EKSKURZIJA STUDENATA I PROFESORA ŠUMARSKOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U
ZAGREBU U REPUBLIKU ČEŠKU (7.-11. SVIBNJA 2018.)
Od 7. do 11. svibnja 2018. godine, po dvanaesti put, studenti i profesori Šumarskoga
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su boravili na ekskurziji u Republiku Češku, kao gosti
Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Mendelova Sveučilišta iz Brna. Ekskurzija je
organizirana u sklopu ugovorene bilateralne suradnje. Sudjelovala su 32 studenta diplomskih
studija Šumarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim
gospodarenjem i Tehnike, tehnologije i menadžment u šumarstvu. Ekskurziju su vodili
akademik prof. dr. sc. Igor Anić, akademik prof. em. dr. h. c. Slavko Matić, prof. dr. sc.
Marijan Grubešić i doc. dr. sc. Stjepan Mikac. Sudjelovali su studenti doktorskog studija Anja
Žmegač i Domagoj Trlin te Luka Prša, stručni suradnik.
Domaćini ekskurzije bili su dr. sc. Radek Pokorny, profesor uzgajanja šuma Fakulteta i dr. sc
Oldrich Mauer, profesor osnivanja šuma.
Prvoga dana ekskurzije domaćini su organizirali doček i smještaj u studentskom domu u
Brnu. Takav smještaj je omogućio našim studentima brz i jednostavan obilazak znamenitosti
tog lijepog grada što je dalo poseban dojam našoj ekskurziji.
Drugoga dana ekskurzije posjetili smo šumski rasadnik Leskus Cetkovice nedaleko Brna.
Upoznali smo se s tehnologijom rasadničke proizvodnje sadnica običnoga bora, obične
smreke, hrasta lužnjaka i gorskog javora. U poslijedpodnevnom dijelu programa posjetili smo
pećinski sustav Punkevní jeskyně - Moravský Kras.
Trećega dana ekskurzije program je organiziran u nizinskim šumama nedaleko grada
Židlochovice. Prije odlaska na teren, tradicionalno se razgledao lovački dvorac u
Židlochovicama sa zbirkom trofeja. Na terenu se prezentirala fazanerija, lovno gospodarenje
u lovištu Židlochovice, a potom metodika uzgajanja sastojina topola, poljskog jasena, divlje
trešnje, crnog oraha i hrasta lužnjaka.
U poslijepodnevnom dijelu programa organiziran je posjet Šumskom dobru Mendelova
sveučilišta. Domaćini su prezentirali zanimljive primjere njege i obnove šuma obične bukve,
šuma bukve s primjesama europskog ariša te šumskih kultura obične smreke. Hrvatski
studenti mogli su vidjeti neke posebne metode gospodarenja na malim površinama,
primjerice Gayerovu grupimičnu sječu i kombiniranu Gayerovu grupimičnu sječu.
Prezentirani su izvrsni primjeri prirodnog pomlađivanja bukovih sastojina oplodnim sječama
na malim površinama te metoda prevođenja jednodobne sastojine u prebornu uporabom
„Badenskog femelschlaga“. Poseban doživljaj bio je posjet lokalitetu Hašova svatina gdje
raste impozantna sastojina obične bukve i europskog ariša.
Četvrtoga dana ekskurzije posjetili smo šume grada Hradec Kralove. Šumarija Hradec
Kralove gospodari kompleksom šumskih kultura običnoga bora (Pinus sylvestris L.) i
američkog borovca (Pinus strobus L.). Prezentirano je prirodno pomlađivanje sastojina čistim
sječama na malim površinama u obliku pruga. Time su naši studenti stekli uvid u standardnu
metodu koja se upotebljava za iskorištavanje šuma u većini zemalja zapadne i sjeverne
Europe. U drugom dijelu programa posjetili smo grad Opočno gdje smo u sklopu uzgajališta
divljači upoznali gospodarenje muflonom i jelenom lopatarom.
Opći je dojam kako je ekskurzija hrvatskih studenata u Češku i ove godine ispunila sva
očekivanja. Program je bio bogat, stručan i raznolik, pa se nadamo nastavku ove izvrsne i
hvale vrijedne suradnje.

Sudionici ekskurzije na lokalitetu Hašova svatina

