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ШУМХРСКИЛИСТ 
ГОД. 52. ДЕЦЕ МБАР 1928. 

SKUPŠTINA 
Jugoslouenskog Šumarskog Udruženja, 

koja je sazvana za 7.—9. oktobra 1928., a odgođena radi na
rodne proslave desetgodišnjice proboja solunskog fronta na 
28.—30. oktobra 1928., nastavit će svoj rad 

8.-9. decembra ±928. 
u Zagrebu, 

pa se pozivaju članovi, da na istu dođu u što većem broju. 

Dnevni red 
skupštine ostaje isti, kako je tiskan u Pozivu, koji je priložen 
8. i 9. broju Šumarskog Lista. 

Raspored. 
JJ petak 7. decembra 1928. 

JJ lo sati sjednica upravnog odbora u Šumarskom domu i 
sastanak sekcija rada, koje imaju izraditi predloge za skupštinu. 

JJ subotu 8. decembra 1928. 
JJ 8 sati sastanak Upravnog Odbora u Šumarskom Domu 

na ovjerovljenje zapisnika prošle odborske sjednice. 
V 10 sati početak skupštine sa prelazom na dnevni red; 

nastavak poslije podne određuje predsjednik. 
JJ nedjelju 9. decembra 1928. 

JJ 9 sati nastavak dnevnog reda; početak rada poslije 
podne, određuje predsjednik. 

* 

Ekskurzija u Zagrebačku goru, u šume grada Zagreba, 
izostaje radi kratkih dana. 
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Upozorenje. 
Predsjedništvo Udruženja zamolilo je g. Ministra Saobra

ćaja za popust na željeznicama i od parobrodarskih dru
štava na Jadranu za, popust na parobrodima, pa se učesnici 
upozoruju, da svoje karte kod dolaska u Zagreb ne predaju na 
izlazu, jer će im ista moći poslužiti za povratak kući. Vozne 
karte neka zadrže i državni činovnici, koji na polaznoj stanici 
kupuju pol karte, jer će im ista moći poslužiti i za povratak, 
t. j . oni će putovati uz jednu četvrtinu cijene. 

Ako prispije odobrenje pogodovne vožnje prije izlaza Šu
marskog Lista, javiti će se to na zadnjoj stranici omota, inače 
putem novina. 

Učesnici, koji putuju parobrodima, a nemaju pri vožnji 
popusta, neka odmah zatraže od Vdružeaja legitimaciju, jer 
s njom dobivaju popust od S0°/0 vozne cijene. 

Posebnog dočeka na stanici ne će biti. Pošto u Zagrebu ima 
dovoljno hotela, moći će si učesnici sami priskrbiti prenoćište. 

Mjesto kolegijalnih sastanaka javit će se na skupštini. 
Zajedničkih objeda i večera ne će biti. 
Sve tipute i razjašnjenja, kao i telefonske obavijesti daje 

Jugoslovensko Šumarsko Udružen/je, Zagreb, Vukotinovićeva 
ulica 2. Telefon 6473. 
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Dr. JOSIP BALEN: 

0 KLIMATSKIM FAKTORIMA NA KRŠU 
1 NJIHOVOM ODNOSU PREMA VJEŠTAČKOM 

ZAŠUMLJAVANJU.* 

N a staništima Krša, jednako kao i na drugim staništima, dolazi 
uticaj klimatskih faktora do izražaja i s obzirom na tlo kao i 
s obzirom na vegetaciju. Otuda i važnost tih upliva po rad oko 
pošumljavanja Krša. Zato ćemo razmotriti i klimatske faktore 

ne samo u primorskoj zoni Krša, nego i na unutarnjem kontinentalnom 
Kršu. Već po svome smještaju, ovaj kontinentalni karakter negdje je 
intenzivniji a negdje slabiji. Po tome ćemo izložiti uticaj klimatskih faktora 
na tlo i na sastav prirodne vegetacije, te s time u vezi osvijetliti izbor onih 
vrsti drveta, koje su podesne za vještačko zašumljavanje. 

Prema tome naša će razmatranja obuhvatiti: 
I. Klimatske faktore na Kršu, 
II. Odnos između klimatskih faktora i zemljišta na Kršu 

III. Odnos između klimatskih faktora i prirodne vegetacije te izbor 
vrsta drveta za vještačko pošumljavanje Krša. 

I. KLIMATSKI FAKTORI NA KRŠU 

Kao klimatski faktori dolaze u obzir a) vazduh, b) insolacija, c) to
plina, d) vlaga t. j . hydrometeori, e) vazdušna strujanja ili vjetrovi. O 
njima ćemo govoriti u opsegu, koji nam dozvoljava prostor, a prema po
dacima, koji nam stoje na raspolaganju. 

a) Vazduh. Ne ulazimo u promatranje onih najvažnijih gazova, čija 
je prisutnost u vazduhu od važnosti za život bilja, kiseonika i ugljičnog 
dvokisa. Pretpostavljamo, da kiseonik i ugljični dvokis dolaze uvijek u 
povoljnom kvantitetu, (l) 

Od ostalih sastavnih dijelova atmosfere od važnosti su za primorske 
krajeve Krša naročito solne čestice. 

Pojavljivanje solnih čestica na staništima Krša u tijesnoj je vezi sa 
djelovanjem vjetra. Vjetar ih sa morske površine prenosi u atmosferu, a 
odanle smjerom svoga kretanja na staništa vegetacije i na samu vege
taciju i ondje taloži. Štetan uticaj solnih čestica na vegetaciju zapaža se 
u najbližoj primorskoj zoni. (Baška, Pag). No ovo pitanje treba svakako 
zasebnog studija kod nas, pa nam nije moguće da se na njemu zadržavamo. 

* Ovaj članak štampan je u francuskom jeziku u monografiji „Le Karst Yougoslave", 
Zagreb 1928. 
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b) Insolacija. hisolacija je geografski faktor, čija se jakost mijenja 
i godišnjom dobom, geografskom širinom i nadmorskom visinom. Za Krš 
je veoma karakteristično, da je naoblaka redovito malena, čim je dana 
mogućnost jake insolacije. 

Odnos između vedrine i naoblake objašnjavaju ovi podaci (3) i (4) : 

MJESTO 

Vis 
Hvar 
Mostar 
Stolac 
Bileće 
Oacko 
Duvno 
Široki Brijeg 
Ljubuški 

I. 

24 
48 
54 
52 
48 
54 
53 
45 
39 

Naoblaka 

II. 

22 
45 
65 
64 
61 
63 
64 
56 
50 

III. 

24 
45 
55 
57 
53 
55 
53 
46 
40 

u pojedinim mjesecima 

IV. 

21 
43 
59 
57 
53 
55 
56 
48 
40 

V. 

20 
34 
52 
50 
46 
49 
47 
40 
32 

vi. Ivu. 
20 
28 
48 
43 
40 
46 
41 
36 
29 

11 
14 
33 
23 
23 
31 
26 
21 
16 

VIII. 

7 
17 
26 
17 
18 
26 
21 
16 
13 

poprečno u „/• 

IX. 

20 
26 
39 
36 
32 
38 
40 
31 
24 

X. I XI. 

29 
44 
55 
54 
50 
53 
52 
48 
40 

29 
48 
50 
56 
52 
57 
56 
49 
44 

XII. 

36 
53 
66 
66 
60 
64 
63 
57 
50 

Godišnje 
poprečno 

22 
37 
51 
48 
45 
49 
48 
41 
34 

Po Vujeviću (15) iznosi naoblaka u Hvaru (u % ) : 

MJESTO 

Hvar 

Naoblaka u pojedinim mjesecima poprečno u % 

I. 

50 

II. 

45 

III. 

44 

IV. 

43 

V. 

36 

VI. 

28 

VII. 

16 

VIII 

18 

IX. 

28 

X. 

43 

XI. 

51 

XII 

53 

Godišnje 

38 

Za apsolutno trajanje insolacije, u prosječnom broju sati na d.,n, 
imamo ove podatke (Friedmann): 

MJESTO 

Mostar 
Hvar 
Cetinje 
Ulcinj 

S. 

433° 
43'2J 

42-40 

419° 

I. 

34 
43 
28 
37 

II. 

49 
73 
5-2 
57 

Apsolutno trajanje insol 

III. 

4-7 
64 
50 
5-8 

IV. 

5-5 
8'6 
79 
8-8 

V. 

63 
91 
79 
88 

VI. 

75 
106 
11-9 
109 

VII. 

9-9 
10 9 
11-8 
116 

acije 

VIII. 

9-7 
11-9 
10-6 
111 

u satima 

IX. 

7-5 
83 
7-5 
89 

X. 

46 
6'6 
6-1 
65 

XI. 

39 
4-7 
33 
46 

XII. 

29 
28 
13 
2-2 

God 

sr. vr. 

5-8 
76 
6-8 
7'4 

išnje 

Zbir 

2132 
2768 
2473 
2693 

Najmanja je naoblaka u dalmatinskom Kršu (Vis, Hvar), mjeseca 
jula i augusta, a najveća mjeseca decembra. Najmanja naoblaka iznosi za 
Vis, ispod 10%, a najveća za Hvar ispod 557<. Na unutrašnjem Kršu 
(Mostar, Stolac, Bileća, Gacko i t. d.) najmanja je naoblaka mjeseca jula, 
augusta i septembra, a najveća je decembra i februara. U augustu je naj
niža naoblaka u Ljubuškom, 13%, u decembru najveća u Mostaru 66%,, 
Stocu 66%, Gackom 64% i Duvnu 63%. 
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c) Toplina. Toplina je još važniji ekološki i geografski faktor nego 
svjetlo. Radi velikih diferencija u raspodjeli topline na zemlji, dolazi to 
više njezin uticaj do izražaja na staništima. (1) 

Za nas je od važnosti ne samo prosječna godišnja temperatura nego 
i najviša i najniža, te temperatura u pojedinom godišnjem dobu. 

S obzirom na važnost temperature razmotrit ćemo podatke o tem
peraturi sa više mjesta na Kršu, kako u primorskoj zoni, a tako i na unu
trašnjem, kontinentalnom Kršu. (3), (4), (5), (6) 

Srednja mjesečna i srednja godišnja temperatura u C°. 

MJESTO 

Rab 
Šibenik 
Split 
Hvar 
Dubrovnik 
Crikvenica 
Senj 
Knin 
Vrlika 
Mostar 
Stolac 
Gacko 
Duvno 
Gospić 

Visina 
nad 

morem 
m 

6 
3 

17 
9 

20 
10 
50 

240 
400 
59 
64 

960 
903 
560 

Srednja mjesečna temperatura u C° 

I. 

5'7 
6-8 
7-0 
8-6 
9-2 
5-0 
5-4 
5-1 
2-0 
4'6 
4-3 

-2-8 
- 2 7 
-2-5 

II. 

65 
7-5 
78 
9-0 
96 
75 
64 
5-8 
41 
62 
6-5 

-0-6 
-1-4 
-0-8 

III. 

84 
100 
10-5 
1Г1 
12'0 
9-8 
8-8 
8-7 
7-6 
9-5 
97 
2-4 
23 
31 

IV. 

125 
142 
14-2 
14-3 
15-2 
12-7 
132 
13-9 
111 
132 
13 5 
6-9 
6-5 
88 

V. 

17-4 
18 6 
18-5 
18'3 
193 
162 
17-2 
18 8 
15-4 
18 5 
18-4 
12-5 
121 
13-1 

VI. 

21-7 
22-7 
225 
228 
23-1 
20-0 
223 
22'5 
19-4 
22-0 
22'0 
15-6 
153 
17-0 

VII. 

24-2 
256 
25'6 
251 
25-9 
23'8 
25-1 
243 
22-1 
253 
24'7 
180 
17'7 
189 

VIII 

23-9 
24-8 
24-8 
246 
25-3 
22-8 
24-3 
23-7 
22'6 
25-3 
24-8 
18-6 
181 
18-5 

IX. 

19-4 
20-9 
20-9 
217 
22'4 
19-3 
201 
20-3 
18-7 
20-5 
201 
14-4 
13-8 
14-6 

X 

15-2 
16-6 
168 
181 
18 7 
15-0 
158 
151 
139 
15-5 
15-2 
99 
9-3 
9-9 

XI. 

110 
11-3 
11-8 
132 
137 
9-5 
6-2 

101 
8 1 
98 
9-5 
36 
31 
33 

XII. 

7-8 
81 
9-7 

10-2 
7-0 
62 
6-5 
5-8 
7-5 
71 
11 
1-2 

- 1 1 

Srednja 
godišnja 

temp. 

131 
15-6 
15-7 
16-3 
17-0 
140 
14-3 
146 
12-6 
148 
147 
83 
7'9 
8-5 

Već ovi podaci daju nam izvjesnu sliku o staništima na Kršu s obzi
rom na temperaturu. 

Broj studenih dana, t. j . poprečni broj dana, u kojima temperatura 
padne ispod 0" C, a zatim broj t. zv. zimskih dana, t. j . dana, na kojima 
je temperatura cijeli dan ispod ništice, omogućiti će nam daljnje poglede 
u ovome pravcu. Navesti ćemo podatke i za izvjesna mjesta u primorskoj 
zoni Krša kao i za izvjesna mjesta u zoni kontinentalnoj: 

MIE5TO 

Vis 

Hvar 
Rab 
Dubrovnik 
Kotor 
Split 

Broj 

studenih 

2 1 
43 
6 1 
3-7 
4'5 
5-1 

dana 

zimskih 

0-9 
1'5 
2-6 
20 
05 
2-0 

MJESTO 

Šibenik 
Knin 
Sinj 
Imotski 
Vrgorac 

Broj 

studenih 

9-6 
28-0 
442 
25-0 
24-5 

dana 

zimskih 

2-7 
91 
46 
4-0 
4-7 
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Srednja minimalna i srednje maksimalne temperature su u kraje
vima našega Krša veoma različne. To je i razumljivo s obzirom na geo
grafski smještaj,, konfiguraciju terena, uticaj vjetrova i t. d. 

Prema provedenim opažanjima ovo su približne minimalne tempe
rature. 

Mjesto 
Dubrovnik 
Hvar 
Split 
Šibenik 
Mostar 

Min. tem. 
— 1-1 
— 1-8 
- 2 3 
— 34 
— 5-0 

C° Mjesto 
Stolac 
Bileća 
Gacko 
Duvno 

Min. 

-

0 ekstremnoj minimalnoj temperaturi imademo ova data: 
Mjesto 
Ljubuški 
Mostar 
Stolac 
Bileća 
Gacko 
Duvno 

Min. tem. C° 
— 8-2 
— 9-0 
— 10-0 
— 136 
- 1 9 6 
- 2 0 8 

Zabilježeno dne 
jan. 1902. 

„ 1907. 
* 1902. 

feb. 1909. 
dec. 1906. 
jan. 1907. 

tem. C° 
-100 
-10-0 

15-0 
-20-0 

Što se tiče srednje maksimalne temperature imademo ove zabilješke: 
Hvar 33.0 C°, Dubrovnik 31.1 C°, Split 33.8 C°, Šibenik 33.0 C°. 

Ekstremne maksimalne temperature vidimo iz ovih podataka: 

Mjesto C° Zabilježeno dne Mjestu C° Zabilježeno dne 
Mostar 450 u julu 1901. Ljubuški 404 u julu 1901. 
Stolac 41-4 „ 1903. Duvno 34'0 „ 1901. 
Bileća 38 2 „ 1901. Gacko 33'7 u aug. 1907. 

Veoma su karakteristične na Kršu t. zv. termičke anomalije. 
Radi obavještenja u ovom pravcu neka nam posluže zabilješke sa 

meteor, stanice u Senju. 
Tako je, primjerice, 15. januara 1915. zabilježena na toj meteoro

loškoj stanici, u 7 h u jutro, temperature: 4.50 C°; a u 14 h zabilježeno 
je 11 C°; dne 16. januara 1915. zabilježeno je u 7 h 10.4 C", a u 14 h 
19.2 C° i t. d. 

Velike amplitude česta su i obična pojava. Nastajanje termičkih ano
malija u vezi je sa konfiguracijom terena te sa zračnim strujanjem. Južna 
ekspozicija pogoduje pozitivnoj termičkoj anomaliji dok negativnoj ter
mičkoj anomaliji pogoduje izloženost prema vjetru iz NE kvadranta. 

Od praktične je važnosti što determinacija klimata, a s time i odre
đivanje rasprostiranja vegetacijonih tipova, imaju svoja najjača uporišta 
na datima temperature. 

d) Vlaga (hydrometeori). Mi ćemo razmotriti relativnu i apsolutnu 
vlagu uzduha na Kršu. 

Relativna vlaga je veoma promjenljiva i ovisna od vjetra. Za vri
jeme vjetra iz NE kvadranta ona pada, dok za vrijeme južnih vjetrova 
raste. 
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O relativnoj vlazi imademo ove podatke: (4) i (5) 

Mjesto Relativna vlaga Mjesto 
zimi ljeti godišnje 

Hvar 68% 63% 66% Crikvenica 
Split 66% 62% 65% Mostar 
Dubrovnik — 70% 

Relativna vlaga 
zimi ljeti godišnje 

- - 72.2% 
63% 53% 607° 

Veoma su interesantni podaci za relativnu vlagu u Jt 
u pojedinim mjesecima: 

u Mostaru 

Relativna vlaga 

Mjeseci 

u % 
I. 

59 

II. 

63 

III. 

59 

IV. 

60 

V. 

58 

VI. 

58 

VII. 

51 

VIII. 

50 

IX. 

60 

X. 

68 

XI. 

63 

XII. 

