RIJEČ uredniŠtva
NA KRAJU GODINE

Obilježavajući 250-tu obljetnicu šumarstva u Hrvatskoj
kroz mnogobrojna događanja i aktivnosti, naznačene u programu objavljenom u Zapisniku 4. sjednice Upravnog i
Nadzornog odbora HŠD-a u Šumarskome listu 11-12/2014.,
svoj doprinos ovoj značajnoj obljetnici nastojali smo dati i
u ovoj rubrici.
U dvobroju 1-2/2015. tekstom „Lutanja u gospodarenju privatnim šumama“ ukazali smo na neke probleme u gospodarenju tim šumama, koristeći se i tekstovima iz povijesti
šumarstva. Naime, mogli bismo reći da se tim problemima
prilazi kao da se radi o zanemarivoj površini, a zapravo je
to više od 1/5 površina šuma u Hrvatskoj, za koju također
vrijedi Zakon o šumama, što se nažalost zaboravlja. Posebno smo ukazali na nekontrolirane sječe i „haračenje“ bez
učinkovitog nadzora i mjera suzbijanja takvoga stanja, te
bez jasnih zakonskih podloga za kažnjavanje odnosnih sudionika. Još jednom se ukazuje na potrebu udruživanja malih privatnih šumo-posjednika, čime bi se izbjeglo dosadašnje gospodarenje na razini čestice i osigurala mogućnost
lakšeg gospodarenja u duhu ZOŠ-a, te mogućnost učinkovitijeg korištenja EU fondova.
U dvobroju 3-4/2015. ukazujemo na sve očitiji odmak od
načela potrajnog gospodarenja i upravljanja šumom kao
obnovljivim resursom i najsloženijim ekosustavom, poistovjećujući ga sve više s „tvorničkom halom“. U svrhu proiz
vodnje najveće kvalitete i kvantitete drvnih sortimenata,
potrebno je maksimalno korištenje potencijala šumskog
staništa, ali strogo se držeći načela potrajnog gospodarenja,
jer bi njegova degradacija vodila u katastrofu. Stoga je neophodno da cijelim procesom upravljanja i terenskog rada
rukovode i nadziru ga „teoretično i praktično naobraženo
gospodarstveno osoblje“. Ako je proklamirani cilj gospodarenja proizvodnja najvrjednije drvne mase, onda i njeno
korištenje mora biti racionalno, usmjereno ponajprije na
domaći visoko finalizirani proizvod, koji uz financijski rezultat osigurava i visoku zaposlenost.

U dvobroju 5-6/2015. uz „pomoć“ teksta „Državni ispiti za
samostalno vođenje šumskog gospodarstva“ iz Šumarskoga
lista 1880. i 1881. godine, osvrnuli smo se na važnost stručnog upravljanja i gospodarenja šumama, zalažući se ponajprije za stručno, a ne političko kadroviranje. Ističe se, kako
nije dovoljno imati samo odgovarajuću stručnu spremu,
nego je potrebno postepeno stjecanje praktičnih znanja i
iskustva za rukovođenje šumskog gospodarstva. Tako osposobljeni šumarski kadrovi imaju svoj limit. „Ne ima
svatko sposobnosti, da ono bude, što hoće, i uz najbolju volju
može se dogoditi, da komu njegove vlastite naravne sposobnosti reknu: dovde i ne dalje. Ne treba tumačenja, da uslied
ovakovih pogrešaka trpi ponajprije šuma“.
U dvobroju 7-8/2015., također uz „pomoć“ teksta iz Šumarskoga lista iz 1895. godine, povlačeći paralelu s današnjicom, skrenuli smo pozornost na već tada traženu stručnu i
organizacijsku sposobnost šumarskoga kadra na najodgovornijim radnim mjestima u šumarskim institucijama, ponajprije „nadšumara, protustavnika i šumara (upravitelja
šumarije)“. Zaključak, kako uz postepeno stručno usavršavanje kroz praksu „poštenje je kruna vrlina čovjeka, kojemu
su povjereni milijuni narodnog imetka“ i danas bi trebalo biti
sastavnica etičkog profila šumarskoga stručnjaka.
Riječ Uredništva „Jesmo li iz povijesti nešto naučili“ iz dvobroja 9-10/2015., kako čujemo „uzbudila je duhove“, a mi
smo samo „pušući na hladno“ uz primjer iz povijesti upozorili na ono što bi se moglo dogoditi osnivanjem većinske
privatne tvrtke Hrvatsko drvo d.o.o., s udjelom od 25 % Hrvatskih šuma d.o.o. kao suosnivača. Razvidno je, da je tema
bila pogođena.
Kako „nada umire posljednja“, i mi se u idućoj godini nadamo boljitku i adekvatnom vrednovanju šumarske struke
na svim razinama. S tom željom svim čitateljima Šumarskoga lista želimo Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2016.
godinu.
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