акоитације, кауцијс од 600 динара, ou ее 
нијс иојавио, na je ра.10ве мреузео наредни но- 
нуђач Никола Илић, прелузимач из Беофада.

Предузимач II. ИлиН je одмах приступио ор- 
ганизацији рада, подигао бараку, мримио иофе- 
бан бројрадмика, иреузео неколико сгалпих ра̂ ч- 
ника Окружме шумске уираве и отиочео je с ра- 
довима 26.02.1898. О томе je обавестио IIIO Ml 111 
a омо je ca своје cipaiie да би имало сталан увид 
y обим и врсгу нламираимх и извршсиих радова 
обавезало окружног шумара па иодиошсн>с десе- 
тодпевиих извештаја.

За сталам надзор над изра;10м нута н дру- 
гих ф ађевм нских радова наА вали  IIIO Ml III je 
према расписаном коикурсу примило одмосмо 
преузело y иролеће 1989. инж. М нту Станко-

BHha, дотле окружног имжсп»сра y П ироту и 
инж. Светозара ЈоваиовиИа, окруж ног 
иижеи>ера из Ваљева. Ипж. М. Станковић je 
остао само три месеца када га je М пмнстарство 
грађевине ’’ловукло” и одредило за окруж пог 
иижен.ера y KpyuieBuy. За то премс порсд по- 
слова надзорпог оргаиа lia изради иута ммж. М. 
Станковић je израдио пројекат за шумарску 
кућу y подножју Авале. Ппж. С. Јовамовић je 
радио па Авали тск новрсмспо, ипачс му je 
главми посао био рад y комисији за огра- 
ничава11>е државпих шума y срезу Лесковачком 
и но надогу Мимистарства гра^свмпа на пројек- 
товању и извођеп.у радова y Миопици и 11а- 
pahniiy. По налогу Министарсгва ф ађевипа на- 
пустио je рад па Авали, о^цiociio y ресору Миии- 
сгарства народпе привреде марта 1899, K;uia je 
прсмсштап за окружпог ипжсм>сра y Вранл .29

Свим фађевипским р;1ДОвима па А вали (из- 
градње шумарске куће, пута и другнх објеката) 
руководно je од 11. марта до 6 . октобра 1902. 
ипж. Владислав Павловић, који je no завршет- 
ку студија y Карлсруеу радио y M iniHciapci ву 
грађевина. Поред овмх радова на Авали, инж.
В. Павловић je no посебпим иалозима 1110 
MIIII пројектовао, оргапизовао и нзводио ра- 
дове па нуту KpajhCBO-Добра Вода-Пово Ссло, 
затим Врање-Соборш I ица, на регулацији Ле- 
непице, сии.мању Рогога итд .311

Приликом примопредајс дуж ности инж. 
Сганковић je предочио следећем падзорпом 
имжен,сру В. Павловићу да предузимач II. 
Илић ’’лабаво обавЈБа преузе гм ijocao” и да зао- 
стаје са роковима. У ово ce затим уверила ко- 
мисија IIIO MI III и М инис гарс гва грађевина (Ј. 
Поваковић и Ст. Hahemih), која je предузимачу 
скренула пажњу па уговорпе обавезе о квалите- 
ту и роковима за нзвр1нем>е pa.ioea. I la iberoB зах- 
гев нродужила му je рок за извршенл радова за 
пстиаестдана н предложилада му сс цена радова 
новисн за динар по ’’курснтном” метру .31

Камен за калдрму предузимач II. li jinh je 
no одобрсп.у IIIO MIIII кормстио из зидина 
Града -  ’’Порчипог града”. Пе знајући за ово 
одобрен>е шумар среза врачарског Јапићијс 
МилиИ иријавио je II. И лића среској власти, 
као uito je уосталом, пријавл.ивао за овај не- 
дозвољски ра,ч и околие сел.аке. В ластје  пове- 
ла поступак нротив II. И лића и тск па оба- 
всштавање IIIO MIIII да je оно одобрило ко- 
ришћење ка.мена са Градских зидина поведсни 
поступак je обуставл»ен. IILbany и шл.упак y 
количипи од 90 m но цени од 4 дии/m испо- 
ручивао je извссни Мартин Ten ;io6aBjbajyhn 
га из рудннка н тониоиице y Рипњу. '
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Каллрмисањс и nacnnaibc пута je обавд.с- 
но и о то.ме су (26.07.1898.) обавсстили ШО Ml 111 
предузимач II. Илић и инж. В. Павловмћ, a 
одрсђсна комисија y саставу: Ј. Поваковић, Ст. 
Чађевић и Гргур Миленковић инжодери и 
начелници y IIIO MIIII односио, Мииистарству 
фађевина и падзорни инжеп>ер В. Павловић, за- 
писнички je утврдила да су радови извршеии y 
склалу са уговоро.м, и 11.08.1898. Министарству 
предложида исплату предузимачу Пиколи 
Илићу нсисплаћени уговорспи износ.33

Преостало вал>ањс калдрме обавл>ено јс 
вал>ком Дирскције желсзпице. За равзожсње 
камспа, шљунка и воде пајмљсно јс три пара 
полова (ио цени ол 5 динара лнсппо мо пару). 
Тако су и ови радови завршсми 30.08.1898. a 
предузимачу II. И лићу исплаћено јс за насипа- 
п>е, калдрмисањс и старањс око ва.ваља, сход- 
ио уговору, 10.482,34 дииара. Радницима за кал- 
дрмисаље, вал>ан>е и другс радовс исплаћсио jc 
2.080 димара. застираи.с каллрме неском обав- 
љепо je y нопсмбру исте 1898. што јс извео 
нодшумар Риста Бојамовић no догонору са 
околмим сељацима.

Падзорпи инжењср Владислав Павловић 
водио je свој дневпик радова и дсловодни мро- 
токол, a за последп»и мсссц дапа, као и 
окружии шумар са своје стране, подмосио ие- 
годмевне извсштаје IIIO MIIII.

Ф. Каниц, писац, хропичар и млустратор 
својих дсла y књ изи ’’Србија, зе.мља и стапов- 
ништво”, забслсжио je, да од села Белог По го- 
ка и подпожја Авале ноди макадамски пут y 
благим серпснтинама y дуж ини од 3,3 km до 
врха Лвалс. П ут јс иа терет Миннстарстпа 
тргопиис (трсбало јс М ипистарства пародие 
прмвреде) изградио ипжен>ср Павловић 1898. 
Истовремепо су урађеме и дпс нешто стрмије 
пешачкс стазс којим сс норсд засађсних чсти- 
пара без велике муке стижс на врх брда са пре- 
краспим виднцима на све стране .35

Траса Лвалског пуга провучема je и кроз 
прорсђеније делове шумс, деградиране ливаде 
и сродирано земљиште. Изгледа да ми пропу- 
сги ни одводни капали нису били одговара- 
јућих димензија, a можда ни naj6 ojbe изведе- 
ии. После нскодико годииа постала je нужда 
да ce пут на изпссним деопицама и одводни 
канали noiipaejbajy. Ово сс очитавало на- 
рочито после 1900. због веНег саобраћаја ради 
пошумл,авања, паркирамк!, rpahciba бараке, и 
нослс учесталих киша.

Због ових недаћа морало ce пристумити 
чишћсљу иропуста и одводпих канала a па изве- 
сним деоницама морао ce насипати површимски

слој коловоза. О ддобијсног крсдита 1902. го- 
дине y измосу од 3.510 динара за свс радове на 
Авали, мајвећи нзмос je утрошем за самирањс 
поменутих поправки. После вслике кише y 
пролсће 1903. п у т је  y join већој мсри onn cheu, 
нарочито површииски слој коловоза. За ове 
оправке допремјвепо je 33 m шљаке и шљунка 
из рипањскс топионицс иа дуж ин и ”од улазне 
тачкс, ма више од шумарске куће и од извора 
хладне воде и до Града. О овим радовима су ce 
старали окруж ни шумари Виљсм Ригер и н.с- 
гов сарадник модшумар (ио звам.у, ииаче 
шумар високс спреме) Душаи IIajnh.

У времс слабијег саобраћаја па путу сс по- 
јављ ивао коров и шибље од нанстог семспа са 
суседних стабала, па су поред сталних радника 
узимаии и најамни радници. За ове радове 
1903. годипе за десет дана рада исплаћено јс 
укупио 805,17 дипара. (пеш ачке мадницс су 
плаћеме 1,40 -  1,70, a запрсжнс 4 динара).