67 

Godišnje 

60 

Apsolutna vlaga. O apsolutnoj vlazi stoje nam na raspolaganje ovi 
podaci : 

MJESTO 

Obrovac 
Knin 
Šibenik 
Split 
S:nj 
Hvar 
Metković 
Gruž 
Budva 
Mostar 
Stolac 
B.leća 
Gacko 
Duvno 
Ljubuški 

Visina 
nad 
morem 
m 

! 57 
1 240 

3 
9 

i 326 
9 
32 
6 
2 
59 
64 
— 
960 
903 
— 

Poprečna apsolutna vlaga u mjesecu 

I. 

88 
71 
63 
75 
84 
81 
120 
142 
124 
87 
69 
96 
104 
57 
99 

11. 

88 
67 
55 
62 
90 
65 
77 
142 
141 
138 
96 
162 
156 
73 
161 

III. 

86 
81 
57 
76 
107 
73 
105 
154 
131 
160 
117 
169 
184 
103 
145 

IV. 

90 
97 
61 
85 
93 
70 
93 
125 
132 
143 
96 
134 
146 
113 
130 

V. 

93 
101 
73 
68 
98 
51 
75 
103 
120 
84 
78 
99 
109 
99 
80 

VI. 

89 
89 
60 
55 
86 
36 
44 
65 
63 
65 
78 
89 
h9 
85 
74 

VII. 

56 
64 
37 
30 
57 
27 
39 
54 
57 
45 
46 
71 
59 
53 
42 

VIII. 

45 
52 
27 
42 
60 
27 
26 
46 
39 
34 
27 
33 
38 
53 
31 

IX. 

115 
107 
72 
74 
105 
61 
93 
119 
115 
111 
119 
90 
115 
94 
115 

X. 

142 
126 
101 
112 
139 
97 
150 
170 
146 
177 
147 
184 
203 
168 
201 

X!. 

129 
113 
111 
106 
129 
100 
123 
151 
168 
171 
127 
188 
233 
157 
177 

XII. 

134 
107 
85 
92 
144 
108 
131 
168 
186 
193 
126 
197 
227 
178 
214 

Godišnje 
m/m 

1155 
1075 
802 
877 
1192 
796 
1076 
1439 
1422 
1408 
1126 
1512 
H63 
1233 
1459 

S obzirom na broj dana u godini sa padalinama imamo ova data: 

Mjesto 
Rab 
Hvar 
Split 
Sinj 
Dubrovnik 

dana 
87 
105 
101 
119 
106 

Mjesto 
Mostar 
Stolac 
Gacko 
Duvno 
Ljubuški 

dana 
130 
106 
137 
121 
94 
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S obzirom na pojedine godišnje dobi — imade poprečno dana sa 
padalinama: 

Mjesto Godišnje doba Mjesto 
proljeće ljeto jesen zima 

Godišnje doba 
proljeće ljeto jesen zima 

Rab 
Hvar 
Split 
Sinj 
Dubrovnik 
Mostar 

23 
27 
27 
33 
29 
35 

16 
14 
17 
23 
14 
22 

24 
27 
25 
30 
26 
33 

24 
36 
33 
33 
37 
40 

Stolac 
Gacko 
Bileća 
Duvno 
Ljubuški 

30 
39 
38 
32 
24 

16 
25 
23 
23 
11 

28 
33 
35 
31 
26 

32 
40 
38 
35 
33 

Imajući u vidu data o padalinama — možemo i u procentima izra
ziti, koliko koji mjesec imade padalina od ukupne godišnje količine pa
dalina. 

Tako imademo primjerice: 

MJESTO 

Hvar 
Split 
Sinj 

u mjesecu 

I. 

11-3 
8-6 
7-0 

II. 

82 
71 
7-5 

III. 

92 
8'7 
9-0 

IV. 

84 
97 
78 

V. 

64 
7-8 
82 

VI. 

45 
6-3 
7-2 

VII. 

3-4 
34 
4-8 

VIII. 

34 
4'8 
50 

IX. 

7-4 
84 
88 

X. 

12-2 
12-7 
11-7 

XI. 

12 4 
120 
10'8 

XII. 

134 
105 
122 

Što se tiče sušnih perioda, perioda bez kiše, imademo srednje po
datke za izvjesna mjesta. 

Prema tim podacima traje sušna perioda najdulje ljeti. 
Mjesto proljeće ljeto jesen zima 
Split 14 17 15 13 
Sinj 13 17 16 16 

Mjesto proljeće ljeto jesen zima 
Dubrovnik 15 28 16 16 
Mostar 31 46 33 33 

Prema tome je za Mostar bilo sušnih perioda, kad nije bilo kapi kiše 
kroz 46 dana. 

Apsolutna količina padalina u glavnom raste od mora prema unu
trašnjosti kontinenta. 

To nam pokazuju ovi, dijelom već pomenuti, podaci: 
Mjesto 

Vis 
Hvar 
Split 
Knin 
Kistanje 

God išnje padaline 
583 
796 
877 

1075 
1115 

m m Mjesto 
Sinj 
Mostar 
Bileća 
Gacko 

God išnje padaline m/m 
1192 
1408 
1512 
1663 

Dana sa snijegom jedva uopće ima na ostrvima i primorskom dijelu; 
u unutrašnjosti sniježni su dani češći, već prema smještaju: 

Mjesto 
Ljubuški 
Mostar 
Stolac 

najviše 3 
11 
6 

dana 
Mjesto 
Bileća 
Gacka 
Duvno 

najviše 17 dana 
52 „ 

- 44 , 
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Sniježni dani padaju u mjesec januar—april te oktobar—decembar; 
no dogodi se (Oacko, Duvno), da sniježi i u mjesecu maju i septembru. 

S obzirom na već pomenute podatke, pa smatrajući, da je kvantitet 
padalina u dotičnom mjestu reprezentant padalina užega okoliše — imamo 
na Kršu, koji nas interesuje, ova oborinska područja —i to (8) : 

1) područje sa godišnjim kvantumom od 600— 750 m/m padalina 
2) „ „ „ „ „ 750—1000 „ 
3) „ „ „ „ „ 1000—1500 „ 
4) „ „ „ „ „ 1500—2000 „ 

Područja sa godišnjim padalinama od preko 2000 m/m ne dolaze u 
obzir. Potpunosti radi napominjemo da imade manjih područja sa 2000— 
2500 m/m, te sa 2500—3000 m/m godišnjih padalina, dok Crkvice pod 
Orjenom imadu preko 3500 m/m. 

No kako količine godišnjih padalina od preko 2000 mm ne dolaze 
na većoj površini, a naročito ne na većoj goloj površini — napominjemo 
ih samo radi potpunosti. 

e) Vazdušna strujanja. Na kršu imademo najglavnije vjetrove iz 
NE i SE kvadranta. Vjetar kvadranta NE nazvan je bura, a vjetar SE 
kvadranta južina ili šilok (široko). Karakteristika vjetra SE kvadranta 
sastoji u tom, što donosi toplu struju; naročito zimi ima ovaj vjetar ka
rakter toploga vjetra; povišenje temperature donosi kišu. Vjetar NE kva
dranta donosi obaranje temperature, malu naoblaku, vedro vrijeme i malo 
padalina. Vjetar NW kvadranta zvan mistral, javlja se na primorskom 
Kršu ljeti. 

Opažanja na sjevernom dijelu primorskoga krša, u Senju i Sv. Miho
vilu dala su ove rezultate: 

Stanica 
meteorološka 

Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 

Opa
žanja 

godine 

1911. 

1912. 

1913. 

1914. 

1915. 

Od ukupnih opažanja 
zabilježen je 

Vjetar kva
dranta NE 

Ostali 
vjetrovi 

% 
56 
64 
63 
58 
58 
60 
61 
61 
60 
58 

44 
36 
37 
42 
42 
40 
39 
39 
40 
42 

Stanica 
meteorološka 

Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 
Senj 
Sv. Mihovil 

Opi-
žanja 

godine 

1905. 

1907. 

1908. 

1909. 

1910. 

Od ukupnih opažanja 
zabilježen je 

Vjetar kva- | Ostali 
dranta NE vjetrovi 

V. 

73 
68 
63 
65 
60 
67 
60 
63 
53 
62 

27 
32 
37 
35 
40 
33 
40 
37 
47 
38 

Na južnim primorskim krajevima Krša češći je južnjak nego bura. 
Tako u Hvaru, otpada od svih vjetrova: 
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na vjetar SE kvadranta oko 86% 
NE „ „ 7% 
SW „ „ 4.5% 

a na ostale vjetrove 2.5% 
S obzirom na zračna strujanja u unutrašnjosti Krša razmotrit ćemo 

podatke za Mostar: 

MJESEC 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
\ I I . 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

Godišnje 

N 

128 
111 
9-0 
7-7 
7-9 
7-8 
7-9 
7'8 
87 
94 

11-6 
111 

1128 

NE 

6-5 
49 
4-8 
4-0 
41 
5-0 
61 
5 1 
4-0 
32 
43 
41 

56-1 

E 

1-0 
1-0 
16 
08 
05 
08 
09 
0'6 
05 
0 3 
0-4 
0 3 
8-7 

SE 

0-5 
11 
1*6 
1-7 
16 
16 
21 
14 
13 
Г2 
0-7 
08 

156 

VJETAR 

S 

1-5 
23 
4-5 
51 
47 
4'4 
36 
4-2 
39 
27 
27 
3-i 

42-7 

SW 

0 3 
0-9 
13 
2-9 
2-7 
2-2 
24 
3 0 
20 
1-3 
1-0 
1-6 

216 

W 

0-7 
08 
12 
10 
1-5 
1-7 
13 
14 
09 
07 
о-у 
07 

12-8 

NW 

2-5 
20 
1-4 
1-5 
13 
10 
1-1 
10 
15 
27 
25 
2-8 

21-3 

Kalma 

5-2 
39 
56 
5 3 
6-7 
5-5 
5'6 
65 
7-2 
95 
5-9 
6-5 

734 

Vidimo, da na sjevernom Kršu (Senj) i u kontinentalnom dijelu Krša 
(Mostar) dominira čitave godine vjetar NE kvadranta, zvan »bura«. Ma
ksimum dostigne vjetar ovoga kvadranta u zimskim mjesecima; u isto 
vrijeme dostigne maksimum i vjetar NW kvadranta. Istočni i južni vjetar, 
dakle vjetar SE kvadranta, dostigne kulminaciju u proljeće, dok ostali 
vjetrovi postignu maksimum u ljetu. 

1) jesen, naročito oktobra mjeseca, imade dosta kalma. 
Vjetar NE kvadranta — prema Beaufortovoj skali — znade doseći 

jakost 7. i 8., a koji put i veću. Trajanje mu često puta prelazi i 30—35 
dana. 

II. ODNOS IZMEĐU KLIMATSKIH FAKTORA I ZEMLJIŠTA 
NA KRŠU 

Zemljište Krša, analogno drugom zemljištu, postalo je u prvom redu 
drobljenjem čvrstih stijena krečnjaka. Pri ovom mehaničkom drobljenju 
imade jakog uticaja temperatura. Djelovanje temperature dolazi do izra
žaja bilo direktno, bilo indirektno — osobito preko vode i vazduha. (2) 

Za zagrijavanje kamenitih stijena postoje na Kršu svi razlozi; i 
visoka temperatura, i dugo trajanje visoke temperature, i vedrina, ekspo
zicija. Djelovanje leda naročito je jak faktor pri drobljenju kamenitih 
stijena u unutrašnjem Kršu, gdje su niske temperature česte i trajne. 

I pri daljnjem stvaranju zemljišta na Kršu igra veoma važnu ulogu 
temperatura. 
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Zemljište na Kršu. To je zemlja crvenica ili crljenica, terra rossa, ir 
najviše slučajeva srodna l at eritu. Poznato je, da laterizacija nastaje 
u toplim, vlažnim klimatskim pojasima (2). Ti su uslovi dani i na Kršu.. 
Uticaj atmosferilija na stijene dolomita i krečnjake velik je. Uslijed toga 
uticaja nastaje kalcijski i magnezijski kiseli karbonat Ca (HCOn)2 i Mg 
{HCO?J2, koji odilazi sa vodom, a ostaće kao neotopljene one mineralne 
tvari, kojih je bilo u vapnenjacima i dolomitima tek oko 0.5% (12). Ova 
mala količina neotopljenih mineralnih tvari, daje jedini anorganski dio 
zemljišta na Kršu, u krajevima krečnjaka, daje zemlju zvanu »terra rossa« 
i ne može dati mnogo zemljišta. 

Uticaj atmosferilija prati i dalje neotopljene mineralne tvari: voda 
ih snosi u doline (u ponikve, u doce i dočiće). 

»Terra rossa« je koloid, koji upija veliku količinu vode, ali je i teško 
ispušta. To je njeno svojstvo veoma važno za krajeve Krša naročito za 
vegetaciju ljeti. Kad za vrijeme ljetne pripeke ne bi bilo u crljenici kon
zervirane vlage, brzo bi se na njoj sve posušilo. Klimatski faktori imaju 
upliva i na već stvoreno zemljište. 

Iz podataka 0 temperaturi opazili smo, da su i niske temperature na 
Kršu česte. Imade studenih dana, a imade i zimskih dana. Uz to su veoma 
česte i termičke anomalije. 

Buru prati snižavanje temperature ; zato na Kršu, naročito u konti
nentalnom dijelu, a i u sjevernom primorskom dijelu, nije zimi rijedak 
pojav golomrazice. Kako su na Kršu česte pozitivne termičke anomalije, 
brzo se temperatura povisi, a led otpusti. Uslijed povećane temperature 
povećava se i evaporacija toliko, da izdignuti dio zemljišta postane po
svema labilan. Ako zemljište nije zaštićeno, lako ga odnosi vjetar, naro
čito onaj NE kvadranta, zvan »bura«. Ovaj veoma česti i redoviti pojav 
zovemo ablacij 0 m. 

To je proces, što se odigrava na većem dijelu Krša od časa, kad je 
nastupilo ogoljen je. Ovo je ujedno i jedan od velikih suradnika pri odno
šenju zemljišta ogoljenih površina na Kršu. 

Na uticaj klimatskih faktora mogu se dakle svesti ove činjenice: 
1. Postajanje zemljišta na Kršu (naročito »terra rossa«); 
2. Odnošenje ili sabiranje zemljišta vodom u uvale, ponikve, doline, 

doce i dočiće; 
3. Postajanje golomrazice na zemljištu Krša; 
4 Odnošenje labilnog zemljišta ablacijom. 
Prema tome klimatski faktori utiču ne samo na stvaranje zemljišta 

nego i na stepen njegove stabilnosti. Konfiguracija terena imade uticaja 
na tok i rezultat rada klimatskih faktora, jer je sapiranje neotopivog mate
rijala u direktnoj vezi sa nagibom, a postanak termičkih anomalija (naro
čito pozitivne) mnogo je ovisan o konfiguraciji terena, a s time je u vezi 
i ablacija. 

III. ODNOS IZMEĐU KLIMATSKIH FAKTORA I PRIRODNE 
VEGETACIJE TE IZBOR VRSTI DRVA ZA VJEŠTAČKO 

POŠUMLJAVANJE 
Na goletima Krša dolaze klimatski faktori do izražaja u raznim 

intenzitetima, jer se i goli Krš prostire od mediteranske zone do alpmske 
sa raznim ekspozicijama i elevacijama. 
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Podaci o temperaturi, broj studenih i zimskih dana, kvantitet godiš
njih padalina i t. d. kao i ostali, napomenuti klimatski faktori pokazuju, 
da je u klimatskom pogledu naš goli Krš veoma nejednolik. 

Na Kršu su za pošumljavanje određena principijelno sva ona zem
ljišta, koja nisu podesna za drugu rentabilniju privredu. To su u najviše 
slučajeva, prostrane goleti, izložene potpunom i nesmetanom uticaju svih 
klimatskih faktora: na njima dolazi do punog izražaja djelovanje tempe
rature i njenih ekstrema; na njima dolazi do izražaja djelovanje hydro-
meteora, naročito apsolutne vlage; zatim je nesmetano djelovanje vje
trova; zemljište je na Kršu izloženo velikom isušavanju, pojačanom ne 
samo uticajem jake temperature, nego i uticajem vjetra i t. d. Mehaničko 
i fiziološko djelovanje vjetra naročito dolazi do izražaja, gdje tome po
goduje konfiguracija terena. 

Uočivši sve ovo dolazimo do zaključka, da radu oko zašumljavanja 
Krša stoje na putu veoma velike prepreke. Ove se očituju ne samo u nepo
voljnim pedološkim prilikama nego i u nepodesnim klimatskim faktorima. 
U vezi s tim moramo pri izboru vrsti za pošumljavanje gologa Krša po
stupati veoma oprezno. 

Relikti prirodne vegetacije dati će nam izvjestan putokaz u odabi
ranju vrsta za vještačko pošumljavanje. 

No na to ćemo se moći samo donekle osloniti, jer ne smijemo zabo
raviti, da mnoge postojeće, spontane, vrste potiču iz vremena, kad su 
biljne asocijacije bile potpunije. U tom je slučaju i djelovanje klimatskih 
faktora dolazilo do izražaja u drugoj formi nego danas, kad su, u mnogo 
slučajeva, prvotne biljne družbe raskinute. 

Mi ćemo razmotriti, u kratko, vegetacione zone —i a onda ćemo 
navesti one glavnije vrste, koje dolaze u obzir pri vještačkom pošumlja-
vanju u pojedinim zonama — uzimajući u obzir klimatske faktore, od
nosno njihove karakteristike te dosadašnje rezultate rada oko pošumlja-
vanja Krša. 

a) Vegetacione zone na našem Kršu. 
Rasprostranjenje biljnih vrsta nije samo ovisno od nadmorske vi

sine, već još i od mnogih drugih prilika. Uz prilike tla od važnosti je u 
ovom pogledu naročito ekspozicija, inklinacija i opća konfiguracija terena. 
Karakteristično je, da se, primjerice, bukva (Fagus sylvatica L.) spušta 
veoma nisko, na nadmorsku visinu od kojih 200 metara, kod "Sv. Križa, 
nad Senjom, dok se hrast medunac {Q. lanuginosa Thnill.) penje i na 1000 
i više metara nadmorske visine (Sadikovac kod Oštarija Ličkih). 

