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Gozdna železnica v Murski šumi

Ko je ob Muri sopihala kamenica
V obdobju velikega izsekavanja obmurskih gozdov po prvi svetovni vojni so si podjetni hrvaški lastniki gozdov omislili skupno
kar 38,5 kilometra gozdne železnice na več odsekih Od nje danes ni ostalo skoraj nič Po trasah so zgradili gozdne ceste
Ko so sodelavci projekta GoForMura dnih železniških prog z lokomotivalavci so bih slabo plačani, kljub delu v
težkih razmerah. Večkrat so stavkali
lani zakoličevali površine, na katerih mi in vagoni, ki jim je omogočil preskupaj z delavci lendavske žage, ponaj bi uredili nove nasade črnega to- voz večjih tovorov s pomočjo takrat
sebno v kriznih letih 1932 in 1933-«
pola (o tem smo v Vestniku že pisa- sodobnih tehnoloških izumov.
»Za izkoriščanje 3300 hektarjev
Gozdna železnica se je začela pri
li), so naleteli na vznemirljivo najdpostaji Dolnja Lendava. Tam sta bila
bo: ostanke stare gozdne železnice. gozdov so od Lendave proti Bogojitudi skladišče lesa in rampa za pretoni po koncu prve svetovne vojne zaČe se nam zdi to pravo odkritje, pa
na vagone na normalni provarjanje
čeli
železnico
s
graditi gozdno
se nekateri starejši ljudje še spomitirno
V
začetku
so les iz Lendave vozili
gi.
centimetrov,«
širino
76
Mapojasni
njajo tega »blestečega« obdobja goztej Rupel (Gozdarski inštitut Slove- na žago v Našice, leta 1929 pa so pri
dov ob Muri.
skladišču na postaji v Lendavi zgranije), ki je pripravil za interno prodili novo parno žago z enim polnoBerek zanimiv članek,
jektno
glasilo
Lažen načrt sečnje
jarmenikom in šestimi ali sedmimi
za katerega je podatke pridobil iz
Za Pomurje je bilo takšno inten- Wikipedije in knjige Tadeja Brateta.
cirkularnimi žagami. V letih 1928 in
zivno izsekavanje in siromašenje Celotna dolžina preprosto in poce1929 so zgradili še odsek gozdne žegozdov seveda daleč od bleščeče- ni grajene proge, prirejene za parno leznice jugovzhodno od Lendave, toga, kajti lastnik grof Esterhazv si vleko, je bila 26,4 kilometra. Pri gra- rej proti Murski šumi. Zgradili so jo
je predvsem prizadeval, da bi svoje dnji so uporabljali bukove in boropo nasipu reke Ledave mimo naselja
posestvo ustrezno unovčil. Gozdovi ve neimpregnirane pragove, na kaPince Marof do Ledave in Mure v
so se delili na dolinske (v velikosti
dolžini 12 kilometrov. Skupaj s prej
tere so pribili lahke tirnice, težke 9,5
1700 hektarjev) in goričke (s površikilograma na meter proge. »Družba zgrajenim odsekom je bilo tako v
no 1600 hektarjev). Današnji gozdar- Našička je na železnici uporabljala Prekmurju v celoti kar 38,5 kilomeji ugotavljajo, daje bil takrat izdelan tri triosne parne lokomotive, ki so tra gozdnih železniških prog.
Rupel je še dodal: »Ob žagi v Lennačrt za čim večjo sečnjo, vendar je jih pripeljali iz Slavonije. Lokomotidavi so postavili tudi kurilnico za lobil lažen, saj je navajal večje količine ve so bile standardnega tipa za ozkolesa, kot so bile v resnici.
tirne železnice, izdelane leta 1900 v komotive. Ko so leta 1941 Prekmurje zasedli Madžari, so žago razstavili
Grof Esterhazv je začel gozdove tovarni Kraus & Co v Linzu v Avstriji.
in
prodali na Češko. Takrat je preneprodajati že pred prvo svetovno vojKot gorivo so uporabljali les in oglje.
hala
delovati tudi gozdna železnino. Odkupilo jih je podjetje iz BjePo navadi sta obratovali dve lokomoca.
Progo
so podrli, lokomotive in
Lendavi
lovarja, ki je v
odprlo svojo tivi, tretja pa je bila v rezervi. Zadnja
vagone pa prodali kot staro železo.
gozdno upravo ter začelo urejati in med njimi je bila kamenica št. 130.«
Po vojni prog niso več uporabljali.
izkoriščati gozdove. Tako kot grof so
Za obratovanje žage v Lendavi so les
tudi novi lastniki posek dreves preso večkrat stavkali
vozili po cestah s tovornjaki. Ker so
dali delniški družbi »Našička, tvorni- Delavci
bili
gozdovi čezmerno izsekani, so v
Železniška
bila
proga je
povsem
ca tanina i paropila, d. d., Zagreb«, ki
tistih letih gozdna zemljišča intenprilagojena
na
kratke
prevozu
polen
je bila poleg podjetja S. H. Guttman
zivno pogozdovali. Od gozdne želeiz Belišča drugo največje gozdno- razdalje, do železniške postaje v Lenznice danes praktično ni ostalo nič,
tovorni
vlaki
vozili
dvadavi,
pa so
gospodarsko in lesnopredelovalno
razen nekaj poraslih ostankov, sicer
krat
na
dan
Mapredvsem
podnevi.
podjetje stare Avstro-Ogrske v Slapa so po trasah po vojni zgradili gozvoniji. Sekali so predvsem v občinah tej Rupel je še izbrskal: »Delalo se je dne ceste.«
od
ure
do
23. ure zvečer, ob
zjutraj
4Genterovci in Dobrovnik, imeli so
nedeljah pa so delavci popravljali in Bernarda B. Peček
lastne žage in predelovalne obrate,
vzdrževali lokomotive in vagone. Deobenem pa dobro razvit sistem goz-
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Lokomotiva Kamenica
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130 je nazadnje vozila po Murski

šumi.
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Huda nesreča
Sodelavcem Gozdarskega inštituta Slovenije sta z ustnimi informacijami pomagala osvetliti spomin na železnico v Murski
gozdarja Igor Keveš in Andrej Sarjaš. Po pričevanju domačinov se je na progi zgodila tudi
huda nesreča. Vlak, kije odpeljal
naložen iz Murske šume, seje iztiril. Lokomotiva se je prekucnila
in pod seboj pokopala strojevodjo in kurjača gozdne lokomotive,
kiju niso mogli rešiti.

V Murski sumi sta se dva približno petdeset metrov dolga ostanka železniške
proge, fotografija matej rupel

