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ПРЕДГОВОР 

Потреба за уцбеником из искоришћавања шума на Шумарском факул-
тету Београдског универзитета осећа се такореЪи од оснивања- Пољопривред-
дно-шумарског факултета на, Београдском универзитету,- а то је период 
од око три делени ја. Ту потребу у послератном периоду једнако осећају и 
щумари практичари, јер до сада на нашем језику иггампани уџбеници и при-
ручници из области искоришћавања шума су добрим Делом застарели. 
Због тога сам при писању овог уџбеника настојао да му дам истовремено 
и карактер приручника, тако да може послужити и студентима шумарства. 
као уџбеник и шумарима практичарима као при ручник. Међутим, при ра-
зради и излагању материје требало је имати истовремено на уму студенте 
који први пут прилазе њеном проучавању и шумаре практичаре који ту 
материју познају што није био лак посао. 

Хитна потреба за савременијим уцбеником који ће студентима шу-
марства служити као учило за спремање испита онемогућила ми је да мате-
р к у из области искоришћавања шума потпуније — него што сам то учинио 
— изложим, због чега ову књигу предајем студентима шумарства као 
п р и в р е м е н и уцбенйк, а стручној јавности као приручник. 

Ниједна друга шумарска дисциплина не обилује у толикој мери 
емпиријским поставкама као искоришћавање шума, Због тога сам при 
писању ове књиге највише труда уложио у настојање да те емпиријске 
поставке и принципе који данас владају у практичном искоришћавању 
шума проверим математичким и ' техничко-механичким принципима. 

Да би излагања била јаснија, текст сам допунио већим број ем цртежа 
и фотографи ја него што их налазимо у другим уџбеницима из искоришћа-
вања шума. При изради цртежа обилно сам се послужи о цртежима из књиге 
А. Угреновића. Они цртежи испод којих није назначен аутор су ориги-
нални, Фотографије без ознаке аутора узете су из разних фабричких про-
спеката. - ' • Л/ 

При писању ове књиге служио сам се углавном уцбеницима А. Угре-
новића и Б. П. Аникина. 
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