U prvom je slučaju pritjecanje hladnih masa vazduha iz brojnih 
kraških vrtača zaleđa, razlogom, da bukva nalazi uslove za život i na 
ovako maloj nadmorskoj visini. U drugom je slučaju izrazita južna ekspo
zicija, uz krečnjačku podlogu, razlogom, te se hrast medunac penje ovako 
visoko. 

S obzirom na vrste drva, koje dolaze, te s obzirom na karakterističnu 
fizionomiju, koju one daju svome staništu, možemo na Kršu odrediti više 
vegetacionih zona. Adamović (16) je u Dalmaciji, (Oblast Splitska i Du
brovačka) ustanovio šest vegetacionih zona. 

Mi ćemo, u glavnom, zadržati tu podjelu za cio Krš. 
1. Vazda zelena zona. Njeno rasprostranjenje po otočju dopire sjever

nije no na kopnu. Ona se javlja na malom, jugozapadnom dijelu ostrva 
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Krka, kod Glavotoka, zatim na jugozapadnom dijelu ostrva Raba, naro
čito u predjelu Kalifront. Na kopnenom dijelu Krša, možemo kazati, da 
je kod Šibenika sjeverna međa suvislog zimzelenog pojasa. Od Šibenika 
južno, sa malim prekidima, dolazi ova zona na čitavom našem primorskom 
dijelu Krša, u prvom redu na južnim i jugozapadnim ekspozicijama ostrva. 
Sjevernije od Šibenika imade tu i tamo omanjih zimzelenih krpa, koje su, 
vjerojatno, bile ranije daleko prostranije. Tako su, vjerojatno, bili prije 
prostraniji ostaci vazda zelene flore u predjelu zvanom Crnika (kod Sv. 
Jurja blizu Senja) te u predjelu, zvanom Barkariš-Zagon blizu Jablanca. 

Geografska širina te konfiguracija terena, a s time u vezi i uticaj 
klimatskih faktora — imaju velikog uplivu na rasprostranjenje ove zone. 

Na ostrvima je najrasprostranjenija. 
Dok u Južnoj Dalmaciji, na kopnenom dijelu, mjestimice dopire i do 

visine od preko 300 m, u Sjev. Dalmaciji dopire jedva do 150—200 m, a 
podno Velebita niti do 100 m. 

Karakteristika je zimzelene zone: formacija makije. 
Od elemenata ove formacije napominjemo najkarakterističnije: 

Juniperus oxycedrus L. 
Juniperus macrocarpa Sibth. et Sm. 
Juniperus phoenicea L. 
Smilax hispida Muhi. 
Asparagus acutifolius L. 
Ouercus eoceifera L. 
Quercus ilex L. 
lihamnus alaternus L. 
Paliurus australis Qaertn. 
Myrtus italica Mili. 
Pistacia Lentiscus L. 
Pistaciu therebinthus L. 
Coronilla emeroides Boiss. 
Colutea arborescens L. 

Calycotome infesta (Presi.) Quss. 
Ceratonia siliqua L. 
Spartium junceum L. 
Erica arborea L. 
Erica verticillata Forsk. 
Arbutus unedo L. 
Viburnum tinus L. 
Lonicera etrusca Santi. 
Lonicera implexa Ait. 
Rosmurinus officinalis L. 
Olea oleaster Link. 
Nerium Oleander L. 
Phillyrea média Rchb. fil. 

Što idemo južnije — makija je potpunija: dolazi više vrsta zajedno. 
Šumu u vazdazelenoj zoni kod nas formiraju u glavnom borovi: P. 

haleppensis (Mili) i P. pinea (L.), zatim hrastovi, naročito Quercus ilex 
(L.), manje Q. eoceifera (L.). Uz to dolazi Laurus nobilis (L.) pa Ceratonia 
siliqua (L.) i vrste Cupressus. 

2.) zona mješovitih lišćara. U krajevima, vazdazelene zone dolazi — 
zona mješovitih lišćara iza ove prve. Gdje nema vazdazelene zone, zona 
mješovitih lišćara je prva. 

Glavna je formacija šume u ovoj zoni t. zv. »šibljak« te gajevi cr
noga jasena (Eraxinus ornus L). 

»Šibljak« stvaraju, u prvom redu, Punica, Paliurus, Rhus, te: Phil
lyrea, Pistacia terebinthus L. i t. d. U gajevima crnog jasena dolazi mnogo: 
Carpinus duinensis Scop., Ostrya carpinifolia Scop., Juniperus Oxycedrus 
L. i t. d. 

U južnim dijelovima Dalmacije dopire ova zona sve do 600 metara 
nadmorske visine, dok u sjevernim dijelovima Primorja jedva do 200—250 
m — već prema konfiguraciji terena. 
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3. submontanska zona. U ovoj zoni nema više elemenata makije. 
Šibljake sastavlja naročito Quercus lanuginosa Willd. s njome dolazi Co-
tinus Coggygria Scop., Crataegus i t. d. Mnogo dolazi i šibljak od vrsti 
Fraxinus ornus L.; rijetka je Juniperus oxycedrus L. 

Ova zona dopire u južnim krajevima i preko 1200 m nadmorske vi
sine; u unutršnjem Kršu i na sjev. dijelu Primorja do 1000 m., a na juž
nim ekspozicijama dopire i do veće visine. 

4. Montanska zona. U toj zoni nema više šibljaka od vrsti Fraxinus 
ornus L. Karakteristika su ove zone bukove šume. Na mnogo mjesta dolaze 
u ovoj zoni šume crnog bora (Budim, na južnoj strani Velebita, povrh 
Starigrada u Hrvatskom Primorju), za tim šume od vrsti Quercus lanu
ginosa Willd. 

U južnim dijelovima Krša dopire ova zona do preko 1500 m nad
morske visine; u unutrašnjem Kršu i na sjevernom dijelu Krša do 1300— 
1400 metara. 

5. Predalpinska zona. Prema Adamoviću nalazimo ovu zonu na svima 
brdima Dalmacije, koja prelaze 1500 metara. Analogno tome dolazi pred
alpinska zona na Velebitu, na Dinari, na Biokovu kao i na brdima Herce
govine i Crne Gore, koje prelaze pomenutu visinu. 

U ovoj zoni nema više hrastove šume, a ni šume crnog bora. Za ovu 
je zonu karakterističan Pinus leucodermis Ant. i Fagus silvatica L. Poljo
privredna kultura, koja je još i u montanskoj zoni dolazila, u ovoj zoni 
posve iščezava. 

6. Subalpinska zona i 7. Alpinska zona. Prva dolazi tamo, gdje je 
prirodna granica šume. Suma prelazi u omanje grupe stabalja, koje po
primaju formu klekovine ili pozemljara; druga se jedva javlja i redovito 
na malim površinama. 

Kako se naš Krš prostire od obale mora i ostrva do visine od preko 
1000 m, a kako zalazi i u kopno, na njemu je i prirodna vegetacija veoma 
raznovrsna. 
b) Opažanja o izvjesnim vrstama u dosadašnjem radu oko pošumljavanja 

Pred nama stoje rezultati dosadanjega rada na potezu od Sušaka 
do Kotora, uz more, te u unutrašnjosti Krša, do visine od gotovo 1000 m 
i više (Duvno). 

Na temelju tih rezultata možemo kazati da se je malo pošumljavalo 
van apsolutno šumskoga tla. To je i razumljivo — jer je vlasnik stajao 
redovito na stanovištu, što veće koristi. 

Četinjari. Od upotrebljenih vrsta, dali su kod nas do sada najzamaš-
nije rezultate četinari i to borovi, naročito vrste: Pinus Iialeppensis Mili.. 
Pinus muritima L. i Pinus Laricio L. Dobri su rezultati postignuti sa Pinus 
Pinea L., Cupressus horizontalis Mili. i pyramidalis. Nema dovoljno rezul
tata, a da bi se konačni sud mogao reći o vrstama Pinus paroliniana (bru-
tia) Pinus canariensis, Pinus banksiana i Larix europea. 

Kako se je od početka najveća pažnja obraćala četinarima — vjero
jatno u nastojanju, da se poboljša tlo, a možda i radi izvjesnih estetskih 
razloga, nije rad sa lišćarima došao do jačeg izražaja. Zato i imamo raz
mjerno malo kultura lišćara. Za vještačko pošumljavanje dolazili su kod 
nas u obzir od lišćara naročito: Laurus nobilis L., Quercus ilex L., Fraxi-
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nus ornus L., Ostrya carpinifolia Scop., Robinia pseudoaccacia L., a u 
novije doba i Populus nigra L. 

Naročito s obzirom na klimatske faktore Krša možemo kazati o vr
stama, s kojima smo izvodili pošumljavanje ovo: 

Pinus haleppensis Mili. dolazi autohton i dobro uspijeva na mjestima 
zaštićenim od uticaja vjetra NE kvadranta, u zoni makija, odnosno ondje, 
gdje se još javljaju elementi makija. Lijepa su nalazišta od prirode na 
ostrvu Braču i Mljetu; na kontinentalnoj obali dolazi autohton južno od 
Splita naročito na poluostrvu Pelješcu i okolici Dubrovnika (naročito na 
Petki, u Čibačima i t. d.). 

Na mjestima izloženim vjetru NE kvadranta često mu smeđe iglice. 
Od ekspozicije prema NE kvadrantu, dakle od intenzivnosti upliva bure, 
ovisi intenzitet smeđenja. Ovo se smeđenje javlja redovito u mladosti, od 
3>—5 godine. Mnogo puta iza smeđenja iglica, slijedi ugibanje individua. 

U starijoj dobi nastaju izvale uslijed vjetra. Razvitak korjena, na
ročito na kamenitom terenu, nije u povoljnom razmjeru sa razvitkom debla, 
a ni razvitak forme debla s obzirom na obranu od vjetra nije najpovoljniji. 

Sjetva je osjetljiva i od niske temperature i od mehaničkog i od fizio
loškog uticaja vjetra, osobito u zoni, gdje i elementi makije iščezavaju. 
Prirast u visinu je intenzivniji nego u vrsti P. Lancia — a manji nego u 
vrsti P. maritima. 

Drvo mu je dobre kvalitete — naročito ga traže u brodogradnji. 
Pinus maritima (pinaster) ne dolazi autohton. Od uticaja vjetra i 

niske temperature manje trpi nego P. haleppensis. Daje dobar prirast, 
bolji nego P. haleppensis. Prema dosadanjem, daje dobre rezultate vje-
štačko pošumljavanje u istoj zoni kao i P. haleppensis. Drvo mu ne vole. 
jer se kasno javlja srž. 

Pinus pinea. Čini se, da je ova vrsta kod nas autohtona na ostrvu 
Mljetu, gdje dolazi zajedno.sa vrsti P. haleppensis. Dobri rezultati sa ovom 
vrsti postignuti su u toplijem dijelu vazdazelenog pojasa. U hladnijem di
jelu mediteranskog područja, t. j . gdje makija kao biljna družba već išče
zava, gdje se javljaju tek pojedini njezini elementi, nema mjesta ovoj vrsti. 

Pinus luricio, dolazi na Kršu autohton. Sačinjava gdje veće, a gdje 
manje sastojine često sa podstojnim vrstama, koje pripadaju elementima 
makije. Sastojine crnoga bora nalazimo u okolici Senja (Borovo, Borova 
draga, Budim), zatim na Biokovu, na Braču, na vrhovima poluostrva Pe
lješca i t. d. 

S obzirom na čedna kemijska i fizikalna svojstva tla, i jer odolijeva 
vrlo dobro i suši i amplitudama temperature, crni su bor zavoli li kultiva-
tori na Kršu. 

Posmatrajući crni bor sa gledišta prvih kultivatora, koji su podiza
njem prvih kultura crnoga bora na siromašnim, aridnim površinama kreč-
njaka, išli za poboljšavanjem zemljišta, i za zaštitom od klimatskih faktora, 
ispunjava ova vrsta svoju zadaću u punoj mjeri. 

U istinu, malo je vrsti, koje bi mogle izvesti poboljšavanje edafskih 
faktora kao ova. Obilje odbačenih iglica poboljšava u svakom pogledu 
zemljište, a uspijevanje i na najlošijim terenima daje prednost, pred osta
lim vrstama. Možemo kazati, da se P. laricio može upotrijebiti gotovo na 
svim staništima Krša — od zone mješovitih listača do zone montanske 
i to ne samo kao prolazna, već i kao stalna sastojina. 
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No imade jedna stvar, koju treba detaljno ispitati. To je kvalitet 
drveta crnoga bora, naročito odnos između bijeli i srži. Dosadašnja, još 
dovoljno nedokumentovana opažanja, upućuju, da P. laricio na našem Kršu 
dobiva veoma kasno srž. Nadamo se, da ćemo i u ovom pogledu uskoro 
imati sigurnih rezultata. 

Na eksponiranim mjestima, na udaru vjetra NE kvadranta, opaža se 
i na crnom boru smeđenje iglica — no ne u tolmoj mjeri Kao kod alepskoga 
bora. Ovo smeđenje iglica nema redovito štetnih posljedica. Izgleda, da 
će biti u vezi sa djelovanjem vjetra. (13) 

Veoma je karakterističan razvoj krošnje u onim dijelovima sastojina, 
koje su izvržene vjetru NE kvadranta. Nastaju asimetričke forme, kao 
reakcija na jednostrano mehaničko djelovanje vjetra. 

Gdje se u blizini starijih sastojina, koje fruktificiraju, nalaze skupovi 
bilo lišćara (Ostrya carpinifolia, Larpinus duinensis), bilo formacija ka
dulje (Silvia officinalis), bilo skupovi borovice (Juniperus oxycedrus, Ju-
niperus macrocarpa) javlja se u njima prirodni podmladaK, Koji je mače 
u prvoj mladosti, dosta osjetljiv, prema anomalijama u temperaturi, као 
i prema mehaničkom i fiziološKom uplivu vjetra. 

Sve pomenute vrste borova fruktificiraju na eksponiranim, Krečnjač-
kim južnim staništima, veoma rano, često i prije petnaeste godine. 

Picea excelsa, interpolirana u nasade crnoga bora Kod Duvna (Kolo-
gaj preKo 1000 m nadmorske visine), pokazuje dobre rezultate na lokali
tetima, gdje je relativna vlaga vazduha velika i gdje je zemljište zaštićeno 
od isušavanja, čime izostaju štetne posljedice prejake transpiracije. To 
su male doline, u čijem tlu ima primiješanoga šljunka, koji radi svoje 
higrokopičnosti zadržava vlagu. Ova vrst dolazi u obzir u regiji bukve, 
ali je njezino kultiviranje uspješno samo na staništima, gdje oceanska 
klima ne dolazi do izražaja. (14) Sadnje ove vrste u krajevima, izloženim 
direktno uticaju maritimne klime (Veljun povrh Senja), nisu uspjele. 

Pinus syïvestris nije dao dobrih rezultata. Deblo mu je zakrivljeno, 
stradava od vjetra i snjegoloma. 

Larix europea. Sa ovom vrsti imademo do sada izvedenih pošumlja-
vanja, samo u okolici Senja. Utvrdili smo, da dobar rezultat pokazuju 
kulture na staništu, čija je nadmorska visina iznad 400 m. Kulture na 
nižim staništima većinom su propale. Ima ariša uprskanog u kulturama 
crnoga bora u branjevini Veljun—Velika Greda, na visini od 800 m nad 
morem, na južnoj ekspoziciji, na dobrom zemljištu, izvrženo jakoj trans-
piraciji, koji dobro uspijeva. 

Abies pectinata. Ova vrst dolazi u obzir u prvome redu pri pretva
ranju sastojina. Dosadanja uspjela podsijavanja, (Veljun—Velika Greda), 
u visini od 800 m nad morem, na južnoj i jugoistočnoj ekspoziciji, daju 
nade uspjehu i na drugim ekspozicijama, gdje joj je osigurana zaštita 
i relativna vlaga. Pošto je jela veoma osjetljiva na termičke anomalije, 
treba o tom voditi računa. Naročito je u prvoj mladosti osjetljiva od kas
nih mrazova. 

Lišćari. Cijeli je dosadanji rad oko vještačkog pošumljavanja Krša 
stajao pod dojmom prvih rezultata. Pošto su prvi radovi dali dobre rezul
tate u prvom redu sa četinarima (naročito sa crnim borom), i pošto su 
lišćari u tom radu podbacili, nije se lišćarima, kako smo već naglasili, 
obraćala veća pažnja. 
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Ne smije se smetnuti s uma, da lišćari, poprečno, trebaju mnogo vlage, 
naročito više relativne vlage nego izvjesni četinari i da lišćari i preostale 
vegetacije na Kršu imaju veoma dugačko korijenje, koje prodire između 
više manje ustrmljenih slojeva, često puta i koji metar duboko — pa tako 
omogućuju i opskrbu sa potrebnom vodom. Prema ovom, povoljne rezul
tate sa vještačkim kultiviranjem lišćara, možemo imati samo ondje, gdje 
je osigurana vlaga u tlu i— i gdje je osiguran veći stepen relativne vlage 
uzdaha. Sve ovo čeka još detaljna ispitivanja. 

U novije vrijeme napravljeni su opiti sa Populus nigra. Ovaj rad obe-
ćaje dobre rezultate, u jednakim stanišnim prilikama kao i crni bor. 

