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Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztálya 1996-
ban kezdte meg mûködését. Elkészí-
tette programját és egyre több erdô-
gazdaságban indult be az erdei iskolai
oktatás és közönségkapcsolati prog-
ram. Sikeresen került bevezetésre az
ERDÔK HETE országos rendezvény-
sorozat. Örömmel tapasztaltuk, hogy
kezdeményezéseinket támogatták az
erdôgazdaságok vezetôi, az ÁPV Rt.
erdészeti vezetése és az Erdészeti Hi-
vatal is. A munkánk megalapozása
után kapcsolatot alakítottunk ki más
erdei iskolai szervezetekkel és képvi-
selôikkel. Így lett tagja az ÖKO-FÓ-
RUM ALAPÍTVÁNY-t képviselô Ruepp-
Vargay Mária is szakosztályunknak.
Kezdeményezésére az OEE együttmû-
ködési megállapodást kötött az alapít-
vánnyal és az ELTE Tanító- és Óvó-
képzô Fôiskolai Kar bevonásával kö-
zös környezeti nevelési program ke-
rült kidolgozásra. A továbbképzési
program megnevezése:

„Környezeti nevelés az
erdôben”

Az OM 1223./53/ 2001. számon akkre-
ditált pedagógus-továbbképzésrôl az
alapítási okmányt 2001. szeptember 27-
én írta alá dr. Pálinkás József oktatási
miniszter.

A 60 órás, akkreditált továbbképzés,
2002. május 8-11. közötti idôben és októ-
berben kerül meghirdetésre Sopronban,
pedagógusok, erdészek és szabadidô
szervezôk részére. A Svájci Nagykövetség
anyagi támogatása következtében a rész-
vételi díj, teljes ellátással, oktatási segéd-
anyagokkal, csupán 35 ezer forint. Várjuk
a jelentkezéseket, 2002. március 15-ig.

Felvilágosítás kapható a 1/269-
5201/117, 1/302-7749/117, Bihariné dr.
Krekó Ilona projektvezetônél.

Köszönjük Ruepp-Vargay Mária oda-
adó munkáját, lelkesedését a szakosz-
tály munkájában és az elért eredmé-
nyért elismerésünket fejezzük ki.

Ormos Balázs
szakosztály elnök

Akkreditált erdészeti erdei
iskolai továbbképzés

A Gemenci Erdô- és Vadgazdaság Rt. az
Országos Erdészeti Egyesület Bajai Cso-
portjával együtt 2000 ôszén „Az ártéri
erdô élôvilága” címmel rajzpályázatot
hirdetett két korcsoportban az általános
iskolák részére.

A pályázati felhívást Bács-Kiskun,
Tolna, Baranya megyékben több, mint
500 iskolának juttattuk el.

A pályázatra minden várakozást fe-
lülmúlva, közel 1700 rajz érkezett 80 is-
kolából.

Ebbôl az óriási mennyiségbôl neves
mûvészek választották ki azt a 80
pályamûvet, melyekbôl a Bajai Ifjúsági
Házban 2001. január 11-én nyílt meg ki-
állítás.

A rajzpályázattal párhuzamosan
meghirdetett
„Ôsi életformák, mesterségek az ár-

téren”
irodalmi pályázat elsô három helye-

zettje:
1. Kôvágó Bettina, Az erdôk haszon-

vétele (II. Géza Gimnázium, Bátaszék)
2. Rigler Virág, Lótartás az ártéren

(II. Géza Gimnázium, Bátaszék)

3. Czakó Tamás, A halászat ôsi mes-
tersége (Kodály Zoltán Gimnázium,
Kecskemét)

Az erdôk haszonvétele
(részlet)

Szép ez a vidék. A Baranya, Bács-Kis-
kun, Fejér és Somogy megyék által
ölelt Tolnában járva, kicsit reánk kö-
szön szinte az egész ország. Éghajla-
ta, földrajzi jellemzôi minden tájegy-
ségbôl mutatnak példát, de vannak
csak erre a megyére jellemzô adottsá-
gok is.