У 1905. и 1906. бнле су мање оправкс за којс 
je утрошсно 48 дипара, a за всћу оправку 1908. 
y ipouiciio je чак 1.200 дип. Ралило ce о застира- 
м>у површииског слоја коловоза скоро на целој 
дужипи од 3,0 km од шумарскс кућс до самог 
врха Авале. Само за 1.000 кола ш љ унка ллаћено 
je скоро 1.000 дииара .36

Рекопструкција и вслика оправка овог пу- 
та y дуж иии од 10 km са десет всћих објеката 
обављена je 1925. Радови су извсдени y режији 
М инистарства шума и рудника a надзорни 
инжен.ср je био шумарски стручм»ак Светозар 
Штоли. Приликом извођспм! ових радова 
1926. Авалу су посетили апсолвснти загрс- 
бачког Шумарског ф акултста са четири своја 
професора. Mehy апсолвснтима je био и бу- 
дући шумарски инжен>ср Н икола Михаличек, 
који he одмах после дипломираи.а доћи наАва- 
лу и на овим и другим радовима провести 
шсст и no годима. Узгрсд буди речено, ом јс о 
овој посети Авали, Београду, Србији, Босни и 
Далмацији забелсжио y загрсбачком Шумар- 
ском листу 1926. годинс .38

ИЗГРАДЊ А Ш УМАРСКЕ К У Ћ Е  И 
ДРУГИ Х ЗГРАДА НА АВАЛИ

М ипистарство народие привреде иастав- 
л»ајући своју замисао иа ypehciby Авале поста- 
рало сс и 1895. за ф аж и ло  да му ce из државног 
буџета за грађсвипске радовс о којима ce ста- 
рало М икистарство грађевипа одобри 50.000 
динара за подизап.е шу.марских кућа y шумама 
Србије. Из ових и других срсдсгава подигпуте
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су по лве шумарскс кућс па Гочу и на Тари за 
чуварс шума (1897-99) и шумарска кућа на Лва-
ли.

После обавештеи>а ла сс овим средствмма 
може почети ШО МПГ1 јс ноднсло предлог ми- 
иистру са прслрачупом за нодизање шумарскс 
кућс ма Лвали, a затим јс олржана јавма лими- 
тација 7.04.1898. У ирсмену од 1. ло 4. јупа 1898. 
иодиели су својс понуде за градњу кућс сле- 
лећи грађевинари, прслузимачи: Јанаћко Ко- 
стиИ, из Београла на износ од 11.428 дипара, 
Станко Стошић иа изпос од 12.300 д и и а р а  и 
Гавра Сскулић на изпос ол 12.900 дин. Као пај- 
новољнија, a y складу са осталим обавсзама за 
градњу шумарскс K yhe  прихваћспа јс номуда 
Јанаћка Костића .40

Мадзорни иижењер Владислав Поповић 
обелсжио јс место » габари г за будућу згралу, 
ослободио приступии пут за довоз материјала 
и осталс мамипулативнс иотрсбе и већ
21.06.1898. започста јс градња. Послс неколико 
дана ирсдузимачу КостиИу je lia нмс аконтаци- 
јс за мабавку матсријала и лругс погрсбс 
нсплаћсн изиос од 4.500 дин. са обавсзом да 
убрза ток радова.

О току радова који су добро одмицали иал- 
зории инжсњер В. ПавловиН јс прсма наређен>у 
IIIO МПП рсдовно подпосио петоднсвпс нз- 
псштаје. Ипачс, В. Павловић je  волио свој дсло- 
водни протокол и грађевинску књигу. Дана
26.08.1898. прсдузимачу Ј. Костићу исплаНсна 
јс и лруга акоптааија y износу од 4.500 дииара. 
Убрзо затим радови су били  заврш ени иа јс
9.09.1898. прсдузимач поднсо захтсв да IUO 
МНП одрсди и упути комисију за прсглед и 
пријем изведсних радова. Комисија y истом са- 
ставу као и за прсглед пута, установила je да 
нису сви радови обавл>ени y складу са yi ово- 
рсним обавсзама и предрачуиом, па je прс- 
дложила имвеститору да сс нрелузнмачу ne 
исплати остатак уговорног износа и положена 
кауцнја док ne отклонм изнете му нелостатке.41

По макиадиој примсдби пачелника ШО 
MIIO Јеврсма 11оваковића, ипж. В. 11авловић je 
сачинио други пројекат и прелрачун за зграду 
пуж кика y близиии шумарске куће .42

У мс1)увремс11у, док je прсдузимач откла- 
ibao уочене недостатке обавл>ено je ypehehbe 
терепа око зграде. Ш карпиран je тсрсн са три 
стране док je са четврте, источне стране, која je 
била y мнвоу приступног прилаза згради само 
обавл>сно планиран>е и калдрмисање које je 
обавио калдрмиија Јохаи Шпицер употре- 
бивш и 20 m3 камена лоиетог из Града.4

Предузимач Ј. Костић je постуиио no при- 
медбама комисије и 15.03.1899. затражио нак- 
малии преглед. Сада je комисија устаповила да 
je предузимач ноступио по иримсдбама ”да сс 
зграда добро олржала, рал и матсријал je соли- 
дап” те ce прелузимачу може исплатити зао- 
стали износ ло уговорених 11.428 дииара и вра- 
тити  моложеиа кауција .44

У кратким бслешкама о градњи шу.марске 
куће иисмо маишли на податак о употребЈБс- 
иом материјалу за градњу и покрипање, али 
свакако ла je xopniiiheii нриручпи материјал 
камен, цш ла, дрво a за иокрииање прем или 
шинлра, a можда и ласка нресвучена асфал- 
тиим папиром, као што ћсмо го виде ги код ба- 
раке на Граду.

Из примопрсдајпих записмика (1903. и 
1905) окружних шумара видели смода je зграда 
била са високим c o k jio m , a  имала je отвореиу 
лрвсну иокривену веранду, затим npe;ico6 jbc, 
три собе, кухиљу, отворсл вестибил и две ко- 
море ћилсра. Предсобље и собе су билс пагоса- 
не чамовим даскама a кухин>а, веранда и осталс 
иросторије патосом ол цигле. Све просторнје 
су ималс по лва лупла прозора. У записнику из
1903. по.мињс ce још јсдиа соба, кухи!»>а, комора 
и ћилер y сасгаву зграде што je касиије до- 
грађсно.

У ограђсном двориш ту палазили су ce 
иужник, две шуис, амбар, кош, штала са носеб- 
ном собом за кочијаша. 5

Испод прха Лвале налазила сс барака са 
три одел>еља, троја врата и шест једиокрилпих 
прозора. Два оде;кС1ва су имала лрвепи патос 
док je патос на всранди и кухињи биоод нигле. 
Барака je била на високом камсном соклу, ол 
cipyraiie  грађе, обојена ’’масиом бојом”, покри- 
вена дрвеиим ројмицама, дрвеиим окрајцима и 
мрссвучена асфа.п ним папиром. Бараку je по- 
дигао 1901-1902. приликом радова на пошум.ћа- 
вању ово1 дела Авале окруж пи шумар Јован 
Буковала из срсдстава за поп1умл>аваљс и 
ypehen>e Апале, a лрошкови рала и магеријала 
изпели су око 1.200 дин. О самим радоиима ce 
старао шумар Стева УтјешановнН.

У јупу  1902. годинс одржамс су двс неусне- 
ле лицитације за издавање бараке y закуп. 
Искличиа цена je била 520 дипара. Решсљсм 
министра барака јс издата y закуп на три годи- 
не (1.07.1902-1.07.1905) Тодору Винчићу, мсха- 
ниији из Београла, са висипом годиш њ ег заку- 
па од 600 лин. Послс истска овог уговора бара- 
ка je издавана y закуп са месечном закупмином 
од 10 -  20 динара .46
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To je уједно била и прва лламинска кућа на 
Лвали. Овај скроман павиљон како су га назва- 
ли  планинари Бсограда, добро им je дошао за 
склањање од кише и другог мевремсна. По па- 
воду прсдседиика Орпског лланинског 
друштва и проф. Алсксс СтојичиИа, иланииа- 
ри су узели чупара који сс старао о згради a за 
потрсбс планимара и других иамсрника урс- 
дио je мали бифе. Чланови Српског планинар- 
ског лруштва успсли су, како они иаводе, да 
заинтсресују окружног шумара за овај павил>оп 
који јс каснијс преуређен y планинском стилу и 
постао стециигге бс01радскмх планинара.47

Истовремено са оснивам.см и радовима на 
уређивању шумског расалника, што ћемо ка- 
сније видети, подигиута je из средс гава за ове 
радове барака за сталме и пајмл>ене раднике, са 
одељењем за алат и манипулисање семемом и 
садиицама. Али, како сталних и најмљених 
радиика није увек било довол.ио за све радове 
y расаднику и за уређивањс простора око 
шумарскс зградс, који ce касније лазивао парк, 
траж сни су и од срсске власти среза врачар- 
ског добијепи лакш и осуђсници ”слободи>а- 
ци”. Поред осуђеника среска власт je обавезно 
унућивала и чуваре за осуђенике, те je и за овс 
погрсбе 1900. подигнута барака. Трошкови из- 
градње овс баракс изнели су 1.000 димара.

