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Halász Gábor történeti áttekintést adott
a „Zöldkönyvek” és az „Erdõmûvelés”
c. könyvek évtizede megfogalmazódott
megújítási igényrõl, az eddig elvégzett
munkáról.

Az FVM Erdészeti Hivatala 2000 jú-
liusában feladatul adta az Állami Erdé-
szeti Szolgálatnak a „Zöld könyvek”
megújítását.

2004. évre elkészült az új erdészeti táj
beosztás, s 2006. év decemberében az
ÁESZ kiadásában megjelent a „Magyar-
ország erdészeti tájai” c. könyv is.

2008. év végén az FVM Természeti
Erõforrások Fõosztálya jelentõs pályáza-
ti pénzt biztosított a további munkákra.

Ehhez az egész szakmát átfogó és
mozgósító munkához elõször szüksé-
ges meghatározni a feladatokat, újra át-
gondolni a szempontokat.

Figyelembe kell venni az idõközben
felmerült szakmai prioritásokat, végle-
gesíteni kell a szerkesztési szemponto-
kat. Meg kell szervezni a feladatban va-

ló közvetlen vagy közvetett részvétel le-
hetõségét, biztosítani a lehetõ legna-
gyobb nyilvánosságot és a szakterüle-
tek minél nagyobb bekapcsolódási le-
hetõségét. E célt szolgálja e közös ren-
dezvény is. 

Dr. Danszky István (lent balra) a
könyvek szerkesztõje méltatta azt a fél
évszázaddal ezelõtti szoros, termékeny
és kollegiális együttmûködést, melynek
eredményei a „Magyarország erdõgazda-
sági tájainak erdõfelújítási, erdõtelepítési
irányelvei és eljárásai” c. kötetek lettek.

Akkor volt egy kiváló erdõmûvelõ
gárda – egy „Aranycsapat” –, akik min-
den ismert nehézség mellett nem a po-
litikának, hanem a magyar erdõnek vol-
tak tántoríthatatlan elkötelezettjei. Éle-
tük, munkájuk, erkölcsi tartásuk példa
lehet az újabb erdészgenerációknak.

Az erdészet már az 1950-es évek kö-
zepétõl a természeti tényezõk, az erdõ-
társulások alapján kialakított erdõgaz-
dasági tájakon tevékenykedett. Az er-

dõmûvelés további fejlesztésének ered-
ménye, hogy 1960-tól termõhely–erdõ-
társulás–erdõtípus összefüggésben ki-
dolgozott irányelvek és technológiák
lettek az erdõfelújítási és telepítési
munkák alapjai. Az ökoszisztéma szem-
lélet megjelenésével ez érvényesült az
erdõfelújítások, erdõtelepítések, fásítá-
sok fafaj-megválasztásában, az erdõsí-
tési technológiákban, erdõnevelésben
és az erdõfelügyeletben is.

Az új kutatási eredmények ismereté-
ben, hazánk átalakuló társadalmi, gaz-
dasági viszonyai tükrében fogalmazhat-
juk meg az erdõmûvelés célkitûzéseit.
Tudatosítanunk kell az egész társada-
lomban, hogy az ökológiai ismereteken
nyugvó erdõgazdálkodás alapja az er-
dõmûvelés. Vissza kell állítanunk az er-
dõmûvelési munkák helyét és rangját,
az erdõmûvelésben dolgozók megbe-
csülését.

Erdõmûvelési elképzeléseinket a tár-
sadalom igényeit figyelembe véve kell
megvalósítanunk. A köz számára érthe-
tõ érvekkel és szóhasználattal kell meg-
gyõznünk a lakosságot, hogy az erdõ-
ben folyó munkák az erdõ érdekében
történnek. Munkánkat össze kell han-
golni a környezetvédelem és természet-
védelem idõszerû és jogos követelmé-
nyeivel, beilleszteni a nemzetközi rend-
szerbe.

Tudatosítanunk kell, hogy a kor-
szerû, egyeztetett erdõmûvelési elvek
szerint kezelt erdõ döntõen kielégíti a
környezetvédelmi, természetvédelmi és
üdülési funkciókat.

Az elõadó örült a nagyszámú érdek-
lõdõnek, ugyanakkor sajnálattal fogad-
ta, hogy a gyakorlatból kevés a résztve-
võ és akadémikusaink sem szakítottak
idõt rendezvényünkre.

A „Zöld könyvek” megújítása
Az Országos Erdészet Egyesület Szeniorok Tanácsa és Erdõmûvelési Szakosztálya közös rendezvénye




