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Élet az Erdőben
Az Élet az Erdőben című projekt célja a magyarországi Natura 2000 erdők védelmének elősegítése az
erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók, az erdészeti igazgatási szervek, a lakosság és más érintett
csoportok együttműködésének kialakításával, a szereplők közötti aktív kommunikáció erősítésével. A
projekt legfőbb törekvése, hogy közös tanulási folyamatot kezdeményezzen az érintettek aktív
részvételével, amelynek eredményeképpen hatékonyabban érthetőek el a Natura 2000 program céljai.
A projekt a WWF Magyarország vezetésével, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Magán Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetsége, az Országos Erdészeti Egyesület, a Pilisi Parkerdő Zrt. és az Europa Media Nonprofit
Kft. közreműködésével valósult meg.
Az Élet az Erdőben című projekt hozzájárult a fenntartható erdőgazdálkodás elterjesztéséhez, a
biodiverzitás csökkenés lelassításához és az európai erdők természetvédelmi státuszának és multifunkcionalitásának megszilárdításához.

A projekt célkitűzései
1.

2.

3.

4.

5.

6.

A Pannon ökorégió erdei élőhelyeiről és fajairól rendelkezésünkre álló ismereteink bővítése és
fejlesztése, valamint a megszerzett tudás megosztása és felhasználása a hazai Natura 2000
területeken tevékenykedő természetvédelmi és erdőgazdálkodói szereplők körében.
Olyan, európai viszonylatban már bevált jó gyakorlatok bevezetése a magyarországi Natura 2000
erdőterületeken, amelyek az érintettek hatékony bevonására, a sikeres erdőgazdálkodásra és
természetvédelemre irányulnak.
Az erdőgazdálkodás szereplői, az erdőtulajdonosok, az erdőgazdálkodók, a természetvédelmi
szakemberek, az erdészeti szakirányítók és más érintettek közötti együttműködés, illetve aktív
kommunikáció elősegítése a fenntartható erdőhasználat és a természetvédelmi törekvések
megvalósulása érdekében, összhangban a Natura 2000 program irányelveivel.
A természetvédelmi szempontok integrációja az erdőtervezési folyamatba és az erdőgazdálkodási
gyakorlatokba. A Natura 2000 erdők területén a megfelelő erdőgazdálkodási módszerek
alkalmazásának területi növekedése.
A Natura 2000 program irányelveit, a természetvédelmi, a szempontokat követő tudatos
erdőgazdálkodás ökológiai, társadalmi és gazdasági előnyeinek népszerűsítése Natura 2000 erdők
gazdálkodóinak körében.
A természetvédelmi és Natura 2000 erdők kezelésére fordítható, az Európai Unió által nyújtott
támogatási alapok hatékonyabb felhasználásának előmozdítása.
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A projekt célcsoportjai
A projekt az eredeti tervek szerint négy célcsoportra fókuszált:
•
erdészeti és természetvédelmi ágazati szakemberek,
•
erdőtulajdonosok,
•
nemzeti parki szakemberek,
•
erdészeti és természetvédelmi hatósági munkatársak.
A későbbiekben a fenti célcsoport kiegészült még az erdőmérnöki és természetvédelmi mérnöki
képzésben résztvevő egyetemi hallgatókkal és erdészeti szakközépiskolásokkal.

A projekt eredményei és hatása
A projektet megvalósító szervezetek számos alkalommal biztosítottak teret az érintett szereplőknek a
találkozásra. Ezek célja, hogy közösen gondolkodva és együttműködve keressenek megoldásokat a
szakmai kihívásokra, megoszthassák szakmai tapasztalataikat, együtt ismerkedjenek meg magyar és
külföldi jó gyakorlatokkal. Ezen felül olyan szakmai eszközöket – tudástárat, kiadványokat, Erdőtervezési
Eszköztárat – készítettek, melyek mind hozzájárulnak a természetközeli erdőgazdálkodás széleskörű
megismertetéséhez.
Az Élet az Erdőben projekt során megrendezett szakmai események és találkozók, a publikált szakmai
kiadványok sora mind hozzájárult a projekt alapvető céljához: a hazai Natura 2000 hálózat megítélésének
javításához, a hiányzó információk pótlásához, illetve a természetközeli erdőgazdálkodás
népszerűsítéséhez. Ezek sikerét a projektpartnerek hatásvizsgálati kutatással mérték, melynek keretében
interjúk készültek a projekt konzorciumi szervezeteinek képviselőivel, a bevont szakértőkkel, a projekt
különböző eseményein résztvevőkkel – akik közül a legtöbben a projekt szorosan vett célcsoportjaiba is
beletartoztak. A tanulmány legfontosabb megállapításai a következők:
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1.