У току 1907. и 1908. на предлог комисије 
1110 MI1II преглед радова па уређсњу и иарки- 
рању на Лвали, с обзиром да je иостојећа 
шумарска кућа ’’тескобна за стан старешиис, 
окружног шумара и подшумара” подигнута je 
y непосредној бли зини  те зграде с деснс странс 
Авалског пута нова зграла са три собе, кухи- 
ibOM и иомоћним иросторијама, уз зрошкове од
8.000 дин. 'Гада je поднгнута и нова штала са 
собом за кочијаша, y прсдмости од 2.500 дииара. 
За успешније чуваље од бесправне еече шуме 
Карагача подигнута je за чувара чуварског 
реона зграда од собе и кухин.е y близини кра- 
гујевачког пута ма средокраћи села Зуце и 
Рипња.49

У јесен 1906. обавл>епа je већа оправка 
шумарскс куће a y иарку ”на узвиш ици” моди- 
гиут je ’’киоск” од остатка добијеног кредита 
за оправку куће. Киоск je био солидан објскат 
за одмор иосетилама и пролазника. Обојеи je 
био зеленом бојом .50

Крајем 1909. извршена je велика оправка 
сгражаре за кажњсникс, ралнике код расадии- 
ка и изграђема je нова зграда за исту намену 
мри врху Лвале. Њ у су y то врме врло често

користили жандарми који су y патроли са 
чуварима ш титили шуме од често маоружаних 
"професиоиалних” шумокрадица. За ову згра- 
ду утрошено je 470 димара .51

И ЗГРАДЊ А КЈ1АДЕНЦА НА АВАЛИ

Посгојећи слаби извор y подпож ју Авале 
није могао водом да нодмирује ни  кућевпе по- 
требе a камоли заливаи»е садница y расаднику 
и остале потребе. И арочито je било гешкоИа y 
летњ ем сушком периоду када je за садницс би- 
ло воде тек сваког четвртог дана. О круж ии 
шумар Фран»а Фогл затражио je 1900. да му 1110 
МНО обезбеди сврдла са прибором за 6 yineibe 
и испитиван.е слојева земље. IIIO MIII1 je прих- 
ватио овај иредлог и затражио ближ е иодатке
о локалитету за б у iiicii>e као и да му ce достави 
иацрт будућег кладснца који би трсбадо да но- 
си мазив КЛАДЕИАЦ КРАЈБИЦС ДРАГЕ. Дуго 
су трајали припремии радови, затим их je са 
добијеиим прибором за бушсњс наставио 
окруж пи шумар Јован Буковала (1901- и 1902). 
Радовс je окоичао окрруж пи шумар Виљем Ри- 
гер 1903, који je 2.04.1903. вратио позајмЈБСии 
прнбор y Бсоград рударском одел»ењу МНП, на 
троја изнајмЈћсна кола овај кабасти гсрет од 11 
цеви, ручие пу.мпе, решеткс и куглс за иумпу, 
дугачак конопан и др.

Поред уређеиог кладсица направљ ена јс 
пистерна, резервоар за воду, валов за iiaiiajaibe 
стокс и одводни канал дорасадника, свс од ка- 
мена заливсно цсмситом. "

Ни овим кладеицом нису подмирепс свс 
веће потрсбе за водом. О овом he нисати и бсо- 
градска штамна позивајући грађане да својим 
ирилозима помогну да ce ово излетиш те обил- 
иије снабдева водом, јср Шумска управа лсма 
ни потребмих 400 динара за рсповпрањ с чесме, 
кладенца. У том иравцу забслежспо je да je 
исте године Авалу посетио минисгар правде г. 
;ipar. Аранђеловић y друш тву лекара др Косте 
Јовановића. Ou јс увидео нспребу да ce y бли- 
зини Града пронађс вода и нодигпе чесма, тс су 
рсшили ла зајсдно почну са ири купл»а^м  нри- 
лога за no;iM3ajbe једне чссмс. За овај локалитет 
су ce одлучили јер су били обавсшгсни да ce г. 
Ћорђе Вајфсрт, инудстријалац из licoipajia, нри- 
мио да о свом трошку реновира постојећу чесму 
више шумарске куће y близини расадпика. 
Имаче, били су мало скептични како he ироћи ca 
својом акиијом за iipnKyiubaibe прилога од
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CH IT IIC JIA H  II. КЛАДПСАВД.1 ВНЋ

грађана "јср наш свет пијс баш тако из- 
дашан” .53

ОСНПВАЊ Е РАСАДН 11KA, 
ПРОИЗВОДЊ А С А Д Н П Ц А  П 

ПОШ УМ Љ АВАЊ Е

О сниваљс расадпика па Авали нсзује сс за 
имс М илана /V ОбрадониИа Личапипа, Србипа 
из ГоспиНа, липлом ираног иижсм.сра шумар- 
стпа и испитаног професора бечке Бодснкул- 
турс, који сс посдс краћег рада y Бечу и y оие- 
ративи иа тероиу обрсо y Србији 1891. О свом 
доласку н свом првом y тиску о Бсограду и Ава- 
ли  забелсж иће каспијс y кеколико пасгавака y 
бсоградском дпсвпом листу. О Беоф аду, њсго- 
вом ваиредио лсном положају али и о јаким 
владајуИмм југоисточпим  и севсрозапалним 
встрови.ма, о бсоградској прашини која 
отсжава условс жмвл>сња. Уочио je том прили- 
ко.м и голс јуж пс падиме Авале. Bch нарсдпс 
(1892) обратио сс М. ОбрадовиИ преко истог 
листа јавиости са предлозима како да сс свс 
ублаж с ови псповол.пи чипиоци. lia  првом мс- 
сту пошумљавањсм и стварам.ем пријатмих 
излетиш та y околипи Бсограда: Карабурме, 
Топчидсра, Кијева, Авале и др. Од свих њих 
Авала има иајиовол>нијс услове да будс омо 
што вслики свстски градови имају одавпо. 
Али. њој, Авали за то порсд остадог недостајс 
лакш н ирнстун и сталан саобраћај.54

Послс MCI провсдспих голнна y Бсограду, 
Градској опш тини н М ш ш старству народпс 
привредс, М. О брадовићјс провео каоокруж ни 
шу.мар y Трстснику до 3.07.1896. када јс одрсђсп 
за окруж иог шумара округа подуиавског. У 
љсгову иадлсжиост долазнла јс на првом ме- 
с гу Авала a затим и ос галс шумс овог округа. 
Па ово.м радно.м месту oc rahc само до 6.09.1897. 
да би по лруги пут овде дошао 5.09.1903. и остао 
до 10.06.1905. Упозиавш и сс ноприличпо са 
шумама овог окру| a М. Обрадовнћ сс највише 
заузсо за иоправл>аљс с гап>а ма Авали и првих 
утисака којс je Авала на љега оставила.

Од руководнлаца шумарсгва и Министар- 
ства народнс приврсдс јс одмах затражио да му 
ce обсзбсди н nomajbc алат и оруђе за 
чмшћењс, i i p o p c h M B a i i » e  и иоткресивање сгаба- 
ла y i i c y p c h c t i H M  шумским састојипама, као и 
алат и опрема за обраду шумског раса,шнка, и 
шумско ссме за c e  гву y овом расадпику и пепо- 
срсдио на огољени.м дсловима Авале. Иннци- 
рао j e  обпавЈБан.с, T p a c u p a i b c  мута до врха Ава-

ле и и31 радњу noviohiinx пу гева м сгаза по Ава- 
ли. Загражио јс и одрасдијс јслове садмице за 
садњу y нодпожју Ава*1е које he бити будућа 
иарковска површина, док му за опу сврху не 
сгасају садимцс из авалског расадкика. За- 
MHUiJbao je и нрсдлагао подизан.е живс оградс 
око Авале, y прво врсмс дуж јавног нута Бео- 
град -  Крагујевац.

Па западиој сграии подножја Авалс нза- 
брао je мсс го за расадиик н о томе марта 1897. 
издејсгвовао наллсжно решење М инистарсгва 
III.бр. 261 од 5.03.1897. За ове и друге радовс по- 
могао му je државии шумар Риста БојаиовмИ, 
који сс ту налази од ripe исколико година, a м 
убудуће je рачупао ма н.сга с обшром да јс ои 
иоложио шумарски курс 1883. и као бивши 
нредседпик опш тинс Пипосава позпајс докад- 
ие прилике .*’5

Још пре овог Обраловићсг захтев 1110 Ml II I 
je затражило 26.01.1897. да му сс одобри крсдит 
за набавку семспа н алага за шумскм расадпик 
и за радове y шуми. Од 6 eoi ра.чског ссмспара н 
расадпичара Тодора Мраовмћа загражеиа je 
испорука по 6 kg семепа црпог м белог бора, 
јеле, смрче и гледича, 4 kg ссмсиа армша, 3 kg 
маклуре и 2 kg Parkinsonia aulanica. Од Окружмс 
шумскс умравс y Бајипој Башти добијен јс од- 
говор па тражсњс из нрстходис годиис (III.бр. 
9486/896) да he бити  y могућпостм да пошал.е 
маи.у количину семсиа обе врсте бора, с.мрчс и 
оморике, док nchc \iohn мослати ссме муиике 
II01IH0 je добијепо обаве111теп>е да јсдино по- 
стојеће сгабло y Драглици ма Злагибору пије 
уродило семсном. Јела l'aKohc пијс уродила сс- 
меном. Убрзо загим из Бајипс Баштс јс стигло, 
али само 75 ф ам а цриог бора, 25 ipavia белог 60- 
pa, тисе 65 ipa.Ma, 50 |рама смрче и 10 грама јеле.