Tolna megye a kétfelôl rónás és köz-
te emelkedô hegyvidékek találkozása.
Dombjai-hegyei a Mecsek nyúlványai,
melyek alatt tágas öblöt formálnak a
Mezôföld és a Sármezô átnyúló karjai.
Ennek a változóan sík és dimbes-dom-
bos tájnak a Duna felé esô síksága a
megye déli szögletében, Sárközben
végzôdik. Innen nyugatra Szekszárd fe-
lé több, mint 200 méterrel magasabb
dombcsoport húzódik. Emelkedôi a ba-
ranyai határig 600 méterre kúsznak a
Mecsekre.

Erdôk Hete rajzpályázat

„Hû nevelôim, dunántúli dombok,
ti úgy karoltok, hogy nem korlátoltok,
nem fogtok rabul, amikor öleltek,
ti úgy öveztek, hogy égig emeltek!”

(Illyés Gyula: Tolna)

Erdôhasználati jogok
Vidékünkön a XVII. század végétôl

kezdve a vizsgált települések erdeinek
nagysága egyenes arányban állt az árte-
rület nagyságával. Ez azt jelenti, hogy
erdeink nagyobbrészt ártéri erdôk vol-
tak. Az ártéren kívül, a teraszokon, a
középkor óta földmûvelés folyt, a dom-
bok oldalain szôlôket telepítettek és a
dombok tetején a fennsík egyes részle-
tein a XVII. század végén még itt-ott
voltak erdôcskék, de ezek különbözô
összetételûek és külsejûek. Ezek cser-
jés, bozótos területek voltak, és nem
nevezhetjük ôket erdôknek. Távolabb a
dombvidék belsejében, de ott is csak
azokon a helyeken, ahol a dombvidék a
középhegység felé növekedett és ta-
goltsága miatt földmûvelésre már alkal-
matlan volt. Az éghajlatunknak megfe-
lelôen találkozunk újra olyan erdôkkel,
ahol a növénytársulások többé-kevésbé
akadálytalanul kibontakozhattak, felnô-
hettek, ilyen erdôk voltak például a
Szekszárdi-hegységben, de ezek terüle-
te már nem terjedt ki a Duna menti fal-
vak határára. Az erdô nagysága az árte-
rület nagyságától függött. Dunaföld-
vártól kezdve, ahol erdô csak az urada-
lom birtokában lévô szigeten volt, dél
felé haladva egyre erdôsebb tájék tárul-
hatott elénk. Legnagyobb erdôterülettel
rendelkezô falvaink: Gerjen, Fadd,
Bogyiszló, Ôcsény, Decs, Báta, Szekcsô
és Mohács.

A lakosság faizási joga, részesedése
az erdôbôl ott volt nagyobb, ahol az er-
dôk maguk is nagyobbak voltak. Azok-
ban a helységekben, ahol az erdô bô-
ven volt, a jobbágyokat elôször a köz-
birtokosok és világi földesurak szorítot-
ták ki (Bölcse, Madocsa, Gerjen, Fadd,
Szekcsô). Szabadabban és tovább hasz-
nálhatták az erdôket a bátaszéki urada-
lom falvaiban és a kalocsai érsekséghez
tartozó Bogyiszlón.

Az erdôk nagyságának rohamos
csökkenése szükségessé tette, hogy a
falvak az erdôvédelem ügyét maguké-
nak tekintsék. Ezen intézkedéseknek
köszönhetôen az 1800-as évek elején
Tolna határában bôven volt erdô. Egyed
Antal kérdéseire adott válaszokban a
következôket olvassuk: „A tolnai Urasá-
gok esztendônként erdeikbôl 1000 öl fát
az erdônek meg csorbulása nélkül el ad-
hatnak, melyekben mind egyik lakos-
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nak ki kötelességének megfelel, faizása
van.” Legtovább a vajkai erdô és a Tol-
na-szigeti erdô maradt fenn erdôként.
Az utóbbit századunk elején bogyiszlói-
ak és bátmonostoriak irtották ki.

