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ERDÕPEDAGÓGIA

A Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítõ Tanács Szakmai Szekciója és a Mocz és Tár-

sa Magánerdészet Kft. 2013. április 12-én tartotta ÖKO NAP elnevezésû konferenciáját.

A rendezvény keretében a résztvevõk elõadásokat hallhattak többek közt erdõpedadó-

giai, zoopedagógia, környezeti nevelés témakörökben, és bemutatkozott a Somogyszob

Erdészeti Erdei Iskola és Oktatási Központ is. A szakterületükön elismert, neves elõ-

adók mellett a Kaposvári Egyetem oktatási rektorhelyettese, Dr. Kovács Zoltán is meg-

tisztelte jelenlétével a rendezvényt. Az ÖKO NAP-on a két szervezõ megállapodást is kö-

tött egymással, mely biztosítja a tehetséges fiatalok felkarolását.

Az erdei iskola szerepe egy 
magánvállalkozásban 

A tehetséggondozás lehetõségei 

László Diána – ügyvezetõ igazgató, Mocz és Társa Magánerdészet Kft.

Az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az er-
dõgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény egyik célja, hogy biz-
tosítsa az erdõ fennmaradását, védel-
mét, gyarapodását, továbbá az erdõ
hármas funkciójának, azaz a környezet-
re, társadalomra, valamint a gazdaságra
gyakorolt hatásának kiteljesedését.
Rendelkezik arról is, hogy a fenntartha-
tó erdõgazdálkodás során törekedni
kell olyan módszerek alkalmazására,
amelyek szavatolják, hogy az erdõ
megfeleljen a társadalmi igényekkel
összhangban levõ védelmi, közjóléti és
gazdasági követelményeknek, betöltse
egészségügyi-szociális, turisztikai, vala-
mint oktatási és kutatási célokat szolgá-
ló szerepét.

Ez a fajta közjóléti szerepvállalás az ál-
lam részérõl elengedhetetlen, hiszen álta-
lános társadalmi elvárás, hogy a közja-
vakkal való bánásmód hozzájáruljon az

emberi élet fenntartásához és minõségé-
nek, biztonságának javításához, figyelem-
mel az egészséges környezethez fûzõdõ
alapjog érvényesítésére. De Magyarorszá-
gon az erdõk majdnem fele magántulaj-
donban van, ahol a kisebb üzemméret, és
a szûkösebb források miatt az erdõ társa-
dalomra, környezetre gyakorolt hatása
kevésbé tud megnyilvánulni a gazdaság-
ra gyakorolttal szemben. 

A Mocz és Társa Magánerdészet Kft.
tulajdonosai kezdetek óta fontosnak
tartották az erdõ közcélú szerepének
növelését, megismertetését. Közel 10
évig gyûltek az ötletek, tervek, dédel-
gettük az álmot, és vártuk a lehetõsé-
get, hogy az elképzelt beruházások, lé-
tesítmények megvalósuljanak. 2005-
ben megszületett az akkori jogszabá-
lyok szerint elengedhetetlen fejlesztési
terv, mely alapján 2005-2006-ban nem-
zeti finanszírozású támogatással elké-

szült a Vackor Tanösvény és a Vackor
Pihenõház, utóbbi akkor még egysze-
rûbb kivitelben. 2007-ben kezdõdött az
új uniós támogatási ciklus, mely az elõ-
zetes ígéretekkel szemben nem tartal-
mazott a magántulajdonban lévõ erdei
iskolák fejlesztésére vonatkozó támo-
gatási jogcímet. Mivel a hazai finanszí-
rozású pályázati lehetõségek is meg-
szûntek, a további elképzelések meg-
valósítása váratott magára. Majd az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program
LEADER fejezetén belül mégis lehetõ-
séget kaptunk, és a sikeres pályázat
eredményeként 2012-ben átadtuk az
oktatási központ fõ épületét, illetve ön-
erõbõl bõvítettük, korszerûsítettük a
Vackor Pihenõházat is.

