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Az Országos Erdészeti Egyesület Ba-
ranya Megyei Helyi Csoportja szep-
tember végén a szomszédos Papuk-
hegység erdõgazdálkodását bemu-
tató tanulmányúton vett részt. Hir-
mann Antal, a helyi csoport elnöke
segítségével sikerült erdész-baráti
kapcsolatot találni a helyi erdészeti
egyesület Nekcsei Helyi Csoport el-
nökével, Darko Mikicic kollégával.
A horvát erdészekkel régi kapcsola-
tot ápolnak a baranyai erdészek.

A Pécsrõl induló 20 fõs csoport alig kétó-
rás mikrobuszos utazást követõen talál-
kozhatott újra a horvát vendéglátás és ba-
rátság közvetlenségével. Raholcán (hor-
vátul Orahovica) a Èaèinci Erdészet igaz-
gatója fogadott bennünket. Köszöntõ
szavait és horvát kollégáinak bemutatá-
sát követõen, részletesen ismertette a
Hrvatske Šume 16 erdõgazdasága közül
a 73 000 hektár erdõterületen gazdálko-
dó Našice-i erdõgazdaságot, valamint az
erdõgazdaság 9 erdészete közül a ven-
déglátó Èaèinci Erdészetet, elsõ megál-
lónk helyszínét.

A Èaèinci Erdészet közel 8000 hektá-
ron tevékenykedik, 3 erdõgondnokságá-
ban évente összesen 50 000 m3 faanyagot
termelnek ki, jellemzõen gyertyános-ko-
csánytalan tölgyes állományokból.  A Gaj
1a erdõrészlet 25 hektáros  ötéves folya-
matban lévõ erdõfelújításában sétálva
vendéglátóink elmondták, hogy a végvá-
gást az akkor 120 éves erdõrészletben a
több mint 70%-ban megjelent természe-
tes kocsánytalan tölgy-, és bükkújulatra
végezték el. A kitermelt 11 000 m3-t a jó
minõségû, kisbuszainkkal is jól autózha-
tó makadám feltáró úthálózaton szállítot-
ták el. A hazai szakemberek számára kis-
sé „magára hagyottnak” tûnõ, a Gaj 1a 25

hektáros erdõrészletet is magában fogla-
ló, mintegy 110 hekáros erdõfelújítási
tömbben három évük van a siker biztosí-
tására. 

A túlápoltnak nem nevezhetõ vágás-
területen az alacsony vadlétszámnak kö-
szönhetõen nagyon szépen felújult ko-
csánytalan tölgyes területeket járhattunk
be. A helyi szakemberek véleménye sze-
rint az állományt 2-3 évente ápolják,
ezen munkák során a kocsánytalan töl-
gyes részeknek folyamatos elõnyt bizto-
sítanak a gyorsan növõ elegyfafajokkal,
vágásnövényekkel szemben, a bükkös
részeket nem ápolják. 

A szükséges pótlást makkvetéssel vég-
zik, kerítés nélkül. Kocsánytalan tölgy
esetében 5 mázsa makkot vetnek hektá-
ronként, amelybõl a 7-10 000 csemetét kí-
vánják biztosítani hektáronként. Kéré-
sünkre megnéztük a szomszédos 100
éves Gaj 21-es tag erdõállományát, mely
vendéglátóink elmondása szerint fafaj-
összetételében hasonló az elõzõekben
bejárt erdõfelújítás anyaállományáéhoz.

Ezen bükkelegyes-gyertyános-kocsányta-
lan tölgyesekben már mindenütt jelen van
a jó borítottságú kocsánytalan tölgy-, és
bükkújulat. A szakszerû erdõkezelés foly-
tán kialakított jó szerkezetû, szintezettsé-
gû állományt párás szemekkel néztük.

Második megállónknál láthattuk a Gaj
23 tag 52 hektáros, 13 éves, sûrûség élet-
fázisú gyertyános-kocsánytalan tölgyes
faállományt, amelyben tisztítási munká-
latokat mutattak be. Ebben a korban a jó
minõségû tölgyekbõl hektáronként né-
gyet-ötöt különös figyelemmel nevel-
nek. A tanulmányút helyszínein minde-
nütt kiemelt figyelmet fordítanak az in-
vazív fafajok visszaszorítására.

Késõbbi megállóink során teljes képet
kaphattunk a hazánktól nem oly távoli
vágásos erdõgazdálkodás fokozatos felú-
jításainak fázisaiból. Magyarországi vé-
dett területen „edzõdött” szemeinknek a
Gaj 15-17 erdõtagok – néhány év különb-
séggel – egybevágott, 110 hektáros vég-
használati területe nyitott új dimenziókat.

Látogatásunk utolsó helyszínéül ven-
déglátóink a Dráva-síkból 600-900 mé-
ter magasságig kiemelkedõ 85 kilométer
hosszú, 10-30 kilométer széles Papuk-
hegységben található Jankovac vendég-
házát választották, amely Drenovac
(Darnóc) község felõl a Kovaèica-patak
völgyébõl felkapaszkodó erdészeti úton
közelíthetõ meg. A turistaház északi fe-
lén látható a szemet gyönyörködtetõ
Jankovacki-patak vízesése. A környék
Naturpark révén jelentõs rekreációs
központként üzemel, hazautazásunk
elõtt ennek gyümölcsét, valamint gaszt-
ronómiáját élvezhettük a baráti beszél-
getés keretében. 
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