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Megjelent a Nagyalföld és az Északi-
középhegység erdészeti tájcsoporto-
kat taglaló Magyarország erdészeti
tájai I. és II. kötete, amelyekre a szak-
ma és a nagyközönség figyelmét Fa-
zekas Sándor földmûvelésügyi minisz-
ter az Erdõk hete rendezvénysorozat
október eleji kaposvári nyitónapján
hívta fel a figyelmet. Ebbõl az alka-
lomból dr. Führer Ernõvel, a NAIK ERTI
tudományos tanácsadójával, a kiad-
ványsorozat fõszerkesztõjével beszél-
gettünk.

– Milyen szükségszerûség miatt kellett
belevágni a sorozat megjelentetésének
nem kis kihívásokat rejtõ feladatába?

– A szakmánk felé nem, de a széle-
sebb közvélemény felé talán szükséges
kiemelnem, hogy az erdõgazdálkodás
mint nemzetgazdasági ágazat igen szo-
rosan kötõdik a természeti adottságok-
hoz. Az erdõtársulásoknak, bennük a

faállományoknak és azok ökológiai vi-
szonyainak kellõ mértékû ismerete egy
adott természeti térségben alapfeltéte-
le az ökoszisztéma-szemléletû tartamos
erdõgazdálkodásnak, valamint az er-
dõkkel szemben támasztott sokrétû tár-
sadalmi elvárások teljesíthetõségének.

Változatos termõhelyeink és a rajtuk
tenyészõ faállományaink, tulajdonsá-
gaik és térbeli elhelyezkedésük alap-
ján olyan törvényszerûségeket hordoz-

nak, melyek nagyobb, geográfiailag és
ökológiailag jól meghatározható és le-
határolható térségekhez köthetõk. Az
ilyen természeti egységeknek, amelye-
ket szakmánk erdészeti tájaknak ne-
vez, minél pontosabb lehatárolása és
jellemzése az erdészeti gyakorlat folya-
matos kívánalma, fejlesztése pedig a
mindig fejlõdõ erdészeti kutatásnak
fontos feladata.

– A szakma jól ismeri a magyar er-
dészeti tájak jellemzéseit összefoglaló
szakirodalmi elõzményeket, ennek el-
lenére a teljesség kedvéért kérlek, fog-
lald össze röviden ezek múltját.

– Magyarország erdõterületét magá-
ba foglaló erdészeti tájbeosztás elõször
1953-ban készült Babos Imre irányítá-
sával. Ez az osztályozás kifejezetten a
táji erdõmûvelés megalapozását szol-
gálta egy olyan idõszakban, amikor a
társadalompolitika az erdészet gazda-
sági szerepének megerõsítését és fej-

lesztését kívánta meg. Szakembereink
akkor az azonos fatermeszthetõségi le-
hetõségek és erdõgazdálkodási adott-
ságok alapján elkülönített 50 erdõgaz-
dasági tájat 12 tájcsoportba sorolták.

Az 1964-ben Danszky István szer-
kesztésében megjelent Magyarország
erdõgazdasági tájainak erdõfelújítási,
erdõtelepítési irányelvei és eljárásai cí-
mû nagy horderejû mûben az éghajlat,
a domborzat és a hasonló természeti

adottságok alapján az ország erdõterü-
letén már csak 6 tájcsoportot különítet-
tek el. A munka tartalmát tekintve
rendkívül elõremutató volt, mert ötvöz-
te a Babos-féle erdõgazdasági tájbeosz-
tást és a Majer-féle növénytársulásokon
alapuló erdõtipológiát. Nem vitatható,
hogy elsõsorban a fakitermelés céljait,
az erdészeti igazgatás, azaz az erdõgaz-
dálkodás irányítását, ellenõrzését, a
szükséges feltételek és eszközök meg-
teremtését szolgálta.

