
Šumarski institut 
Forest Research Institute 
Jastrebarsko, Hrvatska 

BIBLIOGRAFIJA 
1945. - 2000. 

Jastrebarsko, 2000, 



BIBLIOGRAFIJA 
1945. - 2000. 

Šumarski institut, 
Jastrebarsko 

Jastrebarsko, 2000. 



Šumarski institut, Jastrebarsko 

BIBLIOGRAFIJA 
1945.-2000. 

Nakladnik - Publisher: 
Šumarski institut, Jastrebarsko 

10450 Jastrebarsko, Cvjetno naselje 41, HRVATSKA (CROATIA) 
Tel. ++385 (01) 6281 022, 6283 522; Fax ++385 (01) 6281 493 

e-mail:ured@jaska.sumins,hr 

Uredništvo - Editoral board: 
Dr. sc. Joso Gračan, dr, sc. Stevo Orlić, dr. sc. Juraj Medvedović, dr. sc. 
Karmelo Poštenjak dr. sc. Miroslav Benko, mr. sc. Boris Liović, mr. sc. 

Tomislav Dubravac, svi Šumarski institut, Jastrebarsko, prof. dr. sc. Vladimir 
Beus, Šumarski fakultet Sarajevo, mr. sc. Petar Jurjević, "Hrvatske šume" 

p.o., Zagreb. 

Glavni urednik - Editor-in-chief: 
Joso Gračan 

Tehnički urednik - Tehnical editor: 
Tomislav Dubravac 

Lektura - Language editing: Ančica Živičnjak 
Engleski prijevod -English translation: Goranka Samson 

Korektura - Proofreading: Autori - Authors 
Računalna priprava teksta - Text computer processing: Tomislav Dubravac 

Dizajn naslovnice - Front cover design: Tomislav Dubravac 
Naklada, primjeraka - Edition, circulation: 1000 

Tiskara - Printed by: STUBA d.o.o. Zagreb, Boškovićeva 18 

CIP - Katologizacija u publikaciji 
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb 
UDK 630 (497.5) (01) 

016:630 
GRAČAN. Joso 

Bibliografija objavljenih radova djelatnika Šumarskog instituta, 
Jastrebarsko i suradnika: 1945.-2000. = Bibliography of 
publications by employees and co-workers of the Jastrebarsko Forest Research 
Institute: 1945, -2000. /Joso Gračan. Tomislav Dubravac ; (Engleski prijevod 
Goranka Samson... et al.). - Jastrebarsko : Šumarski institut, 2000. 
Preslika Bibliografije Šumarskog instituta 
Jastrebarsko: 1986.-1995. ; 1945.- 1985.: (197) str. 
Kazalo. 
ISBN 953-98401-0-4 
I. Dubravac, Tomislav 
I. Šumarski institut (Jastrebarsko) -- Znanstveni radovi - Bibliografija II. 
Šumarstvo - Bibliografije 
401204057 



Šumarski Institut, Jastrebarsko 
Forest Research Institute 
Jastrebarsko, Hrvatska 

Joso Gračan — Tomislav Dubravac 

BIBLIOGRAFIJA 

objavljenih radova djelatnika Šumarskog instituta, 
Jastrebarsko i suradnika 

1945.-2000. 

Bibliography of publications by employees and co-workers of the Forest 
Research Institute, Jastrebarsko 1945.-2000. 

DODATAK: 

Preslika BIBLIOGRAFIJE Šumarskog instituta, Jastrebarsko: 1986.-1995.; 
1945.-1985. 

Appendix: Reprint of the BIBLI0GRAPHY of the Forest Research Institute, 

Jastrebarsko; 1986.-1995.; 1945.-1985. 



P R E D G O V O R 

Povodom obilježavanja 55. obljetnice utemeljenja Šumarskog instituta 
(1945.-2000.), na prijedlog Znanstvenog vijeća, donesena je odluka o tiskanju 
ove bibliografije (1996.-2000.). Bibliografija sadrži pregled objavljenih 
znanstvenih i stručnih radova djelatnika i suradnika Šumarskog instituta, 
Jastrebarsko. Od utemeljenja Zavoda za praktična šumarska istraživanja u 
Zagrebu 1945. godine, objavljeno je ukupno 1548 znanstvenih i stručnih radova. 
Većina radova tiskana je u Časopisu RADOVI kojeg izdaje Šumarski institut, 
Jastrebarsko, uz financijsku potporu "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb i Ministarstva 
znanosti i tehnologije. Dio je radova tiskan u Šumarskom listu, Glasniku za 
šumske pokuse, Analima za šumarstvo, Mehanizaciji šumarstva, monografijama 
i zbornicima, kao i drugim Časopisima. Manji dio naslova tiskan je u 
međunarodnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Znanstveno stručni časopis 
RADOVI citiran je u sekundarnim časopisima (Forestrv Abstract, CAB Inter
national). 

