Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
Örökerdő üzemmód bevezetése a gazdálkodásba
címmel
a 244/2020. (V. 28.) Korm. rendelet szerint akkreditált választható kiegészítő képzést hirdet a
jogosult erdészeti szakszemélyzet részére.
I.A kiegészítő képzés alapadatai
Képzés akkreditációs száma:

VKK-2021-00128
Negatív és pozitív gyakorlati tapasztalatok bemutatása átalakító
üzemmódban kezelt erdőterületeken
Örökerdő üzemmód kezelési terve alapján jelölő gyakorlat Mucsi
községhatárban
Az erdőgazdálkodók és a jogosult erdészeti szakszemélyzet a
folyamatos erdőborítást biztosító új üzemmódok esetén több
gyakorlati tapasztalattal rendelkezzenek
Gál László
Horváth Csaba

Képzés tárgya:

Képzés célja:
Képzés előadói:
Képzés óraszáma:

előadás: 3 óra

Képzés helyszíne:

Mucsi és Lengyel községhatár erdei

Képzés időpontjai:

2022. június 9. csütörtök 9:00 órai kezdéssel

Képzés min./max. létszáma:

Kizárólag a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. jogosult erdészeti
szakszemélyzetének meghirdetett képzés
A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. jogosult erdészeti
szakszemélyzete és az MTA PAB Pécsi Akadémiai Területi
Bizottság Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottság tagjai
részére ingyenes.

Részvételi díj:

gyakorlat: 3 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás

Óraszám
3 óra

Átalakító üzemmódban 10-15 éve kezelt erdők bemutatása Lengyel-Annafürdő
parkerdőben és Mucsi községhatárban. Negatív és pozitív tapasztalatok
bemutatása, értékelése, ok-okozati összefüggések keresése.
Gyakorlat
Örökerdő üzemmód
községhatárban.

kezelési

terv

szerint

jelölés

gyakorlat

3 óra

Mucsi

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Terepi előadások, tapasztalatok bemutatása, átalakító terv és az eddigi fahasználatok, beavatkozások
ismertetése.

Örökerdő kezelési terv ismertetése, majd a terv szerinti mintajelölés bemutatása, majd személyes
jelölő gyakorlat.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Ok-okozati összefüggések és gyakorlati tapasztalatok megismerése egyaránt. Bővül az
erdőgazdálkodó és a jogosult szakszemélyzet mozgástere, azáltal, hogy megismeri a folyamatos
erdőborítás eléréséhez szükséges üzemmódokat, melyből később tud választani a saját területének
és környezetének ismeretében.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzés a jogosult erdészeti szakszemélyzetének van meghirdetve. A jelentkezők részére előzetes
regisztráció szükséges, regisztrálni a tovabbkepzes@gyulajzrt.hu email címen kell (név, cím,
szakszemélyzeti azonosító kód) A jelenlét igazolása jelenléti ív aláírásával történik. A részvétel, az
előadás és gyakorlat teljes tartamára kötelező!

