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Erre az ötnapos horvátországi prog-
ramra Prof. Dr. Ante Krpan zágrábi
professzor meghívására kerülhetett
sor, aki már több mint egy évtizede lát
vendégül egy-egy magyar évfolya-
mot, és gondoskodik a változatos
szakmai programról. Ilyen meghívá-
sokra magyar részrõl is sor került. Egy
esetben az UTILIS Kft., azaz Bánó
László ügyvezetõ jelentõs támogatása
alapján fogadtuk a zágrábi erdõmér-
nök-hallgatókat. A hazai programokat
Rumpf János professzor készítette elõ
és vezette, az egyetem és a megláto-
gatott erdõgazdaságok jelentõs támo-
gatásával.

Régi hagyománya van ennek a köl-
csönös látogatásnak. 1966-ban Majer
Antal professzor szervezte és vezette a
tanulmányutat. 

Visszatérve az idei útra, a soproni
szervezõ Kaszala Judit erdõmérnökje-
lölt, a kapcsolatteremtõ Rumpf János, a
tanulmányút vezetõje pedig Krpan pro-
fesszor volt. 

Határproblémák miatt nagy késéssel
érkeztünk Zalesinába, a Zágrábi Egye-
tem kutató- és gyakorlati bázisára, ahol
a bázis történetének, környezetének és
feladatainak ismertetésére került sor. 

A program egyik leglátványosabb
szakmai bemutatóján, Crni Lug mellett,
a Gorski kotar hegység közepén talál-
ható Risnjak Nemzeti Park meglátogatá-
sakor – az NP igazgatójának, Ivan Mal-
nar úrnak a tájékoztatása után – bejár-

tuk a 4,5 km-es tanösvényt, ahol 23 ál-
lomáshelyen, tájékoztató táblákon lát-
hattuk és olvashattuk (horvát és angol
nyelven) az erdõnek és élõvilágának,
valamint az erdõgazdálkodásnak min-
den fontosabb, érdekesebb tulajdonsá-
gát, tevékenységét. A zömében évszá-
zados jegenyefenyõ-állományok óriási
fái és a különleges lágyszárúak mellett a
medve, a farkas és a hiúz jelenléte teszi
értékessé a területet. Menet közben bõ-
vebb tájékoztatást kaptuk Krpan pro-
fesszortól és a helyi biológus hölgytõl,
Renáta Barics szakszerû fordításában. 

A közeli kísérleti területek megtekin-
tése következett, ahol a hosszú távú ál-
lománynevelési vizsgálatok eddigi
eredményeit ismerhettük meg. Ekkor
érkezett hozzánk Zágrábból Krpan pro-
fesszor utódja, dr. Tomislav Poršinsky
docens, akivel a további hasonló
együttmûködés célszerû megoldásairól
tárgyaltunk.

A Delnicei Erdõgazdaság Mrkopalji
Erdészetének területén vettünk részt fa-
használati bemutatón. Természetesen a
helyi szakemberek részletes tájékozta-
tást adtak a gazdaság minden alapvetõ
tevékenységérõl, az erdõrendezésig és
a természetvédelemig terjedõen. Né-
hány óriási jegenyefenyõ ledöntése al-
kalmat adott a magyar és a horvát fa-
döntési technológia elõnyeinek és hát-
rányainak egybevetésére is. 

Az erdõgazdaság Lovaèki Dom nevû
vadászházába hívott meg minket ebéd-

re Blado Surl igazgatóhelyettes, de elõt-
te a szomszédban lévõ vadas parkot is
meglátogathattuk. 

Egy közeli magán fafeldolgozó üzem
(FINVEST-CORP) megtekintése volt a
délutáni szakmai program Gerovoban,
ahol a tulajdonos, Zeliko Pizent maga
vezetett végig a korszerû gépsorokon,
egészen a rétegelt, ragasztott, tömbösí-
tett termékeket gyártó csarnokig. 

Vacsorára a Gerovoi Erdészet vendé-
gei voltunk a Lovaèka kuèa nevû va-
dászházban, ahol Titó marsall is meg-
fordult medvevadászatai során. Még
megszokott szobáját is megtekinthettük
az épületben, és meglepett annak puri-
tán berendezése. 

Másnap a Plitvicei-tavak Nemzeti
Parkba utaztunk, ahol a helyi természet-
védelmi felügyelõ adott tájékoztatást a
természeti világörökség (UNESCO) eme
gyöngyszemérõl. 

Tovább utaztunk Noviba. Útközben,
Senj (Zengg) városa felett még megte-
kintettük a múlt század elején végrehaj-
tott kopárfásítás eredményét, melynek
köszönhetõen megszûnt a várost ko-
rábban árvízzel és kõfolyással romboló
természeti katasztrófák sora. 

Abbázia (Opatija): rövid tájékozta-
tást kaptunk a tengerpart e részének
különleges növényzetérõl, megtekintet-
tük a luxusszállókból álló belvárost és a
botanikus kertet. Hosszú buszutazás
következett a Zágrábtól délre található
Jastrebarskoi Erdészeti Kutatóintézetbe
(megfelel a hazai ERTI-nek, mellyel
szoros kapcsolatot ápolnak, és felsõfo-
kon nyilatkoztak a magyar kollégák ku-
tatási eredményeirõl). 

Az intézet épületei mellett található
csemetekerten és a kísérleti parcellákon
átsétálva érkeztünk az asztalokkal, pa-
dokkal ellátott, oldalt nyitott faházba,
ahol az intézet igazgatója, dr. Miroslav
Benko ismertette a kutatóhely tevé-
kenységét és eredményeit, majd Tibor
Littvay magyarul számolt be a fõosztá-
lya munkájáról. 

Itt köszöntünk el Krpan professzor-
tól és tolmácsnõnktõl, valamint a helyi
vendéglátóinktól, és késõ délután in-
dultunk haza, Sopronba. Másnap a dip-
lomák átvétele koronázta meg ezt a
gazdag programmal tarkított hetet. Rö-
videsen kezdõdhet a szakmai gyakorlat
hétköznapi feladatainak végrehajtása,
melyben a Horvátországban szerzett ta-
pasztalat is segíteni fog.

Kaszala Judit, Rumpf János

Friss diplomások tanulmányútja




