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Од шуме до радног стола

Израчунато је да је за про-
изводњу тоне папира по-
требно у просеку 24 стабла 
од неколико метара. То 
значи да од једног стабла 
добијамо око 8.000 листо-
ва папира за штампач. Ме-
ђутим, ако бисмо кори-
стили 50% рециклираног 
папира, свака тона би кошта-
ла живота само 12 стабала.

Толико различитог дрвећа!
Колико врста дрвећа је на нашој планети? 
У студији спроведеној у периоду 2015–
2017. избројано је чак 60.065! Највећом 
разноликошћу се може похвалити Бразил 
са својих 8.715 врста, од којих полови-
на не расте нигде другде на свету. Друго 
место заузима Колумбија (5776 врста), 
треће место – Индонезија (5142 врсте).

Живот у шупљини
Шупљине се формирају углавном на старим стаблима. Могу 
бити у облику уздужних расцепа на месту где је дрво пу-
кло, великих пропалих шупљина унутар дебла, или кру-
жних рупа које праве детлићи. Изузетно су важне за живот 
шуме, јер многе врсте животиња налазе у њима склониште 
и рађају младунчад. У шупљинама се гнезди много птица, 
између осталог и сове, чворци, пупавци, сенице и бргље-
зи, па чак и неке патке, попут дупљашица или мандарин-
ки. У шупљинама живе и веверице, шишмиши, змије и 
многе друге животиње, укључујући и неке прилично вели-
ке, као што су облачасти леопард и азијски црни медвед.
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Нова књига 
Козикас издаваштва

Посети невероватан свет др-
већа. Види ко живи у њeму, 
ко га једе, а ко носи његово 
семе. Погледај она највиша, 
најстарија и најдебља дрвета. 
Упознај Енте, Адама и Еву, 
Робина Худа и Буду. Погледај 
рад дрвосече и види какве 
грађевине, инструменти и во-
зила могу бити направљени 
од дрвета. Упознај дрво жи-
вота, дрво људождера и све-
ту смокву. Провири у шуму. 
Зађи у прашуму. Књига се 
састоји из преко 34 слике ве-
ликог формата, од којих је 
свака вешто састављена тема. 
Шарене илустрације пуне су 
детаља, а кратак и присту-
пачан текст не само да об-
јашњава шта је на њима већ 
садржи много додатних ин-
формација и занимљивости.

„Дрвеће” Пјотра Сохе и Вој-
ћеха Грајковског осваја свет! 
Преко 10 издања је већ обја-
вљено и још 12 је у припреми.

Припреми се, позор, сеци!

Иако се данас сеча углавном врши 
машинама, вештина употребе 
ручне тестере и секире није потпу-
но заборављена. У многим земљама, 
на пример у САД и Канади, првен-
ство дрвосеча је веома популарно. 
Такмичари учествују у дисципли-
нама као што су сечење и пиљење 
кладе на време, пењање на дрвени 
стуб висок 27 метара, или бацање 
секире до циља. Врло спектакулар-
на дисциплина је такође logrolling, 
који потиче из времена када су обо-
рена дебла спуштана низводно ре-
кама до пиљана. Два противника 
балансирају на брвну које плута на 
води, брзо мрдајући ногама, захва-
љујући чему се дебло под ногама и 
даље окреће. Брзину и смер ротације 
треба мењати тако да противник 
изгуби равнотежу и падне у воду.
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Дрвени саркофази
Обичај сахрањивања мртвих у дрвеним ковчезима познат је широм 
света. Али Тораџа – народ који живи на индонежанском острву 
Целебес – још пре неколико деценија користио је жива стабла 
као гробове. Овај начин сахрањивања био је намењен само пре-
минулим бебама. У деблу великог дрвета изрезивана је рупа, у њу 
је стављано тело умотано у платно, а онда је рупа затварана асу-
ром од палминог влакна. У једном дрвету сахрањивано је на тај 
начин чак неколико деце. Како је дрвеће расло, гробови су зара-
стали дрветом. Припадници народа Тораџа веровали су да су тела 
тада апсорбована од стране природе, а ветар је односио душе.

Како расте дрвеће?

Ако се дрво сваке године повећа за 
30 центиметара, а грана је један 
метар изнад земље, колико ви-
соко ће се грана налазити након 
10 година? Ова стара загонетка 
само наизглед има неке везе са ма-
тематиком. У ствари, довољно 
је знати да се здрвењено стабло 
не издужује – само се удебљава. 
Дрво с годинама постаје више, 
јер сваког пролећа млади зелени 
изданци расту из врха. Убрзо 
након тога, изданак одрвењава и 
прекрива се кором и с временом по-
стаје највиши фрагмент стабла. 
Дакле, ако закачимо љуљашку 
на грану, она ће висити на истој 
висини до краја живота дрвета.