A projektet megvalósító partnerszervezetek nagyra értékelték, hogy sikerült leültetni egy asztalhoz
az erdészet és a természetvédelem különböző szereplőit, ezáltal lehetőséget és teret biztosított
szakmai vitákra, és a különböző álláspontok ütköztetésére, vagy – sok esetben – megtenni az első
lépéseket a szorosabb együttműködés felé. A különböző csoportok – magán és állami erdőgazdasági
szakemberek, erdészeti hatóság munkatársai, nemzeti parki szakemberek – aktív tagjaiból létrejött
egy olyan szakmai közeg, akikkel a későbbiek során is lehet együtt dolgozni.

2.

A projekt célkitűzéseinek megvalósításában részt vevő külső szakértők is hiánypótlónak látják az
együttműködést. Javaslatuk szerint a projekt eredményeit, a megszületett kiadványokat
egyetemekre, szakmai fórumokra kell tovább vinni, vitaalapként használni a projekt keretein túl is.
Ugyanakkor felhívták a figyelmet: a problémagócok megnevezésén (akác, vadkárok, inváziós fajok)
túl a megoldások kidolgozása több figyelmet érdemelne, melyre a projekten belül nem volt
lehetőség.

3.

A szakmai eseményeken részt vevő magán erdőgazdálkodók elmondták, az együttműködést
rendkívül hasznosnak tartják, többen azóta is kapcsolatban maradtak számos, a projekt során
megismert kollégával. Különösen azt értékelték, hogy a szakmai életben aktív magán
erdőgazdálkodók szinte maradéktalanul képviseltették magukat az események valamelyikén.
Pozitívan nyilatkoztak a projekt programjairól is, melyeken új ismereteket szereztek például a
természeti folyamatokra alapozó erdőgazdálkodás lehetőségeiről, vagy a természetvédelmi
erdőkezelésről, valamint megerősítette őket a program az eddigi ismereteikben.

4.

Nemzeti parki szakértői oldalról kiemelték, hogy elindult egy új irány, amely jobban figyelembe veszi
a természetvédelmet az erdőtervek készítésénél (pl. véleményezési joga van a természetvédelmi
szervezeteknek), de a jogszabályi keretek ezeket a trendeket lassítják és akadályozzák.

5.

A projekt keretein belül olyan természetvédelmi tudásbázis jött létre erdőgazdálkodók és
természetvédelmi szakemberek számára, amelyből széleskörű ismeretekre tehetnek szert a
Magyarországon előforduló 13 erdei életközösségről és a 10 kijelölt erdei előfordulású fajcsoportról,
a természetközeli erdőgazdálkodásról. Az Európai Unió más tagállamaiban már sikeresen
alkalmazott, a Natura 2000 erdők gazdálkodására és az érintettek bevonására vonatkozó jó
gyakorlatokkal ismertettük meg a magyarországi erdőgazdálkodás legfontosabb döntéshozóit és
kulcsfontosságú szakértőit. A projektnek köszönhetően a kívánatos erdőgazdálkodási gyakorlatok
iránti elköteleződés és a természetközeli erdőgazdálkodás módszereiről szerzett tudás növekedett a
Natura 2000 területeken tevékenykedő erdőgazdálkodók körében

6.