Robinia pseudoaccacia dala je dobre rezultate na laporastim zemlji
štima, ako je kultura zaštićena od vjetra NE kvadranta. S proljeća mnogo 
stradavaju obilni izbojci od mehaničkoga i fiziološkog uticaja vjetra. 

Odličan je rezultat dala Accacia lophanta u zoni makije. Vanredan 
priraštaj u visinu, ove vrste (Lapad kod Oruža) upućuje, da joj treba 
obratiti jaku pažnju. U četiri godine postigli su individui iz sjemena ove 
vrste visinu do 10 metara. — Čini se, da je od mraza i od suše osjetljiva. 

Laurus nobilis, autohton je u zoni makije, redovito dolazi tamo, gdje 
i Q. ilex. U samom sklopu makije dolazi rijetko. 

Na jugozapadnom dijelu ostrva Raba, zatim u litoralnoj zoni između 
Trogira i Splita pa na Hvaru i Braču dolazi ova vrsta često. 

S obzirom na tlo, ova je vrsta veoma čedna. Na izloženim pozici
jama trpi od vjetra NE kvadranta, kao i od snižene temperature. Imade 
veoma jaku izbojnu snagu. 

Na vlažnim staništima u dalmatinskom Primorju, u zoni makije, po
kazuje Eucalyptus globulus dobar rezultat. 
c) Važnije vrste, podesne za vještačko kultiviranje u pojedinim zonama 

Imajući pred očima klimatske faktore, a za tim prirodnu vegetaciju, 
kao i one strane vrste, koje su u nas gdje u većoj, a gdje u manjoj mjeri 
kultivirane, navesti ćemo one najglavnije vrste, koje dolaze u obzir za 
vještačko pošumljavanje na našem Kršu. Pri tom moramo naglasiti, da se 
stanišne prilike moraju u svakom slučaju ispitati veoma pažljivo i savjesno. 
Ovo je potrebno s tim više, što je geografsko rasprostiranje naših kraških 
goleti tako prostrano, da na njemu dolaze do izražaja dosta raznoliki kli
matski faktori. 

1. U zoni vazdazelenoj : 
Od četinara: Pinus pinea, Pinus haleppensis, Pinus paroliniana 

(brutia), Cupressus, Séquoia sempervirens, Cedrus Libani i Deodara; na 
vlažnom staništu Taxodium dystichum. 

Od lišćara: Eucalyptus glabulus i rostrata na vlažnom; na suhom: 
Quercus ilex, Laurus nobilis, Accacia lophanta, Accacia mollissima, Cera-
tonia siliqua, Casuarina tenuissima. 

2. U zoni mješovitih lišćara: 
Od četinara: Pinus haleppensis, maritima i Laricio, Pinus paroli

niana (brutia), Cupressus, Cedrus Deodara et atlantica, Chamaecyparis 
Lawsoniana. 

Od lišćara: Robinia pseudoaccacia, Juglans regia, Celtis australis, 
Castanea vesca (imajući u vidu, da je ova posljednja vrsta Calcifuga). 

3. U submontanskoj zoni: 
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Od četinara: Pinus Laricio; od lišćara: Frax. ornus, Frax. excelsior, 
Quercus sessiliflora, Quercus lanuginosa, Populus nigra, Robinia pseudo-
accacia, Juglans regia, Castanea vesca. 

4. U montanskoj zoni: 
Od četinara: Pinus Laricio, Abies pectinata, Picea axcelsa, Larix 

europaea; od lišćara: Fraxinus excelsior, Populus nigra. 
5. Iznad montanske zone može doći u obzir kao polazna sastojina 

Pinus pumilio — a kao stalna četinari: Larix europaea, Abies pectinaca i 
Picea excelsa. 

Osim navedenih vrsta, koje dolaze u prvome redu u obzir i kojima 
se imade obratiti pažnja ne samo u praktičKim radovima oko pošumlja-
vanja, nego i u naučnom ispitivanju — potrebno je, da se ispitaju uslovi 
za život i mnogih drugih vrsta, koje ćemo eventualno moći s uspjehom 
uzgajati na našem Kršu. Ако mnoge od ovih i ne budu podesne za šumsko 
gospodarstvo u užem smislu — dobro će doći za ostale nasade, koji isto 
tako imadu veliko gospodarsko značenje. 

Tako od mnogih stranih vrsta, pored već pomenutih, treba u zoni 
makije obratiti pažnju i vrstama palma: Pritchardia filifera, Phoenix ca-
nariensis, Phoenix rectinata, Chamaerops hurnilis, Chamaerops excelsa. 

O samom radu oko podizanja sastojina Krša s obzirom na tehničke 
momente govorimo u članku: Tehnika zašumljavanja. 
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JUGOSLOVENSKO TRŽIŠTE DR VET A 
MARCHÉ AU BOIS YOUGOSLAVE 

ZAGREB, 10. NOVEMBRA 1928. — ZAGREB, LE 10. NOVEMBRE 1928. 

TEČAJEVI ZAGREBAČKE BURZE. 

Cijene po m3: Din Din 
»Hrastovi trupci: I. vrs te 1500 3000 P . St. utovara 

II. » 700 900 » 
III. » 250 400 » 
za o platu (furnire) — — » 

Ispiljeni polovnjaci: I. v r s te (Wainscoat-Logs) . . . 4500 5200 » 
Kladarke: I. » (Boules) 2000 3000 
Neokrajčane piljenice: I. » 2—5.90 m dulj 1800 2300 « 
Okrajčane piljenice: blistače (Quartier) I. vrste . . 3000 3800 « 

» » II. » . . 2500 2800 
bočnice (Sur dosse) I. vrste . . 2200 2600 « 

" Н . ~^:^^~^^Ml « « « Н. « • • 1800 2200 
Listovi (Feuillets): 2 m 

blistače (Quartier) 1. vrs te . . 3600 4200 » 
» » II. » . . 3000 3600 » 

bcčnice (Sur dosse) I. vrs te . . 3000 3600 » 
» » » II. » . . 2400 3200 

Popruge (frizi): prema duljini i debljini 1500 2500 « 
Četvrtače (Chevrons): od 50 cm dulj. na više . . . . 1800 2100 » 
Grede (kvadrati): od 25/25 cm 950 1500 » 
Francuska dužica: 1000 kom. 36/1. 4—6 M . . . . 6000 70C3 
Bačvarska roba: I. vrste od br. 'Л— 2>a . . . . 50 90 « 

I. » » br. 3 na više . . . 50 90 « 
Bukovi trupci: !• » ; 250 350 > 
Okrajčane piljenice: I- vrs te (parene) 1200 1400 
Neokrajčane » I- » » HO'0 1 3 5 0 

Okrajčane » I- » (neparene) 1100 1350 » 
Neokrajčane » I. » »< 1050 1200 » 
Popruge (frizi): I. » (parene) 600 900 » 
Javorovi trupci: Г. vrs te 400 600 » 
Jasenovi » I. » 600 1000 
Brijestovi » I. » 300 500 » 
Grabrovi » I. » 300 450 •> 

M e k o d r v o : Merkantilna tesana građa: 260 300 » 
Piljeno koničasto drvo I—III. probirak 425 475 » 

» paralelno » I—III. » 475 600 » 
Cijene po komadu: 

Hrastovi brz. stupovi 7 m dugi — — » 
8 » » — — » 

10 » » — — 
Hrastovi željez. pragovi 

290 cm 15/22 cm 66 70 « 
270 cm 15/26 cm 54 65 » 
250 cm 15/25 cm . . . . . . . 50 60 » 
220 cm 14/20 cm 20 25 » 
180 cm 13/18 cm 14 18 

Bukovi željez. pragovi 250 cm 15/25 cm 30 39 « 
G o r i v o d r v o : Cijene po 10.000 kg 

Bukove cjepanice: I. vrste sa do 15% oblica . . . 2000 2400 » 
sječenice: 1400 1600 

Hrast, cjepanice: sa do 15% oblica 1600 1800 » 
» siečenice: 1200 1400 » 

D r v e n i u g a l j : bukovi 7500 8200 
hrastovi 6000 7000 rinfuza 
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LITERATURA 
»Le Karst Yougoslave« (Krš Jugoslavije), Zagreb 1928. — To je monografija, što 

ju je nedavno uredio g. prof. Dr. A. U g r e n o v i ć , a izdalo o svom trošku Mini
starstvo šuma i rudnika povodm skorašnjeg kongresa Šumarske lige zemalja oko 
Sredozemnog mora (»Silva mediterranea, Ligue forestière internationale«). 

Knjiga ima — ne računajući amo mnogobrojne tabele, karte i fotografske snimke 
— oko 150 stranica štampanog teksta u formatu »Šumarskog Lista«. Pisana je fran
cuskim jezikom sa uvodom iz pera g. generalnog direktora S t a m e n k o v i ć a i 
predgovorom g. urednika. 

0 . generalni direktor pozdravlja u ime Generalne direkcije šuma članove lige, 
koji će prilikom kongresa posjetiti našu zemlju i posvećuje im ovu knjigu, kojoj da 
je cilj »da dade čedan prikaz naših naziranja na pitanje pošumljivanja krških zemljišta«. 
Gosp. urednik, koji je ujedno potpredsjednik lige i glavni organizator kongresa, pri
kazuje i obrazlaže u predgovoru program ekskurzija i konferencija, koje će se održati 
od strane kongresista. Ističe ujedno, da ova knjiga ima da strane učesnike kongresa 
općim pregledom jugoslavenskog Krša pripravi za ekskurzije i diskusije na kon
ferencijama. 

Knjiga je dakle u glavnom informativne naravi, ali je uza sve to vrlo aktuelna 
i važna za sve one, koji se ma u kojem pogledu žele upoznati sa prilikama i potre
bama našegai Krša. Svjedoči to priličan broj više manje iscrpivih članakai iz pera naših 
ponajboljih zastupnika svih onih struka, koje ma u kojem pogledu dolaze u dodir sa 
pitanjem Krša. 

Sadržaj je ovih članaka: 
1. K o c h F e r d o , Zagreb: Geologija Krša. (Stratigrafija i petrografija, morfo-

grafija i hidrologija). 
2. B a l en Dr. J o s i p , Beograd: Klimatski elementi Krša i njihov odnošaj na

prama pošumljivanju. (Klimatski elementi, odnošaj medu klimatskim elementima i 
terenom, odnošaj medu klimatskim elementima i prirodnom vegetacijom, izbor vrsti 
drveća za umjetno pošumljivanje, vegetacijske zone, opažanja o nekim vrstima drveća, 
glavne vrsti drveća pogodne za umjetno kultivisanje u raznim zonama.) 

3. H o r v a t i ć Dr. S t j e p a n , Zagreb: Flora i vegetacija Krša. (Karakteristične 
crte flore, opća karakterizacija, istraživanja, elementi flore, biljno-geografska područja, 
vegetacija medMeranskog područja, vegetacija ilirskog Krša, pitanje porijekla sadanje 
krške vegetacije i naravnog pošumljivanja.) 

4. L a n g h o f f e r Dr. A u g u s t , Zagreb: Fauna štetnih kukaca na Kršu. (Kukci 
štetni četinjačama, kukci štetni listačama.) 

5. M i l e t i ć Dr. Ž a r k o , Beograd: Šuma visokoga Krša. (Prevedeno na naš 
jezik u »Šumarskom Listu« 1928., str. 329.) 

6. B a l en Dr. J o s i p , Beograd: Tehnika pošumljivanja. (Mjesto, cilj i opseg 
pošumljivanja, način pošumljivanja, izbor vrsti drveća i radna sezona, pošumljivanje 
zemljišta, na kojima su elementi šume sačuvani, pošumljivanje golih zemljišta, umjetno 
pošumljivanje sjetvom, umjetno pošumljivanje sadnjom, pošumljivanje stavljanjem na. 
čep, šumarske i ekonomske mjere za očuvanje podignutih kultura.) 
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7. H a u e i s e Ing. L e v i n , Zagreb: Uređivanje bujica na Kršu. (Vidi prevod 
ш »Šumarskom Listu« 1928., str. 340.) 

8. U g r e n o v i ć Dr. A1 e k s., Zagreb: Krš u pogledu šumarske politike i za
konodavstva. (Osnovna karakteristika i zamršenost krškog pitanja, ekonomska strana 
krškog pitanja, glavne ideje šumarske politike, kako bi se krško pitanje imalo riješiti 
zakonodavnim putem, pitanje paše, dioba općinskih zemljišta, arondacija, komasacija, 
ekspropriacija, saradnja države, autonomnih tijela i privatnika.) 

9. O r u b i ć Ing. K a j o, Split: Dalmatinske šume, njihovo prosperisanje, njihovo 
propadanje i njihova restauracija. (Stari vijek, doba hrvatske narodne dinastije, doba 
mletačkog gospodstva, prva dominacija od strane Austrije, doba francuskog vladanja, 
ponovno pod austrijskom vladom, pod Jugoslavijom.) 

10. K a u d e r s Ing. A1 f o n s, Senj: Istorija pošumljivanja Krša u Hrvatskom 
primorju. (Prve ideje o pošumljivanju Krša, početak radova oko pošumljivanja u Hr
vatskom primorju, prve direktive, osnutak Nadzorništva za pošumljivanja Krša u 
Senju, proširenje njegove kompetencije.) 

11. H o l l Ing. F e r d i n a n d , Sarajevo: Istorija pošumljivanja Krša u Bosni i 
Hercegovini. (Perioda turskog vladanja, perioda austrijskog vladanja, uređenje eks
ploatacije šuma i šumske paše, amelioracija Županjačkog Krša, radovi oko pošumlji
vanja Hercegovačkog Krš, obnova pošumljivanja pod današnjim režimom.) 

12. P e t r a č i ć Dr. A n d r i j a , Zagreb: Literatura o Kršu. (Navađaju se krono
loškim redom važnija literarna djela o pošumljivanju Krša — njih 27 — i izlaže se 
u kratko njihov sadržaj.) 

Kako se vidi iz ovog pregleda, knjiga je uređena odlično u pogledu sadržaja, a 
formalna strana knjige još znatno podiže njenu vrijednost. Jer gotovo svi detalji pri
kazani su kartama i krasnim fotografskim snimkama od Kocha, Novaka, Seiwertha, 
Isajeva, Balena, Horvata, Haueise-a, i dr., tako da će nas knjiga u istinu dostojno 
reprezentirati pred inostranstvom. Levaković. 

Dragutin D. Veseli: Katekizam o izmjeri drvlja (dendrometrija), Sarajevo 1928. 
— Knjižica ova izišla je u nakladi pisca, koji je profesor i upravitelj Šumarske škole 
u Sarajevu. Sadržaje 104 stranice malog (džepnog) formata i 24 slike. Sastavljena 
je u formi pitanja i odgovora, kako to naviješta već sam njezin naslov. Pisac zahvata 
u skraćenom opsegu cijelo područje dendrometrije, a obraduje ga lakim stilom prak
tički i vrlo shvatljivo. 

Knjižica nema doduše nikakovih pretenzija u znanstvenom pogledu, jer je u 
glavnom namijenjena potrebama šumarskog pomoćnog osoblja i pitomaca Sarajevske 
šumarske škole. Ali uza sve to ona prekoračuje onaj uski opseg, što bi ga zahtijevale 
isključive potrebe navedenog osoblja. Stoga je mogu s uspjehom upotrijebiti i širi 
stručni krugovi, pa i šumski trgovci, industrijalci i njihovi ljudi. Uopće svatko, tko 
radi drvetom. Levaković. 

»Gospodarski kalendar« Hrv. Gospodarskog društva k. s. z. u Zagrebu za go
dinu 1929. upravo je izašao. Uredio ga je Dr. Albert Ogrizek, sveučilišni profesor u 
Zagrebu i urednik »Gospodarskog Lista«. Sadržajem je vrlo bogat, jer je uredništvu 
uspjelo ove godine okupiti lijepi broj stručnjaka, koji su lijepim i razumljivim riječima 
opisali razne gospodarske grane. Kalendar je urešen sa 76 slika iz stočarstva, pče
larstva i voćarstva. Zastupano je: Zadrugarstvo, ratarstvo, stočarstvo, pčelarstvo, 
voćarstvo, vinogradarstvo i šumarstvo. Osim toga sadržaje gospodarske radnje za 
pojedini mjesec, potrebne skrižaljke, opširan popis gospodarskih knjiga te sajmove za 
Hrvatsku i Slavoniju, Međimurje, Prekomurje i Dalmaciju prema najnovijim oblasnim 
.podacima. Gospodarski kalendar je prema svojem opsegu i bogatom sadržaju i naj
jeftiniji. Za članove »Gospodarskih društava kao zadruga« i za točne pretplatnike 
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»Gospodarskog Lista« stoji sa poštarinom Din 7.50, za nečlanove i ostale Din 11.50.. 
— Za Hrvatske seljačke zadruge, Agrarne zajednice te Marvogojske udruge vrijedi 
ista cijena kao i za Gospodarska društva kao zadruge. 

Kalendar se naručuje u Upravi »Gospodarskog Lista«, Zagreb, Gundulićeva 
ulica br. 18, te u svim knjižarama. 

„Босански Шумар", СараЈево, i. новембра 1928., бр. i l . — „Лишће жути — са 
дрвећа пада. . . " — „Нешто из геодезије (хоризонтално снимање, мјерење косих уда-
љености, правокутна стаклена призма)" — „Техничке немогућности при стријељању" 
— „Милану Прокопићу" — Друштвене вијести. 

»Lovačko-Ribarski Vijesnik«, br. 10., 1928. — »Lovačko koplje« — »Na početku 
lovačke sezone« — »Taktika o nastupanju vukova« — »Smioni pohvat jastrebova« — 
»Jelen šestnajsterac iz dravskih šuma kod Podravske Slatine« — »Tetrijebove koje 
nisam dobio« — »Lovačke poslovice« — »Jedan specijalni naboj za srnjad« — Vijesti. 

