Egererdő Zrt.
Örökerdő-gazdálkodás a szálalás elveinek következetes alkalmazása mellett
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:
Képzés előadói:

VKK-2022-00139
Az EGERERDŐ ZRT Gyöngyös 4C és 4D erdőrészletében
kijelölt állományrészek bemutatása, értékelése, az örökerdő
kezelési terv készítésének PRO SILVA alapelvek szerinti
ismertetése.
A képzés célja, hogy a szakemberek jobban megismerjék a PRO
SILVA erdőkezelés alapelveit, a kezelési terv készítésének
pontjait és ezen elvek alapján a jelölést elvégezzék.
Csendes József
Kondor István

Képzés óraszáma:

előadás: 1 óra

Képzés helyszíne:

Mátraháza (Gyöngyös 4C)

Képzés időpontjai:

2022.05.12

Képzés min./max. létszáma:

20-40

Részvételi díj:

Ingyenes. A képzés zártkörű, kizárólag az Egererdő Zrt.
szakszemélyzete számára meghirdetett.

gyakorlat: 3,5 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
A folyamatos erdőborítás fenntartása melletti erdőgazdálkodás alapelvei, a
természetes folyamatokra alapozó kezelés módszerének elsajátítása, a kezelési
terv készítésének alapjai.
Gyakorlat
A terepi gyakorlat keretében az állomány leírása, közelítőhálózat tervezése,
habitat fák kijelölése, a kitermelendő fák kijelölése, fatömegbecslés.

Óraszám
1 óra

3,5 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
A kurzus előadásos és gyakorlati formában kerül megtartásra, de főként a gyakorlati részre fektetjük
a hangsúlyt.
A résztvevők az előadás során megszerzett és átismételt tudásukat, a terepen is alkalmazhatják.
Kisebb csoportokban, az oktatók vezetése mellett kijelölik a kivágandó fákat, elkészítik a becslési
jegyzőkönyvet.

Az elsajátított ismeretek ellenőrzése teszt kitöltésével.
Az oktatás során kérdések feltételére is lehetőséget kapnak a résztvevők.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A résztvevők elsajátíthatják a szálalás elveinek következetes alkalmazásával megvalósítható
örökerdő kezelés elméleti alapjait.
III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzést az Egererdő Zrt. közép és felsőfokú képesítéssel rendelkező szakszemélyzete részére
kerül szervezésre. Az előadás és a gyakorlat a feltételezett és előre jelzett járványügyi helyzet
figyelembevételével személyes formában terepre tervezett. A képzésen részt vevők számára
kötelező a jelenléti ív aláírása és az ellenőrző teszt kitöltése.