A projekt során több akció is segítette az elérhető európai uniós források megismerését,
igénybevételét. Az erdőgazdálkodók, Natura 2000 területeken érintett egyéb szakemberek
részletesen ismerhették meg az igénybe vehető támogatásokat, illetve segítséget kaphattak a
támogatások lehívásában. A Natura 2000 információs napokon több mint nyolcszázan vettek részt.
Emellett 4 modulos, 12 leckés e-learning képzés keretében is lehetőség volt az erdészeti
támogatások megismerésére.
A projekt sikerességét összességében az együttműködési hajlandóság is mutatja, hiszen szinte
valamennyi résztvevő és szervező – valamilyen formában – folytatni kívánja a munkát.

7.
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After-LIFE Kommunikációs Terv
Az After-LIFE Kommunikációs Terv célja, hogy bemutassuk, miként tervezzük fenntartani a projekt
kommunikációjának folytonosságát a projekt lezárását követő években. Célunk, hogy folytassuk a
megkezdődött szakmai párbeszédet az egyes célcsoportokkal, újra felhívjuk a figyelmüket a projekt során
elkészült szakmai eszközökre, kiadványokra, amelyek a projekt lezárása után is a rendelkezésükre állnak.
Külön hangsúlyt fektetünk az erdészeti szakképzésben részt vevő diákok szakmai képzésének
támogatására a projekt keretében elkészült kiadványokon keresztül, valamint a laikus közönség – azon
belül is az erdei iskolák látogatói – további tájékoztatására a laikusoknak készült kiadványok és a „Mi fán
terem az erdő?” című animációs sorozat felhasználásával.
A kommunikáció során azokra a pontokra fókuszálunk, ahol lehet még javítani a célcsoportok elérésén.
Kiemelnénk a „Holtfa - az élő erdőkért” füzet, az Erdőtervezési Eszköztár és az e-learning modulok
népszerűsítését, amelyre nagy hangsúlyt fektetünk a továbbiakban. Az animációs sorozatot is a lehető
legszélesebb körben tervezzük publikálni, mind a szakmai, mind pedig a laikus közönség számára.

1. A kommunikációs stratégia főbb célcsoportjainak rövid értékelése
•

•

•

•

A célcsoportok esetében alapvető nehézség volt a korlátozott online
elérhetőség, ezért nem is készült a projekthez dedikált Facebook
oldal. Erre a szakmai közönségre inkább a személyes kapcsolatokon
keresztül, valamint a szakmabeli jó példák felhasználásával lehet
hatást gyakorolni. Az Élő Erdő Díj esetében a Magán
Erdőtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségével (MEGOSZ)
is együttműködtünk, hogy a potenciális pályázókat minél szélesebb
körét tudjuk elérni.
A célcsoportok aktivizálásához többszöri elérésre volt szükség, mert
a megszokottnál lassabban és nehezebben reagáltak a
megkeresésekre. A szakmai és egyéb kommunikációs anyagokat
tekintve kritikusak, nagyon fontos számukra a magas szakmai
színvonal.
A célcsoportok elérésben kiemelt szerepet játszik az ágazati
szaksajtó. Mivel az Országos Erdészeti Egyesület is tagja a projekt
konzorciumnak, így adott volt, hogy az Erdészeti Lapokat kiemelt
kommunikációs csatornaként tudtuk használni.
Az online jelenlét fontos marad a továbbiakban is a
kommunikációban, mivel a projekt során megszületett anyagok
teljeskörű hozzáférését itt biztosítjuk. A projekt honlap fontos azért
is, mert a célcsoportok közé bekerültek az erdészeti szakterületen
tanuló felsőoktatási hallgatók és szakközépiskolás diákok, akiket
online hatékonyabb elérni. Ugyancsak fontos az online jelenlét a
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által elkészített animációs sorozat
disszeminációja miatt. A sorozatot a projekthonlapon, a partnerek és
a WWF Magyarország honlapjain, közösségi média és más digitális
csatornáin (YouTube és Facebook) is közzétettük.
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2. Az eddigi disszeminációs tevékenység, termékek és eredményeik rövid áttekintése
A nyomtatott disszeminációs anyagok, illetve a megvalósított konferenciák, előadások vagy terepi
programok során átadott szakmai tudásanyag célt ért.

