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Уџбеник Производи шума анималног порије
кла детаљно и систематично обрађује тема
тику шумских производа анималног порије
кла употребом децималне класификације.
Уџбеник слиједи међународно прихваћену
класификацију шумских производа и стога
представља квалитетан материјал на боло
њском смјеру студија шумарства.
Уџбеник обухвата 121 страницу, са 102 слике,
12 табела, 11 цртежа, а аутор се користио са
106 библиографских наслова. Уџбеник је подијељен на 9 поглавља: Увод,
Прибављање дивљих животиња, Анимални производи шума намијењени
за исхрану, Анимални производи за љековите сврхе, Анимални производи
намијењени за индустрију коже и конфекције, Анимални производи за
уређење ентеријера, Дивље животиње као кућни љубимци, Остали видови
употребе анималних производа и Литература.
Посебна вриједност рада је у комбинацији зооекологије, лова и употребе
дивљачи као посебне врсте недрвних шумских производа, као и у
опширном прегледу употребљене новије и стране литературе. С обзиром
да на српском говорном подручју таква или слична студијска литература не
постоји, уџбеник Производи шума анималног поријекла има вриједност и
ван матичног факултета.
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Udžbenik Proizvodi šuma animalnog porije-kla
detaljno i sistematično obrađuje tema-tiku
šumskih proizvoda animalnog porije-kla
upotrebom decimalne klasifikacije. Udžbenik
slijedi međunarodno prihvaćenu klasifikaciju
šumskih proizvoda i stoga predstavlja kvalitetan
materijal na bolo-njskom smjeru studija
šumarstva.
Udžbenik obuhvata 121 stranicu, sa 102 slike,
12 tabela, 11 crteža, a autor se koristio sa
106 bibliografskih naslova. Udžbenik je podijeljen na 9 poglavlja: Uvod,
Pribavljanje divljih životinja, Animalni proizvodi šuma namijenjeni za ishranu,
Animalni proizvodi za ljekovite svrhe, Animalni proizvodi namijenjeni za
industriju kože i konfekcije, Animalni proizvodi za uređenje enterijera, Divlje
životinje kao kućni ljubimci, Ostali vidovi upotrebe animalnih proizvoda i
Literatura.
Posebna vrijednost rada je u kombinaciji zooekologije, lova i upotrebe divljači
kao posebne vrste nedrvnih šumskih proizvoda, kao i u opširnom pregledu
upotrebljene novije i strane literature. S obzirom da na srpskom govornom
području takva ili slična studijska literatura ne postoji, udžbenik Proizvodi šuma
animalnog porijekla ima vrijednost i van matičnog fakulteta.

