Az OEE

Örökerdő Szakosztálya

Az örökerdő-gazdálkodás specialitásai
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-2022-00131

I.
Képzés tárgya:

II.
III.

Képzés célja:

Képzés előadói:

Javafák kiválasztása és támogatásuk a célátmérő
eléréséig örökerdő üzemmódban,
Biotópfák kiválasztása és fenntartása örökerdő
üzemmódban
Tölgyek
és
más
fényigényes
fafajok
utánpótlásának biztosítása lékek segítségével
örökerdő üzemmódban

Az oktatás célja, hogy a közép- és felsőfokú képesítéssel
rendelkező szakszemélyzet megkapja az örökerdő üzemmódban a
javafák, a biotópfák kiválasztáshoz, következetes és eredményes
támogatásához, valamint a fényigényes fafajok utánpótlásának
lékekben való biztosításához szükséges ismereteket.
Dr. Csépányi Péter
Csór Attila

Képzés óraszáma:

előadás: 3,5 óra, gyakorlat: 2,5 óra, összesen 6 óra

Képzés helyszíne:

online Zoom

Képzés időpontjai:

2022. május. 26. 13:00-19:00 / túljelentkezés esetén pótidőpontot
biztosítunk

Képzés min./max. létszáma:

min. 25/50 fő

Részvételi díj:

normál részvételi díj:
6000 Ft/fő,
OEE tag esetén:
4000 Ft/fő,
Örökerdő Szakosztály tag esetén:
2000 Ft/fő,
melyet banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület által
készített számla kézhezvételét követően az egyesület K&H
Banknál
vezetett
10200830-32310126-00000000
számú
bankszámlájára kérünk befizetni. A közlemény rovatban az
„örökerdő képzést” beírni, továbbá a résztvevő nevét (ha nem
azonos a befizetővel), a szakszemélyzeti nyilvántartási számát,
lakcímét, OEE tagság esetén a tagsági kártya számát is kérjük
megadni.

II. A kiegészítő képzés tematikája

II.1. Szakmai tartalom és ütemezés
Tananyagrész / témakör
Előadás melyek elméleti és gyakorlati ismereteket is tartalmaz:

Óraszám
3,5 óra

A javafa kiválasztása, nevelése és értéknövelése örökerdő üzemmódban:
 ápolóösvények, közelítőnyomok jelentősége, szerepe, kialakításuk,
 a javafák kiválasztásának optimális időszakasza, kritériumok, elegyesség,
a javafa minősítést kizáró fahibák,
 a javafák nevelése, támogatásuk, megfelelő számuk, a javafák közötti
átlagos távolság helyes megválasztása, javafák koronafejlesztése,
szempontjai,
 a fényért és a vízért folyó versengés szabályozása a javafa érdekében,
 a javafák szerepe faállomány stabilitásának növelésében,
 a javafák közötti területek megfelelő kezelése.
II. Biotópfák és kíméleti területek kiválasztása az örökerdő üzemmódban:
 biotópfák szerepe,
 fák mikroélőhelyei,
 kiválasztásuk szempontjai, fenntartásuk és szerepük az örökerdő
szerkezetében,
 kíméleti területek szerepe,
 kíméleti területek típusai, fenntartásuk,
III. Tölgyek és más fényigényes fafajok utánpótlásának biztosítása lékek
segítségével örökerdő üzemmódban:
 a lékek kialakítására megfelelő időszakok, helyzetek felismerése, azaz
mikor alakítsunk ki léket,
 a lékek megfelelő nagysága, alakja, hogyan alakítsunk ki léket,
 a lékek fenntartása, kontrollja,
a lékek beolvadása az örökerdő főállományába és későbbi sorsuk.
2,5 óra

Gyakorlat
Konzultáció az egyes témakörök végén, válasz a feltett kérdésekre:
I.
Javafa kiválasztása, nevelése és értéknövelése az örökerdő
üzemmódban
II.
Biotópfák és kíméleti területek kiválasztása az örökerdő
üzemmódban

III.

Tölgyek és más fényigényes fafajok utánpótlásának
biztosítása lékek segítségével örökerdő üzemmódban.

II.2. Alkalmazott oktatási módszer és a résztvevők tevékenységformái
Az előadások fele-fele arányban tartalmaznak elméleti és gyakorlati ismereteket is. A képzések
kérdések feltevésére van lehetőség az előadások közben és minden főbb fejezet után. A résztvevők
előadás formájában szerzik meg az ismereteket, amelyet letölthető szakmai háttéranyag (útmutatók)
egészítenek ki.
A konzultáció segíti a javafa- és biotópfaválasztás elvégzését, a lékek megfelelő módon és időben
való kialakítását és fenntartását.
II.3. Megszerzendő ismeretek, elsajátítandó alkalmazási (rész)készségek és (rész)kompetenciák
Megismerik az örökerdő gazdálkodás erdőművelési specialitásait, áttekintést kapnak az örökerdő
gazdálkodáshoz szükséges terepi, gyakorlati ismeretekről.

III. A képzés teljesítésének feltételei
A képzés a közép és felsőfokú jogosult erdészeti szakszemélyzet tagjai részére szól. A
jelentkezésnek e-mailben, a képzés előtt legkésőbb 10 nappal kell megtörténnie.
A jelentkezők részére előzetes regisztráció szükséges, regisztrálni a csepanyi.peter@pprt.hu e-mail
címen kell, a következő adatok megadásával: név, cím, szakszemélyzeti azonosító kód,
költségviselő neve, költségviselő címe, ha a költségviselő egy vállalkozás akkor adószám,
számlaszám. Ezután az Országos Erdészeti Egyesület megküldi a részvételi díjról szóló a számlákat
a jelentkezőknek. A regisztráció akkor elfogadott, ha a részvételi díj Országos Erdészeti
Egyesületnek történő átutalása is megtörtént. A jelenlét igazolása személyes részvétellel, a ZOOMba - a regisztrációban megadott névvel és szakszemélyzeti azonosító kóddal – történő
bejelentkezéssel (személyt azonosítható módon!) érvényesül. A résztvevőnek az előadásokon és a
gyakorlati részek teljes időtartama alatt jelen kell lennie, a részvételről a Zoom riportot készít.