A tudomány ezt követõ robba-
násszerû fejlõdése viszont elõrevetítet-
te e szemlélet várható változását. Az er-
dõk többcélú használatának ökológiai
alapokon nyugvó tudományos feldol-
gozását jelentették a szintén Danszky
szerkesztésében 1973-ban közzétett Er-
dõmûvelés I–II. kötetei, melyekben a
termõhelyismeret-tan, az erdészeti ter-
mõhely-értékelés rendszere, az erdõ-
gazdasági tájak és a termõhelytípusok
kapcsolata, a termõhelytípusok és a
célállományok összefüggése, az akkor
korszerûnek tekintett erdõmûvelési el-
járások és technológiák központi sze-
repet kaptak.

A rendszerváltozást követõen több
szakember és az MTA Erdészeti Bizott-
sága is felvetette az erdõgazdasági tá-
jak fejlesztésének gondolatát. E kezde-
ményezés elsõ eredményeként Halász
Gábor szerkesztésében megjelent Ma-
gyarország erdészeti tájai (1996) címû
kiadványban sor került a tájak hatá-
rainak pontosítására és a tájak igen rö-
vid, tartalmukat tekintve nagyvonalú
jellemzésére.

– Ilyen gazdag múlt után mi indo-
kolja egy újabb hasonló tematikájú ki-
advány közkinccsé tételét?

– A most megjelent munka az új
szakmai és társadalmi követelmények
miatt nem tekinthetõ az eddig ismerte-
tett nagy ívû pályamunkák közvetlen
folytatásának, bár azok tudományos
alapjainak jelentõs része ma is helytál-
ló. Az erdõgazdálkodás feladatait meg-
határozó feltételek és igények azonban
mára jelentõsen megváltoztak. A fater-
mesztés minõségi fejlesztésével össze-
függõ célkitûzések mellett egyre na-
gyobb jelentõsége van – a jogos
társadalmi igényekbõl is következõen
– az erdõk védelmi és közjóléti funk-
ciójának. Fontos feladat a biodiverzitás
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megõrzése is, kérdés azonban, hogy az
ökológiai feltételek folyamatos rosz-
szabbodása mellett mindez hogyan és
milyen eszközrendszerrel valósítható
meg. A kétségek ellenére is fel kell ké-

szülnünk a klímaváltozás kedvezõtlen
hatásainak mérséklésére, egyrészt
szemléletváltással, ami a fafajmegvá-
lasztás, a szénlekötés és -tárolás vagy
a természetesség tárgykörében érvé-
nyesítendõ, másrészt új technikák és
technológiák kidolgozásával, illetve a
már meglévõk szükség szerinti módo-
sításával.

E problémák új szakmai kihívásokat
is jelentenek, melyek szakszerû meg-
oldása az érvényben lévõ erdészeti tá-
jak jellemzésének eddigieknél kor-
szerûbb megközelítésû, részletes
kidolgozását vonja maga után. Az el-
múlt évtizedekben napvilágot látott
újabb kutatási eredmények, az Orszá-
gos Erdõállomány Adattár korszerûsö-
dése és a geoinformatika gyors fejlõ-
dése az erdõhöz köthetõ adatok
hatékonyabb elemzését és felhasználá-
sát, valamint nemcsak a szakmai kö-
zönség, hanem a társadalom szélesebb
rétegei felé történõ közvetítését is le-
hetõvé teszi.

– Milyen újfajta szempontok szerint
és milyen tartalommal készült el az ér-
tékelés?

– A most közreadott munka a tudo-
mányos igényesség mellett nagy hang-
súlyt helyez a gyakorlatiasságra és köz-
érthetõségre. A hatályos jogszabályok
elõírásait, valamint a 2007 és 2016 kö-
zött érvényes Nemzeti Erdõstratégia ja-
vaslatait is figyelembe véve elemezi az
erdészeti tájakat:

•egyrészt ismerteti azok tájföldraj-
zi viszonyait, kiemelve a lehatáro-
lás, a tájtipológia, a tájszerkezet, a
természet- és a társadalomföldrajz
szempontjait;

• másrészt bemutatja azok erdésze-
ti jellemzõit a termõhelyek, a fa-
állományok és az erdõvédelem
vonatkozásában;

• harmadsorban pedig elemzi az
erdõgazdálkodás történetét, a ter-
vezési folyamatokat és az erdõ-
mûvelés módjait, változatosságát.

