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A konferencia célja: „Az Országos Er-
dészeti Egyesület testületei által is jóvá-
hagyott közönségkapcsolati (kommuni-
kációs) programmal rendelkezik, mely-
nek végrehajtása folyamatos feladata
valamennyi tagnak. Legfontosabb része
a társadalommal való kapcsolat bôvíté-
se, az erdészet valós folyamatainak be-
mutatása. Ebben a munkában legfon-
tosabb partnerei a környezet- és termé-
szetvédelem területén dolgozó szakem-
berek, a pedagógusok, akik partnerek
az erdészeti erdei iskolák mûködtetésé-
ben és közvetítik a társadalom széles
rétege felé az információt. Az Erdôk
Hete országos rendezvénnyel az a cé-
lunk, hogy az erdészet és a természetvé-
delem közös céljait minél jobban meg-
ismertessük, és a pedagógusok segítsé-
gével a társadalom különbözô szereplô-
inek bemutassuk az erdészeti erdei is-
kolák hatékony szerepvállalását.

Ez a konferencia a Környezetvédel-
mi és Vízügyi Minisztérium és az Or-
szágos Erdészeti Egyesület között 2002-
ben megkötött megállapodásban rögzí-
tettek alapján kerül megszervezésre.”

Duska József alelnök vezette az elsô
munkanapon, a konferenciát.

Haraszthy László h. államtitkár a
KvVM Természetvédelmi Hivatala részé-
rôl felhívta a figyelmet, hogy milyen fon-
tos az egyetértés mentén kezelni a kü-
lönféle nézeteket, helyzeteket. Ha 10 té-
mában nyolcból egyetértés van, és csak
két eltérô megítélést találunk, többnyire
a két feszítô kérdéssel foglalkozunk és
nem a nyolc azonossal, melyeknek kö-
zös továbbvitele fokozhatná az eredmé-
nyeket.

A természetes felújítások egyik leg-
fôbb akadályozó tényezôje a túlszapo-
rodott vadállomány, mondotta. Meg-
érett a helyzet, hogy komolyan foglal-
kozzunk az akác hazai szerepével, épp-
úgy, mint a veszélyeztetett erdôtársulá-
sok kérdéskörével. A két erdôvel foglal-
kozó szakterületnek össze kell fogni, és
így kell megértetni a társadalommal,
hogy a megváltozott feltételekhez kell
igazodni. Az ellentétek elsimítása az
egyik legégetôbb feladat.

Cserép János elnök az erdészek elhi-
vatottságáról biztosította a konferencia
résztvevôit. Az erdei iskoláknak megha-
tározó szerepük van a társadalom ter-
mészetszeretô gondolkodásának for-
málásában. Az erdôben mindenki hoz-
záértésének megfelelôen tevékenyked-
jen, így hosszú távon csak az erdô lehet
a nyertes.

Jung László a házigazdák nevében
elemezte az erdô társadalom-befogadó
képességét. Jelezte, hogy az erdôt is fel
kell készíteni a társadalom közeledésé-
re. Irányított turizmussal csökkenthet-
jük a károkat. Megjegyezte, hogy az
1700-as években Selmecbányán alapí-
tott erdészképzéssel már évszázadok
óta az EU-ban vagyunk.

Elôadások:
• Erdôgazdálkodás és természetvé-

delem összefüggései– Haraszthy László
helyettes államtitkár, KvVM Természet-
védelmi Hivatal

• Erdei iskola mozgalom – Czippán
Katalin programvezetô, Környezeti Ne-
velési Kommunikációs Programiroda

• Környezetünk az erdô – Prof. dr.
Mészáros Károly egyetemi tanár, NyME
Erdômérnöki Kar

• A környezeti nevelés elméleti és
gyakorlati kérdései az erdei iskolában –
Dr. Lükô István egyetemi docens,
NyME Erdômérnöki Kar

• Globális válság – erdészek szerepe
az erdei iskola mozgalomban – Szabó
Lajos titkár, OEE Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály

• Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály
programja – Ormos Balázs elnök, OEE
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály

• Felmérés az erdészeti erdei isko-
lákról – Emmerlingné Köhler Marietta
elôadó, VADEX Rt.

• Az erdei iskolák minôsítése – Pus-
kás Lajos oktatási igazgató, DALERD Rt.

• Erdészeti Erdei Iskolák tervezési
irányelvei – Halász Tibor igazgató,
ÁESZ Térségfejlesztési és Zöldövezet
Tervezési Iroda

• Erdészeti erdei iskola fenntartása –
Dr. Magas László vezérigazgató, Kisal-
földi Erdôgazdaság Rt.

• A szilvásváradi erdészeti erdei is-
kola programja, mûködése – Antal Jó-
zsef erdôgondnok, EGERERDÔ Rt.

Dr. Péti Miklós elôadását lásd a 315.
oldalon.

A felsôtárkányi terepi program során
bejárták a résztvevôk a Vöröskô völgyé-
ben létesített új tanösvényt.

ERDÔK HETE
Országos konferencia, Felsôtárkány


