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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztályának
éves záró szakosztályülésével össze-
kötött továbbképzése az idei évben a
DALERD Zrt. Erdészeti Erdei Iskolájá-
ban került megrendezésre Gyula-Vá-
roserdõn, november 10—11-én.

Az elsõ nap délutánján három elõadást
hallgattunk meg. Dr. Goda Péter építõ-
mérnök jóvoltából (Alföld-PLANUM
Kultúrmérnöki Kft., Békéscsaba) Körö-
sök vidéke – a víz építette kistáj címmel
kimerítõ és részletes tájékoztatást kap-
tunk az édesvizek szerepérõl a tájhasz-
nálatban, betekintést kaptunk a vízrajzi
szolgálat részletes és pontos térképei-
be, majd egy kis történelmi visszatekin-
tést követõen megismerhettük a villám-
árvíz, a vízlépcsõ és a tûsgát fogalmát,
jelentõségét és felépítését.

Dr. Kurcz Ádám, a budapesti Ma-
gyar Nyelvstratégiai Intézet nyelvésze
Nyelvemlékek a tájnevekben címû
elõadásával interaktívan bevonta a hall-
gatóságot: az erdõvel, fafajokkal kap-
csolatos helységneveket kerestünk,
valamint szógyökök és származékok
eredetére derítettünk fényt. Kiderült az
is, hogy a régi nyelvemlékekben a kék
erdõ valójában zöldet jelent.

Dr. Csóka György, a NAIK-ERTI
munkatársa a tõle megszokott színvo-
nalon és stílusban Csodálatos tölgyek,
csodálatos rovarok címmel tartott na-
gyobbrészt erdõvédelmi elõadást,
amelyben a Bakonyerdõ Zrt.-hez köt-
hetõ forrást is felhasznált, a Devecseri
Erdészet Gulyaállási tölgyein mutatta
be egyes károsítók hatását. Megtudtuk,

hogy a magyarországi herbivior rova-
rok majdnem fele tölgyspecialista, illet-
ve néhány példát is láthattunk arra, ho-
gyan védekeznek a tölgyek az illegális
behatolókkal szemben. A teljesség igé-
nye nélkül, felsorolás és bemutatás
szintjén ismerkedtünk meg a hazánk-
ban élõ legjellemzõbb tölgyfajkárosí-
tókkal (pl. japán selyemlepke, tölgy bú-
csújáró lepke, gyapjaspille, tölgy csip-
késpoloska, araszolók, sodrómolyok,
zsákhordómolyok, levélaknázók, pajzs-
tetvek, gubacsdarazsak).

A továbbképzési rész után Lomniczi
Gergely, az OEE fõtitkára értékelte az
Erdõvarázs országos jelentõségû ren-
dezvényt, a 2016-os Erdõk Hete prog-
ramsorozat programjait, illetve szó esett
a szakosztály által elnyert pályázati
összeg felhasználásáról, melynek kere-
tein belül egységes arculatot terveztet-

tek az erdészeti erdei iskoláknak, és
egy – még nem a végleges formájában
látható – közös honlapot is létrehoztak
az év során. Ennek hiányosságairól, po-
zitív és negatív részeirõl, illetve az egy-
séges arculathoz tartozó közös kiadvá-
nyokról szintén szót ejtett.

A közös vacsora elõtt Adorján Rita
és Scheitler Adrienn, a Mecsekerdõ Zrt.
munkatársai egy rövid képes-zenés
összeállítással kedveskedtek nekünk a
2015-ös szakosztály-záróülés és tovább-
képzés képeibõl, amely a Bakonyerdõ
Zrt.-nél került megrendezésre.

Vacsora után hat csoportra osztottak
bennünket, és egy 30 kérdéses vetélke-
dõn vettünk részt, melynek eredménye
a másnapi feladataink sorrendjét hatá-
rozta meg.

Pénteken reggel a hat csoport egy-
egy térképpel elindult az erdei iskolát
körülvevõ erdõrészbe, hogy megkeres-
se a térképén megjelölt pontokat, és
összegyûjtse az ott található élõlények
neveit, melyek között meg kellett talál-
ni a kapcsolatot is.

A feladat megoldása után egy-egy új,
immáron gyakorlati szakmai feladatot
kaptak az egyes csoportok. Kettõnek
foltos elegyítéssel kellett tölgy- és kõris-
csemetéket ültetni pótlásként egy-egy
lékbe, egy csoportnak ápolási feladatai
voltak, egy csoport mintaterület kijelö-
léséért volt felelõs, egy csapat sarangot
rakott és azt, illetve a közelben lévõ
rönköt felvételezte, a hatodik csapat
pedig rõzsét kötegelt, majd befûtötte a
kemencét, s bedagasztotta és megsütöt-
te benne a langallót.

A program zárásaként közösen végig-
jártuk a többi csoport területét, és meg-
hallgattuk a feladatkiírásokat, illetve a
megoldás menetét és annak indoklását.

A péntek délelõtti szakmai progra-
mot és feladatokat a DALERD Zrt. mun-
katársai, Vid Katalin erdei iskolai pro-
gramvezetõ és Puskás Lajos, a Tájékoz-
tatási Központ oktatási igazgatója állí-
totta össze és vezette. A szakmai foglal-
kozások célja a végzõs általános isko-
lás és középiskolás korosztály foglal-
koztatási lehetõségeinek bemutatása
volt, véleményem szerint példaértékû-
en. A látott és kipróbált módszerek és
ismeretek jól használhatók e korosztály
környezeti nevelésében, erdei iskolai
oktatásában.

Ebéd után a hazautazás következett
volna, de akinek lehetõsége nyílt rá,
maradhatott még egy napot. Mi éltünk
vele, és egyáltalán nem bántuk meg.
Péntek délután a Nagy Bambuszkertet
és a Gyulavári kastély interaktív termé-
szetismereti kiállítását tekinthettük
meg, majd rövid sétát tettünk a belvá-
rosban. Vendéglátóink szombat délelõtt
az esõ ellenére egy kis városnézõ prog-
ramot szerveztek nekünk, melynek ke-
retében megnéztük a Szent Miklós kate-
drálist, benne az ikonosztázzal, az Al-
mássy-kastély Látogatóközpontot és a
Százéves Cukrászdát is.

Nagyon köszönjük a lehetõséget és a
szervezést, a két nap nagyon tanulságos
és érdekes volt, s talán nem elhanyagol-
ható szempont, de jól is éreztük ma-
gunkat.
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