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Erdőkezelési Tábor
a Peszéri-erdőben

A TÁBOR CÉLKITŰZÉSEI:
- Információ átadás (nem intézményesített képzés formájában).
- Társadalmi felelősségvállalás növelése (önkéntes munka bevonása).
- Az alföldi erdőkre jellemző vegetációstruktúrákra irányuló adatgyűjtés.

GYAKORLATI TEVÉKENYSÉGEK:
– Inváziós fásszárú fajok magoncainak esetében a tömegességi viszonyok 
megállapítása, a magoncok eltávolítása élőhely-rekonstrukciós célból.
– Inváziós fajok egyedeinek kezelése. 
– Nagy felbontású élőhelytérképek elkészítése a későbbi beavatkozások 
tervezése céljából.
– Fatömegbecslések elvégzése erdőállományokban.
– Rossz terjedőképességű növényfajok szaporítóképleteinek gyűjtése.

OKTATÁSI-BEMUTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK:
– A homoki erdőssztyeppek kulcsfajainak és kiemelt jelentőségű 
élőhelytípusok bemutatása.
– Az inváziós fásszárú fajok kezelésére használt módszerek és 
technológiák bemutatása.
– Erdőkezelési módszerek bemutatása.

Az Erdőkezelési Tábor keretében az idei évben lehetőség lesz részt venni és 
vizsgát tenni az alábbi – jelentős részben gyakorlati ismereteket takaró – kép-
zésekben/témákban: Inváziós fásszárú fajok ismerete; Az inváziós fásszárú fajok 
visszaszorításának folyamata; Az alföldi erdők természetvédelmi kezelésének 
alapelvei. A sikeres vizsgát tevők bizonyítványt kapnak!



TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:
– A táborban való részvétel ingyenes.

– A tábor bázisául a Peszéri-erdő déli részén lévő erdészház szolgál.

– Az erdészházban fúrt kút van. Ivóvizet a faluból marmonkannában 

hozunk minden nap.

– Az elektromos áramot napelem, illetve aggregátor biztosítja. 

– A hűtőkapacitás véges.

– Zuhanyzásra kettő zuhanyzó áll rendelkezésre a fürdőszobában, illetve 

szintén kettő a kertben (ezek szolár zuhanyzók). A melegvíz-kapacitás véges.

– Az erdészházban 6-8 fős közös szobákban lehet megszállni, illetve a sáto-

rozási lehetőség biztosított. Hálózsák szükséges.

– Napi egyszeri meleg étkezést ingyenesen biztosítunk, a többi étkezésről a 

résztvevőknek kell gondoskodni (közös bevásárlásra van lehetőség).

EGYÉB PROGRAMOK:
Minden turnusban 1-1 látogatást szervezünk a Rákosivipera-védelmi Köz-

pontba, illetve az ősnyíresbe, valamint egy lovaskocsis pusztatúrán is 

részt lehet venni. (Ezek fakultatívan választható, ingyenesen igénybe vehető 

programok.)

JELENTKEZÉS:
A tábor az aktuális járványügyi intézkedések � gyelembe vételével kerül 

megszervezésre. 

A táborban mindenki saját felelősségére vehet részt, a szervezők semmilyen 

– a tábor ideje alatt jelentkező, vagy a táborban való részvételre visszavezet-

hető – egészségügyi probléma, anyagi kár tekintetében nem vállalnak fele-

lősséget.
A részvételi igényeket (név, intézmény, szak, telefonszám, e-mail cím, 

valamint a választott turnus(ok) megadásával) az 
oktatas.oakeylife.knp@gmail.com e-mail címre várjuk.

IDŐPONTOK:
I. turnus: 2022. július 24-30. (max. 20 fő) 

II. turnus: 2022. július 31. - augusztus 6. (max. 20 fő)
III. turnus: 2022. augusztus 7-13. (max. 20 fő)