Џунгла властитих 
руку дело

 
Џадав Пајенг из Асама у Индији је 
човек који је сам својеручно посадио 
шуму. Већ скоро 40 година, садни-
ца за садницом, полако претвара 
пешчано острво на реци Брамапу-
тра у живахну џунглу. Данас међу 
хиљадама засађеног дрвећа скло-
ниште налазе носорози, тигрови, 
слонови, мајмуни и птице. Послед-
њих година, његови напори су при-
знати од стране индијске власти и 
међународних организација. Добио 
је неколико одликовања, позиван 
је на предавања и конференције, о 
њему је направљен документарни 
филм и књига за децу. Џадав, ме-
ђутим, не престаје радити. Како 
каже, свој циљ и радост налази у 
томе да помаже дрвећу да снаб-
дева кисеоником сва жива бића.

Дрвени рекорди Кашубије
Најдужа даска на свету мери 46,53 метара, што је мање-више исто као 
и 10 путничких аутомобила који стоје један иза другог. Рекорд је поста-
вљен 2012. године у Пољској, у градићу Шимбарк у Кашубији. Коришћене 
су традиционалне ручне тестере. Рад је трајао чак девет дана и у њему је 
учествовало неколико десетина људи. Даска је изрезана из 120-годишње ду-
глазије из локалне шуме – дрвета које је познато по висини стабла, долази 
из Америке, а сађено је у Кашубији од XVIII века. То није био први пут да су 
становници Шимбарка ушли у Гинисову књигу рекорда. Десет година рани-
је исекли су даску дужине преко 36 метара (тада најдужа на свету), а 2010. 
године направили су рекордно велики клавир, наравно, од дрвета. Дугачак 
је преко 6 метара, висок је скоро 2 метра и тежи 1800 килограма. На њего-
вој клавијатури има 156 дирки – дупло више него у обичном инструменту.

Зупчићи који не 
звецкају од хладноће

Лишће дрвећа које расте у хладној 
клими често има зупчасту или рец-
касту ивицу, док су ивице листо-
ва тропских врста обично глатке. 
Није сасвим јасно зашто је то тако. 
Једна од претпоставки каже да су 
зупчићи на рубовима лишћа ко-
рисни за дрвеће у пролеће. Биљке 
које живе у хладнијој клими има-
ју само неколико месеци да озе-
лене, процветају и да дају плод. 
Зато им је важно да фотосинтеза 
у младом лишћу почне пуном па-
ром што је пре могуће. Фотосин-
теза се, како се испоставило, нај-
интензивније одвија близу ивице 
листа. А присуство зупчића по-
већава дужину ивице. Захваљују-
ћи односу температуре околине 
и облика ивице лишћа можемо 
сазнати нешто о клими од пре не-
колико милиона година. Анали-
зирајући отиске праисторијског 
лишћа сачуване у стенама, истра-
живачи процењују температуре 
које су превладавале у то време.

ЖИВИ ЛУКОБРАНИ

Шуме мангрова расту на обалама 
топлих океана често поплавље-
ним водом. Густе, замршене гране и 
корење мангрова пружају природну 
заштиту од таласа. У извесној 
мери су се показале и као баријера 
за цунами – огромни талас иза-
зван подводним земљотресима. Из 
тог разлога, у неким областима се 
саде као заштита за обална села.



У потрази за 
подземном водом

 
Корење већине дрвећа не досеже 
дубоко. Нема ни потребе – боље 
је расти у страну и скупљати 
кишницу са велике површине. 
Међутим, ако киша ретко пада, 
биљка мора да воду црпи из под-
земних канала, који се понекад 
налазе неколико или чак десе-
так-петнаестак метара испод зе-
мље. Дрвеће које расте на таквом 
подручју развија веома дуго ко-
рење. Код рекордера, афричког 
дрвета врсте Boscia albitrunca, 
достигло је чак 68 метара.

Палмин орах ниоткуда

Сејшелска палма Lodoicea maldivica 
је палма највећег семена на свету. 
Пречника је око 30 центиметара и 
тежи десетак до двадесетак кило-
грама (рекордно велико достигло 
је тежину од 25 килограма). Зани-
мљиво да је семе било познато мно-
го пре открића самог дрвета. Како 
је то могуће? Ова палма расте само 
на Сејшелима – острвима која су 
вековима остала ненасељена. Њено 
живо семе је претешко за плутање, 
али оно које је обамрло и постало 
празно унутра може путовати хи-
љадама километара преко океана. 
Због тога су се понекад налазила 
на плажама и звали су их „морски 
кокоси”. Њихова реткост и навод-
но лековито дејство учинили су их 
изузетно вредним. Наравно, ништа 
није израсло из мртвих семенки, 
тако да се могло само нагађати како 
изгледа дрво од ког потиче. Једна од 
популарних хипотеза била је прича 
о подводним палмама које расту на 
дну мора. Када је Lodoicea maldivica 
коначно откривена, нико није че-
као да море избаци племените ора-
хе – сакупљани су испод дрвета. 
Због тога, палме нису могле да се 
размножавају и почеле су да неста-
ју. Данас је на Сејшелима остало 
само нешто више од 8.000 палми.