Од Т. Мраовића je добијепо семс нослато 
27.03.1897. расаднику на Двали: 1 kg Паркмпсо- 
није, 6 kg глсдмча, 6 kg маклуре, 2 kg ариш а м 
но 3 kg јеле, смрчс, п црног и белог 6op;L Уз 
послато се.ме je назиачспо да сс с њим нажл>и- 
во поступи и иослс сетве односпо клијања из- 
вссти о успсху. Из Рогота коме je такође иосла- 
то семс, je добнјсн нзвештај 23.05.1897. да je све 
семе углавном добро пикло, јслово нсшто сла- 
бије a ссме армша иијс уопштс пикло. Са Ава,че 
нема података о успсху сетве.

Од Топчидерскс скомомије добнјсно je 
1987. 150 kg дивљ сг кссгсна којс je поред Авале 
и Рогота иослато и осталим расадницима y 
Србији.

Првобитпа новршина расадмика износила 
je 0,48 ha али je убрзо иа тражеље управпика
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О ПОЧЕЦИМА УРЕЋИВА11Л ДРЖАВНК ШУМП АВАЛА

Ирактичнс шумарске школс попсћама па 0,99 
ha и на том делу су радили ђаци тс школе. До- 
бијено семе зассјао je y пролећс М. Д. Обрадо- 
вић са сарадником Р. Бојановићем. Сетву на- 
редног пролећа (1898) обапио je окружми 
шумар Фрања Фогл, Чех, имаче шумар високе 
сриеме који je y Србију дошао 1896. Примљен 
je y српско држављанство и прапослављс и 
узео име М илош Јосифовић .56

Ф. Фогл je y пролеће 1898. засејао на иовим 
лејама 6,1 kg семема јеле и 2,6 kg смрче и на 
лејама на којима нијс успсла ирош логодиш ил 
сства ариша. ШО ММП je од свог оснивања 
(1883) набаљало углавном семе четинара од 
познатих европских семенских Kyha за посто- 
jehe расаднике y Србији. У Врам.у ce драговољ- 
но (1883) примио умравник болиице др Копша 
и y кругу болпицс (вишс од 2 ha) производио 
шумскс саднице. У Пишу, Пнроту иП рокуил.у 
расаднике су оспивали државии шумари и 
производили садницс. Покушајм да ce чсти- 
нарско семе мабапл.а y земл>и пису y нрпо вре- 
ме успели. осим иомспуте мање количине из 
Бајине Баште са других модручја гдс има чсти- 
нарских шума ce пије могло лобиги семе јер 
ова нроизводн>а нијс била ии техмички опрем- 
љена a ни стручио оснособљена. Прпи испо- 
ручиоци семсна били су фирме: Штајиер и 
Хофман из Беча, Јулиус Штајмср и Вииер- 
нојштата и др. Каспије he ce број добавл>ача 
ссмспа зпатно прош ирити и понуде стизати из 
целе Евроие. Ilpoiiinpnhc ce и рад Бсоградског 
семенара и расадника 'Годора Мраовића a од 
1910. he y Београду нословати Тимотије Влади- 
сављевић, агроиом, са више продавпица ссме- 
на и расадника шумског, украсмог и пол»опри- 
вредног садног материјала y Београду и Зему- 
ну. Ом he 1911. морел осталих понудити и сад- 
нице Панчићсвс оморике 30-40 cm висине по 
c io  динара за сто комада, за коју кажс да му 
странии ”јако ф аж е”, a како јс ова врста ”код 
нас на умору то би je Ml III као стручни држав- 
ни оргап требао заш тити од пропасти”.

Ф. Фогл he y два маха бити на дужиости 
окружиог шумара иа Лвали. У првом бављсњу 
(до 4.11.1898) наставио je срадом y расадмику и 
иосејао 13 kg јеле и 3 kg гледича y јссен 1898. a 
бавио ce и гајењем једногодишљих садница. 
Поред овога Ф. Фогл jc no добијсном задатку 
прсмерио, прииремио исобрасло зсмљиштс на 
врху Лвале и ношумио добијепим садницама 
бора и смрче из Топчидера и од Т. Мраовића. 
Одраслије саднице црног бора (200 ком) по- 
сађене су y б ли зи н и  шумскс Kyhe за будући

парк и за њих je iuiaheiio Топчидерској екомо- 
мији 302,50 динара. Садииис срмчс одТ . Мрао- 
вића nocahenc су иа врху Лвале и за н.их ( 10.000 
ком) и извесну количину семена плаћсио je 
326 динара.

За ове и лругс ш умскокултурне радове на 
Л вали одобрено je те 1898. годипс 3.000 дипара 
из државмог буџс га.

Због педосгатка довол.ме количине водс за 
заливаљс m ro ce иарочито одразило y сушиом 
лсту  1898, осушила ce извссма количина 
смрчевих садница па je на лејама где су биле, 
ис ге јессми посејано семе јслс и гледича To je 
навсло Ф. Фогла да затражм no.Moh око уређива- 
IUI извора и копан>а бупара за добијан>е довојбнс 
количиие воде. Ово he ce остварити тек 1903. Ф. 
Фогл je заиочсо и са градњом зградс y расадпику 
за радиикс, алат, семе и  саднице.57

Шумарски сгручм»ацм IIIO MII1I Јеврем По- 
ваковнћ и Коста Б. Ћорђсвић, имачс добрм иоз- 
маваоци шумарских ирилика y срсдљој и за- 
падпој Пвропи настојали су приликом пабавке 
шумског семена да оно буде из Алпа, Карпата 
и Судста, да донскле одговара нашим планин- 
ским шумским објскгима. Осим сгандардпих 
врста борова, смрчс и јелс одлучивали су ce и 
за набавку ређих врста чстинара и лиш ћара 
рачунајући на н»ихову адаптацију и приликс y 
Србији, a и да послуже да ce ирош ири асорги- 
ман четипарских врста, као и за паркове и озс- 
леи>ава]|>с iiacejba. П окуш али су и са иабавко.м 
чстипарског семсиа из јуж не Фраицуске. 
Успоставл.сиа веза са иослапством Србијс y 
Парнзу довсла je само до тога да je Фраииуска 
примила иа студије шумарства y Високој 
шумарској школи y Напсиу два српска иитом- 
ца (Владсту П оиовића и Миодрага Стамепко- 
Biiha), îiiTO je ииаче био мрви случај да ова Ви- 
сока шумарска акадсмија прими на редовно 
школовање страмс студенте.

Поред две иаведене семепске куће, семе 
шумског лрвећа и украсног шибља набављено 
je од следећих фирми: Расадиик кпеза Лабно- 
вића, Лјхепберг, Едмунд М ауртиер, Будим- 
псшта (исноручилац нретежио семена маклу- 
ре), расадиик Вшггорија, Шсмниц, Б. Секл, Ви- 
нернојиггат, Коилрат Ансл, Дармштат, Аугуст, 
Геркау, Јозеф Јерсвајн, Ипсбрук, А. Гринвалд, 
Винернојштат, Алберт Фараго и Ђ ула Штај- 
нер, Будимпешта. Ови добапљачи испоручива- 
ли су семе шумског лрвсћа, украсног шнбља и 
UBeha, a Фараго и А. Мајер, Геркау, Чешка и 
шумскс садиицс. Овај мокушај са садницама 
мредузет je на изричито настојање тадаиш>сг
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м и п и с ф а  М илорада Драшковића. Kyiijbciio je
15.000 садница прног бора н 3.000 јслс за 
пошумл.авањс огољ еног шумског земљиш та 
на Малом Космају. Салпице су допремљенс 
желсзмицом ло станице Ђ урипии, a олатлс су 
колима ирпсзснс до села Нсмспнкућс. ISopone 
салнице су посађспс па сксмонираио голо зсм- 
jbMurrc М алог Космаја a јсловс y бли зипи  ио- 
тока и расадиика па Тресијама. Садп>а je обав- 
љ ена до 8 . до 10. априла 1906. пол руководством 
подшумара М илоша Ћ ирковића са Авалс. Он 
je y ирвом извеш тају изразио сумњу y жељени 
усисх овог подухвата с обзиром на суво зем- 
ЛјИШТс, TOHJIO и сунчано време и ne баш одго- 
варајуће услове приликом транснорта еадни- 
па. Тада je иајавио да he о иравим рсзултатима 
садње накнадно обавестиги. Вредноет ових 
садница и зн ел а је  103,50 аустријских круна.

Иеке од ових фирми имале су дугу гради- 
иију ироизводље и промета шумским и садним 
матсријалом. Тако К. Апсл наводи да поелује 
од 1789. и y својој иопуди lia мемачком и фран- 
цуском језнку, са паучним и пародпим називима 
семема обавештава да уз пошнљке семепа iiiajbe 
атест о квалитету који издају званичне државнс 
установе y Пберсвалдсу или y Цириху.

Авалски расадиик je уредно обрађиван, 
земљ иш тс hy6 peno, cnpOBOheiic мсре борбе 
против инееката, птица, сунчанс припеке и са 
уређајем за заливап.е. Био je ограђиваи уо- 
бичајеиом дрвеном оградом, затим од нлетене 
жице и живом оградом. Заш титпе лесе од 
сунчане припске добро су дошле за јсдиого- 
диш ње биљ чице 21.06. y 19 часова 1902, када je 
носле олујмог ве гра и јаке кише са градом ве- 
личнне ораха и лсш ника y трајањ у од десет 
м ииута нанета велика штста двогодиш њим 
незаш тићепим еадницама, младим садиицама 
изван расадмика, цвсћу, парку, зградама, стаза- 
ма, Авалском путу и шуми.

