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HAGYOMÁNY  
ÉS KÜLDETÉS 

A Csíki Magánjavak 
hosszú múltra tekint vissza a székelyföldi 
erdőgazdálkodás és erdőkultúra intézmé-
nyeként. A Hagyomány és küldetés c. 
összeállítás egy megjelenés előtt álló kö-
tetből mutat be részleteket, amely a Csíki 
Magánjavak történetének legfontosabb 
eseményeit veszi számba.  

ERDŐKÖZÖSSÉG 
HÍRLEVÉL 

Hírlevelünk információkat, beszámolókat 
közöl a Csíki Magánjavak tevékenységéről, 
a Csíki Magánjavak vagyona visszaigény-
lésének folyamatáról, illetve a székelyföldi 
erdőgazdálkodás/erdőkultúra minden ak-
tuális témaköréből, az ezzel kapcsolatos 
médiaanyagokról. 

A SZÉKELYFÖLD 
ERDÉSZETTÖRTÉNETE 

Olvasható az interneten 
Kádár Zsombor könyve a székelyföldi 
erdészet történetéről. A szerző összeállí-
tásában bemutatja az erdészettörténeti 
ismereteket az 1400-as évektől 1948-ig. A 
történelmi anyag feltárása mellett a kötet 
célja, hogy felelevenítse azokat az egykori 
kezdvezőtlen megoldásokat, amelyeket a 
jelenben nem célszerű megismételni. 
Tovább 

EGY AKTUÁLIS  
ÉS FONTOS TÉMA:  
AZ ERDŐPEDAGÓGIA 

Erdőpedagógia: környezeti nevelés köz-
vetlen tapasztalatszerzéssel és valóságos 
élethelyzetek gyakorlásával. Ez az alterna-
tív oktatási módszer lehetővé teszi, hogy a 
pedagógusok szakemberekkel együttmű-
ködve készítsék fel a diákokat a környezet-
tudatos életvezetésre. Bővebben 

AZ ERDŐK KÖZJÓLÉTI FUNKCIÓJÁRÓL 

Az erdők rekreációs 
értékmeghatározásánk 

módszertana és az 
erdei turizmus jellem-

zése címmel készült doktori tézisdolgozat 
a Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási 
Tudo-mányok Doktori Iskolában. A 
dolgozat céljai közé tartozik, hogy az erdei 
turizmust definiálja és bemutassa annak 
helyét a turizmusban. Tovább 

A CSÍKI MAGÁNJAVAK A 
WEBEN  
A Csíki Magánjavakkal 
kapcsolatos információk, 

beszámolók, dokumentumok gyűjtőhelye 
a nemrég elindult honlap. Tartalma 
fokozatosan bővül a vagyonközösség 
múltjával és jelenével kapcsolatos 
tájékoztató és szakmai anyagokkal. 
Tovább  

http://epa.oszk.hu/02400/02451/00029/pdf/
https://erdokozosseg.files.wordpress.com/2017/10/minden3-erdopedagogia.pdf
http://doktori.nyme.hu/149/2/magyar.pdf
http://csikimaganjavak.ro/
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Az erdőgazdaság, erdőkultúra témakör továbbra is csak ritkán kap teret a térségi sajtóban. Az erdő 
nagyon széles és gazdag témaköre számtalan megjelenítési lehetőséget kínál. Az erdő nem csupán 
gazdasági érték, hanem rekreációs tér, tanulási hely, gyógytényező, élelemforrás, meghatározó 
tájképformáló tényező, turisztikai érték, és még hosszan sorolhatnánk, nem is beszélve a székelyföldi 
erdőgazdálkodás és erdészet történetének érdekes dokumentumairól. Mindennek ellenére – kevés 
kivételtől eltekintve – az erdőről egyelőre csak akkor olvashatunk, ha medvetámadásról vagy falopásról esik 
szó. Blogunk, Facebook-profilunk, kiadványaink révén igyekszünk pótolni ezt a hiányt. Felhívjuk a 
figyelmet a térségi médiaanyagokra, közzétesszük a történelmi anyagok dokumentumait, fotók, kisfilmek 
formájában igyekszünk felhívni a figyelmet az erdő szépségére, gazdagságára.  

Kövesse blogunk és Facebook-profilunk bejegyzéseit 

Korábbi Hírlevelünk anyaga ezen a linken érhető el. 

 

RÖVID ÁTTEKINTÉS  
A SZÉKELYFÖLDI 
VADGAZDÁLKODÁSRÓL  

Október 21-én zajlott a XVII. Erdészeti 
Szakkoferencia Tusnádfürdőn, ahol Farkas 
Attila vadgazda mérnök a székelyföldi 
vadgazdálkodás jövedelmezőségéről tar-
tott előadást. A bemutatott adatok alap-
ján a vadgazdálkodás nem nyereséges 
vállalkozás térségünkben. Tovább 

ERDŐ ÉS 
KLÍMAVÁLTOZÁS 

Az erdészeti kutatás a 
gyakorlati problémákat tárja fel, ezeket 
kívánja megérteni és megoldani. A 
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pont Erdészeti Tudományos Intézet igaz-
gatójával, Borovics Attillával készült inter-
júban ezen kutatásokba nyerhet bete-
kintést az olvasó. Bővebben 

 

 

 

 

 

 

 

A MEDVE ÉS AZ EMBER 
TALÁLKOZÁSA 

Farkas Attila vadgazda 
mérnök több írásában tárgyalja szaksze-
rűen, de ugyanakkor ismeretterjesztő 
jelleggel az úgyenvezett „medve-témát”. 
Újabb írásában az ember-medve „együtt-
élés” változatait veszi számba. Tovább 

ERDŐ TÉMÁJÚ VIDEÓK 

Az erdők szépségének 
és értékeinek felfedezése közvetlen 
tapasztalás útján a legszebb, de az 
internet lehetővé teszi a közvetett 
találkozást a környezettel azok számára is, 
akiknek nem áll módjukban időt tölteni a 
természetben. A „tovább” linkre kattintva 
érhető el a Csíki Magánjavak kisfilmjei 
számára létrehozott YouTube-csatorna, 
amelynek célja az erdőkultúra terjesztése. 
Tovább 

 

https://erdokozosseg.wordpress.com/
https://www.facebook.com/csikimaganjavak/?ref=ts&fref=ts
https://erdokozosseg.files.wordpress.com/2017/10/erdokozosseghirlevel-1-3.pdf
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vadak-nem-hoznak-nyereseget
http://www.naik.hu/sites/default/files/uploads/2017-10/erti_mmg_cikk.pdf
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-medve-es-az-ember-egyutteleserol
https://www.youtube.com/channel/UC5JlLZsZIZRtE2FAJkc91vg

