
Az „ER” eredeti dolgozatokat közöl az
erdôrezervátum-kutatással összefüggô
tudományos és természetvédelmi kér-
dések körében, az erdôszerkezet és di-
namika, erdôökológia, az ökoszisztéma

és biodiverzitás kutatása, valamint ter-
mészetszerû erdôgazdálkodási kísérle-
tek és természetvédelmi kezelések
eredményeirôl.

Tervünk az új kiadványsorozat éven-
kénti 1–2 számban
való rendszeres
megjelentetése. A
számokat térítés-
mentesen küldjük
szét a rezervátu-
mok és az erdôk
kutatásával kap-
csolatban álló
szakembereknek.

Kérjük, hogy
megrendelésével
jelezze nekünk, ha
az „ER” további
számait is szeretné
Ön (vagy az Ön ál-
tal reprezentált in-
tézmény) kézhez
kapni.

Dr. Borhidi At-
tila fôszerkesztô
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A Zselic bemutatására 
vállalkozott Tarjánné Tajnafôi Anna er-
dômérnök. A Mezôgazda Könyvkiadó
gondozásában megjelent könyvecske sok
érdekességgel lepi meg az olvasót.

A Zselic elnevezés eredete
„Végre egy táj, melynek neve van!” –

írta 1930-ban Kogutowicz Károly. Filep
István református lelkész (1858) szerint
„Ezen rácz szó: Zselicza magyarul any-
nyit tesz, mint kies, ékes, kellemes.”

Gyôrffy György a „zselezo”, vasat je-
lentô, szláv szóból származtatja.

Lehmann Antal szerint azonban „a
Zselic nem mesterséges, hanem a nép
nyelvében ma is élô tájnév” és a
„zselod” vagy „zselud” makkot jelentô
szláv szavakból ered.

Ugyanis az „in silva seliz” (zelez,
selez) latin kifejezés, amely azt jelenti,
hogy makkoltató erdôben, makkot ter-
mô erdôben, makkerdôben.

Valószínûnek látszik tehát, hogy a
„Zselic” név összefügg a tájegység azon
jellegzetességével, hogy a zselici erdôk
ôsidôktôl fogva a makkoltató sertéstar-
tás ismert területei voltak – írja a szerzô.
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A Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépisko-
la és a Kiss Ferenc Alapítvány az Erdé-
szeti Oktatásért 2002. évben tervezi be-
indítani a régi hagyományokhoz híven
az erdész-vadász kerületvezetôk rend-
szeres továbbképzését.

Az erdôgazdasági részvénytársaságok
jelezték az iskolánál a lassan 15 éve
megszûnt képzési forma hiányát. Az is-
kola felszereltsége, tanári kara, valamint
kapcsolatrendszere biztosíték a színvo-
nalas és változatos programok összeállí-
tására és a képzés lebonyolítására.

A továbbképzések várható idôtarta-
ma: minden alkalommal a beérkezés hét-
fô délig történne, a tanfolyam pedig pén-
teken az ebédet követôen fejezôdne be.

Az elsô tanfolyam várható idôpontja
2002. május vége, illetve június eleje. A
továbbiakban a várható idôpontok az
ôszi vagy tavaszi iskolai szünetek. A

tanfolyamokon a résztvevôk számára
szállást vagy az iskola kollégiumában,
vagy pedig közeli panzióban biztosíta-
nak, amelyek költsége a tanfolyami díj-
ba beépítésre kerül, az étkezéshez ha-
sonlóan. A napi háromszori étkezést az
iskolában, illetve a kollégiumukban
biztosítják, feljavított normával.

A továbbképzés költségei: A tanfo-
lyam díja magában foglalja hétfô déltôl
péntek délig a teljes ellátás költségét, a
szakmai és egyéb programok szervezé-
si költségeit. Az egyhetes továbbképzé-
sek várható költsége 50 000–70 000 Ft
közötti a szállás és terepi programok
függvényében. Errôl a Kiss Ferenc Ala-
pítvány az Erdészeti Oktatásért számlát
készít, melyen oktatás fog szerepelni.

Az erdész kerületvezetôk tovább-
képzésének célja: A résztvevôk megis-
mertetése az aktuális jogi és szervezeti

változások hatásaival. Az aktuális és
gondolatébresztô szakmai problémák
megtárgyalása.

Lényeges témakörök: a kerületveze-
tôi feladatok jogi problémái (pl.: va-
gyonvédelem stb.), az erdészeti vállalko-
zókkal kapcsolatos problémák, vállalko-
zó erdész?, újszerû erdészeti technológi-
ák, terepi bemutatóval egybekötve, kor-
szerû becslési, fatömeg-felvételezési el-
járások ismertetése, terepi gyakorlattal,
erdôgazdálkodás és természetvédelem.

A Szakközépiskola várja az erdész ke-
rületvezetôket foglalkoztató erdô- és
vadgazdaságok fenti tematikára vonat-
kozó esetleges kiegészítéseket, de legin-
kább a jelentkezôk számának közlését.

Érdeklôdni: 6721, Szeged, József At-
tila sugárút 26.

Tel.: (62) 548-930.
B. I.
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Erdész-vadász kerületvezetôk 
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Az erdôrezervátum-kutatás
eredményei


