A Magánerdőkért Egyesület
Aktuális erdővédelmi kérdések megvitatása, az inváziós fajok és a
klímaváltozás okozta új jelenségek és tapasztalatok tükrében
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-2022-00147
A klímaváltozás erdőkre gyakorolt hatásai, valamint a biológiai
inváziók okozta változások legújabb erdővédelmi kihívásainak
ismertetése. Az erdők károsításokkal szembeni ellenálló
képességének növelési lehetősége. A hazánkban megjelent
legújabb erdészeti kórokozók ismertetése. A károsítások miatti
erdővédelmi beavatkozások támogatási lehetőségei.
Erdővédelem és klímaváltozás okozta hatások

Képzés előadói:

Csóka György
Koltay András
Kiss János

Képzés óraszáma:

előadás: 3 óra

Képzés helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Kótaji út 35. 09.00-12.00
Sóstó Erdő Nyíregyháza (terep) 12.00-15.00

Képzés időpontjai:

2022. június 09.

Képzés min./max. létszáma:

100 fő

Részvételi díj:

5.000,- Ft/ fő

gyakorlat: 3 óra

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás
09.00-10.00: Csóka György
Proaktív erdővédelem a jövő erdeiért. A klímaváltozás erdőkre gyakorolt
hatásai, biológiai inváziók, az erdőgazdálkodás hatásai a jövőbeni egészségi
állapotra, várható tendenciák, az erdők ellenálló képességének növelése.
10.00-11.00: Koltay András
A legújabb kórokozók megjelenése a magyar erdőkben (kőris hajtáspusztulás,
baktériumos kéregelhalás a nyárfásokon, kórokozó baktériumok tölgyekben.
11.00-12.00: Kiss János
Erdővédelmi beavatkozások uniós támogatásai
Gyakorlat
12.00-15.00: Sóstói erdő Nyíregyháza
Terepi bemutató (Csóka György és Koltay András)

Óraszám
3 óra

3 óra

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Az előadás személyi részvételt igényel, melyet jelenléti ív aláírása igazol.
Erdővédelmi kiadvány átadása minden résztvevőnek. Lehetőség lesz szakmai kérdések
megvitatására, átbeszélésére.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
A klímaváltozással kapcsolatos erdővédelmi problémákról, az erdővédelem szempontjából fontos
inváziós fajokról valamint a már károsítással jelentkező kórokozókról a jelenlévő széles körű
ismereteket szereznek, a károsítások bemutatása vetített képes anyagon illetve a terepi bemutató
alkalmával természeti környezetben is bemutatásra kerülnek.
A támogatási lehetőségek bemutatásával a jogosult erdészeti szakszemélyzetek erdőgazdálkodókat
támogató ismeretekre is szert tesznek.
III. A képzés teljesítésének feltételei
Személyes részvétel és jelenléti ív aláírása
Jelentkezési határidő: 2022. június 01. (maganerdokert@gmail.com)
Befizetési határidő: 2022. június 02. (Raiffeisen Bank Zrt – 12042816-01756035-00100006.
Közlemény rovatba: kiegészítő képzés + név és szakszemélyzeti kód