Nyomtatott disszeminációs anyagok
LifeinForests szórólap

magyar nyelvű

1000 példány

Élet az erdőben leporelló

magyar nyelvű

2600 példány

Holtfa – az élő erdőkért füzet

magyar nyelvű

5000 példány

Élet az erdőben összefoglaló jelentés

magyar nyelvű

1000 példány

Élet az erdőben összefoglaló jelentés

angol nyelvű

150 példány

Szakmai kiadványok
•

Natura 2000 erdőterületek kezelése - Gyakorlati útmutató erdőgazdálkodók és erdészeti
szakszemélyzet számára – 3000 példány

•

Natura 2000 erdők közgazdasági környezetének elemzése – csak online verzió

•

Natura 2000 erdőkben a fahasználatok jelölésének természetvédelmi szempontjai - Gyakorlati
útmutató erdőgazdálkodók és erdészeti szakszemélyzet számára 1400 példány – elfogyott

•

Az erdőgazdálkodás hatása az erdők biológiai sokféleségére – 100 példány

•

Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken – Kézikönyv – 1000 példány

Összességében elmondható, hogy a szakmai kiadványok nagyon népszerűek voltak. Mivel a
projekthonlapon is elérhetővé tettük őket, online változatban mindegyik a továbbiakban is hozzáférhető
lesz.
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Projekt honlap
A projekt teljes időtartama alatt több mint 50 000 oldallátogatást regisztráltunk. A legtöbb látogató a
konferenciákat és a letölthető anyagokat kereste az oldalon. Ez kiváló eredménynek számít, főként, ha
figyelembe vesszük, hogy a célcsoportjaink egy részére jellemző volt a korlátozott online elérés, valamint
a médiafogyasztási szokásaik szerint sem az online formátumok a legnépszerűbbek.

Konferenciák, előadások, workshopok, terepi programok
• Előadássorozat a természetes erdőkért: a WWF Magyarország
programsorozatot szervezett a Soproni Egyetem hallgatói számára
előadásonként 60-80 fős részvétellel. Az sorozat sikeréből látható
és egyértelmű az igény az ágazati felsőoktatási hallgatók részéről,
hogy további információt kapjanak a Natura 2000-ről és a
természetvédelmi erdőkezelés módszereiről.
• 8 magyarországi és 7 külföldi tanulmányutat és terepbejárást
szerveztünk olyan erdőgazdálkodókhoz, akik példás gyakorlatokat
alkalmaznak. A tanulmányutakon jellemzően 30-50 fő vett részt.
• Információs napok a hazai erdészeti technikumok diákjai számára:
A MEGOSZ és a WWF Magyarország információs napok keretében
mutatta be a Natura 2000 hálózatot és a természetközeli
erdőgazdálkodást 4 erdészeti középfokú iskola közel 200 diákjának.
• 4 regionális workshopot szerveztünk a természetvédelmi területek
kezelői részére: melynek keretében a Natura 2000 erdőkben a
természetközeli gazdálkodással kapcsolatos szakmai véleményeket
tekintettük át, mint pl. az elfogadható gazdasági tevékenységek és
szükséges korlátozások. A workshopokon több mint 120 fő vett
részt: természetvédelmi és erdészeti szakértők, a hatóságok és a
minisztérium képviselői, valamint a témával foglalkozó tudományos
szakemberek.
• Natura 2000 információs napokat szerveztünk meg országszerte 15
különböző helyszínen a Magánerdő Gazdálkodók Országos
Szövetségével a Natura 2000 hálózatba tartozó erdők tulajdonosai,
erdőgazdálkodók és erdészeti szakirányítók számára. A
2015.szeptember és 2016. április között megrendezett információs
napokon összesen több mint 800 fő vett részt. Az elhangzott
prezentációk felkerültek a projekt honlapjára.
• 6 természetközeli erdőgazdálkodás és szálaló jelölési gyakorlat
(2017. október-november). A gyakorlat célja az volt, hogy segítse
az erdészeti szakembereket abban, hogy mérlegeljenek a
fahasználatok jelölése során, különös tekintettel a szálaló
gazdálkodási módra. A gyakorlatok során a marteloszkóp tanpályán
megvalósult jelölési gyakorlattal a faanyagtermelés mellett a
természetvédelmi szempontú fahasználatokról is többet tudhattak
meg. Résztvevők: közel 300 fő
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•