Састави дрво 
Један од најзанимљивијих хортикултурних третмана је калемљење др-
већа и грмља. Заснива се на комбиновању фрагмената две биљке, тако да 
срасту међусобно. На пример, ако узмемо горњи део од сорте трешње са 
посебно финим плодовима и накалемимо га на сорту са корењем отпор-
ним на мраз, добићемо дрво које сједињава у себи предности обе сорте. Чак 
је могуће међусобно комбиновање различитих врста, све док су у блиском 
сродству. Амерички уметник Сем Ван Акен користио је ову технику да би 
створио изванредна жива уметничка дела која је назвао „Дрво од 40 воћа”. 
Свако од њих је дрво које је током сезоне цветања прекривено цветовима 
у различитим нијансама беле и ружичасте боје, а затим производи пло-
дове од 40 сорти шљива, трешања, брескви, нектарина, кајсија и бадема.

Како измерити дрво? 

Да би се тачно измерила висина 
дрвета, може се користити јед-
на од две методе. Прва захтева 
употребу специјалног ласер-
ског даљиномера. Усмерава се 
прво ка подножју, а затим до 
врха дрвета. Уређај бележи ра-

стојање од посматрача до сва-
ке од ове две тачке и на основу 
тога израчунава висину биљке. 
Други метод – тежи, али и мно-
го занимљивији је – пењање на 
дрво. Треба доћи што ближе 
врху. Удаљеност од ове тачке 
до врха стабла мери се посеб-
ним телескопским штапом за 
скалирање, а растојање до тла 
–спуштањем дугачке траке за 
мерење. Збир ова два мерења је 
висина биљке. Да бисте се по-
пели на стварно високо дрво, 
морате имати специјализова-
ну опрему и значајне вештине, 
иначе можете повредити себе 
или биљку. Али то је навод-
но велики доживљај и многи 
људи освајају врхове дрвећа 
ради чистог задовољства. По-
стоје чак и специјалне школе у 
којима уче ову тешку вештину.

Дрхтаво дрво
 
Листови јасике су скоро округли и 
имају врло дугачку, спљоштену дршку. 
Ова конструкција се покреће чак и на 
најмањи поветарац. Стално дрхтаво 
дрво је одувек привлачило пажњу људи. 
Причало се да је његов шум био шапат 
духова или да дрхти од стида и туге, 
јер је од њеног дрвета био направљен 
крст за Исуса. Јасика је такође била 
изузетно корисна у борби против вам-
пира. Ништа није било боље за про-
бадање срца утваре од јасикиног коца.

Козикас издаваштво је увек у потра-
зи за квалитетним текстом, зани-
мљивим темама, изузетном графи-
ком.  Ускоро из штампе излазе три 
нова издања "Васја и... "

@kozikas.izdavastvo
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Људи који су грлили дрвеће 
Везивање за дрвеће у знак протеста због њихове сече данас је првен-
ствено повезано са радикалним бранитељима природе. Али, први су 
тај облик супротстављања почетком седамдесетих година XX века 
користили сељаци из индијске државе Утар Прадеш. Локалне вла-
сти су дозволиле разним компанијама сечу шума, без обзира на то ко-
лико су биле важне у животу локалног становништва – не само да су 
обезбеђивале дрво и храну, већ су и штитиле од поплава. Очајни се-
љаци почели су да одржавају мирне протесте, у оквиру којих су, из-
међу осталог, грлили стабла предвиђена за сечу, како би их бранили 
својим телима. Метод се показао ефикасним – власти су се сложиле 
да су демонстранти били у праву и на крају су укинуте дозволе за сечу.

Највеће саднице на свету
Дешава се да изградња новог пута или куће захтева укла-
њање дрвећа које расте у датом подручју. Наравно, може 
да се организује сеча, али је много боље пресадити дрво. 
Обично не фали оних који су вољни да узму тако сачува-
но дрво – уместо мале саднице из  баштенске продавни-
це, која ће изгледати лепо тек за десетак година, одмах 
имају у парку или врту величанствену биљку. У помоћ 
долази пресађивач – машина која се снажним лопата-
ма зарива у земљу око дрвета и сече велики комад земље 
заједно са корењем. Затим превози дрво на ново место 
и ставља га у раније ископану рупу. Те велике машине 
могу да обухвате и подигну 8 тона земље и преносе др-
веће чија су стабла пречника већег од 30 центиметара.