Cégünk beruházásai között kiemelt
szerepet kap a Somogyszobi Erdei Isko-
la és Erdészeti Oktatási Központ. Az
odatartozó létesítmények lehetõséget
adnak rá, hogy a fiatalok megismerhes-
sék a természeti környezetet, az erdõt,
az erdõgazdálkodást, a természetvédel-
met és a mezõgazdaságot. 

A Somogyszob és Ötvöskónyi kö-
zséghatárokban húzódó erdõterületek
adnak otthont a mintegy 6 kilométeres
Vackor tanösvénynek, amely a So-
mogyszobot Nagyatáddal összekötõ
közútról leágazó erdészeti magánút,
az azt követõ erdõterületek és erdé-
szeti csemetekert vonalában helyezke-
dik el. Az országban talán egyedülál-
lóan az elsõ szakaszon a Keresztutat
jelenítettük meg, amely önállóan is
felkereshetõ, és minden korosztály
számára érdekes és értékes látnivaló.
Utunk a Kálvária végén a Vackor Pihe-
nõházhoz vezet. A kétszintes épület-
ben szálláshelyeket, 40 fõs étkezõt és
kilátót is találunk.
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Onnan az erdõbe érve megismer-
kedhetünk az erdei viselkedés kultú-
rájával, az erdõ növény- és állatvilágá-
val, az erdõ fejlõdésével. Az erdõbõl
kijutva, a köves út melletti informáci-
ós táblákon bemutatunk néhány talaj-
típust, valamint földtörténeti és erdé-
szettörténeti témákat. Ezután beérünk
a csemetekertbe, ahol 250 fõ fogadá-
sára alkalmas, zárt foglalkoztató várja
az odalátogatókat. Onnan a tanös-

vény a csemetekertet megkerülve
folytatódik tovább, amivel az erdésze-
ti szaporítóanyag termelésének be-
mutatása a célunk.

A kertbõl kiérve mintegy 600 méter
sétával újra elérjük a Vackor Pihenõ-
házat, mellette játszóteret és tûzrakó
helyet is kialakítottunk.  A közeljövõ-
ben valósul meg a játszótér korszerû-
sítése, valamint közvetlen mellette egy
880 m2-es mûfüves sportpálya is léte-
sül majd. A játszóteret körbeöleli a 24
hektáros vadaspark, ahol Magyaror-
szágon élõ, õshonos vadfajok élnek,
így akinek szerencséje van, láthatja a
gímszarvast, a dámot, a vaddisznót, az
õzet és a muflont. Az esti megfigyelé-
seket jól szolgálja a 10 fõ részére meg-
épített kilátó. A tanösvény szakaszo-
san is látogatható, ugyanakkor önálló-
an is élményt nyújt korosztálytól és ér-
deklõdéstõl függõen. A rendelkezésre
álló mintegy 97 információs felület
minden igényt kielégít  az óvodás ko-
rosztálytól az egyetemi hallgatókig.
Somogyszob községben, az egykori
egyházi iskola helyén épült fel az er-
dei iskola központi épülete. Az aka-

dálymentesített, igényes, színvonalas
szolgáltató egységben 50 fõ helyezhe-
tõ el. Beltéri és szabadtéri foglalkozta-
tóval, tûzrakó hellyel egyaránt rendel-
kezik. Az iskola kertjében, a 250 folyó-
méter hosszú sétaút mentén egy rövi-
debb tanösvény, focipálya, játszótér,
tornaösvény, dísztó, valamint fûszer-
gyógynövénykert készült. További
tervünk, hogy az épülettel szomszé-
dos telken egy újabb beruházás kere-

tében tanterem létesüljön, mely átven-
né a fõépület közösségi helyiségének
beltéri foglalkoztató szerepét.

