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(Befejező rész). 
A m i n t láttuk, a fénykép és a valóság között fennálló távlati vi

szony módot nyújt arra, hogy a légifelvételeket mérési cé okra is 
felhasználjuk. 

A z erdészeti gyakorlat szempontjából főleg a légi sík- és a légi 
sztereofotogrammetriai eljárások, — bizonyos körülmények között a 
földi sztereofotogrammetriai eljárások —, bírnak jelentőséggel. 

A sikfotogrammetriában egyszerű felvételeket, a sztereóiotogram-
metriában ugyanarról a terepről felvett két felvételt (sztereogrammot) 
alkalmazunk a kidolgozásnál. 

A síkfotogrammetriai eljárással előállított és az előzőkben leírt 
fotótérkép átmeneti alakja (kéknyomat) kiválóan alkalmas arra, 
hogy az erdőrendezési munkát teljesítő erdőmérnök, kezében ezzé! a 
kéknyomattal és bejárási jegyzőkönyvével, vegye fel a részletes erdő
leíráshoz szükséges összes külső adatokat. A z előzetes áttekintő be
járás egyszerűen mellőzhető; a részletes külső munkálatok gyors és 
eredményes lebonyolításánál pedig felbecsülhetetlen előnyt jelent szá
munkra a légi-fénykép, illetve a fotótérkép ama erdészeti szempontból 
kiváló tulajdonsága, hogy rajta nemcsak az utak, nyiladékok, patak
vagy gerincvonalak, nemcsak az erdő közé zárt rétek, legelők é: más 
művelésű területek, hanem a tag- ép erdőrészletképzés ezempontjából 
fontos határvonalak is szemünkbe tűnnek; igen sokszor az elegy -
arány — különösen lomb- és tűlevelű fákkal vegyes erdőknél — és 
az erdő zárlati viszonyai is megítélhetők; hozzávetőlegesen megálla
píthatók a felújítandó területek, pótlások; jól láthatók a kopár vagy 
vízmosásos területek stb. . 

A részletes felvételnél egy egyenletesnek látszó erdőrészlet gon
dos és alapos bejárása szinte feleslegessé válik, mert a szokásos és 
főleg a sűrűség és elegyarány megítélése céljából szükséges aprólékos 
bejárás mellőzhető akkor, amikor az erdőrészetből, amelynek talaján 



állok és a kezemben lévő fényképből, illetve fotótérképből biztosan 
meg tudom ítélni, hogy ez a részlet tegyük fel, teljesen egyenletes 
sűrűségű, korú, elegyetlen állományból áll. H a pedig az illető erdő
részlet változatos, akár az elegyarány, akár a sűrűség, kor, egészségi 
állapot vagy fejlődés tekintetében, ha benne gyér foltok, apróbb tisz
tások vagy más a bejárásoknál figyelmen kívül nem hagyható egyéb 
különbözőségek vannak, akkor meg a légifelvételek útján éppen nagy
szerűen figyelmeztetve vagyok arra, hogy mely részt kell gondosab
ban megtekintenem, alaposabban bejárnom. 

De a legnagyobb előnyt már az egyszerű felvételekkel dolgozó 
síkfotogrammetriánál is az erdőmérnök számára maga a térképezési 
lehetőség nyújt. Nem kell felmérni az erdő területét, hanem az erdő
rendezési külső munkálatok alkalmával, most már ugyancsak nagy 
figyelem fordítandó arra is, hogy a fotótérképet a részletes erdőle
írással kapcsolatos bejárás során mindazokkal a kiegészítésekkel el
lássuk, amelyekre az ebből készítendő vonalas rendszerű gazdasági-
térkép előállításánál szükségünk lesz. 

A határvonalak, erdei útvonalak netán bizonytalanul elhatárolt, 
elmosódó szélű részeit, a helyszínen való megtekintés után, élesebb 
vonallal megjelöljük; az erdőrészletvonalak vezetésében is a térkép 
bizonyára még sok kiegészítésre szorul, de ez a kiegészítés is legtöbb 
esetben csupán vázolásszerű, így külön felmérést nem igényel. A fotó
térképen lesznek bizonyára olyan foltocskák is, amelyeket az avatott 
6zem sem tud biztosan megítélni; ha ez valami olyan tereptárgyat 
látszik feltüntetni, ami erdészetileg esetleg fontos lehet, — mondjuk 
egy patakocskán átvezető kis híd —, akkor ezt a helyszínén a szoká-
i?os jelzéssel bevázoljuk. 