У Авалском расадмику било je 1901. чак 23 
врстс садница шумског дрвећа и украсног шиб- 
ља, од којмх су 16 врста четинара, три врсте 
украсног шибља и четирн врсте jmiiihapa. У 
овом расаднику одгајане су и воћнс саднице, 
нвеће и руж е .5

М инисгар je 1899. одобрио да ce може 
утрош ити 5.000 дим. за набавку семсиа м сад- 
ница за расаднике на Авали, Прокуил.у и Рого- 
ту, али  са напоменом да ce може највишс упо- 
трсбити  за расадинк н ypeheibc Авале.

Сходно овом одобрсњу набављепе су сад- 
пицс шумског дрвсћа и украспог шибља од

фирме Вилхслм Милс из Тсмишпара y вредно- 
сти од 26 форнн ги н 50 крајцара, од Уираве ра- 
саадника Викторија из Шемница шумско ссмс 
н Bohue садмицс y вредности од 44 форинте, и 
фимрс Јулиус Штајнер из Виисрајштата 8 kg 
семеиа јеле, 2 kg при.морског бора, 5 kg маклурс, 
ио гри саднице шљива, крушака и ораха и сго 
расала јагода. 11оред овог од исте фирме je на- 
бапл.еи алат за обралу расадпика и ирибор за 
сетву ссмема, све y вредности од 40 форинти и 
40 крајцара. Из расадмика киеза Лабмовића y 
Ajxeu6 epi y, мабавл>сна je већа количина семе- 
ма y врсдности од 138 форинти и 50 крајцара.

У октобру исте године посрсдстпом 
подшумара из Крагујевца набављено je од пс- 
ког приватника три килограма ссмспа пиго- 
мог кесгема за Авалски расадиик .60

За сству y пролсћс 1900. окружни шумар на 
Авали y два маха јс гражио и добио шумско 
семе и Bohne садницс као и две стотинс димара 
за трошкове око сетве. Од шумског ссмена би- 
ло je 5 kg смрче и 3 kg ариша. Извссиу ко- 
личниу  семепа четинара исиоручио je и neh 
иоменути 'Годор Мраовић, y вредпости од
385,10 дииара.

Годиме 1901. y Авалско.м расаднику засеја- 
по je 37,5 kg ссмсна, од тога: по 6 kg црмог и 
бслог бора, по 1,5 kg боровца и лимбс, мо 0,5 kg 
алпског бора и хималајског боровца, 2 kg муми- 
кс, по килограм прнморског бора, смрче, јслс, 
обичие сребрпастс и балзамске, по 0,5 kg вир- 
гииијанске боровиицс, клеке, храста чссмике и 
приара, зелеис дуглазије, божиковине и гинга, 
килограм липс купиолиспс и маклуре 4 kg.

Средином 1901. y расадпику ce налазило y 
мроизводи.и 135.054 садммца, углавиом до- 
маћих борова и смрчс и 1.500 двогодипш.их сад- 
ница арнша.

За мролетљу сетву 1902. 1IIO MIIII јс посла- 
ло на Авалу по иет килограма семсна ирног 
бора, бслог бора, боровца, лимбе (Pinus cembra) 
и смрчс, килограм јеле и двадссет килограма 
багремовог семема. Уз ову пошиљку иослатоје 
н упозореље да сс извссти ”о доброти и клија- 
вости”.

Од осиивам»а расадника до пролсћа 1902. 
умотребљсно јс за разне радове на Авали 
218.954 садмица. Од тогаје упоф сбљ епо 157.800 
за пошумљавањс голих површина, npopchcnnx 
шумских сатојнна и за поиуњаваље мсуспеле 
садње. Преосталих 61.154 садиица уиолребљс- 
ио je за уређсљс парковског дсла дрвореда и 
живс ограде око стаза, иутсва и расадннка.
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После прпих симболичних резултата на 
производњи шумског семсна домаНих чстииа- 
ра врсмеиом сс опа нроизводп>а развија. 
Окружни шумар y Бајиној Башти Игљат Мирко- 
Biih, a затим Вил>ем Ригср, апимирају нсколико 
ссљака и трговаца, те je од њих 1902. добијепо 
осам килограма шишарки ПапчиИсвс оморике 
односпо два килограма чисто ссмсна, 307 kg семе- 
на смрчс и три килограма lipiior бора. За сакуп- 
jbcno ссмс исплаћсло je 993,35 динара. Паредиих 
годииа производп>а ссмсна са гог подручја зави- 
сно и од годиппбсг урода сс повеИава и испо- 
ручује Српском пољоириврсдном друштву за по- 
љоприврсдне расаднике, a купац јс била и Ди- 
рекција железпица за своје расадпикс и обавсзпо 
П01иумљава11>е својих концесноних шумских ио- 
дручја (Буковик, Рожаи», Јастребад и др). Борово 
и смрчево семс продавало сс 3,5 -  4,0 дии/kg a семс 
оморикс 13,50 дин/kg.

За расадник и остале радове на Лвали одва- 
јало сс доста срсдс гава, па јс с гручии рсферспт 
y IIIO MHO М. Обрадовић, иначс раиији 
окружни шумар иа Авали, подмео реферат 
(21.11.1902) и предочно министру како сс за 
Авалски расалник гроши више нсго lia оста- 
лих дсвет расадиика y Србији. Има и су- 
вишних ралова, одпосно нских набавки. По њс- 
говом мишљен.у за око 3.500 динара годиип1»сг 
улагаи>а требало je да сс добије по два милиопа 
садница које би добро дошле за разма пошум- 
л.авања ле само на Двали нсго и y суссдним 
окрузима. Неки расадниии, па je узсо за при- 
мср расадпик y Ки>ажсвцу, само што нијс доби- 
јао благовремсно нотребиа средства за за- 
почету производљу скоро да je сасвим обус га- 
вио производн.у садпица. Па захтев минисдра 
одређена комисија иије уважила примедбс М. 
Обрадовића и предмст je одложен y архиву .62

За радовс y 1903. Авали јс одобрсн крсдит 
од 5.000 дии. ”ради паставл>ања радова (ск- 
сплоатација, чишћсн>с и прорсда, оправка пута 
и стаза, набавка ссмсна, производн>а садница, 
пошумл>аваи>е и лр). За сству тог пролсћа 
(окружни шумар Вил>см Ригср) добио je од 
фирмс Б. Секл по десет килограма црпог и бе- 
лог бора, по килограм горског јавора и млсча 
и 0,300 kg (Д  sacharum) шећсрпог јавора. Врсл- 
иост семена укљ учујући и трошковс амбалажс 
(1,5 kg) изнела je укупно 174,10 круна.

Од Ј. Ш тајнера y фсбруару 1903. добијсиа јс 
већа количима семена за Авалу и осталс расад- 
нике y вредности од 281,46 крупа.

Почетком 1904. фирма Јозсф Јсрсвајп, Ип- 
сбрук, исноручила јс: по 5 kg црпог, белог и

приморског бора и црног ораха, по килограм 
боровца, маклуре и гледича, по 0,500 kg срс- 
бриасте смрчс и величаиствспс јслс (Abies ma- 
gnifica) и 0,400 kg сукалиигуса, свс y врсдносги
145,10 крипа.

Крајем 1903. y Авалском расадиику било јс 
104.500 садпииа одраслих за даљу пресадн.у на 
тсрену. Смрчевих садница je било 72.870, upiior 
бора 21.289, белог бора 5.970, јслс 480, примор- 
ског бора 1.309, хималајског бора 1.540 и ариша
1.645. Свакако да јс од ових и иапрсд помспу- 
тих ’’страиих” садпица зматаи број прссађеи и 
lia самој Двали, али их каснији писци (M apnh 
1933, Јоваиовић и Паиић 1953) пс иомиљу, што 
можс бити и знак да им клим атски и други 
услови пису били подссии.

Почстком 1905. Т. Мраовић je испоручио 
10,5 kg семспа од којих по 2 kg црпог и белог 
бора, по килограм горско! јавора млсча, јасспа, 
клсна, багрема и глсдича и 0,5 kg ссмеиа јеле. 
Укупна вредност ових садпица изиосила јс 205 
дипара. Међутим, приликом iijiahaiba, та- 
дашњи окруж пи шумар, всћ момии>ани М. 
Обрадовнћ оспорио јс овај изиос и Т. Мраовић 
јс иснлаИсио само 161 дин. јер семс није било 
одговарајућег квалитета. Од јеловог ссмена до- 
бијено je 50% садница (мада je познато да јс то 
уобичајсиа клијавост за ову врсту) a од ариша 
25%. Т. Мраовић јс пристао што му јс изиос 
рачупа ’’рсдуциран” за 25%, али je прмметио да 
купац убудућс исмита доброту и клијавост се- 
мсна прс сствс.

