Gozdarstvo v času in prostoru
Poročilo o udeležbi na 17. konferenci Europaean Art of garden
exhibition
V času med 3.6. in 6.6. 2021 sem se v imenu ZGS
na povabilo Veleposlaništva RS v Budimpešti
udeležil konference v okviru prireditve Europaean Art of garden exhibition. Prireditev poteka
vsako letu v kraju Fehervahrcsurgo, Madžarska
pod okriljem fundacije Karolyi na istoimenski
posesti družine Karolyi.
Koncept prireditve vsebuje vabljena predavanja
na določeno temo, v letošnjem letu je bila to voda
v odnosu do ekosistemov. V prvem dnevu so tri
častne predstavitve držav po sistemu: država, ki
je predsedovala EU (tokrat Portugalska), država,
ki bo predsedovala EU (tokrat Slovenija) in kot
tretja vedno Francija (sedež funadacije).
V petek smo v dvajsetminutnih častnih prestavitvah, ki so bile iz angleščine simultano prevajane
v madžarščino, udeleženci na pobudo predstavili:
• prof. Pedro Arsenio (Portugalska) je predstavil izzive pri krajinskem načrtovanju v času
klimatskih sprememb. Podobno kot pri nas se
med drugim sprašujejo o spremembah v sestavi
rastlinskih vrst zaradi globalnega okrevanja.
Med drugim je zanimiva rešitev, da pri zasnovi
novih parkov v urbanem okolju upoštevajo tudi
nevarnost poplav in jih osnujejo na način, da
po potrebi delujejo kot vodni zbiralniki.
• Tomaž Hrovat (Slovenija) sem predstavil različna razmerja med gozdom in vodo, koncept
gospodarjenja s slovenskimi gozdovi, pomen
javne gozdarske službe za funkcije gozdov
in posebej pomen gozdov za zagotavljanje
pitne vode in za preprečevanje pred vodno
nevarnostjo.
• Simone Belmondo (Francija) je predstavil raziskovalne izsledke v zvezi z vodnim režimom
pri gojenju tartufov. Tartufe uspešno gojijo
na posebnih plantažah s hrastovimi drevesci.

srednješolskega in visokošolskega izobraževanja
in so sedaj v procesu intenzivne implementacije.
Cilj in poudarek je na praktično izšolanem in
profiliranem strokovnjaku na vseh ravneh,
ki naj bi bil ob zaključku šolanja sposoben
neposredno samostojno delovati. Programi so
zelo različni in specializirani in vtis je, da se
ob specializaciji morda trpi celostni pogled, ki
naj bi ga gozdarski strokovnjak imel,
• vodni mikrorežimi pri načrtovanju parkov in
arboretumov,
• učenje biodiverzitete za otroke in odrasle.
Zelo podobno naši gozdni pedagogiki, le da
se učenje ne omejuje le na gozdni ekosistem,
temveč tudi na urbana in druga okolja.
V nedeljskem delu je dopoldne sledilo predavanje o vzgoji psov pri iskanju tartufov, čemur
je sledil tudi praktični prikaz. V popoldanskem
delu so sledila še tri predavanja na daljavo na
temo oblikovanja parkov (Madžarska, Nemčija,
Hrvaška).
Na uvodni petkovi prireditvi so imeli častne
govore veleposlaniki Portugalske, Francije in Slovenije. Vršilec posla na veleposlaništvu, g. Simon
Konobelj je v nadaljevanju izrazil interes, da bi se
pripravilo stalno razstavo o slovenskih gozdovih v
obliki panojev, ki bi potovala po diplomatski poti
na različne lokacije. Možni vir sredstev za izvedbo
tovrstne predstavitve bi bil lahko Gozdni sklad.
Vse stroške nastanitve je krila fundacija Karolyi,
ZGS je nosil stroške službenega vozila. Zahvaljujem se za priložnost za udeležbo in možnost
aktivnega sodelovanja.
Tomaž HROVAT

V sobotnem delu prireditve je sledilo več zanimivih
madžarskih predavateljev:
• uporaba (in vonjave) lesa v industriji pridobivanja parfumov,
• spremembe v izobraževanem sistemu v gozdarstvu na Madžarskem. Na državni ravni so v letu
2019 predpisali vsebino in obseg poklicnega,
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