»Lovačko-Ribarski Vijesnik«, br. 11., 1928. — »Potrk ili Droplja i lov na nju« 
— »Zukovina trava kao sklonište za fazane« — »Tragedija jedne trofeje« — »0 zimo
vanju i selidbi ptica selica« —• »Naš novi malodimni barut« — »Lisjak osobite vrste« 
— Vijesti. 

»Stolarske Novine«, br. 10., 1928. —• »Konstruiranje jednostavnog pokućstva« — 
»Soba za stanovanje« — »Furniranje« — »Stijene za predsoblje« — »Kalkulacija ku
hinjskog kredenca« — »Okrugli izvlačivi stol« — »Iz radionice u radionicu«. 

»Priroda«, br. 7., 1928. — Od uredništva: »Spomen-slovo Stjepanu Radiću« — 
Dr A. Vrgoč: »Ruski čaj i njegovo značenje u ljekarstvu« — Milan Kovačević: »Od 
čega sastoje magla i oblaci?« — Stjepan Banović: »Neke značajne biljke Dalmacije«. 

»Priroda«, br. 8., 1928. — D. Pejnović: »Put u svijetski prostor« — Dr Miroslav 
Hirtz: »Ekspedicija „Američkog Prirodoslovnog Muzeja" u Srednju Aziju« — Dr Josip 
Goldberg: »Svemir i potresi«. 

»Lesnickâ Prâce«, čislo 10., 1928. — Prof. dr. Tichy: »Kontakt ove tachymetry a 
novy tachymetr Szepessy-ho« (Kontaktni tahimetri i novi tahimetar Szepessy-a) — 
Ing. B. Polansky: »Zastinèni prirodni« (Prirodna zasjena) — Jaroslav Ružička: »Na-
hradi zelenâ douglaska modrin? A jak mame modrin pëstovati, abi nezahynul?« (Može 
li zelena duglasija zamijeniti ariš? I kako moramo ariš uzgajati da ne bi uginuo) — 
Ing. F. Trunec: »Pokusy s housenkovym traktorem „Akc. spol drive Skodovy zâvody" 
System W. D. pri vytahovâni klad z porostû« (Pokusi sa gusjeničar-traktorom Skoda 
sistema W. D. kod iznošenja trupaca) — Ing. Al. Nechleba: »Strucny nâstin pocâtkù a 
rozvoje ceské literatury lesnické« (Kratki prikaz začetka i razvoja češke šumarske 
literature). 

»Revue des Eaux et Forêts«, No 9., Septembre 1928. — »Visions forestières ma
rocaines«, par Ducamp (Pogledi na marokansku šumarstvo) — »Le régénération du 
chêne rouge d'Amérique dans le domaine des Barres« par Pardé (Pomlađivanje ame
ričkog crvenog hrasta u domeni Barres) — »Les transpyrénées et les travaux de 
restauration en montagne«, par Fauveau (Transpirenejske željeznice i radovi oko za-
šumjavanja, uređivanja bujica i usova) — »Le bois russes et le marché mondial«, par 
Arnould (Rusko drvo i svjetsko tržište). 

»L'Alpe«, No 10., Ottobre 1928. — L. Senni: »Le dune délia Sicilia« (Dine Sici
lije) — Dr D. Leone: »Primi esperimenti dl rimboschimento montano in Tripolitania« 
(Prvi pokušaji pošumljavanja tripolitanskog gorja). — Prof. G. Rem-Picci: »Per la 
razionale coltivazione dei boschi« (O racijonalnom kultiviranju šuma) — A. Merendi: 
»L'esposizione forestale di Versailles« (Šumarska izložba u Versailles-u) — Dr L. 
Oliva: »Boschi di latifoglie nella regione Tridentina« (Šume listače tridentinske regije) 
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ИЗ УДРУЖЕЊА 
СКУПШТИНА Ј. Ш. У. 

Записник1 сједнице главне управе Југословенског Шумарског Удружења, одр-
жане y друштвеним просторијама y Загребу дана 27. и 29. октобра о. г. — Присутни: 
Потпредсједник: Чмелик. Тајници: Чеовић, др. Милетић. Благајник: Дрнић. Одбор-
ници: др. Петрачић, Дојковић, Гринвалд, др. Бален, Сахер, Јербић. 

Потпредсједник Ч м е л и к отвара сједницу главне управе, која je сазвана ре-
довним путем и позива пословног тајника Чеовића, да објасни цијели поступак око 
сазива одборске сједниде и главне годишње скупштине, јер су последљи догођаји 
унијели потпуну забуну међу чланове и управе и остало чланство. 

Ч с о в и h изјављује, да он овој сједници присуствује само као приватна особа, 
док службено не може да присуствује ни као тајник ни као члан одбора, јер он сматра, 
да je и сједница одгођена, a као пословни тајник, да ce надази y оотавци од 24. 
октобра, о. г. 

Ч м е л и к одговара, да je — неулазећи y саму оцјену начина, на који je тајник 
y питању збора постунио, придржавајући си право, да ce на то још посебно осврне — 
тајник дужан, да о свому раду положи рачун. 

Одбор je освједочен, и налази, да je сједница легално сазвана, да није одгођена 
и да je присутан довољан број чланова за рад и закључке. Ирелевантно je како госп. 
Чеовић оцјењује свој положај, али одбор захтјева y интересу Удружења, објашњеља 
о поступцима пословног тајника y послиједње вријеме, што je y осгалом и његова 
морална дужност. 

Након тога објашњења предлаже, да ce пређе на рад. 
Проф. П е т р a ч и h предлаже, да ce прочита текст оставке, која гласи: 
„Улравном одбору Југословенског Шумарског Удружења — Загреб. 
Обзиром, да y Југославенском Шумарском Удружењу, односно y главној управи, 

већ y назад неког времена не влада no мојем мишљењу она хармонија, која je по-
требна за сложан и успјешан друштвени рад, без nojera не може бити вористи ни no 
чланове ни по струку — то ћутим, да као пословни тајник не могу y таковим прили-
кама вршити овоју задаћу, како би то интереси чланова и струке захтјевали. 

Обзиром на горе истакнуто част ми je приопћити угледном наслову, да данаш-
н>им даном полажем дужност иословног тајника. 

Са одличним поштовањем 
У Загребу, дне 24. октобра 1928. Иван Чеовић в. р." 
Д о ј к о в и ћ захтјева, да тајник Чеовић иоближе објасни мотиве те своје 

оставке. 
Др. Б a л е н: Тајник за свој рад морално одговара главној скуиштини, na не 

може ни под којим изговором избјегавати, да даде и сва обавјештења, која ce од 
љега као тајника и друштвеног функционара буду тражила, Наше je ирапо да тра-
жимо, да он тај рачун и положи, јер ce само на том основу може управа и одбор упу-
штати y оцјепу, да ли да ce уважи његова оставка или ne. 

Ч е о в и h поновно оспорава легалност овог састанва, a потребна обавештења, 
дат he само као приватно лице. 

Ч м е л и к му одговара, да je то питање ријешено и позива га да даде тражени 
извјештај. 

Ч е о в и ћ : Дне 22. о. мј. стигао je од Генералне Дирекдије Шума овај брзојав: 
„Југословенском Шумарсшж Удружењу, Загреб, Вукотиновићева ул. 2. — 

Београд 21. X. Ha представку многиш редовних чланова тога Удружења, као и из-
вјесних чланова управног и надзорног одбора те управе, Министарство усваја њине 

1 Неовјеровл^ен, on. уредника. 
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разлоге, да оама управа не може мењати одлуке конгреса и да треба поштовати члан 
29. Правила тог Удружења те према томе управа нека донесе сходно решење и извести 
све чланове удружења. Бр. 40715. 21. октобра 1928. год. По наредби Министра Шума 
и Рудника. Генерални Директор М. Стаменковић с. р." 

Ha своју руку нисам могао да радим, na сам позвао благајника Дрнића и одбор-
ника дра. Петрачића, да они даду своје мишљење о тој ствари. Ријешено je, да ce 
пошаље брзојав предсједнику Ленарчићу, потпредсједницима Чмелику и Стојановићу 
и тајнику Милетнћу, с нозивом, да они даду мишљеље од своје страпе. Ти брзојави 
гласе: 

Дру. Жарку Милетићу, г. Вилиму Чмелику и г. Ј. Денарчићу: „Удружење je 
иримило телеграм: Београд. Ha представку многих редовних чланова тога Удружења 
као и извесних чланова управног и надзорног одбора ге управе, Министарсгво уоваја 
њине! раздоге, да оама управа не може мењати одлуке Кс-нгреса и да треба поштовати 
члан 29. Правила тог Удружења, те према томе управа нека донесе сходно решење и 
извести све чланове Удружења. Бр. 40715. 21. октобра 1928. По наредби Министра 
Шума и Рудника, генерални директор М. Стаменковић. — Молимо Bac, да нам брзо-
јавно саопћите Ваше мишљење. Тајник Чеовић." 

Међутим прије него су стигли одговори на горње депеше, добио сам од го-
сподина предсједника Ленарчића писмо, слиједећег садржаја: 

»Jos. L e n a r č i ć — Verd p. Vehnika. V e r d, 23. oktobra 1928. 
Gospod tajnice! 

Sad sam dobio telegram od g. Gen. dir. Stamenkovića iz Beograda. V omotu 
prilazem originalni telegram. 

Ja vidim, da se Beograd b o j i , da ne bi moglo doći dovoljno učesnika iz Srbije 
na skupštino r a d i p o l i t i č n i h p r i l i k a in bi vsled toga bila možnost dana, da 
H r v a t i premašuju na svome teritoriju i da vsled toga i z b a c i ju S r b i j a n c e iz 
U p r a v n e g a O d b o r a . 

Neznam jeli v istini obstoji kak § v našim Pravilima, koji bi uprav, odboru 
vezal ruke. Istina je, da je bilo primljeno na zadnoj skupštini, da se vrši redovna 
skupština za godinu 1928. v Splitu, jer se je mislilo, da će biti možno združiti »Kongres« 
sa našim Udruženjem (oziroma na našu skupštinu). Tajništvo je pitalo, kako ste meni 
javili, članove, gde žele, da se vrši skupština i mislim, da je v e č i n a na pitanje 
odgovorila i predlagala Z a g r e b . 

Jeli temu tako ili nije, sed ne možem suditi, jer nemam podataka pri ruci. 
Vi to bolje znate. 

Po i z l u č en ju p o l i t i k e iz našeg udruženja bilo bi sve jedno po mome 
mišljenju, gde se vrši skupština. Ja d v o m i m da ima upravni odbor po pravilima 
v e z a n e r u k e za Split. Sve drugo, je, ako m o r a m o iz p r a k t i č n i h r a z l o g a 
u p o š t e v a t i ž e l j e p o l i t i k e i ja mislim, dok tvodju ogromnu večinu Udruženja 
naši članovi d r ž a v n i č i n o v n i c i , koji su o d v i s n i od v l a d e i dok imamo 
da računamo na » m i l o s t v 1 a d e« i dalje ako hoćemo preprečiti »e х o d u s« naših 
srbijanskih članova iz Udruženja, n e p r e o s t a j e d r u g o n e g o k l o n i t i g l a v u . 
Najbolje bi bilo, da se poziv na glavnu skupštinu- u k i n e , i da upravni odbor s a z o v e 
s k u p š t i n u , k a d a s e p o m i r e s t r a s t i u p o l i t i c i , jer odvisi od toga pitanja 
b i t i ili n e b i t i našeg Udruženja. Ja za svoju osebu ne polažem važnost na ovo 
pitanje, sve drugo pa je d o b r o b i t U d r u ž e n j a k o t d r u š t v o i d o b r o b i t 
č l a n o v a d r ž. č i n o v n i k a . 

Sad sklicenati skupštinu v Split je p r e k a s n o . Mi takodjer nemamo nikoga 
v Spliti, koji bi v kratkom vremenu priredil tamo sve potrebno. Razgovorite se sa 
gospodima odbornicima u Zagrebu i okolini, da dobijemo sporazum i o d g o d i m o 
skupštinu na nedoločeno vreme. 

Odlučnim poštovanjem L e n a r č i ć « . 
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Писмо je дримљено 24. о. мј. y 2 сата послије иодне. Надаље чита и брзојав 
Генер. Дирекције Шума, упућен г. Ленарчићу, који je био приложен y горе цитира-
но.м писму. Taj брзојав гласи: 

„Јосип Л е н а р ч и ћ , велепосједник Б е о г р а д , 22. X. 1928. 
Верд код Љубљане. 

Министар Шума и Рудника стоји на становишту, да Управни Одбор Југосло-
венског Шумарског Удружења no нравилима нема права да мења иесто годишње 
скупштине, према томе има ce одржати редовна главна скупштина y Сплиту, a не 
y Загребу. — Бр. 41.434. Ген. Дир. С т a м е н к о в и h." 

Ч е о в и h извјештава, да je y то вријеме добио и допис г. Михајла Љуштине 
из Сарајева, који je датиран са 23. о. мј. — Чита: 

„Југословенском Шумарском Удружењу — Загреб. 
Из приложеног преписа решења Дир. Шума y Сарајеву, види ce, да je скун-

штина одгођена, a y „Шумарском Листу" je објављена за 27. и 28. о. мј. и то y 
Загребу. 

Удружење само није о томе известило ни појединачно ни путем новина. Молим 
за хитан одговор, шта je на ствари и зашто Удружење односно Управа овако ноступа. 

С а р а ј е в о , 23. октобра 192S. Михајло Љ у ш т и н а , члан Удружења. 
Под бројем 40.330 упутила je Дир. Шума y Сарајеву свима управама слиједећи 

распис: 
Дирекција Шума y Сарајеву. Бр. 46.330./28. од 21. X. 
Предмет: Југословенско Шумарско Удружење 

одржавање главне скупштине. 
Свим чиновницима Дирекције Шума y Сарајеву. 

Поводом саопштења „Шумарског Листа" да je главна годишња редовна скуи-
штина Југословенског Шумарског Удружења одређена да ce одржи y Загребу, дне 28. 
октобра о. г. саоиштава ce, да je ова скупштина на неизвесно време одгођена. 

Редовна главна годишња скупштина Југословенског Шумарског Удружења 
одржаће ce y Сплиту, како je то и прошлогодишња главна скупштина одредила. 

Тачан дан одржавања ове скупштине јавиће ce благовремено, те he ce уједно 
сходно одредити y погледу одсуства. 

Досада није г. Министар Шума и Рудника одредио иишта y погледу одсу-
ства, те ce не може с тога дозволити одсуствовање ради евентуалних информација y 
погледу одржавања заказане скупштине и т. д. што нека ce прими на знање. 

Директор: K a p on с. p. 
Дана. 24. октобра стигао je и брзојавни одговор потпредсједника Ристе СтоЈа-

новића, који гласи: 
„Југословенско Шумарско Удружење Б е о г р а д , 24. X. 1929. 

3 a г р е б, Вукотиновићева ул. 2. 
Позивом на данашњи брзојав гласам да ce ne мења одлука конгреса и да ce 

поступа no чдану 29. Правила, С т о ј а н о в и h." 
Након тога позвао сам поновно г. Петрачића и Дрнића на конференцију. Го-

сподип Петрачић био je за то, да ce збор свакако одржи, док ce г. Дрнић уздржао да 
даде своје мишљење. 

Бојећи ce каоса, a видећи да чиновници немају допуста, одгодио сам скупштинЈ'. 
Уједно сам y сриједу 24. о. мј. послао обавијест свима новинама, a y четвртак 25. о. мј. 
Дирекцијама држ. шума н имовних опћина о тој одгоди збора. 
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Дана 25. X. добио сам брзојав од иредсједника г. Ленарчића, којим ме пита 
што je са скунштином. Taj брзојав гласи: 

„Инжињер Ч е о в и h, Шумарски Дом — Загрсб. 
В р х н и к a 25. X. Што сте учинили са скупштином. Јели сте одгодили. 

JI е н a р ч и h." 
Исти дан добио сам брзојавке од потпредсједника Чмелика и тајника Милетића, 

то депеше гласе: 
1. „Југословенско Шумарско Удружење, Загреб, Вукотиновићева ул. 2. 
Б е о г р a д, 25. X. Главна управа за рад одговора конгресу. Одгода из техничких 

разлога немогућа. Збор свакако одржати. M и л с т и h." 
2. „Југословеноко Шумароко Удружење, Загреб, Вукотиновићева ул. 2. 
Б е о г р a д, 25. X. Управа одговора за своје чине само на скупштини Удружења. 

Мислим да Министарство Шума никако не може мењати закључке удраве, такових 
ирописа нигде y свету нема. Треба питати скупштину Удружења, јер je правовремено 
сазвана a невидим оправданост поновне одгоде. Ч м е л и к." 

26. X. y пола 3 сата послије иодне добио сам од господина, Ленарчића поновни 
брзојав, гдје ме пита, да ли да дође иа скупштину. Taj брзојав гласи: 

„Тајништво Удружења Шумарски Дом — Загреб. 
В р х н и к а , 20. X. 1928. Професор Петрачић позивље да дођем сједници. Гла-

сом Вашег телеграма сједница одгођена. Што je право? JI е н a р ч и h." 
П е т р a ч ић тражи да ее ирочита лист г. Чмелика од 3. X. 1928., y којем ce 

приговара да ое послије закључка управног одбора од 15. V. о. г. уопће приступило 
поновном третирању односног закључка. По саопштењу r. Чмелика то писмо y главном 
гласи: 

Б е о г р а д , 3. X. 1928. 
„Предсједништву Југословенског Шумарског Удружења — 3 a г р е б. 
Ha писмо од 21. септембра 1928. г. број 568, које сам данас примио, част ми je 

саопштити, да je главна управа Ј. Ш. У. дефинитивно закључила, да ce Конгрес за 
г. 1928. има да одржи y Загребу. 