A megjelentetésben nagy szerepet
vállat a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága,
a kivitelezés és a forma, valamint a
technikai szerkesztés pedig Wis-
novszky Károly és Kovácsevics Pál
munkáját dicséri.

– Kik és milyen haszonnal forgat-
hatják majd a könyvet?

– A kiadvány által a magyar erdõk
állapotáról és a bennük folyó gazdál-
kodásról adott pillanatkép, valamint az
elmúlt 50 évben, illetve a rendszervál-
tás óta történt változásoknak, mint pél-
dául az erdõtörvényeknek, a privatizá-
ció, az erdõtelepítési program,
valamint a zöld szemléletváltás folya-
matainak részbeni bemutatása és érté-
kelése természetesen muníciót ad a
2017-tõl 2026-ig érvényes új erdõstra-
tégia végrehajtásához, de az erdészeti
szakigazgatás és gyakorlat jövõbeni to-
vábbfejlesztéséhez is.

A nagyszámú, tudományos és gya-
korlati szakemberekbõl álló szerzõi gár-
da széles körû tudására, valamint egyéb
szakmai tapasztalatokra és ismeretekre
épülõ mûvet ajánlom az erdõgazdálko-
dásban jártas szakembereknek, így az

erdõgazdálkodóknak, az erdõfelügye-
lõknek és erdõrendezõknek. De tám-
pontul szolgálhat a társadalom azon
képviselõinek is, köztük az erdõtulajdo-
nosoknak, a jövõ nemzedékek nevelés-
ben részt vevõ pedagógusoknak és in-
tézményeknek, az önkormányzatoknak,
az erdõt járó, kikapcsolódni vágyó ki-
rándulóknak, vagy más, a vidékfejlesz-
tés, az agrárium, a vízgazdálkodás terü-
letén tevékenykedõ szakembereknek,
akik a magyar erdõk sorsát szívükön vi-
selik, és ennek megfelelõen figyelem-
mel kísérik.

– Engedd meg, hogy egy kicsit sze-
mélyesebb érintettségû téma felé is te-
reljem a beszélgetésünket. December
közepétõl nyugdíjba vonulsz. Negyven-
éves szakmai múltad elismerése alkal-
mából nemrég intézeti szakmai ren-
dezvényre is sor került. De milyen
terveid vannak a jövõben?

– A nyugdíjba vonulásom kapcsán
október 5-én a NAIK ERTI sárvári köz-
pontjában rendeztünk szakmai szemi-
náriumot, amelyen az erdészeti ökoló-
gia témaköreit tekintettük át a
tudományterület prominens képviselõi-
nek közremûködésével. Ennek során
érintettük e szakterületen közel negy-
venéves kutatói múltam fontosabb ál-
lomásait és eredményeit is. Az össze-
jövetelen szakmánk megjelent
képviselõi, az intézet vezetése és az
ágazatért felelõs helyettes államtitkár
úr gratuláltak pályafutásomhoz, és
megköszönték eddigi szakmai tevé-
kenységemet. Munkásságom talán nem
vész el nyomtalanul, amit most már a
Magyarország erdészeti tájai I–II. kö-
teteinek megjelenése is fémjelez.

Természetesen szeretném még foly-
tatni a kutatómunkát is. Külön öröm
lenne számomra, ha a kutatás terüle-
tén több ígéretes fiatal szakember tu-
dományos pályáját segíthetném tapasz-
talataim átadásán keresztül.
Reményeim szerint az erdészeti tájak
soron következõ köteteinek tartalmi ki-
dolgozásában is részt vehetek.

Végül megragadom az alkalmat, és
köszönetemet fejezem ki az Erdészeti
Lapok hasábjain keresztül mindazok-
nak, akik közvetlenül és közvetve se-
gítették munkámat, de hálával gondo-
lok egykori tanítómestereimre és
barátaimra, akik pályámon példaképül
szolgáltak, és atyai szeretettel, de meg-
felelõ szigorral irányítottak, terelgettek
a tudományos kutatás útvesztõiben.
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