
  

„ ERDŐJÁRÓK”-fenntarthatóság a gyakorlatban 

 

Lezárult az „ Erdőjárók”- fenntarthatóságra nevelés az erdészeti szakmai képzésben- 

című program az FM KASZK Dr Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző 
Iskolájában. A program során több, az Európai Unió ökológiai hálózatához (Natura 2000) 
tartozó élőhelyet kerestünk fel tanulóinkkal.  A komplex tehetséggondozó foglalkozások célja 
a cselekvés központú ismeretszerzés, ezen keresztül a "fenntarthatóság elvének" elsajátítása 
volt.  

A 2015. decemberétől induló program keretében 2016. május végéig változatos terepi 
foglalkozásokon vett részt 14 tehetséges erdészet- vadgazdálkodás szakmacsoportos tanuló, 
Tóthné Mucsi Ibolya szakkörvezető és Mocsáry Dezső Vazul természetvédelmi mérnök 
vezetésével. A projekt menedzsment feladatait Pintérné Fetzer Mónika végezte. A beválogatás 
során a képességek mellett fontos szempont volt a szakmai elkötelezettség, motiváltság,és a 
közösségi szerepvállalás is. Így nem meglepő, hogy egy kiváló csapatot alkotva, jó 
hangulatban, változatos foglalkozásokon vettek részt diákjaink. A terepi munkák között 
szerepelt madár megfigyelés, fészekodúk kihelyezése, védett területek értékeinek felkutatása, 
terepi térképes tájékozódási gyakorlat. Ehhez kapcsolódtak a műhely-, és tantermi 
foglalkozások: fészekodúk elkészítése, madarak festése a kollégium folyosóján, nemzeti 
parkokhoz kapcsolódó társasjáték készítése, vetítés elkészítése és előadása a diáktársaknak. 

 

Első terepi foglalkozásunkon ellátogattunk a Klotild- barlanghoz, és az Iluska forráshoz. A 
Pilis karsztos területein az erdőművelés tipikus példáit láthattuk a barlanghoz vezető 
útvonalon. Diákjainkról kiderült, a tanulóink a szakmai órákról kiválóan emlékeznek a 
kapcsolódó növénytani anyagrészekre.  

Még hó borította az iskola udvarát az első madármegfigyelésen. A pályázati forrásból 
vásárolt eszközöket, a nagyszerű távcsöveket, és a fényképezőgépet, felelősséggel és örömmel 
használták a diákok. 

Az egyik legizgalmasabb túránk a Sátorkőpusztai- kristálybarlangba vezetett. A Dorog 
és Esztergom között fekvő Nagy- Strázsa hegyben keletkezett üregben, 46 m mélyre lehetett 
lejutni. A járatokban létrák, láncos kapaszkodók segítettek bennünket. 



Tanulóinkat a Benedek Endre Barlangkutató és 
Természetvédő Egyesület kutatásvezetője: Benedek 
Attila fogadta. Megismerkedhettek diákjaink a barlang 
földtani viszonyaival, képződményeivel, a feltörő hévíz, 
és hideg karsztvíz szerepével a barlang kialakításában. A 
Kővirág-teremben megkóstolhatták a karsztvizet. A 
diákok reflexiói alapján a barlangban telelő denevérek, a 
gipsz-, és aragonitkristályok voltak a legérdekesebbek, 
illetve az élmény; amit a le-, és felmászás jelentett. Jó 

hangulatú, igazi csapatépítő túra részesei lehettünk.  

Műhelymunkáink közül a madárodú készítése bizonyult a legeredményesebbnek, mind 
pedagógiai, mind szakmai szempontból. B típusú odúkat készítettünk, az iskola műhelyében, 
melyek kifejezetten az énekes madaraknak adnak fészkelő helyet. Az elkészült munka 
általános elismerést váltott ki. Az iskola négy hektáros ősfás telkén bőven akadt megfelelő fa, 
és a környező erdőkből az etetőkhöz érkező énekes madár. Ezeknek a madaraknak a helyben 
tartásához, biztonságos utódnevelésükhöz járultunk hozzá. 

 

 

A munka eredményeként tanúi lehettünk, hogy néhány széncinege pár már az első 
tavaszon birtokba vette a költőhelyeket. 
Az Európa Diplomás Területek közül a Pilisszentiván közelében fekvő Szénásokat, és a Fertő- 
Hanság Nemzeti Parkot kerestük fel. 
A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő területén járva megismerhettük 
azt, hogy hogyan lehet az erdőgazdálkodást és természetvédelmét egy időben egy helyen 
megvalósítani. 
A pályázatnak köszönhetően részt vehettünk a FEHOVÁ-n, amely az ország legnagyobb 
szakmai kiállítása az erdészek-vadászok körében. 

A pályázati program egy három napos, Sopron- Fertő- Hanság kirándulással zárult. 
Felkerestük a Nyugat-Magyarországi Egyetem látogatóközpontját, és a Nemzeti Park 
Kócsagvár központját. Nagy élményt nyújtott, a Ligneum ökoturisztikai látogatóközpont 
interaktív kiállításának megtekintése, illetve a Sziki Őszirózsa tanösvény felkeresése, terepi 
szakvezetővel 



 
 

 A diákjaink együtt készítették el a projekt összegző bemutatására szolgáló 
prezentációt, külön blokkot szentelve a háromnapos szakmai tábornak madarász szemmel. 
Igyekeztek időrendben bemutatni a tevékenységeinket. A bemutatót május 28-án, a Szepesi-
napon az iskola diáksága és pedagógusai is hallhatták, többek között a többi erdész tanulónk. 
A bemutató jól sikerült, a gyerekek ismét megmutatták, hogy egy jó cél érdekében mennyire 
összetartóak tudnak lenni és a bemutató előtti héten lelkesen dolgoztak az előadás anyagán. 
Fejlődött az előadó képességük, és önbizalommal, határozottan tudtak kiállni a társaik elé.  

A pályázati célkitűzésben megfogalmazott fenntarthatóságra nevelés nem csak a 
programok témájában, hanem azok lebonyolításában is szerepet kapott. A diákok 
hozzáállásukban és viselkedésükben ezt maximálisan tiszteletben tartották és magukénak 
érezték 

A pályázat támogatói voltak: Nemzeti Tehetség Program, Emberi Erőforrások 
minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. 

 

 

 


