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Уџбеник ”Гајење шума – еколошке основе” 
намијењен је прије свега студентима 
шумарства, а својом формом и садржајем је 
прилагођен студентима И циклуса студија по болоњском процесу. Књига 
се у основи састоји из два дијела – еколошких основа гајења шума и 
биоеколошких особина важнијих врста дрвећа. Аутор је настојао да у 
књизи обради и нека нова достигнућа из ове области, али с обзиром на 
карактер књиге, не све једнако исцрпно, сматрајући да је то важно како са 
информативног, тако и са педагошког аспекта. За студенте шумарства ова 
књига може имати значај једног од уџбеника из области Гајења шума, а за 
шумарску праксу бити помоћна литература приликом провођења шумско-
узгојних радова.
Поглавља: Увод; Климатски чиниоци; Едафски чиниоци; Орографски 
чиниоци; Биотички чиниоци; Комплексно дјеловање еколошких чинилаца; 
Историјски чиниоци; Размножавање шумског дрвећа; Клијање сјемена 
шумског дрвећа; Развојни стадији дрвећа у шуми; Раст и развој шумског 
дрвећа; Трајање живота шумског дрвећа; Биоеколошке карактеристике 
четинара; Биоеколошке карактеристике Лишћара; Литература.
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Udžbenik ”Gajenje šuma – ekološke osnove” 
namijenjen je prije svega studentima 

nja Luka, 2011. 
šumarstva, a svojom formom i sadržajem je 
prilagođen studentima I ciklusa studija po bolonjskom procesu. Knjiga se u 
osnovi sastoji iz dva dijela – ekoloških osnova gajenja šuma i bioekoloških 
osobina važnijih vrsta drveća. Autor je nastojao da u knjizi obradi i neka nova 
dostignuća iz ove oblasti, ali s obzirom na karakter knjige, ne sve jednako 
iscrpno, smatrajući da je to važno kako sa informativnog, tako i sa pedagoškog 
aspekta. Za studente šumarstva ova knjiga može imati značaj jednog od 
udžbenika iz oblasti Gajenja šuma, a za šumarsku praksu biti pomoćna 
literatura prilikom provođenja šumsko-uzgojnih radova.

Poglavlja: Uvod; Klimatski činioci; Edafski činioci; Orografski činioci; Biotički 
činioci; Kompleksno djelovanje ekoloških činilaca; Istorijski činioci; 
Razmnožavanje šumskog drveća; Klijanje sjemena šumskog drveća; Razvojni 
stadiji drveća u šumi; Rast i razvoj šumskog drveća; Trajanje života šumskog 
drveća; Bioekološke karakteristike četinara; Bioekološke karakteristike Lišćara; 
Literatura.
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