Према томе ce тај закључак има и да изврши, ти.м више, што je и г. пословном 
тајнику сигурно још добро познато, да je на одборској сједници г. чл. одбора Кајо 
Грубић изјесгио, да он незна куда би смјестио и тко би ce могао бринути за аран-
ге.чент конгреса, јер да je то њему самом без икакве помоћи посве немогуће. 

Држим, да je било потпуно сувишно, да je тако рећи y задњи час упућен цир-
кулар од 21. IX. 1928. бр. 568, чла.новима главног одбора, јер ce тиме само ствара скроз 
непотребна забуна, те ce тиме од стране г. посл. тајника чини врло слаба услуга 
Удружењу. Мисли.м, да имамо и одвише трзавица y Удружењу и да није потребно 
да ce исте без потребе још умножавају. Овим je незгодним предлогом г. пословни 
тајник свакако ирекорачио сној дјелокруг, тим више што ce тиме ометава већ но-
стојећи закључак главног упр. одбора, који ce има да изврши, те ни само предсјед-
ништво Ј. Ш. У. не може исти више мењати. Ради тога на будућој одборској сједници 
затражити ћу да г. посдовни тајник свој поступак оправда. Ч м е л и к . " 

В а л е н : Тражи да ce објасни писмо упућено члановима главне управе, гдје 
да ce одржи главна скупштина да ли y Загребу или y Сплиту, и какови су одговори 
стигли на ту окружниду. 

Ha ту Балеиову примједбу тајник Ч е о в и h чита допис чланова из Београда, 
који гласи: 
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„Управи Југословенског Шумарског Удружења — 3 a г р е б. 
Добили смо позив на редовну главну скупштину Удружења, која би ce имал* 

одржати y Загребу y дане 6.—9. октобра 1928. год. 
Како je y те исте дане одређена прослава десетгодишњице пробоја Солунског 

фронта, на којој треба да учествује сваки родољуб, то би учествовање на скупштини 
било и сувише слабо. 

Пошго ce не може захтевати, да ce нрослава као светковина целог народа од-
ложи, то нам je част умолити Управу Удружења, да изволи скупштину заказану за 
7.—9. октобра одложити. 

У исто време инсистирамо и захтевамо, да управа поштује одлуку прошлогодиш-
њег конгреса, ie да ce y смислу иравила Удружења конгрес одржи y Сплиту, a не y 
Загребу. 

Предлажемо да ce конгрес одржи још y месецу октобру. 
Молимо да нас о резултату што upe обавестите. 
Са другарским поздравом: 1. Инг. Н. Гачић, 2. Манојло Дивјак, з. нечитљив, 4. 

Инг. Јосип Ворошић, 5. Ж. Оимуновић, 0. М. Стаменковић, 7. Сава Вучетић, 8. нечитљив, 
9. Бож. Стаменковић, 10. Чајкановић, 11. нечитљив, 12. нечитљив, 13. нечитљив, 14. 
нечитљив, 15. Милисављевић, 16. нечитљив, 17. Инг. Никола Михаличек, 18. Др. Милан 
Мариновић с. р. 

Придружујемо ce иотпуно, да ce из наведених разлога Главна Скупштина од-
ложи за доцније време. 

Kao солидарни чланови управе уважавамо закључак Главне Уираве о месту, 
где he ce скуиштина одржати, и не можемо ce придружити горњем захтеву. 

Др. Жарко M и л е т и h, с. р. Р о м a н С a р н a в к a, с. р. 
Кад сам добио то писмо затражио сам упуте од г. предсједника, који ми je-

одговорио, да ce управи циркулар на све чланове управе, обзиром иа подвојеност 
гласова y погледу одржавања збора, да ли y Загребу или y Сплиту. До 10. о. мј. 
стигли су ови одговори: за Загреб 13, a за Силит 11 гласова. 

Др. M и л е т и h напомиње, да Сплит код овога референдума y ouhe пије ни 
могао да долази y питање, јер je на одборској сједници од 15. маја о. г. на предлог 
одборника Kaje Грубића једногласно закључено, да ce годишњи збор нема одржати y 
Сплиту из разлога, које je г. Грубић навео. Према тому било je погнуно депласирано, 
да сс једном ријешено нитање и то једногласно ријешено, поновно покреће и ставља 
na дневни ред и то y доба, кад томе није вријеме. 

Ч е о в и h ионовно моли, да га ce ријеши дужности иословног тајника, јер je 
због догађаја ирошлих дана потпуно клонуо. 

П е т р а ч и ћ : Тежиште je цијелог пигања y томе, како гласи закључак прошло-
годишње скупшгине. Мисли, да предсједник није био иравилно информисан о правом 
стању ствари. Констатује, да y записнику о нрошлогодишњем збору нема никаковог 
закључка, гдје да ce одржи овогодишња главна скупштина. Према томе ие достаје 
најглавнији докуменат, који би био мјеродаван за правилно решење овога питања. To 
je уједно н доказ површности, којом ce je ради.ло код овако важних ствари. Лли 
уједно навађа, да je једини докуменат, номоћу којега би ce могло ово питање пра-
вилно решити Записник, који je приоићен y „Шум. Листу" y броју за новембар и 
децембар 1927. на стр. 540., који гласи (чита): 

Ha приједлог тајника Чеовића закључује скупштина, да ce препусти упратшом 
одбору да изабере мјесто и одреди дан, када he ce обдржавати главна скуиштина y 
години 1928. Ово je учињено из разлога што ce 1928. године састаје конгрес Лиге 
Земаља Средоземног Мора y нашој држави, пак he ce настојати, да ce наш конгрес 
н конгрес Лиге одржи истодобно н на истом мјесту." 
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Констатује, да je извадак тога записннка публнкован y нашем лиоту, да je 
тиме цијело чланство било о њиме уиознато, да тај записник ни с које стране није 
био не само демантован, него ни оспорен, па према томе и наводи „Шумарског Лисга" 
о годишњем збору имају потпуно доказну снагу. Тим поводом нарочито констатујо, 
да je управни одбор имао п о т п у н о о д р е ш е н е р у к е y погледу мјеста одржаља 
збора. Пошто je члан управе г. Кајо Грубић, који станује y Сплиту и који најбол>е 
нознаје тамошње прилике навео, да има запрека против одржања збора y Сплиту, a 
присутни чланови управног одбора еу те разлове недвојбено усвојили, то je улрава 
била потпуно y праву, ако ce користила овлаштењем, које joj je дао прошлогодишњи 
збор и ако je одредила према с в о м е н а х о ђ е њ у мјесто, гдје he ce опогодишњп 
збор одржати. Уједно за документацију својих навода чита предлог г. Грубића, 
који гласи: 

„Да hc бити врло тешко ове године одржати главну скупштину y Сплиту, како 
je то на прошлој редовитој главној скупштини закључено, обзиром на помањкаае 
станова ради многих гостију, који долазе y Снлит на љетовање. Осим тога, да он неима 
довољно шумарског особља које би организовало дочек и уконаћшшве скупштинарп, 
a он сам има веома много посла са организацијом дочека учесника главног збора 
Лиге Земаља Средоземног Мора." 

Изриче мишљење, да збор свакако треба одржати, да ce што прије санирају 
прилике y Удружењу. 

Д о ј . к о в в ћ : Једино je главна управа компетентна, да ријешава о збору и 
нитко нема да ce упдиће y интерне ствари Удружења. Цијело ово питање треба про-
матрати са гледишта нравила и такта. 

Б a л е н ce придружује Дојковићу и тражи од Чеовића, да поближе мотивира 
своју оставку, a поготово стога, јер ce ту не ради о Сплиту, него о Сарајеву и Загребу. 

Оједница ce прекида y 12 и no часова. 
Наставак сједнице истог дана y три сата послије подне. Присутни сви наведенн 

оси.м Чеовића. У том наставку сједнице расправљена je мучна ситуација настала 
нелегалном и својевољном одгодом збора no пословном тајнику Чеовићу, a на ннтер-
венцију ненадлежне Ген. Дир. Шума. Након свестране дебате, оцјене цијеле ситуације 
и уважења свих ломената, који диктирају, да ce сачувају част и интереси Удружења, 
присутни чланови главне управе једногласно закључују, да ce донесе слиједећа ре-
золуција, која ce прије прелаза на дневни ред има предложити главној годишњој 
скупштини, која he ce сутрадан одржати, на пристанак. Ту резолуцију треба публи-
ковати и предати лично г. Министру ради његове личне информације. 

Р е з л y ц и ј a главне скушптине Југословенског Шумарског Удружења, одр-
жане 28. октобра 1928. y Загребу. — Главна скупштина Југословенског Шумарског 
Удружења одржана y Београду дне 16. и 17. октобра 1927. закључила je на предлог тај-
ника г. Чеовића, да ce препусти управном одбору, да изабере мјесто и одреди дан, 
када he ce одржати главна скупштина y години 1928. 

Ово je учињено из разлога, што ce год. 1928. састаје y нашој држави Конгрсс 
Лиге Земал>а Средоземног Мора, na he ce н a с т о ј a т и, да ce наш Конгрес и Конгрес 
Лиге одржи истодобно и на истом мјесту. 

Taj je закључак отиснут y „Шумарском Листу" за новембар и децембар г. 1927. 
на стр. 540. и тако су сви чланови Удружења и они, који на скупштини нису уче-
ствовали, зањ дознали и нитко му није приговорио. 

Управни je одбор y извршењу тога закључка na својој одборској сједници од 
15. иаја 1928. год, под точ. 6. расправио то питање, и na приједлог одборника г. Гру-
бића, референта код вел. жупана y Сплиту — након установљења, да неће битн мо-
гуће одржати наредну скупштину y Сплиту ради потешкоћа код истодобног укона-
ћивања учесника Лиге и учесника Удружења — једногласно закључио, да ce скуп-
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штина не одржи y Сплиту, a након расправе, да ли да ce одржи y Загребу или y 
Сарајеву, надполовичном већином гласова изабрао Загреб, као мјесто овогодишње 
главне скупштине. Taj je закључак отиснут y „Шумарском Листу" за мјесец јуни-јули 
1928. год., стр. .322. 

Југословенско Шумарско Удружење добило je 22. октобра о. г. ш е с т д a н a 
п р е д с а м у с к у д ш т и н у слиједећу брзојавку: 

„Ha представку многих редовитих чланова тога Удружења као и извесних 
чланова Управног и Надзорног Одбора те Управе, Министарство усваја њине 
разлоге да сама Управ не може мењати одлуке Конгреса и да треба поштовати 
члан 29. Правила тог Удружења те према томе Управа нека донесе сходно ре-
шење и извести све чланове Удружења. 

Бр. 40.715. — 21. октобра 1928. год. 
lio наредби Министра Шума и Рудника 

Генерални Директор: М. С т a м е н к о в и ti, с. р. 
Из те ce брзојавке види, да су извјесни чланови завели y блудњу Министарство 

Шума н Рудника, као да та скупштина није правоваљано сазвана. Пословни je тајник 
на темељу те брзојавке на своју руку и не поштујући закључке управног одбора, 
дакле без овлаштења од стране тог одбора, обавијестио јавност путем штампе, и сва 
средишња надлешгва, као и непосредно неке чланове главне управе, да je скупштина 
одгођена. 

Услијсд тога je не само велики број чланова криво информиран, да je одгода већ 
извршена, услијед чега ne може присуствовати и узети учешћа y расправи ове скуп-
штине, него je дапаче Његово Величанство Краљ, као Високи Покровитељ Удружсња 
брзојавно обавијештен, да je скупштина одгођена. 

Управни одбор из тих разлога, a на основу нанред иавсденог овлаштења главне 
скупштине, одржане две 16. и 17. октобра 1927. y Београду, предлаже главној скуп-
штини, да ce она сама прије прелаза на дневни ред одгоди и да ce одржи поновно y 
Загребу са истим дневним редом како je заказан за 8. и 9. депембра о. г. 

Након тога подпредсједник Ч м е л и к поновно чита текст Чеовићеве оставке, 
која гласи: 

„Управном одбору Југословенском Шумарском Удружењу — 3 a г р е б. 
Обзиром да y Југословенском Шумарском Удружењу односно y главној управи 

већ y назад неког времена ne влада no мојем мишљељу она хармонија, која je по-
требна за сложан и успјешан друштвени рад, без којега не може бити користи ни no 
чланове ни no струку — то ћутим да као пословни тајник не могу y таковим при-
ликама вршити своју задаћу како би то ннтереси чланова и струке захтјевали. 

Обзиром на горе истакнуто част ми je приопћити утледном наслову, да дана-
шњим даном полажем дужност пословног тајника. 

Са одличним поштовањем 
У 3 a г р е б y, дне 24. октобра 1928. И в а н Ч е о в и ћ . " 
Констатује, да je оставка предана 24. о. мј. и да je заведена под бр. 638/1928., 

деловодног записника, констатује надаље, да je тајник y оставци још сутрадан т. ј . 
25. о. мј. одгодио главну скупштину и тиме y оставци ријешавао о једном тако круп-
ном пптаљу. Оставка тајника Чеовића уважује ce тиме, да je no једпогласном за-
кључку потнисаннх одборника његов рад био потпуно штетан no углед и интересе 
Удружења, no његов напредак и no међусобне односе чланства, na ce тај његов рад 
и поступци осуђују и жигошу. Уједно си главна управа придржаје право, да тај 
његов рад још детаљније испита и да пред главну годишњу скупштнну изнесе кон-
кретне предлоге. 
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Закључује ce, да агенде тајника преузме г. проф. Др. Петрачић и то прнвремено 
до будуће главне скупштине, y томе раду потпомагати he га благајник г. Дрнић, који 
he од пословног тајника Чеовића преузети сва акта, коресподенцију и канцеларију. 
Пошто ce Уредник „Шум. Диста" г. Др. Угреновић захваљује на тој дужности, то ce 
редакција листа привремено до регулисања тога питања приликом главне скупштине, 
повјерава г. проф. Петрачићу. Уједно ce записпички констатује, признање и захвал-
ност г. проф. Др. Угреновићу на досадањем раду као уреднику, што му треба и 
писмено саопћити. 

Иза овога ce прелази на решавање редовних друштвених посала. Чита ce 
.допис г. Радована Марковића о рефлексијама. 

Закључује ce, да ce тај чланак уступи новом уреднику. 
Читају ce резолуције стигле за годишњу главну скупштину и то: 
1. Резолуција Петра Манојловића о иерсоналној политици Министарства Шума 

и Рудника. 
2. Резолуција Петра Манојловића о искориштавању државних шума. 
3. Резолуција Петра Манојловића о односу мјесних коптрола. 
Решава ce, да ce те резолуције упуте збору. 
5. Приликом читања резолуција, коју предлажс г. ироф. Др. Ненадић, о забрани 

извоза прагова, развија ce дебата, na ce закључује, да ce иста упути секцији. 
5. П е т р a ч и h предлаже да ce на збору путем резолуције ноновно захтјева 

укидање члана 133. Српског закона о шумама. 
Прима ce тиме, да пословни тајник y том поглсду спреми резолуцију. 
6. Читају ce резолуције г. Слапничара и то: Стање мировинских заклада чи-

новника имовних опћина и регулисање пензија. 
Закључује ce, да ce те резолуције упуте збору. 
Коначио чита ce предлог JI. Кришковића о депутатима земљишта особља великог 

приватног шумског посједа. 
Закључује ce, да ce позове г. Кришковић, да предложи н текст резолудије, која 

he ce провести збору на прихват. 
Тиме je сједница, одржана на дан 27. о. мј., прекинута. 
Дана 29. о. мј. наставља ce сједница главне управе y 10 са.ти нрије подне. 
Присутни сви напред наведени осим г. Чеовића. 
Потпредсједник Ч м е л и к чита писмо предсједника г. Ленарчића, од 26. окто-

бра 1928., којим исти caonhyje своју демисију на части предсједника Удружења, но 
констатује, да y мотивацији има извјесних нетачности, које су no свој нрилици на-
стале на тај начин, што га je г. Чеовић вјеројатно криво информисао. 

Закључује ce, да ce та оставка предложи наредној главној годишњој скунштини. 
Затим ce чита записник прошле одборске сједнице одржане 1«. аугуста о. г., 

који ce y цијелости овјерава након иеколико мањих стилистичких исправака. 
За овјеровљење одређују ce гг. Сахер и До.јковић. 
Прелази ce на рјешавање молба за пријем y чланство. 
Молба шум. инж. асис. Терешћенка из Параћина враћа ce истоме са напо-

меном, да ce иста инструира y смислу правила (потребна препорука двају чланова). 
Kao чланови номагачи иримају ce бва господа: Драгутин Херјавец, Мордо 

Салом и Јосип Шафар, сви пријављени су студенти шумарства на универзитету y 
Загребу. 

Коначно ce закључује, да главна управа подузме све мјере, које су лотребне, 
да ce оствари закључак главне годишње скупштине одржане дана 28. о. мј. и да ce 
организује цео рад око њеног састанка на дан 8. и 9. децвмбра о. год. 

Пошредсједник Вшшм Ч м е л и к caonhyje, да je дугогодиппви члан нашег 
Удружеља, бивши одборник и вриједпи сарадник нашег „Шумарског Листа" г. Дра-
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гутин Полачек, директор шума у. rt. ових дана преминуо, накои дуже и тешке бо-
лести. Cjeha га ce са тоилим ријечима као доброг друга и пријатеља, вриједног струч-
ног радника, na je његов губитак y на.шој средини болно осјећан. Ha сахрани узели 
су учешћа бројни чланови друштва као и сама управа, na je на тај начин одата по-
следња почаст нашем другу, који he и надаље живјети y нашој успомени. Са покли-
ком „Слава му" и устајањем из мјеста подаје ce лочаст успомени директора у. п. 
Драгутина Полачека. 