Приликом свог повратка на дуж ност 
окруж пог шумара за округ бсоградски, одно- 
сио иа Авалу, М. Обраловић je забележио да je 
за протскдих сслам годииа (1897-1904) y том 
р а с а д н и к у  произвслспо око седам милиона 
салница и утрошсно око 50.000 дин. Средином 
те 1904. y расадиику je било: 139.000 двого- 
дишњих и троголи 1нн»их сајшица црног бора,
165.000 двогодишњих садпица белог бора, по
100.000 јсдпогодиш њих садница ова два бора, 
двогодиипвих смрчевих садница 9.500, 
аришевих петогодииш.их 1 .000, алпског бора 
40.000, смрчсвих (јсдиогодиш љих) 100.000, срс- 
брпасгс јслс 1.000 глсдича 2.000, маклуре 500 и 
садиица сукалиптуса 150. Te 1904. ододобрспог 
крсдита па Двали je y ipouieiio  2.881,30 динара 
и за иопун>авање култура на м. зв. Добри до y 
моврпшпм од осам хсктара са 44.400 салиииа и 
за пову садљу м.зв. Буковииа четири хектара 
са 22.220 саднииа.

У пролеће 1906. y расаднику je засејано: 20 
kg семсна црног бора, 15 kg белог бора, кило-
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грам боропца, 5 kg јсле, 2 kg ариша, no килограм 
ситканскс с.мрче, луглазијс, лимбс и тујс, a од 
лиш ћара no килограм млатапа, i орског јавора, 
брсзе и гледича и 3 kg багрсма. За радовс y ра- 
саднику, y културама на мз. Буковица, Црвсно 
брло и Ретке граниис утрошспо јс 205 лим. a за 
оправку стаза ма врху Авалс, клуна, астада, 
’’тепиха” нрсл шумарском кућом и за салм>у 
ружа и ивећајош  162 линара.

Осим тог расадпнка кол шумарске куће мо- 
стојао јс пскодико година око 1900. и маљи 
припрсмсни расадпик при врху Лвалс код 
П орчипог гроба, a из н>ега су вађсмс садпицс 
прмог и бслог бора и линс са бусспом за садњу 
па јуж иој и југозаиадној страни Града.6

И ма крају још јсдап податак о исноручио- 
нима ссмсна из нпостраиства. П омелута фир- 
ма Л. Грипвалд испоручила јс 1912. заА валу и 
остале расадпике y Србмји: 55 kg семсна ирмог 
бора, 32 kg бслог бора, 22 kg приморског бора, 
no 1 kg боровца и планинског бора, 23 kg нла- 
нинског јавора, 3,5 kg багрсма, no 1 kg кругшо- 
лисне лине и белог ја с е н а -с в с  y вредиости од
203,50 круна .64

РАДОВИ НА УРЕЋИВАЊ У, 
ПОШУМЈЂАВАЊУ И П А РК И РА Њ У

Послс приих радова на ограничаваљ у 1899. 
и 1900. yтврђено je ла површина државнс шумс 
Авала ca Il lynjbOM стсном и  Карагачом изпоси 
8(К) ha.65 Први гсодстски прсмср Авалс
нзвршсп јс 1925. Прво шумскомривредио 
урс1]ивањс Авалс мзвршсио je 1930. када јс 
урађсн мривредпи оиератсамо за део Авалс као 
мационалног парка y  просгору око шумарске 
Kyhe од 309 ha од чсга јс иод шумом било 284 ha. 
Површина Авалс са прнпојспим шумама Рип- 
н»а, Пипосавс, Белог Потока и Зуца мо уређај- 
пом слаборату из 1954. износила јс 1.053,59 ha. 
Обрасла површипа изиосила јс 812 ha, пеобра- 
сла 55 ha, пол>оприврсдио земл>иштс 160 ha и 
мсплодно 26 ha.66

Из ових и других података излази да јс на 
Авали 1900. било око двадесет хектара лнвада 
које су норед шуме бнлс предмет дотадатњ ег 
интересовам>а. Нарсдпи окруж ин шумар послс 
М илана Обрадовића, Фрања Фогл добио je 
(1898) одШО ММО задагакда прис гумн пошум- 
д.авању сродираног зсмљишта, дсф адираних 
ливада па простору иснод Града. Мрс пристуна 
пошумљавању испитао je земл.ншпе приликс 
и премерио терен, објект будућег рада и још

истог пролећа обавио пошумл.апап.е једпог де- 
ла измерене иовршиие.

Приликом повратка на ову дужиост (1900) 
ШО MIIII je Ф. Фоглу послало тек иабављени 
из иностранства ирибор за геодетске и шумар- 
ске радове као бусолу, диоитар, планнметар, 
пап гл.ику за мерен>е, транспортср, размерник, 
прибор за теничко цртање карата и др, a за 
шумарске радовс мречмиие, клуме, нумерато- 
ре, жигове и лр. Намеравао je да са овим прибо- 
ром изради привредии илан са мрограмом бу- 
дућих радова на Авали, али je y међувре.мену 
прсмепггаи са Авалс 67

Нарсдми окруж ни шумар Јован Буковада 
he са подшумаром Ћорђем Ћукопићем, који je 
радио y комисијн за разграничавањ е Авале од 
приватпог и опш тинског носеда 1900-1901. 
обавити потребан мре.мер, израдити ситуацио- 
ни план са плаиовима газдовања иосебпо за 
радове при врху и подножју Авале за булуИу 
иарковску ловршину. Они су израдили скицу 
Авале и на терену обележ или одсл>си»а којих 
je било девет (а можда и више) и  ларцслс којмх 
je било 68 (а можда и нека више). Дал>е го- 
дишн.е планове рада и извсштаје о извршепим 
радовима окружпи шумарн he приказивати са 
овим иодацима.

Узглсд да ce паномепе да су већ 1903. Ава- 
ла, Космај, Кљсштевица, Болечко-Лештапска 
шума, Губеревачка шума, шума Мале Иванчс и 
Лимовица државпс шуме y саставу Окружпе 
шумске управе Авала, имале мзрађеие кроки 
скице и илапове шума.68

Чишћеље и проредие сече y младим гу- 
стим састојипама почсгс су но иредлогу 
државног шумара Ристе М. Бојановића 1887. 
Ови су ce радови изводили уз мадзор среске 
власти среза врачарског која he ce старати о 
свим шумама до 1891. када je допетпрви  Закон
о шумама и поставл»ен октобра 1891. први 
окружни шумар Јосиф Хи гл. После 1896. дола- 
ском окружног шумара М илаиа Обрадовића и 
наредних окружних шумара о овим и осталим 
радовима шумског газдова»Ба стараће ce 
окружни шумари по директивама и уз надзор 
шумарских стручи>ака 1110 MHII. Радове па 
чшићсњу и мрорсдпим ссчама обав.Бали су 
сталми шумски радпици углавном кад јс било 
маЈБе ра;10ва y шумском расаднику.

Beh 1898. добијеио je 270 просторлих мета- 
ра огрева који je зрсбало да ce прода иутем 
л и ц и т а ц и је . А.чи, како су учесници обе лици- 
тације (2.01.1898. и 6.03.1899) иознати београд- 
ски грговци (Блазпавац >i Богорић, Васа То-
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скић, Лучић и Митровић, Васа Николић, ЈТука 
Ћ еловић и Атанасијс Кумануди) понудили 
ниске цсне дрво јс нродато М ииистарству 
правде за потребс кажњепичког дома по цени 
од 4 дип/прм. франко Београд.

Порсд овог уметреног oi рсва, околним сс- 
љацима јс продато 365 кола rpaiba за 630 дии, 
док јс од Илијс Вујичића и других Белопо- 
точапа који су сами сскли паплаИеио80 динара 
за сто мстара грања.

Обим радова ма чишћењу и прорсдима до 
1899. није био y складу са мотребама шумских 
састојима, иа јс окружни шумар гражио да сс 
повсћа број сгалних радиика, који су углавпом 
ове радове и обавл»али. Они су углавпом секли 
прстходно обележапа стабла a прераду и мс- 
греље обавл>ади су пајмл>спм радпици кад их јс 
било. I Ioimo сс y шуми налазила већа количипа 
моссчсног дрвсћа то je ШО МПП једпо.м прили- 
ком иарсдило окружном шумару да обустави да- 
л,у ссчу, a све радникс упслрсби за изралу и ме- 
трснл како би сс дрво могло иродавати.

Почстком 1901. y шуми ce палазидо три 
стогинс умстрепог дрвета којс je продато по 
цени од 4 дин/прм. Ипаче трговииа ни дал>с 
иијс показивала већн интерсс за то дрво свака- 
ко, и 1HTO није било квалитстно. Кунац тог 
дрвета била јс и Тончидерска економија за 
огрев својих просторија, стакленика и својих 
чиповпика, јср јс за љих цепа огрсва иа бсо- 
градској пијаци била прсвисока.

За 1903. било je одобремо 5.000 дин. за свс 
радове на Авали, али да ce иајвишс утроши на 
сечу и чишћсљс појаса око Авалског пута од 
шумарскс кућс до врха Авалс y ш ирипи од 
шест мстара са обе стране иута. За овај по- 
исћаии обим радова Двала јс тражила да јој сс 
новећа број сталних радиика.