A program része az õshonos haszon-
állatokat bemutató kezdeményezés is,
mellyel sajátos turisztikai, egyben okta-
tási termékre alapozva próbál a cég az
érintett kistérség további fejlõdéséhez
hozzájárulni, és segíti a térség és a tele-
pülés kulturális értékeinek, hagyomá-
nyainak megismertetését és megõrzé-
sét. További elképzelésünk, hogy a
major egyik épületének padlásterében
40 férõhelyes oktatótermet alakítsunk
ki. Abban a szemléltetõ eszközökkel az
õshonos haszonállatokat, a takarmány-
termesztési folyamatokat, a takarmány-
növényeket és a biotermékek elõállítá-
sának folyamatait mutatjuk majd be.

Az erdei iskolát folyamatosan, egész
évben szeretnénk mûködtetni. Az el-
méleti oktatások több helyszínen foly-
hatnak, így párhuzamosan több cso-
port fogadására is képesek vagyunk. A
magánerdészet jármûvei között több
busz is található, ezért igény szerint
meg tudjuk oldani az ide és vissza, va-
lamint a helyszínek közötti utazást is.

Szeptembertõl júniusig fõként egy- és
többnapos, az iskolai tantervnek meg-
felelõ erdei iskolai programokat ter-
vezünk, míg a nyári hónapokban kü-
lönbözõ tartalmú és költségû termé-
szetismereti táborokat szeretnénk szer-
vezni. Az erdei iskolai programban tá-
maszkodunk a szakirányú pedagógu-
sok tevékeny közremûködésére. Gaz-
daságossági szempontokat is figyelem-
be véve maximális kihasználtságra tö-
rekszünk. Ezért a cél szerinti hasznosí-
tást tekintve gondolkodunk iskolák-
nak és egyéb érdeklõdõ csoportoknak
szóló, egynapos erdõgazdálkodási és
természetismereti programokban, va-
lamint egy- és többnapos „erdõpeda-
gógiai” továbbképzésekben, elsõsor-
ban a környék pedagógusai és a leen-
dõ pedagógusok számára. 

Az erdõ a leggazdagabb, legsokszí-
nûbb életközösség a flóráját és a fau-
náját tekintve egyaránt. Az erdõ a köz-
jóléti feltárás segítségével, a bemuta-
tott létesítményekkel, megfelelõen
szolgálhatja az oktatási, nevelési mun-
kát, hiszen a környezeti nevelés nem
nélkülözheti a közvetlen találkozást a
természettel. Az erdei környezetben
személyes tapasztalással megszerzett
ismeretek kedvezõen befolyásolhatják
a fiatal nemzedék természeti környe-
zetrõl kialakított képét. Megtanítják ,
hogy a természet megóvása mindan-
nyiunk feladata, hiszen megújítható
erõforrások tárháza, és hogy a termé-
szetes élettér csökkenése milyen ve-
szélyekkel járhat. Ugyanakkor megta-
nulhatják az odalátogatók azt is, hogy
a természet, így az erdõ is alkalmas ar-
ra, hogy mértéktartó gazdasági célú
hasznosításával hozzájáruljon az adott
térség eltartó képességéhez. A diákok
gátlásai az iskolapadból kiszakadva
felszabadulnak, szorongásaik csök-
kennek, és gyakorlati tapasztalat út-
ján, sokszor játékosan szerzik meg az
új ismereteket. Mindehhez nyújt kere-
tet az erdei iskola, mely nem helyette-
síti, hanem kiegészíti a közoktatást,
annak mûhelyéül szolgál. 

Célunk, hogy színvonalas, igényes
oktatási programunkkal a legjobbak
közé kerüljünk, meghatározó szereplõ-
je legyünk a hazai erdei, illetve erdésze-
ti erdei iskolák rendszerének, s hosszú
távon a környezõ európai országokban
is ismertté váljunk. Így bemutathatjuk,
hogy egy magánvállalkozásnak az
eredményes gazdálkodás mellett, lehe-
tõsége van a társadalmi elvárásoknak is
megfelelni, valóban betöltve ezzel az
erdõ hármas funkcióját. 
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