
Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 12. szám (2002. december) 351

Augusztus 1-én svéd magán-erdô tulaj-
donosok, az ottani egyesület számos
tagja, mintegy 40 fôs csoport látogatott
el a  Parkerdô Rt Budakeszi Erdészet-
hez. Négy napos magyarországi prog-
ramjuk részeként, választ kívántak kap-
ni többek között általános és konkrét
erdôtelepítési, erdôfelújítási kérdéseik-
re. Keszléri József erdészetvezetô üd-
vözlô és bemutatkozó szavai után a
Budakeszi erdészeti arborétumban kö-
vetkezett séta. Apatóczky István erdô-
mûvelési mûszaki vezetô, technikus al-
elnök az egyesületünk nevében is kö-
szöntötte a vendégeket, akik a kalauzo-
lásával átfogó képet kaptak az arboré-
tum létesítésérôl, mûködésérôl, kezelé-
sérôl, hangsúlyosan és számos kérdésre
feleletként arról, hogy az exoták telepí-
tése, egyes taxonok hogyan lehetnek,
lehetnének illeszthetôk másutt is pld.
erdôtelepítési programba. Élénk érdek-
lôdést váltott ki a hazai magán-erdôk
kezelésérôl kapott összefoglaló. A cso-

port tagjai az átmeneti, délelôtti friss,
esô utáni levegôt érezve, meghökkenve
szereztek tudomást az itteni aszályos
évekrôl, az egyébként is alacsony szin-
tû éves csapadékról (tavaly 300 mm
alatt).Ennek tudatában mosolyogva
konstatálták, hogy e vidék, egy kézen
megszámolható forrásai, táplálói lehet-
nének a közismert Maneken pis-nek. A
csoport az arborétumból erdôfelújítási
területeket érintve folytatta utját. A cse-
res-tölgyes állományok természetes fel-
újításának több fokozatát bemutató sé-
tát, a finanszírozás, az erdészeti ágazati
érdekek összehangolt kezelésének kér-
déseit taglaló tájékoztatást megelége-
déssel fogadták. A program befejezése-
ként megtekintették a Budakeszi Erdé-
szet kezelésében lévô Millenniumi szo-
borparkot,  a neves vadászelôdök em-
lékhelyét.A csoport vezetésében, tájé-
koztatásában tolmácsként Lantner Ani-
kó (Sopron) végzett kiváló munkát.

Apatóczky István 

Svéd magánerdô tulajdonosok
Budakeszin

Ismét Vadas Jenô
napok
Mátrafüreden
A rendezvényt dr. Marton István, az
FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Fô-
osztályának vezetôje nyitotta meg. Be-
szédében kiemelte az erdészek szere-
pének fontosságát a mai kor környezet-
és természetvédelmi problémáinak ke-
zelésében.

Kovács Gábor, a NYÍRERDÔ Rt. ve-
zérigazgatója, az ünnepség díszvendé-
ge az ifjúság figyelmét felhívta a magyar
nyelv tisztaságának ôrzésére, a nyelvta-
nulás fontosságára az európai beillesz-
kedésünk folyamatában.

Bánffy György színmûvész szavalatá-
val erôsítette az elhangzottakat.

A rendezvényen közremûködött a
gyöngyösi Pátzay János Zeneiskola Réz-
fúvós és a Schola Musica Fuvola-
együttese, az egri Kossuth Zsuzsa Szak-
középiskola és Gimnázium tanulói, vala-
mint az egri Bornemissza Gergely Felde-
rítô Zászlóalj, és a szentendrei Honvéd
Kossuth Lövészklub tagjai.

Pápai Gábor

BEPA*
Az IUCN internetes vitafórumot tartott
a biodiverzitás, az oktatás és a szem-
léletformálás kapcsolatáról 2002 elsô
hónapjaiban. A világ minden konti-
nensérôl érkeztek válaszok a biodi-
verzitás-oktatás mibenlétét, eszközeit,
forrásait és hatásait firtató kérdésekre.
A biodiverzitásról szóló oktatástól a
résztvevôk nagyon sokat várnak, és
többségük szerint az nemcsak a kör-
nyezeti nevelésnek, hanem a fenntart-
hatóságra nevelésnek (education for
sustainable development) is része kell
legyen.

Az oktatók többsége szerint – szá-
mos más környezeti részterülettel ellen-
tétben – a biodiverzitás-oktatás legfon-
tosabb része továbbra is a tárgyi tudás
növelése. A tárgyi tudás azonban nem
pusztán biológiai, nemcsak az öko-
szisztéma alkotóit és mûködését jelenti,
hanem az ember és a természet viszo-
nyát is. Elôbbrevaló azt tisztázni ma-
gunkban, diákjainkban, hogy „Miért
fontos számomra az élôvilág védelme?”
és azt, hogy „Milyen viszony fogadható

el az ember és természeti környezete
között?”, mint azt, hogy milyenek az
élôhelyek, az élôlények pontosan. „Né-
zôpontunk megváltoztatásához nem té-
nyek vezetnek, hanem érzések” – írta
egy válaszadó. Szinte ugyanezt sugallja
az a vélemény, hogy érdemes-e
biorégiók szerint felépíteni oktatási ter-
vünket, vagy csak azzal a régióval, terü-
lettel foglalkozni, amelyikben tanítvá-
nyaink élnek.

Néhány kérdés már magában is
igen tanulságos volt. A válaszadók fe-
le gondolja például úgy, hogy a biodi-
verzitásról szóló oktatás általában ke-
vésbé hatékony természetvédelmi
eszköz, mint a területtulajdonosok
motivációjának elemzése, és a kapott
ismeretek felhasználása a védelmi
stratégia tervezésekor. A válaszadók
negyede szerint az oktatás a hatéko-
nyabb védelmi eszköz, negyedük sze-
rint pedig a kérdés nem megválaszol-
ható. Egy máshol szereplô állításra
(“egy-egy adott biodiverzitás-védelmi
ügyben a területek tulajdonosainak
tájékoztatása a fontos, mert a biodi-
verzitás általában nem érdekli az ál-
lampolgárokat, nincs hírértéke”) ka-
pott tiltakozó válaszok azonban azt
jelzik, hogy a vitában részt vevôk sze-
rint annak is fontosak a biodiverzitás-

védelmi ügyek, akinek nincs közvet-
len kapcsolata a természettel, az adott
területtel. Számukra adhat elegendô
információt a média.

A biodiverzitás fogalma csak a vá-
laszadók fele szerint érthetô a nagykö-
zönség számára. A fogalom éppen
összetettsége miatt számít nehezen ta-
nítható témának.

Nehéz megtalálni azokat az eszközö-
ket, amivel a szükséges ismeretek átad-
hatók. Talán a komplexitás miatt annyi-
ra fontosak a jelkép értékû fajok (flag-
ship species) az oktatásban is.

A cselekvô tanulás a biodiverzitás
oktatásának is fontos eszköze, ám vi-
szonylag kevés ember érhetô el így. A
tömegtájékoztatás csak felszínesen in-
formál, ennek ellenére a válaszadó ne-
velôk szerint a biodiverzitás oktatásá-
nak kötelezô eszköze, mert szinte min-
denkit elér.

A biodiverzitás-oktatás fontos része,
de csak része a fenntarthatóságra neve-
lésnek – állította a legtöbb oktató. Szin-
te mindenki egyetért abban, hogy a
fenntarthatóságra nevelésnek minden
oktatási területet át kell hatnia, és min-
den korosztályt el kell érnie.

www.planetcreacom.nl/bepa
Könczey Réka

http://www.prof.iif.hu/konkomp* Biodiversity Education Public Awareness