•

•

10 kerekasztal beszélgetés országszerte 181 fő részvételével. Az Országos Erdészeti Egyesület által
szervezett kerekasztal beszélgetések célja az erdészeti szakirányítók és az erdőgazdálkodók által
tapasztalt problémák megismerése és szakmai tapasztalatcsere. A rendezvényeken
természetvédelmi kezelők, az erdészeti hatóság szakemberei, az állami erdőgazdaságok szakemberei
vettek részt. A témák a Natura 2000 erdőkkel kapcsolatos általános célokat, valamint a Natura 2000
erdőkezeléssel kapcsolatos eltérő álláspontok megbeszélését foglalták magukban.
Az Élő Erdő Konferencia nemzetközi konferencia fókuszában a Natura 2000 területeken folyó
erdőgazdálkodással és erdőkezeléssel kapcsolatos szakmai tapasztalatok megvitatása megosztása,
megvitatása állt. „A külföldi és hazai előadók magas színvonalú, gondolatébresztő előadásai, a
szekcióbeszélgetések és terepi programok valóban azzá tették a találkozót, aminek a szervezők
szánták: érdemi fórumnak, melyen az egyes érdekcsoportok valódi párbeszédet folytathattak
egymással az erdőgazdálkodást érintő kérdésekről több mint 200 fő vett részt. A konferencia
sikerességéhez az is nagyban hozzájárult, hogy az erdészképzés alma matere, a Soproni Egyetem
Erdőmérnöki Kara házigazdaként fogadta a szakmai fórumot.
A projektzáró konferencián a jelenlévők megismerhették a projekt szakmai hátterének kialakítását,
az elért eredményeket, hatásokat és az előttünk álló perspektíváit. A felszólalásokat követő pezsgő
diskurzus alátámasztotta: bár az egyes csoportok szakmai érdeke, nézőpontja olykor eltérő lehet,
abban mindenki egyetért, hogy a Natura 2000 célok minél magasabb szintű elérése közös feladat és
cél, mely kizárólag együttműködéssel és folyamatos párbeszéddel valósítható meg. A 2018.
november 16-án megrendezett konferencián 70 fő vett részt.
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Online anyagok
•
Egy 4 modulból álló e-learning tréninget dolgoztunk ki és tettünk
elérhetővé a projekt honlapján.
•
Kialakítottuk és a projekt honlapján elérhetővé tettük a Natura
2000 Erdőtervezési Eszköztárat, amely bemutatja az érintett csoportok
egyeztetései alapján létrehozott egységes alapelveket, és lehetőséget
biztosít arra, hogy az erdőtervezési irányelveket át lehessen ültetni a
gyakorlatba.
•
Mi fán terem az erdő? 6 részes animációs sorozat laikusok
számára az erdőgazdálkodás alapelveiről Natura 2000 erdőkben.
•
A projekt keretében továbbfejlesztettük a natura.2000.hu
honlapot, melyen keresztül szintén elérhetőek a projekt keretében
született ismeretanyagok, valamint egy „Natura 2000 kereső” is, mely
lehetővé teszi a magyarországi Natura 2000 területek részletes keresését
térképes, helységnév, illetve az ott található közösségi jelentőségű fajok és
élőhelyek alapján.
•
Két sajtóutat szerveztünk a zöld és szakmai média képviselőinek,
melyen 5, valamint 4 médium vett részt, pl. az MTVA, a Greenfo, a Turista
Magazin.
A projekt rendszeresen frissülő honlapjára elektronikus formában
feltettük a projekt során készített kiadványokat, a konferenciákon,
workshopokon elhangzott prezentációkat, valamint elérhető az e-learning
tréning és linkeken keresztül az Erdőtervezési Eszköztár és a „Mi fán terem
az erdő?” című animációs sorozat is.
Az online anyagok, pl. az e-learning képzések kevésbé voltak népszerűek a
projekt során – bár így is több mint 800-an látogattak el az e-learning
aloldalra - mint a nyomtatott anyagok, ezért ezeket a projekt lezártát
követően is tervezzük népszerűsíteni.