Az erdô vágását az uraság a XVIII.
század közepétôl kezdve szigorúan
korlátozta és szabályozta. Arra pontos
választ adni nem lehet, hogy a jobbá-
gyok az elôtte való idôben miképpen
használhatták az erdôket. Úgy tûnik,
hogy mindenki saját használatára sza-
badon vághatott épület- és tûzifát, de el
nem adhatta, nem kereskedhetett vele.
A használatért ellenszolgáltatásképpen
fát vágott az uraságnak, s azt a kívánt
helyre szállította. A bátaszéki uradalom
nemcsak az irtások létesítését akadá-
lyozta meg, hanem a jobbágyok saját
szükségükre való favágást is bizonyos
meghatározott mennyiségre korlátozta.

A fát fejszével, butival, szekercével
vágták, döntötték le. A vízjárás folytán
kimosott gyökerû fákat meggyújtották,
vagyis a szétágazó gyökerek alatt tüzet
raktak, azokat így elégették, és a fa ki-
dôlt. Nemcsak puhafánál, tölgyfánál is
alkalmazták ezt a módszert, és ezzel
igen sok munkát takaríthattak meg. A
kiégetett fa azonban váratlanul és kiszá-
míthatatlan irányban zuhant le és sze-
rencsétlenséget okozhatott. 1792-tôl
fent maradt mohácsi feljegyzés szerint
egy így meggyújtott fa a panaszkodó
„három esztendôs borjazóban járandó
üszôcskéjét ott nyomta”. Természete-
sen a fadöntô felelt az okozott kárért.

Az erdô szó említésére egyértelmûen
olyan fával benôtt helyre gondolunk,
ahol a fák nagyjából egyforma nagysá-
gúak és sûrûn állnak egymás mellett. A
fák így egymással versenyre kelve tör-
nek a fény felé, lombjuk csak fent van
és az árnyékba kerülô oldalágak elszá-
radnak. Az egyidôs faállomány egyszer-
re éri el a vágásérettséget. Az épület- és
tûzifa nyerésén kívül épp olyan fontos
volt az erdô termése, makkja, vadkörté-
je, vadalmája, gubacsa stb. Gyümölcs
pedig jobbára a ritkán vagy egyedülálló
minden oldalról fényt kapó öreg fákon
termett csak meg.

Gyümölcstermelésünkben évszáza-
dokon keresztül az ártéri erdôknek, il-
letôleg az azokból kialakított vagy irtott
gyümölcskerteknek nagy szerepe volt,
mert ez a nedves talaj kedvezett legtöbb
és legértékesebb gyümölcsfajtáink nö-
vekedésének és természetes szaporo-
dásának. A vízrendezések hazánkban
nemcsak az ártéri erdôk, hanem az árté-
ri gyümölcstermelés csökkenését is ma-
gukkal hozták. Nemcsak az ártéri erdôk

közi gyümölcsfák és gyümölcsösök
számszerû megfogyatkozásával, hanem
azáltal is, hogy az eddig fôként állattar-
tó, gyümölcstermelô, halászgató és
gyûjtögetô népesség a belterjesebb
földmûvelésre tért át.

A szarvasbôgés minden erdônek, így
Gemencnek is különös ünnepe. Ez a
különben rejtett életet élô vad szeptem-
ber tájékán megjelenik az erdô tisztása-
in a megszokott bôgôhelyeken, s orgo-
náló hangja betölti az egész erdôt. A
szarvas nászának napjai ezek, amelyek
évrôl évre szinte azonos idôben ismét-
lôdnek. A szarvasbôgés nagy esemény
az erdônek, s fontos idôszaka a vadá-
szatnak is. A bôgés napjaiban az amúgy
is háborítatlanságot igénylô vad még
nagyobb nyugalmat kíván, ezért még az
erdei munkát is abbahagyják. Nemcsak
a fakitermelést, hanem minden más zaj-

jal járó tevékenységet is beszüntetnek
erre az idôre.

