Tanulmányút Horvátországban

Hazaindulás elôtt a Krizevci erdészet erdei házánál

Régi idôk tanúja

A Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdészete
2009. október 21-22-én a Koprivnicai
erdõgazdaság Krizevci erdészeténél
szakmai tanulmányúton vett részt.
A Krizevci erdészet vezetõjének, Bálint
Tibornak és kollégáinak vendégszeretetét
már másodszor élvezhette az erdészetszak személyzete, hiszen a kapcsolatunk
Tóth Jenõ BEFAG Lövészklub elnökének
köszönhetõen már több évre tehetõ.
Az elsõ napon a Répási erdészet
(4200 ha) sík vidéki KST-KTT állományait néztük meg a Dráva mellett. Láttunk 350 éves KST hagyásfákat – az erdészeti iroda közelében –, KST magtermõ állományt, 8-12 éves rendkívül sûrû
természetes felújítással létrehozott tölgy-

fiatalosokat, megbontott 120-140 éves
tölgy felújításokat.
A vendéglátóink elmondták, hogy a
talajvíz csökkenése , az elöntések elmaradása következtében a tölgyesekben a
száradás több éve elkezdõdött , aminek
következtében a 140 éves vágáskor
nem biztos, hogy tartható lesz.
Az erdõfelújítás szinte kizárólag természetes úton történik, az elsõ bontás után
viszonylag rövid idõn belül megtörténik a
végvágás. A megtekintett erdõrészletekben tömeges tölgyújulatot láttunk.
A „Csambinai” vadászházban a Dráva egyik holt ágának a partján szerénynek egyáltalán nem mondható ebéddel
láttak vendégül bennüket.

Erdei határjel

A Csambinai vadászház
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Az utunk ezután a Krizevci erdészet
területére vezetett , ez egy dombvidéki
(legmagasabb pontja 650 m) 12 000 haon gazdálkodó erdészet, gyönyörû B-T
elegyes erdõkkel.
Az évi csapadék 1100 mm, és ennek
eloszlása – mint azt a vendéglátóink
többször is hangoztatták – a vegetációs
idõszakban is kedvezõ, ami társulva a
területen végzett kiváló szakmai munkával, valóban irigylésre méltó erdõállományok kialakulását, és ezek fennmaradását tette lehetõvé. A vágáskor a
tölgyesekben itt is 140 év körül van, a
bükkösök vágáskora 120 év körüli.
A felújítás természetes úton elõször
minimális belenyúlással, majd a megje-
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350 éves tölgyrönk a Répási Erdészet udvarán

lenõ újulat függvényében szakaszosan
történik.
Akárhová mentünk tömeges újulattal
rendelkezõ felújításokat láttunk.
A napot az erdészet vadászházában fejeztük be, ahol már a nyárson szabad ég
alatt sütött malaccal, egyéb helyben készített finomságokkal vártak bennünket.
A vacsorára megérkezett horvát zenekar
az egyébként is jó kedvet tovább növelte.
Így másnap kicsit fáradtan, de továbbra is érdeklõdve szemléltük a horvát erdõket.
A két nap alatti beszélgetéseken
megtudtuk, hogy a horvát állami erdészet felépítése kicsit eltér a miénktõl.
Zágrábban van egy erdõgazdasági központ, majd az ország területén a miénkhez hasonló erdõgazdaságok.
A Krizevci erdészet a Koprivnicai erdõgazdasághoz tartozik.
Az erdészet felépítése náluk:
– egy fõ erdészetvezetõ
– erdészetvezetõ helyettes
– 5-6 erdõmérnök (ennél az erdészetnél 5 hölgy), akikhez tartozik
– 2 fõ erdész.
Az erdõn általában saját emberek dolgoznak.

Horvát erdômérnök hölgyek az újulatban

Az erdészet 5-6 területre van osztva,
az itt folyó munkákat a terület erdõmérnöke irányítja, õ végzi a vágásjelölést is.
Az erdészek közül az egyik, amikor fakitermelés van, állandóan a brigádnál
hosztol, a másik erdész a faanyagot felvételezi, szállítja (terepi adatrögzítõvel,
amirõl az adatokat az erdészet központ-

jába naponta beküldi). Az erdészet felügyeletét az erdõgazdaság, illetve a zágrábi központ látja el.
A másnapi ebéd után megköszönve
vendéglátóink õszinte, baráti vendégszeretetét, meghívva õket a Bakonyerdõ Zrt.-hez hazafelé vettük utunkat.
Kép és szöveg: Szakács István

Horvát erdészek egy csoportja

Vendéglátóink. Középen Bálint Tibor erdészetvezetô

Bükkös erdôfelújítás a Krizevci erdészetnél