Гљивни цевоводи

Корење већине дрвећа спаја се испод 
земље са гљивама које тамо расту, а 
које имају облик дугих танких нити. 
Овај феномен – микориза – користан 
је за обе стране. Гљиве добијају од др-
већа хранљиве састојке произведене у 
лишћу. Дрвећу је лакше да узима воду 
и минералне соли из тла уз помоћ 
гљива. Штавише, гљивне нити чине 
огромну подземну мрежу, захваљујући 
којој је корење појединих стабала у 
шуми међусобно повезано. То им омо-
гућава размену разних супстанци. 
На пример, дрво које расте у сенци 
може покупити нешто хране од при-
јатеља који има боље, сунчано место.

Од лишћа до плућа 

Колико кисеоника може да произведе 
дрво зависи од његове величине. Мла-
да биљка, чије стабло има пречник 
од 5 центиметара, годишње про-
изводи око 3 килограма кисеоника. 
Ради поређења: одрасли човек, док 
дише, троши чак 300 килограма го-
дишње. Тек сто таквих дрвцета за-
довољиће његове потребе. Старије 
биљке су много ефикасније. Дрво чије 
стабло има пречник од 75 центи-
метара, ослобађа у атмосферу чак 
100 килограма кисеоника за годину 
дана. Пазите: главни произвођач 
гаса који даје живот није уопште 
дрвеће. У овом случају, највише ду-
гујемо алгама које живе у морима.

Зашто брезе имају 
белу кору? 

Скоро све дрвеће има тамну кору. А 
већина бреза – не. Њихова кора је 
бела. Зашто? Испоставило се да су 
се на тај начин прилагодиле животу 
у хладној клими, где у зимским дани-
ма без облака сунце зна да греје доста 
јако, али неколико сати касније дола-
зи хладна ноћ. Ако би се температу-
ра унутар дрвета мењала тако брзо, 
дошло би до озбиљних оштећења. А 
бела кора веома ефикасно одбија сунче-
ве зраке – и до пролећа унутрашњост 
стабла остаје адекватно хладна. 
Захваљујући томе, брезе спадају 
међу малобројна листопадна дрвета 
која могу живети на далеком северу. 
Прате их неке врсте топола, чија 
је кора такође нетипично светла.

О страшним створењима 
и марљивим дрвосечама 

Америчке дрвосече – када су по-
сле напорног радног дана седа-
ли око ватре – препричавали су 
измишљене приче о необичним 
створењима која живе у околним 
шумама. Ако би негде у околини 
пало дрво, рекли би да је Хугаг био 
у близини. Ова животиња налик 
на лоса имала је висину од 4 ме-
тра и равне ноге без колена. Због 
тога не само да је морао непреста-
но ходати парадним кораком већ 
је био у немогућности да легне на 
земљу. Спавао је наслањајући се на 
дрво које је, ако се испоставило 
да је сувише танко да би носило 
тежину дива, падало са тутњавом.
За испуцала стабла одговарао би 
splinter cat. Ову огромну шумску 
мачку карактерисала је изузетно 
тврда глава. Када је хтела да дође 
до гнезда пчела, само је узимала 
замах и ударала је главом у дрво, 
расцепивши га на пола. Sidehill 
gouger је била животиња прилаго-
ђена да живи у планинама. Шапе 
с једне стране тела су биле много 
краће него с друге. Захваљујући 
томе, она се веома ефикасно кре-
тала преко стрме падине, али је 
у исто време и даље кружила око 

исте планине, јер јој специфич-
на грађа тела није дозвољавала 
да мења правац или хода по рав-
ном терену. Највећи страх, ме-
ђутим, изазивао је тајанствени 
hidebehind. Личио је на медведа, 
само што је био много мршавији, 
тако да се могао потпуно сакри-
ти чак и иза малог дрвета. На тај 
начин, прикрадао се људима чија 
унтрашњост му је била омиље-
на храна. Мрзео је мирис алко-
хола, због чега су дрвосече које 
су често камповале у шуми – за 
сваки случај – испијале чашицу 
или две. Сигурност изнад свега!

Вредна штеточина вредног дрвећа

Достојанствени стари храстови данас су реткост. Због 
тога се посебно бринемо о њима прогласивши их споме-
ницима природе. Таква заштита се, између осталог, за-
снива на уништавању штеточина које би могле да угрозе 
древна стабла. Проблем је у томе што неке од ових ште-
точина припадају ретким, заштићеним врстама. Велика 
храстова стрижибуба је велик тврдокрилац дужине од 
преко 5 центиметара, чије се ларве хране готово искљу-
чиво старим храстовима. А пошто је данас мало таквих 
храстова, мало је и великих храстових стрижибуба. Ди-
лема је: на чију страну стати, када се наиђе на заштиће-
ног тврдокрилца који гризе вредан споменик природе?