Élő Erdő Díj
Meghirdettük az Élő Erdő Díjat a Natura 2000 területeken dolgozó magán
erdőgazdálkodók számára. Az 5 díjazott példaértékű munkásságát „A mi
élő erdőnk” c. filmben mutattuk be.

Média kommunikáció
A projekt során összesen 130 megjelenés született a szakmai és a laikus
médiában, amelyeken keresztül mintegy 1,6 millió embert értünk el,
köztük az erdészettel, erdőgazdálkodással foglalkozó szakembereket.

9

3. A jelenlegi disszeminációs tevékenység, termékek és eredményeik rövid áttekintése
2018 novemberében az Élő Erdő díjjal kapcsolatban még egyszer országos TV csatornában voltunk 25
perces stúdióbeszélgetésen. Ezen a megjelenésen keresztül mintegy 500 000 embert értünk el.
A Mi fán terem az erdő? című 6 részes, laikusok számára készített animációs kisfilmet a BNPI saját
csatornái mellett a WWF Magyarország közösségi média csatornáin (YouTube és Facebook) is közzétettük.
A következő hónapokban a kisfilmet további csatornákon is népszerűsítjük a nagyközönség számára,
valamint elküldjük annak elérhetőségeit mind a 3000, a projekt során elért szakembernek.

A „Mi fán terem az erdő?” c. animációs sorozat népszerűsítése:
•
•
•
•

BNPI hírlevél – felelős: BNPI, időzítés: 2019. március
WWF Magyarország hírlevél – felelős: WWF, időzítés: 2019. március
Sajtóközlemény a zöld és erdészeti sajtónak – felelős: WWF, időzítés: 2019. március
A sorozat belinkelése és rövid hír publikálása a projekt partnerek weboldalain – felelős: WWF, projekt
partnerek, időzítés: 2019. március
• A sorozat YouTube linkjének megosztása a szakmai és zöld médiával, rövid sajtóközlemény – felelős:
WWF, időzítés: 2019. március

Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken című kézikönyv elkészült. Nyomtatott
példányait és online változatának elérhetőségeit mind a 3000, a projekt során elért szakembernek
kiküldjük, továbbá megkapja a Soproni Egyetem és az összes erdészeti szakközépiskola is.
Az Élet az erdőben összefoglaló online változatának elérhetőségeit mind a 3000, a projekt során elért
szakembernek kiküldjük. Az európai uniós döntéshozók számára angol nyelvű példányokatt küldünk el.
Erdőtervezési Eszköztár további népszerűsítése: az Eszköztár elérhetőségeit mind a 3000, a projekt során
elért szakembernek kiküldjük e-mailben, továbbá megkapja a Soproni Egyetem és az összes erdészeti
szakközépiskola is.
E-learning tréning további népszerűsítése: az e-learning modulokra ismételten felhívjuk a projekt során
elért 3000 szakember és az erdészeti képzésben részt vevő diákok figyelmét direkt e-mailben.
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4. A tervezett további disszeminációs tevékenység és termékek átfogó bemutatása
A projekt lezárását követő 5 évben továbbra is fenntartjuk a projekt honlapját, ahol minden a projekttel
kapcsolatos információs és tájékoztató anyag, kiadványok, segédletek és e-learning anyagok elérhetőek
maradnak, a honlap szakmai tartalmának bővítése nem várható a projekt keretein belül.
További cikkeket publikálunk az ágazati szaksajtóban meghatározott témákban
• A projektzárás egy éves évfordulóján értékelő cikk az Erdészeti Lapokban – felelős: WWF
Magyarország, együttműködő OEE időzítés: 2020
• Könyvbemutató: Erdőgazdálkodás és erdőkezelés Natura 2000 területeken - Natura kézikönyv
erdőgazdálkodóknak – felelős: WWF Magyarország, időzítés: 2019. június
• Szakmai cikk az Erdőtervezési Eszköztárról az Erdészeti Lapokban – felelős WWF Magyarország,
együttműködő OEE időzítés: 2019
A „Mi fán terem az erdő?” c. animációs sorozat népszerűsítése
• A sorozat YouTube linkjének megosztása a projekt során elért 3000 szakemberrel, a Soproni
Egyetem Erdészeti Tanszékének diákjaival és oktatóival, valamint az erdészeti
szakközépiskolákkal (e-mail) – felelős: WWF Magyarország, időzítés: 2019. május
• Ozone TV: 25 perces stúdióbeszélgetés – felelős: WWF Magyarország, időzítés: 2019. május
• A sorozat versenyen kívüli vetítése a Gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztiválon – felelős:
WWF Magyarország, időzítés: 2019. május
• WWF Magazin – felelős: WWF Magyarország, időzítés: 2019. november-december
„Holtfa – az élő erdőkért” c. kiadvány további népszerűsítése
• Online játék a Google forms használatával a kiadvány alapján elsősorban az erdészeti
képzésben részt vevő diákok számára. Nyereményként kisorsoljuk az Erdőgazdálkodás és
erdőkezelés Natura 2000 területeken c. kézikönyvet, az Élet az Erdőben riportot és a projekt
során elkészített megmarad csősálakat. – Felelős: WWF Magyarország, Európa Média, időzítés:
2019. ősz
• A kiadvány megmaradt példányaiból a MEGOSZ segítségével eljuttatunk 50-50 példányt az
erdészeti szakközépiskoláknak, továbbá 100 példányt adunk az erdei iskoláknak – Felelős: WWF
Magyarország, MEGOSZ, időzítés: 2019. ősz – 2020. tavasz
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„Élet az Erdőben’ összefoglaló jelentés nyomtatott példányainak terjesztése
• A fennmaradt nyomtatott példányok eljuttatása a Soproni Egyetem hallgatóinak és az erdészeti
szakközépiskoláknak a MEGOSZ bevonásával – felelős: MEGOSZ, WWF Magyarország, időzítés: 2019
Marteloszkóp terület
• A Marteloszkóp területet a BNPI fenntartja és fogadja a jelölési gyakorlatra bejelentkezett csoportokat
– felelős: BNPI, időzítés: folyamatos
• A területet népszerűsítő cikk a szakmai médiában – felelős: BNPI, időzítés: 2019. ősz, illetve a
későbbiekben, amikor rendelkezésre áll statisztika terület használatáról.
MEGOSZ információs nap erdészeti szakközépiskolákban
• A MEGOSZ az "erdészeti információs napokat" a bevezetett formában továbbra is folytatni kívánja a
négy középfokú erdészeti oktatási intézményben. Már három évben sikerült ezt megvalósítani, ebből a
2018 tavaszi programok a LIFE program keretében valósultak meg. Az egész napos előadás sorozat 4-5
előadásából kettő a NATURA 2000 területek kezelésével elvárásaival ismertetésével foglalkozik,
valamint a természeti folyamatokra alapozott örökerdő kezelésről szól. Az előadás sorozat 2019-re már
a szövetség programjának része, és terv szerint ez folytatódik a következő években is – felelős:
MEGOSZ
Rosalia kézikönyvek 4. - Natura 2000 kézikönyv 1000 példányának terjesztése és népszerűsítése a projekt
konzorcium kapcsolati hálóján keresztül a célcsoportoknak – felelős: DINPI, időzítés: 2019
Szakmapolitikai összefoglaló a projekt szakmapolitikai eredményeiről, hatásairól a magyar és EU
döntéshozók számára, felelős WWF, időzítés: 2019. június
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