Трошковн за радове ка чишИељима и про- 
рсдама смаграпи су за облик иеге шу.ме и за
и.их су срсдства одобраваиа из буиста. Повац 
од мродаје добијсног дрвста уплаћивао сс y 
буџст и нијс ce могао употребЈБаватн за по- 
всћаљс обима радова. Авала je имала пст до 
ссдам сталиих радмика које јс уиотребљавала 
за све радове. Пошто су радовн y расаднику и 
иа пошумљавању имали првенство то иега и 
уређиваље шумс иису били y складу са оби- 
мом како јс то окружпи шумар замишљао. IIo- 
ред сталних радпика није ce увек могао добити 
нотребап број најмљсних радмика.

Буиетска средства за исгу шума па Авали 
крстала су сс годишњс до пајвише хиљаду ди- 
нара, a изузетио je 1912. добијсно за иегу шума,

4 Hinhcii>c и мрорсду y Липовици, која јс била y 
саставу Окружне шумскс управс y Авали, одно- 
сио од срединс 1911. y Београду, 1-500 динара.

Ииаче околни сел»аци су y малом броју ло- 
лазили  ла раде y Авали, па je 11IO МНП издеј- 
ствовало код Начелства срсза врачарског да сс 
поврсмсно добијају осуђеници ’’слободњапи” y 
прати.и стражара. Послс 1912. y времс радова 
па ж елсзничкој прузи Топчидер-М ала Крспа 
још тсжс су сс добијали радиици .69

На Авали je бмло, према нађеним подацн- 
ма, око двадссст ливада y ссдам нарцела. У 
прво времс (до 1897) све су издавапе lia лици- 
тацији y јелпогодиши.и закуп. Године 1898. нс- 
ке ливаде су издатс на лицитацији  М ариику 
РадовановмИу којн je добио четрдесст оса.м 
мластова сепа, a Ж ивко Бојапић двадесет пла- 
стова сена. Остале ливаде издате су y наполti
ny и Шу.мска унрава je свој лсо здспула y дво- 
рш пту за стоку. Наредне 1899. обавл.спа јс ли- 
питација за издавањс y јсдиогодиш њ и закун 
ливада lia мзв. Дивл>ачјс, М илијипе њиве, 
Бакчине -  испод и изнад Авалског пута, Звеца- 
ра и Ретке грапице. Мрпа лицитација није 
усиела a па другој nx je узео y закуп Ж ивко 
Томић из Бслог Потока за 325 дии. Ливаде па 
мзв. Лаловића крчсвинс и Градско иољс поко- 
сили су радпици Шумске управс a сено je 
задржаио за стоку Управс.

Почетком 1902. окруж ни шумар Јован Бу- 
ковала je изпсо да сс са 18,50 ha бол>их ливада 
годишњс добија око 33.300 kg сспа (1.800 kg ио 
ha) a no пспи од зри nape добијеио сспо вреди 
999 дипара. Трошкови за KOineibC и плашНење 
сепа изпосе 462,50 дипара и као приход остаје
536,50 дииара. Ceno je ’’jb y io ” и пије за коње. 
Стога je on предложио да ce пеке ливаде чија 
je трава ”л>ута” и пијс за коњс издају за зи- 
рачсп»е y наполику али да ce тиме ”не квари 
естстски изглед Авалс”. Тако je решеио да ce:

1 . ливада иа мјв. Добри до y површ ипи од
11 ha изда y наполнцу -  закуп за 1901. и 1902. 
Марку Кузмаповићу, свсш тснику из БелогП о- 
тока с тим да закуп за 1901. плати до 1. маја 
1901, a за 1902. до 1. јапуара 1902.

2. љива зв. Л аловића крчсвипс y површ ипи 
од 2 ha изда Кости М ијајловићу из Белог Пото- 
ка y паполипу-закуп за кукуруз,

3. љива зв. М илијипа п>ива од 2 ha изда Ра- 
дивоју Чарапићу из Белог Потока за кукуруз,

4. љива Степашипован, Селиш тс од 1 ha из- 
да y закуп-паполииу Стспапу Гавриловићу за 
овас,
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5. њива Читачкм рт y површими од 1,20 ha 
изда y наиолицу-закуп Сави Стсвановићу из 
Рипн>а за пшсницу,

6 . п»ива Ч итачки рт, од 2 ha да сс изда y 
наиолицу-закуп Ж ивку Пстровнћу из Риии>а 
за овас.

За закуи ливадс издагс Марку Кузмапо- 
BM hy, свеш тснику сачињ сп јс уговор и достав- 
Jbcn на увид LLIO M1III y Београду. Осталим 
корисницима издатс су озпачснс нарцсле само за 
јсдпогодишњи закуп, јер, y плану je да сс све ове 
површине наредних година пошумл>авају.7,)

Ливаде са квалитстпијом  травом задржала 
je Упрапа за споју стоку, a слабнјс ливадс и 
сродиранс иовршине иостепеио су пошумља- 
ваие. Године 1904. добијена су само кола сена 
па ce до наредме кошње морало докупити још
3.600 kg. За 1 0  јс обсзбеђсио 270 дим. јср je цепа 
била0,75 iiHiiAg. Са разораних, a join пепошум- 
љ ених ливада добијепо je 1904. 200 kg кукуруза 
a мз 1903. прсостало je око 530 kg кукуруза који 
je као нсподссан за исхрапу стокс нродат пу- 
тем лицигације спровсдене путем среске вла- 
сти срсза врачарског (јер ce новчапо послова- 
ibe још увек обавл.ало иреко срескс власти).

Ливада Добри до коришИена je y 1905. за 
сено за сомствепу стоку. За кошеље и 
juiauiheibc издато je 255 дин. Осгалс ливаде као 
Ретке границс (само н>сн дсо), Звсчара, Див- 
љачје и ливада па Граду издаване су и дал,с y 
закуп. Д руги део лнваде Реткс грапицс y 
површ ини од хектара И01нумл>сн je садницама 
ирпог и бслог бора. Шумска чистина Буковипа 
y продужстку ливадс Добри до по1иумл>сна je
1904. a с обзиром да je било доста нразних мес га 
обављепо je попуњавање на површ ини од 4 ha 
трогодиш њ им садницама црмог и бслог бора са 
буссиом. Са буссном, ради бољег успеха, обав- 
љсиа јс и садн>а | 1стогодипш>нх садпнца ариша 
па локалитету Ж иванова крчсвнма. У иролсће
1905. обављсно je iionyibaBaibC културс па два 
ha на м.зв. Црвсно брдо, ношумљаваном 1902, 
ip o i одишњим садницама бора .71

У РЕ Ђ Е Њ Е  ПАРКОВСКОГ ДЕЈ1А АВАЛЕ

Пст годипа послс домошсња Закопа о 
шу.мама ШО МНП je стскло увсреп.с да су до- 
меклс исиуњ сни услови да сс приступи за- 
маш нијим радовима па урсђиваљу и рапио- 
падпијем 1̂ здопан.у y шумама и да Авала y том 
правцу чрсба да послужи као углсдпо добро за 
цслу зс.мл.у. Србија (1896) располажс са дссст 
шумарских стручплка внсокс спрсме, иристигла

су два свршеиа шумарска пнтомца са сгране
1894, отпослато јс 1895. осам дад>мх митомаца 
на студијс шумарства y имострапство, прим- 
љено je неколико шумара високе и средље 
сиремс страних државл>апа, осповамо je (1895) 
првих u c t  окружних шумских Управа y Срби- 
ји, одржаиа су два курса (1883. и 1896) за чуваре 
шума игд. Захвал.ујући средствима шу.мског 
фонда ииститута основаног Закомо.м о шумама 
и буиетским срсдсгвима стичу ce и фииапсиј- 
ска средства >ча сс уз iiOMOh и  подршку мини- 
сгра и државмих органа меља однос према 
струии и пружа moi y huoci развоја шумарства.

Доласком М илана ОбрадовиИа lia дужпост 
окружпог шумара y окру! нодупавски (1896) 
добио je ирилику м обавсзу да остварује оно 
mro je учимио нриликом свог прпог доласка y 
Србију и Београд. Додуше, ou je y Бсограду 
апимирао тадашљсг прсдссдника licoi радскс 
општине за прва масовиа п о ш у м љ ав а^  на Ка- 
рабурми и на приступу Тоичидеру. Уочи и>е-
I овог доласка IIIO Ml III je мочео са почстиим 
радовмма на урсђиваи>у Aiucie a 06pitiOBnh je 
утииао својим ире;и10зима да сс ириступи из- 
фадњ и нута и сгаза крозАвалу и шумарске куће, 
a он ce усмерио на ociinBaibc расадиика, произ- 
водњу садиог материјала, уређиваи>с шшковског 
дсла и запуштсних шумских састојима "

Упоредо са гражеп,ем ссмспа за сетву y ра- 
садмнку Обрадовић јс затражио да му ce обсз- 
беде одраслнје саднице јеле и других четипара 
за садм.у и наркирам>с простора око будуће 
шумарске куће y подножју Авале. Затраж иоје 
и садиицс украсног iiin6 .ba за живу orpa.iy дуж 
пута Београд -  Крагујевац, иоред Авале и око 
расадника. У самој Авали мочео ла ce држав- 
пим модшумаром F*. liojanonnheM м пскодико 
сталних радпика обавл.а чишћсњс и иро- 
pehnBaibC ryinhux дслова y младнм сасгојипа- 
ма, на укданнШ.у заосталих мрсстарслих ciaôa- 
ла и другог отматка, на проссцаљу стаза до ма 
врх Авалс и њихово nocuiiaibc песком и шљун- 
ком. У овом нарковском делу мочсто јс са мо- 
стављањсм клума, столова и путоказмих та- 
бли, тако да јс 1903. тамо било 52 клупе, дсвст 
acra^ia и дссст иу гоказмих табли за нужна упо- 
зореља и обаисштен»а посстилаца и пролазии- 
ка. (Пажалост, одмах су ce нојавили и крадљив- 
ци и оппетивачи ових објеката, али су клупе 
и таблс, астали одмах замсњивами).