A gemenci erdôk fái legalább annyi
figyelmet érdemelnek, mint az állatok
és madarak. Ezeknek a fáknak egyéni-
ségük van. Az egyik büszke sudár, a
másik hajlott derekú, szenvedô, a har-
madik öreg morózus. Találunk itt köny-
nyed lebegô nyárakat, s lányosan kacér
mozgású kôriseket. Vannak közöttük
humort fakasztóak, és az élethez gör-
csösen kapaszkodók. Itt-ott kocsányos
tölgy elegyedik már kôrissel. Elszórtan
tenyész a fekete galagonya, sötétlilás, il-
letve fehér szônyeget borít a vizenyôs
láprétekre a kosbor és a gyöngyvirág.
Televényein ôrzi az erdei tulipánt, a
nyári tôzikét, a gyûrûvirágot és a kígyó-
nyelvet. Ôszelôn a lilásrózsaszín virágú
ôszi kikerics öltözteti ünnepi díszbe.

Kôvágó Bettina

Ilyen még nem volt!  Most már van! Mi-
ért? Azért, mert napjaink rendkívül fon-
tos nevelési feladata a környezeti neve-
lés. A gyermekek, a családok, az egész
társadalom szemléletének környezettu-
datos magatartásának, egészséges élet-
mód iránti igényének formálása aktuá-
lis, sôt sürgetô feladat. Minden lehetô-
séget fel kell használnunk ebben a
munkában. A természet sokféle színhe-
lyét kínálja a környezeti nevelésnek.
Ezen színhelyek közül az egyik leggaz-
dagabb, legváltozatosabb az erdô. Az
erdô mint életközösség, mint ökológiai
egység, páratlan tapasztalatszerzési le-
hetôséget biztosít a gyermekek számá-
ra. Ezeket a tapasztalatokat megfelelô-
en értelmezve segíthetjük természettu-
dományos szemléletük, környezeti kul-
túrájuk alakulását. A közvetlen találko-
zás a növényekkel, állatokkal, termé-
szetes környezetükben való megfigye-
lésük, életmódjuk, szokásaik megisme-
rése, nagymértékben hozzájárul a kör-
nyezet iránti pozitív kötôdés kialakulá-
sához. Lehetôség van továbbá megta-
pasztalni a természetben érvényesülô
ok-okozati összefüggéseket, elemi tör-
vényszerûségeket. 

E tapasztalatszerzés irányítása meg-
felelôen felkészült felnôtt vezetôket
igényel. Úgy véljük, ez akkor a legjobb
és leghatékonyabb, ha ezek a vezetôk
az erdészek és a pedagógusok. Együtt!

Szakmai tudásukkal és hitelességükkel
egy közös cél érdekében, a gyermekek
élménygazdag tapasztalatainak, sokrétû
ismereteinek biztosításáért.

Célunk
Az erdei, természetismereti programok
vezetôinek – pedagógusoknak, erdé-
szeknek – olyan szakmai és módszerta-
ni ismeretek, speciális erdôpedagógiai
módszertani gyakorlatok közvetítése,
amelyek birtokában munkájukat haté-
konyabban tudják végezni.

A résztvevôk környezettudatos
szemléletének formálása, felismertetve
és megismertetve az erdô, mint a kör-
nyezeti nevelés legideálisabb helyszí-
nének lehetôségeit.

A természet csodáinak, szépségei-
nek felvillantásán túl, az erdôgazdálko-
dás társadalmi jelentôségének, az erdô
hozamainak, szakmánk valós értékei-
nek tudatosítása, helyének meghatáro-
zása a környezeti nevelésben.