Пошто je тиме исцрпљен сав материјал, нотпредсједник Вилим Ч м е л и к 
закључује ову сједницу и заказује наредну на 7. децембра о. г., т. ј . на дан прије 
одржања гланне годишње скупштине. 

Записник 52. (VII.) редовне годишњс главне скуиштине, одржане дана 28. окто-
бра 1928. y Друштвеном дому y Загребу. — П р и с у т н и : потпредсједник I.: Вилим 
Чмелик; тајник I.: Др. Жарко Милетић; благајник: Милан Дрнић; одборници: Др. Јосип 
Бален, Инг. Хуго Сахер, Др. Андрија Петрачић, Ииг. Маријан Јербић, Вилим Дој-
ковић, Инг. Јосип Гринвалд. Осталих чланова присутно: 94 редовних и S помагача. 

Записник води тајник Др. Ж. Милетић. 
Након претходно одржане конферснције са свим стиглим члановима a y иред-

мету одгађања ове скупштине (Види записник одборске сједнице од 27. X. 1928. год. 
Уp.), нотпредсједник Вилим Ч м е л и к отвара y 11 сати и 36 минута 52. редовну 
годишњу главну скупштину Удружења и прије прелаза на дневни ред ноздрав.ља све 
присутне, који су ce одазвали y тако великом броју не жалећи ни труда ни трошка 
ни времена, што нам je свима доказом великог интереса за наше Удружење, чија 
добробит свакоме од нас греба да je преча од свих личних интереса. Констатује, да 
je на одржаној предконференцији детаљно објаснио дијелу тешку ситуацију y коју 
je наше Удружење дошло несавјесним радом бившег нословног тајника и незако-
нитим пресизањем Генералне Дирекције Шума y сама интерна иитања нашег Удру-
жења, које je y свим својим поступцима потпуно суверено и једино одговорно главној 
годишњој скупштини — збору. Захваљује члановима на будној социјалној и сталешкој 
свијести, која ce није дала поколебати никаковим макинацијама и мистификацијама 
око одржања овога збора. Моли главну годишњу скупштину, да изволи примити ре-
золуцију, коју предлаже управни одбор. (Види резолуцију y Записнику одборске 
сједнице од 27. X. о. год. Ур.) 

Ha то ce чита резолуција, коју скупштина y цнјелости и једногласно прихваћа 
са додатком Пере M a н о ј л о в и h a, који додатак гласи: 

„Данашња. скупштина наређује Главној Управи, да испита и утврди, који су 
чланови Удружења, како из Генералне Дирекције Шума, тако и остали, покретачи и 
кривци извршеног поступка Генералне Дирекције Шума против Удружења, којс Je 
суверено y своме раду и доношењу решења y свим друштвеним питањима, те на 
основи прибраног материјала и утврђених чињеница за Главну Скупштину за 8. и 9. 
децембра о. год. y Загребу поднесе извјештај и cisoj приједлог." 

М е т л а ш такођер предлаже надопуну на концу резолуције, која гласи: „Тиме, 
да непрејудицирајући коначном закључку Главне Скупштине данашњи збор осуђује 
рад пословног тајника Чеовића." 

Разолуција ce усваја једногласно са обе споменуте надопуне. 
Уједпо ce паређује Главној Управи да поступи према примљеној резолуцији и 

да све приреди за несметано одржавање паставка овогодишље скупштине на дане 
8. и 9. децембра о. год. 

Потпредсједник Ч м е л и к чита поздраве бившег предсједника Удружења и 
проф. београдског универзитета дра. Ђоке Јовановића те члана главне управе г. ииг. 
Петра Popa Главној Скупштини Удружења. 
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Након тога y 12 сати иотпредсједник Вилим Ч м е л и к закључује овај збор и 
заказује његов наставак за дан S. децембра о. год. на истом мјесту и са иотим 
дневним редо.м. 

Из уредништва „Шумарског Листа". Досадањи уредник „Шумарског Листа" г. 
др. A. Угреновић, захвалио ce даном 27. октобра 1928. на уредништву. Тим поводом 
управни je одбор закључио, да му ce изрази и записнички констатује признање и за-
хвалност на његово.ч раду као уреднику. До избора уредника иреузео je проф. др. A. 
Петрачић, дужност да уреди 12. број овогодишњег листа. 

12. број „Шумарског Листа". У „Шумарски Лист" бр. 12. уврштен je из обзира 
штедње само један чланак, јер je остало градико опсежно. Код уврштсња још једног 
чланка морао би дсти бити прекннут, са, наставком y следећој години, a то није 
подесно. — У р е д н и ш т в о. 

Керешкењијева заклада. Чиновниди Kp. Дирекције Шума y Загребу сабрали су 
између себе своту од Дин 380,— y име вијенца на одар KOTI. ИНЖ. Драгугина Полачека, 
дирекгора загребачке Дирекције Шума y пензији, коју су своту уложили y корист 
Керешкењнјеве закладе. 

Дар Шумарском Музеју. Госи. инж. Никола П е р ш и h, срески шумарски ре-
ферент y Дарувару, иоклонио je Шумарском Музеју једно карактеристично буково 
стабло огрижено no стоци, којему je један избојак развијен y стабалце нормалног ха-
битуса. Тиме je збирка музеја обогаћена за један инструктивни примјерак и дан 
примјер, како ce са стране другова из праксе може са мало добре воље номоћи рад 
теорије. Управа Шумарског Музеја благодари дароватељу на овоие дару. 

Почасна диплома Југословенском Шумарском Удружењу. Југословенско je Шу-
марско Удружење примило већ при завршеној штампи овога броја „Шумарског Листа" 
почасну дипло.чу од »Zemêdëlské Jednoty Ceskoslovenské Republiky« y Прагу. Ди-
плома je подијељена за дјело „Пола стољећа шумарства", које je било излижено на 
Госнодарској изложби y Прагу 1928. године. 

ИСКАЗ УПЛАТЕ ЧЛАНАРИНЕ У МЈЕСЕЦУ ОКТОБРУ ГОД. 1928. 

Редовити чланови: Хвала Рајко, Винковци, Дин 100.— за год. 1928.; Ђукић 
Душан, Беловар, Дин 100.— за год. 1928.; Драсал Виљем, Рогатец, Дин 100.— за год. 
1928.; Др. Вучковић Васо, Загреб, Дин 150.— за год. 1927. и 1928.; Мургић Иван, Б ело-
1927. и 1928.: Новковић Душан, Сарајево, Дин 50.— за I. полг. 1928.; Полферов Васи-
вар, Дин 150.—, за год. 1927. и 1928.; Весели Драгутин, Сарајево, Дин 150.— за год. 
лије, Имотски, Дин 50.— за I. полгод. 1928.; Клумпер Павао, Олат. Дреновац, Дин 
100.— за год. 1928.; Инг. Катић Крешимир, Загреб, Дин 300.— за год, 1926., 1927., 1928, 
и 1929.; Мађаревић Срећко, Загреб, Дин 100.— за год. 1928.; Веисензел Едуард, Нова 
Рача, Дин 200.— за год. 1926., 1927. и 1928.; Крчек Изидор, Винковци, Дин 20.— за 
год. 1925. и 10.— за год. 1926.; Мифка Крешимир, Подгорач, Дин 100. —за год. 1928.; 
Соларић Теодор, Бјеловар, Дип 150.— за год. 1927. и 192S.; Ебенхох Фраао, Рогатец, 
Дин 50.— за II. полгод. 1928.; Мајер Мирко, Загреб, Дин 100.— за год. 1928.; Еисенхут 
Виктор, Загреб, Дин 50.— за год. 1925.; Др. Петрачић Андрија, Загреб, Дин 100.— за 
год. 192S.; Оланничар Едуард, Загреб, Дин 100.— за год. 1928.; Прокопљевић Ненад, 
Дин 100.—• за год. 1928.; Брајдић Фердо, Нијемци, Дин 50.— за II. полгод. 1928.; Матић 
Јован, Срем. Митровица, Дин 100.— за год. 1928.; Валентић Петар, Лудбрег, Дин 100 — 
за год. 1029.; Нешковић Боривој, Срем. Митровица, Дин 50.— за год. 1927. и 50.— за 
ГОД. 1929.; Жегарец Павле, Кленак, Дин 100.— за год. 1928; Шинковец Богомир, Скопље, 
Дин 200.-^ за год. 1926., 1927. и 1928.; Јагровић Светозар, Карловац, Дин 100.— за год. 
1928.; Браузил Максо, Загреб, Дин 150.— за год. 1927. и 1928.; Леустек Албин, Загреб, 

492 



Дан 200.— за год. 1926., 1927. и 1928.; Пеичић Виктор, Загреб, Дин 100.— за год 1928.; 
Секулић Коста, Винковци, Дин 50.— за II- полгод. 1928.; Ииг. Неухолд Божидар, Вин-
ковци, Дин 1ш).— за год. 1926. и 1925.; Цзерницки Карло, Локве, Дип 50.— за год. 
1927., Дип 100.— за год., 1928. и Дин 70,— за год. 1929.; Премужић Анте, Сушак, Дии 
150,— за год. 1927. и 1928.; Трумић Данило, Нашидс, Дин 100.— за год. 1928.; Петро-
нијевић Славко, Срем. Мигровица, Дин 100.— за год. 1928.; Рајковић Т>уро, Загреб, 
Дик 250.— за год. 1925., 1920., 1927. и 1928.; Управа Крижничкога реда, Вел. Недеља, 
Дип 100.— за год. 1928. 

Помагачи. Катић Јосип, Загрсб, Дин 25.— за год. 1928.; Коджић Никола, Загреб, 
Дин 75.—• за год. 1927. и 1928.; Шафар Јосип, Загреб, Дии 00.— за год. 192S. и увис; 
Херјавец Драгутин, Загреб, Дин GO.— за год. 1928. и упис; Оалом Мордо, Загреб, Дин 
00.— за год. 1928. и упис. 

Претплатници: Ореско поглаварство з. з., Велика Горида, Дип 200.— за год. 1927. 
и 1928.; Дирекција шума, Сарајево, Дин 5.490.— на рачун старот дуга за подручна 
надлештва. 

Упозорење! Будући многи Шум. Листови долазе натраг са назнаком „Непознат" 
„Отпутовао", „Не прима" итд. то ce умољавају доље наведена гг. чланови, да Удру-
жењу јаве, да ли су своједобно вратили Лист желећи, да ce из Удружења! бришу, или 
je лист повраћон ради недовољне адресе. У потоњем случају нека изволе јавити споју 
точну адресу и TO: Семиз Ристо, Градачац, Босна; Живановић Живан, Загреб, Гајева 
ул.; Кнежевић Лука, Власеница; Шимић Стјепан, Винковци; Инг. Мајсторовић Владо, 
Петриља; Поповић Никола, Дорослово, Вачка; Петровић Драгољуб, Нризрен; Голубопић 
Љубивој, Турбе - Гостиљ; Дробпић Анте, Дропоље - Виден. 

Благајна Ј, Ш. У. 

LIČNE VIJESTI 
Ukazom NicKOvog Veličanstva Kralja od 1. augusta 1928. postavljen je sveuči

lišni pristav Dr. Vladimir Škorić, za vanrednog profesora na Gospodarsko Šumarskom 
Fakultetu u Zagrebu. 

Ukazom Njegovog Veličanstva Kralja od 11. septembra 1928. postavljen je in
spektor Ministarstva Šuma i Rudnika Dr. Milan Marinović za vanrednog profesora na 
Poljoprivrednom Fakultetu u Beogradu. 

POSTAVLJENI SU: 
Mitar Rajičković, oficijal III. kat. 3. grupe za administrativnog činovnika, kod Direkcije 

Šuma u Aleksincu. 
Savo Zrnjević, policijski pisar u p. za administrativnog činovnika III. kat. 3. grupe 

kod Šumske Uprave u Devdeliji. 

UNAPREĐENI SU: 
Lubivoj Oolubović, za šum. nadinžiujera I. kat. 7. grupe kod Direkcije Šuma u Sarajevu. 

PREMJEŠTENI SU: 
Mihajlo Radović, šum. pripravnik III. kat. 4. grupe iz Šumske uprave Valjevo, Šum. 

upravi u Deliblato. 
Nikola Š. Arapović, podšumar III. kat. 2. grupe od Sreskog poglavara Konjic, Šumskoj 

upravi u Uzice. 
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Nedeljko Lazić, podšumar III. kat. 3. grupe za sreskog šum. referenta kod Sreskog po
glavara u Konjicu, iz Šumske uprave u Drvaru. 

Vuk Medenic, za admin. činovnika III. kat. 3., grupe Direkciji Šuma Čačak, od Sreskog 
poglavarstva u Višegradu. • 

Viktor Lozinski, sekretar Direkcije šuma u Čačku za šumarskog inžinjera I. kategorije, 
8. grupe i šefa Šumske uprave u Loznici. 

Ivan Sundečić, okružni šumar i šef šum. uprave u Loznici za okružnog šumara I. kat. 
8. grupe i šefa šum. uprave u Gornjem Milanovcu. 

IZ DRŽAVNE SLUŽBE OTPUŠTENI SU: 
Nikola Černov, podšumar II. kat. 4. grupe i šef Šum. uprave u Beranima. 
Dragutin Lastrić, šum. referent I. kat. 8. grupe kod Sreskog poglavara u Konjicu. 

f Ing. Dragutin Polaček. Dana 19. oktobra ove godine preminuo je u Zagrebu 
Ing. Dragutin Polaček, minist. savjetnik u penziji i bivši direktor zagrebačke direkcije 
šuma. Iako smo znali, da u posljednje vrijeme pobolijeva, ipak nas je njegova nagla 
smrt iznenadila i duboko potresla. Time je iz naše sredine nestalo dugogodišnjeg 
člana našeg udruženja i izvrsnog stručnjaka, čija se riječ u mnogim pitanjima — a 
naročito tehničkim — mogla smatrati mjerodavnom. I opet je nestao jedan od one 
stare garde koja je, svojim solidnim stručnim znanjem i vrijednošću, položila osnove 
našem šumarstvu. Zasluge te generacije neosporne su. One su tim veće, ako uzmemo 
u obzir s koliko se truda i muke moralo raditi, da se dođe do pozitivnih rezultata. I 
to još pod režimom, koji nam nije bio osobito naklon. 

Pokojnik je rođen 22. X. 1865. u Švarči kraj Karlovca; tu je i svršio veliku realku. 
Visoku školu za kulturu tla apsolvirao je u Beču. Dana 15. IX. 1887. postavljen je za 
tehničkog dnevničara sa jednom forintom dnevnice. Službovao je kod Šumarskog 
Ravnateljstva u Zagrebu i kod Šumarskog Ureda u Otočcu (sada Direkcije šuma u Za
grebu i na Sušaku). Proveo je jednu godinu dana kod Ministarstva poljoprivrede u 
Budimpešti. Međutim, najveći dio službe proveo je na Kršu Velike Kapele i Like. Stoga 
je pokojnik i bio jedan od najboljih poznavaoca Kraške šume. Kao građevni referent 
trasirao je i izgradio mnogo kilometara šumskih cesta po Kršu i time mnogo đoprineo 
otvaranju tih šuma i podizanju njihovog rentabiliteta. Osnovao je i izgradio brojne 
šumarske i lugarske stanove, pa je i time ostavio trajnih dokaza svoga rada. Dana 
6. decembra 1918. postavljen je za direktora u Zagrebu, koju je dužnost vršio sve uo 
28. II. 1923., kad je penzionisan. Vrijedan i ustrajan kao malo tko. Ni kao penzioner 
nije prestao da radi; još je ovoga ljeta trasirao šumske ceste u državnim šumama Gor
skog kotara, gdje je počeo da služi i kamo ga je oduvijek nešto vuklo. . . Jer zaista, 
čudan je taj Krš. Puste drage i vrtače kao i bijeli kamenjari obrasli šutljivom šumom 
i suviše vežu uza se onoga, koji ih je dobro upoznao i zavolio. I posljednje pokojni
kovo djelo bavi se s problemom podizanja intenzivnosti gospodarenja sa šumama na 
Kršu. Taj je članak izašao u oktob.-novembarskom dvobroju Šum. Lista za g. 1928. 
pod naslovom : S a o b r a ć a j n a s r e d s t v a i š u m s k e z g r a d e u d r ž a v n i m 
š u m a m a G o r s k o g K o t a r a na p o d r u č j u kr . D i r e k c i j e Š u m a u Z a 
g r e b u . 

Pored ostalih literarnih radova, izašlih u Šum. Listu, to mu je posljednji, jer se 
već 19. X. o. g. preselio u vječnost. Iz naše je sredine nestalo dobrog supruga i oca, 
solidnog stručnjaka i valjanog druga. Sudjelujemo u tuzi ožalošćene porodice, jer ta) 
gubitak osjeća i struka i svi oni, koji su pokojnika poznavali. 

Pokopan je 21. oktobra o. g. u Zagrebu uz učešće mnogobrojnih kolega i prijatelja. 
S l a v a i p o k o j v j e č n i č l a n u n a š e g u d r u ž e n j a i d o b r o m 

d r u g u I n g . D r a g u t i n u P o l a č e k u ! Dr. M. Ž. 
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OGLASI 
DIREKCIJA ŠUMA IMOVNE OPĆINE ĐURĐEVAČKE U BJELOVARU. 

Br'oj 6109 — 1928. U Bjelovaru, dne 29. oktobra 1928. 

