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Az Öko-Fórum Alapítvány és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2002. évben is-
mét indítja a 60 órás, akkreditált „Kör-
nyezeti nevelés az erdôben” címû
továbbképzést. Pedagógusok, erdé-
szek, szabadidô-szervezôk jelentkezé-
sét várjuk.

A továbbképzés célja:
• Az erdei programok vezetôinek,

erdészeknek, pedagógusoknak, sza-
badidô-szervezôknek és ifjúsági ve-
zetôknek olyan szakmai és módszer-
tani ismeretekhez – speciális erdôpe-
dagógia, módszertangyakorlat – jutta-
tása, amelyek birtokában képesek
lesznek az erdôben folytatható neve-
lômunkára.

• A résztvevôk környezetkultúrájá-
nak alakítása, valamint felismertetni és
megismertetni velük az erdô mint kör-
nyezeti nevelési helyszín által biztosí-
tott tapasztalatszerzési, ismeretszerzési,
valamint játéklehetôségeket.

• Megismertetni a résztvevôket az
erdôvel, mint sokfunkciós életközös-
séggel, feltárva annak természeti és tár-
sadalmi értékeit, valamint helyét és sze-
repét a környezeti nevelésben életko-
ronként differenciálva.

• Tudatosítani azokat a kapcsolódá-
si pontokat, amelyek a pedagógusok és
a területen dolgozó erdészek között ki-
alakíthatók.

• Az így felkészített vezetôket képes-
sé tenni:

– erdei programok szervezésére és
vezetésére,

– a vonatkozó nevelési-oktatási do-
kumentumokban az erdô sokoldalú
szerepének tudatosítására,

– tudatosítani az erdô jelentôségét,
sokrétû funkcióját tanítványaikban,

– az erdô szeretetére, védelmére ne-
velni.

A továbbképzés idôtartama:
2x3 nap, 2002 tavaszán és ôszén. A

továbbképzés végén a résztvevôk írás-
beli vizsgát tesznek és dolgozatot készí-
tenek.

Idôpontja:
2002. május 8–11. (szerda 14.00–

szombat 12.00)
2002. október (pontos idôpontja a ta-

vaszi megbeszélés alapján)
Helyszíne: Sopron
A továbbképzés részvételi díja 2002-

ben a Svájci Nagykövetség támogatásá-
val 35 000 Ft. A részvételi díj magában
foglalja a teljes ellátás költségét (szállás,
étkezés) és az oktatási segédanyagokat.

A továbbképzésre 2002. március 15-
ig lehet jelentkezni az Öko-Fórum Ala-
pítványnál. Cím: 1386 Budapest, Pf. 986.
További felvilágosítás kapható ugyanott,
tel.: 269-5201/117, 302-7749/117 vagy Bi-
hariné dr. Krekó Ilona projektvezetônél.

Felhívás

Megoldódni látszik egy több, mint
évszázados, már Darwint is kínzó rej-
tély: hogyan és mikor jelentek meg a
Földön az elsô virágos növények? Az
ôslenyomatok alapján a szárazföldet
mintegy 425 millió éve elôször a mohák
hódították meg, ôket követték a
páfrányok, a fenyôk, a ginkgók és
egyéb csoport. Az elsô virágos
növények legrégebbi ismert ôsmarad-
ványai mintegy 140 millió évvel ezelôtt-
rôl származnak, s látszólag a semmibôl
ugranak elô: a fosszíliákból hiányoznak
az ôket az ôsibb növényfajokkal
összekapcsoló láncszemek. Most stan-
fordi kutatók egy szerves vegyület meg-
jelenése alapján azt állítják: az elsô virá-
gos növények mintegy 250 millió éve
léphettek színre – jóval korábban, mint
az eddig fellelt maradványok tanúsítják.

„Következtetésünket az oleanán nevû
szerves vegyület feltûnésére alapozzuk:

eszerint a virágos növények elôfutárai az
ezelôtt 290 és 245 millió év közé esô perm-
idôszakban jelentek meg” – mondta J.
Michael Moldowan, a Stanfordi Egyetem
geokémia professzora. Az oleanánt igen
sok virágos növény termeli a rovarok,
gombák és különféle mikrobák elleni
védekezésként, virágtalan növényekben
viszont sosem fordul elô. Ezért gondol-
ták a kutatók, hogy nyomjelzôként (bio-
markerként) használható. Olyan, perm-
idôszaki üledékes kôzetrétegeket vizs-
gáltak, amelyek már rég kihalt, a mag-
vaspáfrányok közé tartozó gigan-
topteridák maradványait ôrzik, s a
mintákban oleanánnyomokat is találtak.
Ez pedig arra mutat, hogy ezek – a mai
virágos növényekhez hasonlóan – már
oleanánt termeltek, azaz a legrégebbi
ôseik lehettek. A virágos növények és a
gigantopteridák közös eredetét támaszt-
ja alá az is, hogy nemrég Kínában olyan

gigantopterida-maradványokat találtak,
amelyeknek a szára és levelei már na-
gyon hasonlítanak a modern virágos
növényekére.

A kutatók úgy vélik, az oleanánhoz
hasonló „vegyi fosszíliák” keresése
fontos új módszer lehet a földi élet
evolúciójának kutatásában, fôként a
még hiányzó láncszemek keresésében.

(NASA Science News)
Élet és Tudomány

A virágok elôfutárai

Pest megye Önkormányzata 2001.
december 4-én Bognár István erdész
fafaragónak a „Pest megye mûvésze-
téért” díjat adományozta országos
elismertségû mûvészi tevékenysége,
Pest megye területén található mo-
numentális alkotásai elismeréseként.

T. Mészáros András
Pest megye Közgyûlésének elnöke

A talaj savanyúsága és a
nitrogénülepedés hatása
az erdô élôvilágára
Svédországi vizsgálatokból kitûnt, hogy
számos edényes növényfaj és a makro-
gombák elterjedése az erdôn belül a talaj
savas tulajdonságaihoz és szerves anya-
gának minôségéhez kötôdik. A dél-svéd-
országi erdôkben 10 év alatt a kicserélhe-
tô báziskészlet a talajban felére csökkent,
ezt jelzi a pH-érték 0,8 fokozatú süllyedé-
se is a humuszos szintben. A számok va-
lószínûsítik a savanysúgátûrô növényfa-
jok elôretörését. A nitrogénülepedés se-
gíti a savanyúságtûrô és egyúttal nitrofil
növények elszaporodását.

[Hiv. Szabolcs I. (edit.): Ecological
impact of acidification]

Dr. Szodfridt István


