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Поштовани.
Мрежа „Пошумимо Војводину“ обраћа вам се са иницијативом за измену
Основе газдовања шумама за Газдинску јединицу „Горњи Банат“ за период 20142023. године, Јавног водопривредног предузећа „Воде Војводине“.
У поменутој газдинској јединици, у одељењу 6, одсек „b“, на обали Тисе, наспрам
Сенте, тренутно се на 8,28 хектара сече шума тополе I-214, која је према подацима из
Основе газдовања шумама, вештачки подигнута пре 34 године. Истим документом
предвиђено је да се након сече овај терен у потпуности припреми за пошумљавање, а да
се потом засади 1855 комада тополе и 1822 комада беле врбе.
Овакав, плантажни начин „пошумљавања“ брзорастућим, алохтоним врстама је у
еколошком смислу безвредан и неоправдан. Према ЕУ номенклатури биотопа, овакве
„плантаже“ топола и врба сврстане у пољопривредне површине и не могу се сматрати
шумама ни шумским површинама, како се код нас и даље статистички приказују.
О једном здравом екосистему можемо говорити тек уколико имамо здраву шуму,
где постоји 5-7 спратова, од приземних зељастих биљака, преко спратова жбуна, до
нижег и вишег листопадног дрвећа, различите старости, од младих до преко сто година
старих шупљих стабала са дупљама за гнежђење. Бројност птица у плавним шумама мери
се десетинама врста, у идеалним условима и до 50 гнездећих врста. Прегледом шуме у
Сенти која се сече, утврдили смо да она нема ниједну врсту.
Већ неколико деценија, у АП Војводини се аутохтоне плавне шуме замењују
плантажама брзорастућих топола, које по саставу, просторној и старосној структури, ни
приближно не могу да замене аутохтоне плавне шуме. Интензивна садња плантажа
клонских топола за потребе шумарства уништила је станишта природних шума на
огромним просторима дуж наших великих река. Аутохтоне шумске заједнице које су се
саме расејавале и обнављале нестале су, и тиме је омогућена незаустављива експанзија

инвазивних дрвенастих и жбунастих врста. Ове плантаже генетски модификованих врста
имају низ негативних утицаја на природну средину, међу којима су осиромашење и
уништавање биодиверзитета, поремећај у односу шумских, пољопривредних, ливадскопашњачких и барских станишта, нарушавање естетских вредности предела и смањење
потенцијала за туристичко коришћење.
Шума није засађен низ дрвећа. Њу чине хиљаде врсте биљака, животиња, гљива,
микроорганизама. Поновна садња клонских топола на некадашњем истом таквом засаду
не значи стварање функционалног и стабилног екосистема. Зато је неопходно неповољан
процес плантажног шумарења прекинути и покренути враћање аутохтоних, шумских
екосистема. Нарочито је то потребно учинити у приобаљу реке Тисе, као важног
међународног еколошког коридора.
У циљу остварења јавног интереса заштите и унапређења животне средине,
тражимо да као надлежни органи покренете поступак за измену Основе газдовања
шумама. Тражена измена не значи промену намене, већ се односи само на измену
врста којим ће се наведена површина пошумити ове јесени, након сече. Уместо
планиране поновне садње клонске тополе, а с обзиром на заштиту од воде, што је
основна намена површине, тражимо да се она пошуми одговарајућим аутохтоним,
дугоживећим врстама.
С обзиром на то да је економски интерес у другом плану, јер би се у сваком случају
остварио тек након неколико деценија, сматрамо да бисте прихватањем ове иницијативе
учинили прави корак ка успостављању нове, еколошки повољније праксе пошумљавања
и оставити много значајнији допринос квалитету живота наших потомака.
Датум: 17. јуни 2020. године
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Екоцентар „Тиса“ Нови Кнежевац
у име мреже „Пошумимо Војводину“

„Пошумимо Војводину“ је мрежа удружења и покрета грађана, која је основана у јануару 2020. године у
циљу већег утицаја јавности на доносиоце одлука и развијања свести јавности о значају очувања и
унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини, о важности очувања
шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, те ради веће медијске видљивости
чињеница и проблема у вези пошумљавања, као и начина за њихово решавање.
Мрежа тренутно има 23 чланице, удружења и покрета грађана:, Покрет горана Војводине (Сремски
Карловци), Друштво за заштиту и проучавање птица Србије (Нови Сад), Еколошки центар „Станиште“
(Вршац), Инжењери заштите животне средине (Нови Сад), Научно-истраживачко друштво студената
биологије и екологије „Јосиф Панчић“ (Нови Сад), Покрет горана Новог Сада, Друштво младих
истраживача „Бранислав Букуров“ (Нови Сад), Покрет „Одбранимо шуме Фрушке Горе“ (Нови Сад),
Удружење за заштиту шума (Нови Сад), Еколошки фронт (Нови Сад), Дечја еколошка академија (Нови
Сад), ЦЕКОР – Центар за екологију и одрживи развој (Суботица), Еколошки покрет Врбаса, Покрет горана
Сомбора, Удружење грађана „Екобечеј“, Удружење еколога „ЕКОС“ (Бачки Петровац), Еколошко
удружење „Авалон“ (Вршац), Природњачко друштво „Геа“ (Вршац), Удружење спортских риболоваца
„Делиблатско језеро“ (Ковин), Удружење грађана „Еко зона Ковин“, Удружење грађана „Аурора“ (Бела
Црква), Еко центар „Тиса“ (Нови Кнежевац), Рурални центар „Сова“, Сремска Митровица.