Порсд саднмца шумског дрвећа н украсмог 
шибл.а садс ce и одраслс воћне садпице 
крушака, ораха, шл.ива, пи гоми кестсн, садпи- 
ис јагода, a око шумарскс кућс уз жмву ограду 
руже и UBche.73
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Оно што je М. Обрадовић урадио и смсрао 
за годиму и по дана проведених на Лвали 
(1896-1897), наставили су парсдни окружни 
шумари Фрања Фогл, Павле Штегер (1898- 
1900), Чеси по народности и Јован Буковала 
који ће на А вали провести двс и ио годинс. Спи 
су они били ш умари високе спреме са бечком 
Боденкултуром a Ј. Буковала Београђанин y 
crom  поднсбљу, и  настојали да са амбнцијама 
y границама могућности стварају оно што су 
научили y школама и видели y свету.

Авала јс добила свој цут (1898) и две 
исшачкс стазе до свог врха, шумарску кућу, 
привреднс зграде, кладсиац и друге објекте 
(1900). Дуж сгаза и поред иута y парковском 
делу, подигнути су дрвореди, шпалири укра- 
сног шибл»а, шумских и воћиих садница.

Поред ’’домаћих” четимара борова, смрчс и 
јслс сађене су и стране, рстке врсгс дрвећа, ег- 
зоте a њихов број достигао петнасстак врста.

Семс и садницс добијснс су из иносф ан- 
ства, a и од бсоградског семенара и расад- 
иичара Тодора Мраовића. Асортиман садница 
и шибља je био доста разноврстан a ica избор 
врста поред стручњака из ШО M IIII утицали су 
и окружни шумари.

Ј. Буковала ce заузимао да ce поред rajeiba 
садница y расалмику и урсђивац>а иарковског 
дела y подножју Авале, око шумарске Kyhe и 
расадника уређује и простор испод Града на 
врху Авалс и око првог споменика Незнаном 
јунаку. Простор око Града и мзв. Порчим гроб 
такође je уређиван и пошумљаван садницама 
ту из непосредне близине a доношене су и сад- 
нице из расадника код шумарске куће. На том 
простору како видесмо подигнута je и барака 
за раднике на пошумљаваљу и уређењу овог 
дела a каснијс су je прихватили и дал>е 
уређивали београдски планинари.

У парковском делу y нодножју, који je зах- 
ватао прва три одељења Авале поред маи>ег 
броја воћних садница крушака, шљива и ораха, 
налазило ce и три стотине калемљених 
трсшања, две стотинс салнииа борова, стотииа 
садница лиие y дрвореду, a за живу ограду од 
2.400 дужних метара употребљено je 48.000 сад- 
ница маклуре, гледича, багрема и домаћих 
лишћарских врста .74

Саким иоток и истоимени извор уређеи je 
и осигуран са пет стотина врбових садница и 
резница .75

Простор иарка j e  стално y p e h n B a n .  Око 
шумарске кућс гајене су руже и цвеће, чишћени 
шапци од ф аве и наноса земље после киша. По- 
ред окружмог шу.мара Јована Буковале на свим 
овим радовима нспосрсдно јс учествовао(1902. и 
1903) и подшумар, по звам»у Душан Пајић, такође 
апсолвент бечке Боденкултурс, иначе Србип из 
Карловиа, који je затим био подшу.мар на Косма- 
ју који je такође уређивао.

Простор око шумарскс кућс и иарк су iich 
средином 1901. били солидпо урсђепи када су
20. јуна 1901. доста ош тећсии олујом, кишмом 
непогодом и крупмим градом .76

Почетком 1913, y време првог балкаиског 
рата, за Авалу су планирани велики радови, 
чак y износу од 8.610 дин. За радове y расадии- 
ку, сетву семена, гајење и негу садница, но- 
правку резервоара за воду, набавку пумпе за 
заливање и др (780 дии), уређем,е и одржавање 
парка, стазе, путеви, клупе, столови и др (550 
дин), негу шума и подигнутих шумских кул- 
тура (1.520 дин), одржавање постојећих и из- 
градњу нових зграда y подножју и на врху Ава- 
ле, копање бунара на Граду (4.010 дин) за суз- 
бијање горосече, награде ђацима П рактичне 
шумарске школе и др. (1.150 дин) и за попуну 
инвентара Шумске управе (од јула  1911. пре- 
мештене y Београд (600 дин).

Мсђутим, с обзиром на ip c iiy iiio  craibc одо- 
брено je 1.560 дин, од чега за радове y расаднику 
и шумскокултурне радове 1.430 дин. и за иај- 
нужнијс радове за одржаваи>е зграда 130 дин 77

У пролеће 1914. обављено je пошумљавање 
са 30.000 садпица и то углавном са ђацима 
П рактичне шумарске ш коле .78

Временом je Авала добијала своје редовие 
иосетиоце међу који.ма су најревноснији били 
ђаци београдских школа a чест гост био je и 
престолонаследник Александар. Од ж елезнице 
Београд -  М ала Крсна ce много очекивало, јер 
би ce од станице Бели Поток до врха Авале 
стизалозасагпеш ачењ а. Марта 1914, једно фран- 
цуско друштво заиочело je са пробмим аутомо- 
билским саобраћајем Београд -  Авала, како би ce 
Авала још више ’’приближ ила” Б еоф аду .79

Ово би био лрилог радовима на уређиваљу 
и паркЈфању Авале до првог светског рата, који 
су y Јфвој моратнојдсценији иаставл>ени y новој 
Југославији y оргаиизацији новог Министарства 
шума и рудника. Порсд шумскокул гурних радо- 
ва довршепа je рконсфукција постојећег и из- 
ф ад 1ћа кружног пуга до врха Авале (1930).80
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Svetistav P. Vladisavljevic

THE BEGINNINGS OF TAKING CARE OF STATE W OOD ON A V A L A

Until the mid-nineteenth century spécial care was 
taken in Serbia that oak woods, "native wood", should 
be protected against excessive felling and ravaging. 
Other woods, particularly those around larger settle
ments perished from excessive felling and cattle pastu
ring, in particular of goats. To these woods belonged 
that one on Avala so that at the mid-nineteenth century 
Avala gave an impression as of a "bare mountain".

After Prince MiloS returned to Serbia (1859) he 
gave strict orders that Avala should be cncircled by 
trenches which would protect the wood against further 
devastation and revaging. Aside this, foresters were 
nominated whose duty was together with village ma
yors to regulate the extent of the felling of trees and to 
renew the ravaged woods. After the first complete Law 
on Woods was cnactcd in 1891, in the autumn of the 
same year was also nominated the first regional fore
ster for Avala and surrounding woods. Five years later 
(1896) for Avala and surrounding woods was estab
lished the Regional Wood Direction, a nursery garden 
was planted, a road was marked out and constructed 
branching off from the main road Belgrade-Kraguje- 
vac, which went up to the peak of Avala and aside this 
there were also two pedestrian paths leading to the 
peak of Avala. On Avala there was the management 
business office for the Wood Direction, out-houses at 
the foot of Avala and on top of Avala ( 1902) a building 
was erected for the workers who were engaged in affo

restation and the bringing in order of this part of the 
mountain. This building was soon arranged to receive 
mountaineers of the Belgrade Mountaineer Socicty. 
This Society provided for their house-kccpcr, who had 
to give "catering service" to the visitors. This was the 
first mounainccr home on Avala.

Regional foresters produced seedlings and orna
mental shurbs in the nursery garden to afforest bcre 
areas on Avala and for parks which had to be formed 
at the foot of Avala. Together with taking care of Avala 
a lagreg area at the foot of Avala, foressen to be a park, 
was supplied with benches, tables, pergola and road 
signs. Within the park was regulated the Sakinac 
spring. The area on the top of Avala was also put in 
proper order, under the fortification, former £rnovo, 
and the sinking of a well also started.

A considerable help for putting Avala in order was 
given by the pupils of the Practical Wood School who 
had there their practical training ground since 1899. 
which lasted with interruptions until 1913. When the 
railroad from Belgrade to Mala Krsna was constructed 
the visitors had the possibility within an hour on foot 
to reach the top of Avala from the station Beli Potok 
and to enjoy in the panorama of a larger part od Suma- 
dija, MaCva, Srem and Banat.

So, from a disordered wood and partly "bare moun
tain", Avala became a significant picnick ground of the 
ihabitants of Belgrade up to the First World War.
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