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Tanulmányút a Papuk-hegységben
Az Országos Erdészeti Egyesület Baranya Megyei Helyi Csoportja szeptember végén a szomszédos Papukhegység erdõgazdálkodását bemutató tanulmányúton vett részt. Hirmann Antal, a helyi csoport elnöke
segítségével sikerült erdész-baráti
kapcsolatot találni a helyi erdészeti
egyesület Nekcsei Helyi Csoport elnökével, Darko Mikicic´ kollégával.
A horvát erdészekkel régi kapcsolatot ápolnak a baranyai erdészek.
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A Pécsrõl induló 20 fõs csoport alig kétórás mikrobuszos utazást követõen találkozhatott újra a horvát vendéglátás és barátság közvetlenségével. Raholcán (horvátul Orahovica) a Èaèinci Erdészet igazgatója fogadott bennünket. Köszöntõ
szavait és horvát kollégáinak bemutatását követõen, részletesen ismertette a
Hrvatske Šume 16 erdõgazdasága közül
a 73 000 hektár erdõterületen gazdálkodó Našice-i erdõgazdaságot, valamint az
erdõgazdaság 9 erdészete közül a vendéglátó Èaèinci Erdészetet, elsõ megállónk helyszínét.
A Èaèinci Erdészet közel 8000 hektáron tevékenykedik, 3 erdõgondnokságában évente összesen 50 000 m3 faanyagot
termelnek ki, jellemzõen gyertyános-kocsánytalan tölgyes állományokból. A Gaj
1a erdõrészlet 25 hektáros ötéves folyamatban lévõ erdõfelújításában sétálva
vendéglátóink elmondták, hogy a végvágást az akkor 120 éves erdõrészletben a
több mint 70%-ban megjelent természetes kocsánytalan tölgy-, és bükkújulatra
végezték el. A kitermelt 11 000 m3-t a jó
minõségû, kisbuszainkkal is jól autózható makadám feltáró úthálózaton szállították el. A hazai szakemberek számára kissé „magára hagyottnak” tûnõ, a Gaj 1a 25
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hektáros erdõrészletet is magában foglaló, mintegy 110 hekáros erdõfelújítási
tömbben három évük van a siker biztosítására.
A túlápoltnak nem nevezhetõ vágásterületen az alacsony vadlétszámnak köszönhetõen nagyon szépen felújult kocsánytalan tölgyes területeket járhattunk
be. A helyi szakemberek véleménye szerint az állományt 2-3 évente ápolják,
ezen munkák során a kocsánytalan tölgyes részeknek folyamatos elõnyt biztosítanak a gyorsan növõ elegyfafajokkal,
vágásnövényekkel szemben, a bükkös
részeket nem ápolják.
A szükséges pótlást makkvetéssel végzik, kerítés nélkül. Kocsánytalan tölgy
esetében 5 mázsa makkot vetnek hektáronként, amelybõl a 7-10 000 csemetét kívánják biztosítani hektáronként. Kérésünkre megnéztük a szomszédos 100
éves Gaj 21-es tag erdõállományát, mely
vendéglátóink elmondása szerint fafajösszetételében hasonló az elõzõekben
bejárt erdõfelújítás anyaállományáéhoz.
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Ezen bükkelegyes-gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben már mindenütt jelen van
a jó borítottságú kocsánytalan tölgy-, és
bükkújulat. A szakszerû erdõkezelés folytán kialakított jó szerkezetû, szintezettségû állományt párás szemekkel néztük.
Második megállónknál láthattuk a Gaj
23 tag 52 hektáros, 13 éves, sûrûség életfázisú gyertyános-kocsánytalan tölgyes
faállományt, amelyben tisztítási munkálatokat mutattak be. Ebben a korban a jó
minõségû tölgyekbõl hektáronként négyet-ötöt különös figyelemmel nevelnek. A tanulmányút helyszínein mindenütt kiemelt figyelmet fordítanak az invazív fafajok visszaszorítására.
Késõbbi megállóink során teljes képet
kaphattunk a hazánktól nem oly távoli
vágásos erdõgazdálkodás fokozatos felújításainak fázisaiból. Magyarországi védett területen „edzõdött” szemeinknek a
Gaj 15-17 erdõtagok – néhány év különbséggel – egybevágott, 110 hektáros véghasználati területe nyitott új dimenziókat.
Látogatásunk utolsó helyszínéül vendéglátóink a Dráva-síkból 600-900 méter magasságig kiemelkedõ 85 kilométer
hosszú, 10-30 kilométer széles Papukhegységben található Jankovac vendégházát választották, amely Drenovac
(Darnóc) község felõl a Kovaèica-patak
völgyébõl felkapaszkodó erdészeti úton
közelíthetõ meg. A turistaház északi felén látható a szemet gyönyörködtetõ
Jankovacki-patak vízesése. A környék
Naturpark révén jelentõs rekreációs
központként üzemel, hazautazásunk
elõtt ennek gyümölcsét, valamint gasztronómiáját élvezhettük a baráti beszélgetés keretében.
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