O G L A S D R A Ž B E . 
Temeljem odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika u Beogradu od 

19. oktobra 1928. broj 40.769 prodavati će se kod Direkcije šuma Imovne 
Općine Đurđevačke u Bjelovaru putem pismene javne licitacije dana 
4. decembra 1928. god. u 10 sati prije podne i to: 
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Procjenjena 
vrednost 

kao 
isklična 
cijena 

Dinara 

2,224.930-

932.690' 

Primedba 

Od stanice 
Virje 12 

kim. 

Od stanice 
Ba laji 

12 kim. 

OPŠTI UŠLOVI: 
1. Dražba će se obaviti isključivši usmene jedino na temelju pisme

nih ponuda. 
2. Ponude moraju biti taksirane sa 100 Dinara taksene marke, dobro 

zapečaćene, te će se primati najkasnije do 10 sati prije padne kod gospo
darstvenog odbora dana 4. decembra 1928. 

3. U ponudi valja naročito navesti, da su moliocu svi uslovi dražbe 
sadržani u dražbenim uvjetima koji zastupaju kupoprodajni ugovor dobro 
poznati i da ih u cijelosti prihvaća. Uz to se ima ponudi priložiti u ime 
vadiuma od procjenbene vrednosti one hrpe, na koju ponuda glasi, 5% 
za domaće tvrtke, dok inostrane tvrtke plaćaju 107c — Vadium se po
laže bilo u gotovom novcu ili u državnim vrednosnim papirima u nomi
nalnoj vrednosti ili u inim papirima, kojima je priznata pupilarna sigurnost 
u kraljevini SHS. a po njihovom burzovnom tečaju. Garantna pisma i 
uložne knjižice novčanih zavoda ne primaju se. Osim toga ima se ponudi 
priložiti i uvjerenje, da je nudioc platio državni porez za poslednje tro-
mesečje i da mu je radnja protokolisana kod sudskih vlasti. 

4. Ponude ispod isklične cijene neće ise uvažiti. 
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5. Dostalac je onaj, koji stavi najvišu ponudu iznad isklične cijene, 
koja ga veže odmah, kada ju stavi, a Imovnu Općinu tek nakon odobrenja 
dražbe po Ministarstvu Šuma i Rudnika. 

6. Predmet prodaje je: Za hrpu 1. cjelokupna drvna masa sposobna 
za tehničku uporabu iznad 28 cm promjera na tanjem kraju. Drvo od 
28 cm na niže kao i otpaci iza bradve i makije te gorivo drvo i gule ostaju 
kao vlasništvo I. O. Đ. na sječini. Za hrpu 2. predmet prodaje je cjelo
kupna dr'vna masa građe i goriva, koja se nalazi na sječini i od koje se 
imade u godini 1928.—29. izraditi pola drvne mase, a ostatak će se izra
diti u sječnoj sezoni 1931.—32. godine. 

7. Za sječu, izradbu i izvoz kupljenog drveta ustanovljuje se rok 
za hrpu 1. do 31. marta 1930. Izvoz se ne dozvoljuje za vreme od 1. aprila 
do 1. oktobra za sječine. Za hrpu 2. ustanovljuje se rok trajanja ugovora 
do konca godine 1932. 

8. Kupovnina se imade uplatiti u gotovom novcu u dva obroka i to 
za obe hrpe prva polovica kupovnine u roku od 14 dana nakon što je 
dostalac obavješten, da je dražba odobrena. Druga polovica imade se 
uplatiti za hrpu 1. šest mjeseci kasnije nakon prvog obroka, ali svakako 
prije nego što se počne sa izvozom izrađene robe iz šume. Za hrpu 2. 
drugi obrok kupovnine imade se uplatiti 8 dana prije doznake druge po
lovice drvne mase, koja će se provesti u jeseni 1931. godine a možda i 
prije, ako sječina bude dovoljno naplođena. 

Kod uplate prvog obroka kupovnine dostalac je dužan još uplatiti 
na kupovninu 6.2% u ime raznih doprinosa kao i povisiti vadium na jam
čevinu u iznosu od 10% za domaće tvrtke Î 20% za strane tvrtke. 

9. Svi ostali dražbeni uvjeti kao i ostale informacije mogu se saznati 
za vreme uredovnih sati kod Direkcije šuma Imovne Općine Đurđevačke 
u Bjelovaru, kao i kod Šumske uprave broj III. u Đurđevcu i br. VIII. u 
Grubišnom polju. 

Direkcija šuma imovne općine Đurđevačke. 

Шумска Управа Кључ 
Број: 708 

ПРОДАЈА ДРВЕТА. 

Код шумске управе y Кључу продаваће ce 6. децембра 1928. y 10 сати путем 
јавне писмене лицитације 2.000 пр. метара буковог горивог дрвета y шуми Грмечу, 
одјелу 33. и 34. a на основу одобрења г. Министра Шума и Рудника, Генер. Дирекц. 
Шума бр. 4874/28. 

Исклична je цијена 16 Дин. no 1 пр. метру на пању попречно, без обзира 
на квалитет дрвета. Вадиј y износу од 3.200 Дин. треба положити прије почетка 
лицитације код шумске управе. 

Писмене понуде таксиране са вадијем треба да стигну до почетка лицитације. 
Рефлектанти могу да виде услове купње и продаје увек за време уредовних 

сати, a стоји им на вољу да и шуму прије лицитације прегледају.. 
Досталац je дужан да сноси трошкове расписа ове лицитације, те да плати 

6% од куповнине фонду за пошумљавање. 
Министар Шума и Рудника бира слободно између стављених понуда и може 

све одбити не навађајући разлога. 
Кључ, 1. новембра 1928. Шумска управа. 
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Broj 5484./1928. 

Dražba hrastovih stabala. 
Na temelju odobrenja Ministarstva Šuma i Rudnika od 19. oktobra 

1928. broj 39.696 prodavati će se kod Šumske uprave u Kloštru Ivaniću 
javnom dražbom putem pismenih ponuda (ofertnom licitacijom) dana 
10. decembra 1928. u 10 sati do podne: 

4740 hrastovih suhih i polusuhih stabala u šumi Žutica—Carevbok 
okružje X. odsjek 1., procijenjenih na 1897 m:! željezničkih podvlaka te 
1241 prost, metar ogrevnoga drveta sa vrednosti kao isklična cena od 
262.805 Dinara. 

Stabla se nalaze na teritoriju šumske uprave i upravne općine Klo
štar Ivanić, a udaljena su 8.5 km. od željezničke stanice Ivanić grad. 

Izvadak iz dražbenih uvjeta. 
1. Predmet prodaje jesu cijela stabla bez obzira na vrst uporabi

vosti obilježena u šumi kolobrojem i to samo ona stabla, koja su u pro-
cjenbenom elaboratu navedena. 

2. Pismene ponude imadu biti providjene sa 100 Dinara taksenih 
markica, vlastoručno potpisane po nudiocu uz očitovanje, da su mu dra-
žbeni uvjeti, koji ujedno zastupaju kupo-prodajni ugovor potpuno poznati 
i da iste bezuvjetno prihvaća, te konačno obložene uvjerenjem poreske 
vlasti, da je nudioc uplatio porez za tekuće tromjesečje i da mu je radnja 
prijavljena. 

3. Prema gornjem sastavljene, obložene i zatvorene ponude primaju 
se kod uručbenog zapisnika šumske uprave u Kloštru Ivaniću za vreme 
uredovnih sati najkasnije do 10 sati prije podne po uredskom satu dana 
10. decembra 1928. Kasnije stigle, uvjetne, usmene, brzojavne kao i manj
kavo' obložene ponude ne primaju se. 

4. Žaobina iznosi za nudioce državljane Kraljevstva Srba, Hrvata 
i Slovenaca 5%, a za strane državljane W/< od ponudjene svote ili u 
gotovu novcu ili državnim artijama po nominalnoj a inim pupilarno sje-
gurnim artijama po berzovnoj vrednosti. 

5. Kupovnina imade se platiti na jedan put najkašnje 14 dana nakon 
odobrenja dražbe. 

6. Rok izradbe i izvoza jest 31. mart 1930. godine. 
7. Na ime državne takse plaća dostalac 1% iznos od kupovnine i 

ostalih doprinosa te A.20/r od kupovnine na ime inih doprinosa i taksa. 
8. Pobliži dražbeni uvjeti, koji za dražbu valjanost imadu, a za do-

stalca kupoprodajni ugovor sačinjavaju, mogu se saznati za vreme ure
dovnih sati kod potpisane Direkcije te Šumske uprave u Kloštru Ivaniću. 

DIREKCIJA ŠUMA KRIŽEVAČKE IMOVNE OPĆINE. 
U Bjelovaru, dne 29. oktobra 1928. 
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SRESKl POGLAVAR U LUDBREGU. 
Broj: 8669/28. 
Predmet: Grbaševec z. z. dražbena 

prodaja hrastovih stabala. 

Oglas dražbe hrastovih stabala. 
Temeljem odobrenja g. velikog župana u Zagrebu broj 22.295/28. 

od 6. aprila 1928. održat će se dne 15. decembra 1928. god. u 10 sati prije 
podne u uredu sreskog poglavara u Ludbregu javna oiertalna dražba 
pismenim putem vrhu 121 (jedna stotina dvadeset jedan) hrastovih sta
bala uz iskličnu cijenu od 39.573 Din. 

Hrastovi nalaze se na pašnjaku z. z. Grbaševec zvanom Poljana, 
koji je od željezničke stanice udaljen 10 km. 

Ponuda mora biti biljegovana sa 100 Din., vlastoručno potpisana i 
do 10 sati prije podne predana u urudžbenom zapisniku sreskog pogla
vara u Ludbregu, te mora sadržavati slijedeće: 

1. Ime, prezime i obitavalište nudioca; 
2. točna oznaka dražbenog predmeta; 
3. ponuđenu svotu izraženu u brojevima i slovima u dinarskoj vri

jednosti ; 
4. izjavu nudioca, da su mu dražbeni uvjeti poznati i da ih prihvaća. 
Svakoj ponudi imade se priložiti žaobina od 10% od isklične cijene 

u gotovom novcu ili u državi SHS zagarantovanim vrijednosnim papirima. 
Detaljni dražbeni uvjeti mogu se vidjeti kao sreskog šumarskog 

referenta za vrijeme uredovnih sati. 
U LUDBREGU, 15. novembra 1928. god. 

Sreski poglavar. 
Поглавар среза Бос. Градишког 

Број: 10537/1928. 
дне 31. октобра 1928 године 

Бос. Градишка 
ОГЛАС 

Продаја храстовог дрвета 
Ha основу чл. 82. др. 98. зак о Државном Рачуноводству a према одобрењу 

Господина Министра Шума и Рудника број 19.702/28. одржаће ce y канцеларији 
шумског референта код Поглаварства среза y Бос. Градишки на дан 18 децембра 
1928 год. y 11 сати пре подне јавна усмена лицитација за продају око 3.000 м3 

храстовине y шумским предјелима „Тешин Гај" и „Макарева коса". 
Од споменуте количине продаваће ce само дрво за техничку употребу, дочим 

огрев имаде остати y шуми. 
Исклична цијена no кубику храстовог техничког дрвета изнаша 53 Дин. y 

шуми на пању. Услови могу ce видити код шумског референта Поглавара среза 
Бос. Градишка сваког радног дана за време канцеларијских часова. 

Кауција од 10% понуђене вредности y износу од 11.000 — Дин. за домаће и 
20°/о У износу од 22.000-— Дин. за странце, има ce положити y новцу или y од 
државе признатим вредносним папирима најкасније до 10 часова пре подне на дан 
дицитације на бдагајпи порезног уреда y Бос. Градишки. 

Из канцеларије Поглаварства среза Бос. Градишког, 
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jer ALADDIN LAMPA daje 
sunčanu svjetlost u vašem sla
ni. Triputa jače svi?tli neao 
druge lampe, a osim toaa ie 
higijenična, jer svijetli bez di
ma, mirisa i čadji. Ne zuii. ne-
treba pumpati, niti predgrijati. 
Svjetli stalno jednalso. Žalo na
ručite još danas ALADDIN 

LAMPU. 

Besplatan opis šalje: 

Gen. zastupstvo ALADDIN 
BARZEL D. D. SUBOTICA 

čuvajte se od loše imitaciju 
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DIONIČARSKO DRUŠTVO 
za eksploataciju drva 

Zagreb, Trg N br. 3, 
Telefon 16-34,12-38 - Brzojavi: „Exploitât" 

Parna pilana i tvornica parketa: 
VIROVITICA, KRUŠEVAC 

Prodajni ured: 
BANJALUKA 

Proizvadja i eksportira : 
hrastovu robu, parenu i ne-
parenu bukovinu, mekanu 
rezanu gradju, gorivo drvo 

te parkete. 

S O C I É T É A N O N Y M E 
d'Exploitation forestière 

Zagreb, Trg N br. 3. 
Téléph.: 16-3*, 12-38-Telegram.: „Exploitât" 

Scierie à vapeur et fabrique des parquets 

VIROVITICA, KRUŠEVAC 
Bureau de vente : 

BANJA-LUKA 

Produit et exporte: 
matériaux en chêne, hêtre étuvé 
et non étuvé, bois tendre maté
riaux de construction, matériaux 
sciés et bois pour chauffage et 

parquets. 

Š t o n e z n a š p i t a j Univerzalni informativni Biro „A. R Ci U S " 
Knez Mihailova ul, 35. Tel, 6-25 — B e o g r a d — (Pasaž Akademije Nauka) 

KRNĐIJA 
gospodarska i šumarska industrija d. d. 

u Zagrebu 

Uprava gospodarstva i šumarstva : 
N A Š I C E , SE&VONIJA, 
Proizvodi i eksportira svekolike 
gospodarske i šumske proizvode 

Mislite već sada 
na približujuću zimu i kupite sebi već 
sada jednu dobru peć. Dobra je samo 
ona peć, koja sa malo drveta dugo vre

mena drži toplinu, te je jeftina 
i higijenična. 

To je samo Zephir peć, 
koja sa 10 kg. drveta grije 24 sata jednu sobu. 

Besplatan opis šalje se na zahtjev. 

ZEFHIR. TVORNICA PEĆI, SUBOTICfl 

500 



Oglas жа skupštinu 
Rešenjem G. Ministra Š. R. broj 43775 od 10. IX. 1928. god. 

odobreno je svima drž. šum. činovnicima, članovima J. Š. U. osustvo 
od 6 dana, počam od 6. XII. o. g., za polazak na skupštinu J. Š. IL, 
koja se drži 8. i 9. decembra o. g. u Zagrebu. 

Min. Saobraćaja podijelilo je u istu svrhu, rešenjem od 14. 
XI. o. g. broj 19653, pogodnost plaćanja jedne polovine odnosno 
državnim činovnicima jedne četvrtine vozne cijene. 

Jadranska plovidba d. d. rešenjem od 6. XI. o. g. produžila 
je svoju okružnicu broj 436, kojom daje pogodnost plaćanja jedne 
polovine vozne cijene do Splita ili Sušaka i nazad od 5. do 12. 
decembra o. g. 

Dubrovačka parobrodarska plovidba d. d. dozvolila je 
također običajni 50% popust za vožnju od 4. do uključivo 14. 
decembra o. g. 

Lokal u kom će se obdržavati skupština biti će oglašen u 
društvenom domu. 

САДРЖАЈ: 
Dr. j . Balen: O klimatskim faktorima na Kršu i njihovom 
odnosu prema vještačkom zašumljavanju. — Trgovina. -
Literatura. - Из Удружења. - Lične vijesti. - Oglasi. 

SOMMAIRE: 
Dr. J. Balen: Les éléments climatiques du Karst et leur 
relation au repeuplement. — Commerce. — Bibliographie, 

— Union. — Mouvements. — Adjudications. 

ТПЈШ NADMSfUPSIE ТШЕАШЕ. ZAOJtEB. 
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Досада ивашла издања: 
Br. 1, Ugrenović: „Iz istorije našeg šumarstva" . Din 10"-^ 
Br. 2. Perušie: „Krajiške Imovne Općine" . •'. . . „ 10'— 
Бр. 3. Петровић: «Шуме и шумека привреда y 

Македонији" . . . . . , . . , . . , . . Дин ЈЗ"— 
Br. .4. Hufnagl'Veseli-Miletić :, „Praktično uređivanje 

šuma" . ,. . . . . . . . . . . . . . . . Din 20'--
Бр. 5. Манојловић Милан : „Методе уређења" ._ . Дин 10;— 
Br. 6. FrančiŠković: „Sume Thurn-Taxisa" . . . . (raspačano) 
Br. 7^ Ugrenović: „Zakon o Sumama", 1928. . . . (raspačano). 
Ep. 8. УгревлвиЈ5: „Смоларење y Франпуекој" . (распачано) 
Br. 9. Neidaardt: „О efektu trupljeivja". . . . . (raspačano) 
BivlO. Kovačević: „Sušenje hrastova u Posavini" .(raspačano) 

У наклади Југосл. Шумарскрг Удружења штампано: 
Buzlć: „Zakon о Sumama" . . . ..- , . Din 50'— 
Sivic: „Gpzdarstvov Sloveniji", za članove . . . „ 3 0 " — 
Levakôvié:.„Dendrometrija" za članove . . . . . „ 70 — 
Nenađić: „Računanje vrijednosti šuma" za članove „ 70'— 
Угреновић: „Закбц o Шумама", 1923. . . . . . (распачано) 
Ugrenović : „Šumarsko-politička osnovica Z. O. Š. (raspačano) 
Угреновић: љПола Столећа Шумарства" . . '. . Din 200'— 

ЦиЈене ce разумијевају €»ез поштариве 

Књиге ce наручују код „Југословен-
ckor Шумарског Удружења*' 

Загреб, Вукотиновићева улица бр. 2. 
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