Kapcsolódási, együttgondolkodási
pontok keresése – meghatározása,
amelyek a pedagógusok és a területen
dolgozó erdészek között kialakíthatók
a környezeti nevelés hatékonyabbá té-
tele érdekében.

A felkészítést kétszer háromnapos
idôtartammal terveztük, Sopronban. Az
elsô programsorozat már megvalósult
2001. tavaszán, negyven fô részvételé-

„Találkozzunk az erdôben!”
KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ ERDÔBEN 

TOVÁBBKÉPZÉS PEDAGÓGUSOK, ERDÉSZEK RÉSZÉRE
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vel. Az elôadásokat, terepgyakorlatokat
a környezeti neveléssel régóta foglalko-
zó szakemberek tartották, vezették. A
résztvevôk – saját bevallásuk szerint  –
jól érezték magukat.

Hogyan jutottunk el idáig?
2000. május 4-én az OEE Erdészeti Er-
dei Iskola Szakosztálya és az Öko-Fó-
rum Alapítvány együttmûködési megál-
lapodást írt alá. A megállapodás tárgya
az ELTE Tanító- és Óvóképzô Fôiskolai
Kar bevonásával továbbképzés indítása
20 pedagógus és 20 erdész részére, va-
lamint a környezeti nevelés helyi prog-
ramjainak kidolgozása saját és svájci ta-
pasztalatok alapján, közös programok,
pályázatok bonyolítása.

E megállapodás keretében, 2000. au-
gusztus 13-19. között az Öko-Fórum
Alapítvány 4 fô részére (Bihariné dr.

Krekó Ilona, Mészárosné dr. Darvay
Sarolta – ELTE és Dósa Gyula, Varga
Tamás – OEE) Luzernba a svájci OeHH
(Oekologie Helvetia-Hungaria) támo-
gatásával, Ruepp-Vargay Mária (Öko-
Fórum Alapítvány) koordinálásával ta-
nulmányutat szervezett, az erdei prog-
ramok, az ott megvalósuló svájci kör-
nyezeti nevelési elvek tanulmányozásá-
ra. A tanulmányút célja igen összetett
volt. Feladatunk volt:

– megismerni a svájci erdei vezetés
gyakorlati módszereit, korosztályokra
kidolgozott  programokat,

– konzultálni a 2001-es továbbkép-
zési program tervezetérôl.

Tervezett programunkat a Környe-
zetvédelmi Minisztérium és a Svájci
Nagykövetség igen hathatós segítségé-
vel tudtuk megvalósítani. Köszönet ér-
te. 

A továbbképzés egyedinek, talán
szokatlannak tûnik. Azonban e szokat-
lanság miatt nagy jelentôségû, hisz kö-
zös elmélkedésre hívva segíti azokat az
embereket, akik saját szakterületükön
eddig külön-külön ismerkedtek a kör-
nyezeti nevelés jelentôségével, mód-
szereivel és hajlandók mindezt közös
érdekként kezelve, egymásnak a ma-
guk szakzsargonjait „lefordítva” hatéko-
nyabbá tenni.

2002. tavaszán ismét indítjuk a to-
vábbképzést, hasonló feltételekkel, ta-
vaszi és ôszi megvalósítással. Az érdek-
lôdôket nagy szeretettel várjuk.

Bihariné dr. Krekó Ilona 
Öko-Fórum Alapítvány

Dósa Gyula
OEE Erdészeti Erdei Iskola  Szak-

osztály
Fotó: Varga Tamás

Elkészült a Bakonyi Erdészeti és Faipari Rt.
balatoncsicsói erdei iskola tanépülete. A há-
roméves beruházás várhatóan 2003-ban feje-
zôdik be. A Monostorapáti Erdészet terüle-
tén épülô oktatási központ szálláslehetôséget
is teremt a tanulóknak