Od utemeljenja (1945.) pa do obilježavanja 55. obljetnice postojanja, 
Šumarski je institut imao značajnu ulogu u razvoju i unapređivanju hrvatskog 
šumarstva i znanstvenoistraživačkog rada, odnosno znanosti. Tiskanjem 
publikacija i svečanim sjednicama, obilježene su značajne obljetnice, kao što 
su 40 godina organiziranog rada u šumskom sjemenarstvu (1999.), 30 godina 
organiziranog rasadničarstva i osnivanja kultura i plantaža četinjača (1991.), 35 
godina istraživanja tipova šuma i šumskog zemljišta (1995.) i drugo. U ovoj 
jubilarnoj godini Šumarski je institut bio organizator ili suorganizator većeg 
broja međunarodnih skupova, od kojih spominjemo samo najznačajnije: 
Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu, u organizaciji Znanstvenog vijeća 
za poljoprivredu i šumarstvo HAZU; Međunarodna IUFRO - konferencija 
unapređenja uzgoja i genetske raznolikosti hrastova; 13. Međunarodni 
interkalibracijski tečaj za mediteranske zemlje i drugi. Ističemo kako je Šumarski 
institut, zajedno sa Šumarskim fakultetom, Zagreb i "Hrvatskim šumama", p.o. 
Zagreb, bio izdavač ili suizdavač za šumarstvo vrlo značajnih knjiga i 
monografija: Hrast lužnjak u Hrvatskoj (1996); Šume moje Hrvatske (1996); 
Skrb za hrvatske šume, 1846.-1996., knjiga 1 i 2, (1996); Nizinske šume 
Pokupskogbazena,Radovi 31: 1-2(1996); Bibliografija, 1986.-1995. (1996), 
Radovi, Izvanredno izdanje 7: Spomenica, 1998. 

Šumarski je institut tijekom proteklog razdoblja mijenjao ustrojstvo, naziv 
i sjedište, ali temeljni su ciljevi ostali isti: aktivnost u razvoju znanosti i 
produbljivanju znanstvenih spoznajau šumarstvu; uska povezanost s "Hrvatskim 
šumama", p.o. Zagreb u primjeni rezultata istraživanja u cilju unapređenja 
gospodarenja, zaštite i obnove, kao i biološke raznolikosti naših Šuma; briga za 
razvoj i usavršavanje mladih znanstvenika i istraživača; povećanje suradnje kako 
s domaćim tako i inozemnim znanstvenim ustanovama i udrugama; povećanje 
ulaganja u objekte i opremu. 
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Prva bibliografija objavljenih radova zaposlenika i suradnika Šumarskog 
instituta, Jastrebarsko za razdoblje 1945.-1985. godine tiskana je 1986. godine 
u sklopu Monografije Šumarskog instituta. Druga bibliografija (1986.-1995.) 
predstavlja objavljene naslove u časopisima, monografijama i drugim 
publikacijama te magistarske radnje i disertacije od 1986. do 1995. godine. 
Treća je bibliografija, kako je već navedeno, tiskana povodom obilježavanja 
55. obljetnice utemeljenja Šumarskog instituta, a obuhvaća razdoblje od 1996. 
do 2000. godine. Pri njenoj izradbi zadržani su isti elementi kao i kod druge 
bibliografije. Primijenjen je abecedni redosljed kod nizanja naslova prema 
prezimenima autora, kronološkim redom za samostalne članke te za članke u 
suradnj i prema prvom autoru. Radi lakšeg praćenj a, svaka bibliografija na vrhu 
stranice ima oznaku razdoblja za koje je tiskana. Na kraju razdoblja nalazi se 
abecedno kazalo autora u kojem su nizani redni brojevi svih bibliografskih 
jedinica. 

Pri obilježavanju Dana grada, 13. studenog 2000. godine, gradonačelnik 
Jastrebarskog, gospodin Stjepan Bakšić, dipl. ing., uručio je ravnatelju dr.sc. 
Josi Gračanu "Nagradu grada Jastrebarskog". U obrazloženju se navodi: "cijeneći 
prijedlog puka našeg grada i okolice, utemeljene na stvarnom obolu, Gradsko 
vijeće grada Jastrebarskoga, odlučuje ovo priznanje i nagradu predati 
djelatnicima uglednog naslovnika, jer su kao pojedinci i zajednica, dali značajan 
obol hrvatskoj šumarskoj znanosti, čuvajući zavičajnu, i općehrvatsku, 
neprocjenjivu vrijednost zdravoga šumskog bogatstva, jednu od temeljnica 
nacionalnoga gospodarstva ". 

Upravno vijeće, Znanstveno vijeće, Uredništvo i svi djelatnici ovu 
Bibliografiju posvećuju također u spomen dr. se. Nikoli Komlenoviću, dr. se. 
Branimiru Maveru, dr. se. Petru Rastovskom, mr. se. Zlatku Periću, mr. se. Goranu 
Bušiću, tragično preminulim djelatnicima u prometnoj nesreći na cesti Knin-
Gračac 10. veljače 1998. godine, kao i svim dosadašnjim djelatnicima koji su 
dali značajan doprinos razvoju Šumarskog instituta, Jastrebarsko. 

Obilježavajući 55. Obljetnicu postojanja Šumarskog instituta, 
Jastrebarsko zahvaljujemo se Ministarstvu znanosti i tehnologije Republike 
Hrvatske, "Hrvatskim šumama", p.o. Zagreb, Gradu Jastrebarsko za vrlo uspješnu 
suradnju i doprinos u razvoju Instituta. Naša se zahvala odnosi i na sve ostale 
naše suradnike i poslovne partnere. 

Dr. se. Joso GraČan, ravnatelj 
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