Merena Sylva Kft.
Az akác jelene és jövője Somogy megyei magán erdőkben Kis-Balaton
tájegység ökoturisztikai és erdőállomány-gazdálkodása
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:
Képzés tárgya:

Képzés célja:

VKK-2022-00135
Az akácerdők jelene és jövője Somogyi magán erdőkben a
klímaváltozás tükrében. Előhasználatok, véghasználat és
erdőfelújítás tervezése.
Ismeretek átadása elméleti és gyakorlati módszerekkel a tisztítás
és gyérítések szakszerű végrehajtása, valamint a véghasználat
tervezése, az állományból kinyerhető legértékesebb választék
figyelembe vételével.

Képzés előadói:

Gál János 4251

Képzés óraszáma:

előadás: 2 óra

Képzés helyszíne:

Somogyaszaló 643 hrsz.

Képzés időpontjai:

2022.05.23

Képzés min./max. létszáma:

15

Részvételi díj:

-

gyakorlat: 4 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

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

Óraszám
2 óra

Az akác gazdálkodás sajátos viszonyai magán erdőkben. A sarjadztatás utáni
térbeli rend kialakításának módszerei. Tisztítás és gyérítések tervezése. Iparifa
kihozatal tervezése véghasználat előtt. Erdőbecslési módok.
Gyakorlat
Tisztítás tervezése, gyérítések során a javafák kiválasztása. Jelölések gyakorlati
végrehajtása, mintaterület becslése, majd ennek alapján fatömeg elemzés.
Ellenőrző jelölés kis csoportokban. Véghasználat választék tervezése.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Előadás: Tisztítás és gyérítés jelölések.

-

Magántulajdonban lévő erdők állapota, és jövője.
Az akác jövője a klímaváltozás tükrében, a már látható károk alapján

4 óra

-

A tisztítás és gyérítések (TKGY, NFGY) alapismeretei

Gyakorlat, terepi bemutató, a tisztítás és gyérítések (TKGY, NFGY) gyakorlati alapjai

-

négy kijelölt helyszín.
Kis létszámú (2-4 fős) csoportok váltakozó helyszínekkel.

Javafák jelölése, nevelővágás jelölések gyakorlati végrehajtása, választéktervezés. Közelítő nyomok
kijelölése. A kijelölt mintaterületek becslése, majd ezek elemzése, értékelése. Ellenőrzés.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A megszerzett ismeretek elősegítik a magán erdőgazdálkodás céljainak (erdőállomány-nevelés,
fatermesztés) hatékony megvalósítását.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzés sajátos jellege miatt nem nyilvános, csak a meghívottaknak szól.
Az előadás a járványügyi helyzetet figyelembe véve elsősorban személyes formában tervezett. A
gyakorlati képzés a kis létszám és a több helyszín figyelembe vételével megvalósítható.
A képzésen részt vevők számára kötelező a jelenléti ív aláírása, a gyakorlati feladatok végrehajtása.