Ehhez hasonló kiegészítés után a fotótérképet odahaza vonalas
térképpé alakítjuk át s akkor, az előzőkben már leírt módon, a kék
nyomat elejtése mellett lefotografáljuk és sokszorosítjuk. 

Még áldásosabbnak ígérkezik az erdészet szempontjából a légi-
sztereofotogrammetriai eljárásokkal végzett térképezés, amit az e l 
mondottak szerint domborzattal bíró terep felvételénél alkalmaznak. 

Az eljárás fölényes biztonsággal alkalmazható akár a legszak-
gatottabb terepen is — ami pedig rendes körülmények között az 
erdőmérnök működési terének tudvalévőleg jelentékeny részét teszi 
ki •—, tehát még ott is, ahol a terep járhatatlansága miatt a műszer
rel való terresztrikus mérés sokszor szinte kivihetetlen. 

A sztereofotogrammetriai eljárással azonban nemcsak a mi cél
jainknak kiválóan alkalmas térkép készítése áll módunkban, de ma
guk a sztereogrammok mindig felbecsülhetetlen előnyt jelentenek szá
munkra, mert ha a kidolgozó készülék segítségével az ez alapon elké
szített erdőgazdasági térkép valamely részét, bármikor alaposabban 
szemügyre akarjuk venni, illetve nagyobb részletességgel akarjuk 



látni, akkor a kellő gondossággal megőrzött felvételpárt a kidolgozó
készülékbe, esetleg csak egy egyszerűbb sztereoszkópba behelyezzük 
és a terep művészi plasztikája modelljét szemeink elé tárva, abból 
olyan és annyiféle adatot olvashatunk k i , hogy ennek az eljárásnak 
az alkalmazását ez alapon is az erdészeti gyakorlat számára különös
kép előnyösnek kell mondani. 

A természetet, a m i érzékeink számára szinte jobban felfogható 
és könnyebben áttekinthető formában, kicsinyített valóságában, bár
mikor könnyűszerrel magunk elé varázsolhatjuk s ebből a kicsinyí
tett természeti képből, azonfelül, hogy rajta a kidolgozókészülék útján 
bármilyen mérési munkát elvégezhetünk ,s a történt és az ezután esz-: 

közlendő használatok területét, fekvését, irányát, a használat alatt 
álló területek helyzetét, záródási viszonyait is meghatározhatjuk, 
(s színtkülönbségek, lejtviszonyok, az erdőállomány magassága is 
megállapítható) az előző fejezetben felsorolt jellegzetességek még 
sokkal határozottabban, tagozottan és plasztikusan tűnnek elénk, a 
domborzati viszonyok pedig könnyen felfogható formában jelennek 
meg előttünk. M i v e l a sztereofotogrammetriai kidolgozókészülékek 
segélyével a rétegvonalakat — amint az előzőkben láttuk •—, a tér
képbe könnyű szerrel és gyorsan berajzolhatjuk, ez alapon megter
vezhetjük az erdei utakat, csusztatókat, görgőpályákat, gátakat, víz
művi berendezéseket, sodronykötélpályát stb. 

Túlhajtott dolog volna azt állítani, hogy ezekkel az eljárásokkal 
most már akár az erdőrendezési, akár az erdő feltárásával kapcsolatos 
munkák a rajzteremben volnának elvégezhetők, de el kell ismerni, 
hogy eme munkálatok — főleg a térképezés —, ezekkel az eljárások
kal jelentékenyen meg lesz könnyítve, amellett olcsóbb és gyorsabb. 
Dr . Nebel szerint a légifelvételek segítségével végzett erdőrendezési 
munka a terresztikus munkához viszonyítva időben 60% és költség
ben 40% megtakarítást jelent. 

A légi fotogrammetriai eljárások éppúgy alkalmazhatók a kul-
túrállamokban, mint az őserdők világában. H a olyan terepen dolgozik 
az erdőmérnök, ahol alapponthálózat egyáltalán nem áll rendelke
zésre, a légifelvételi eljárásokkal készített fotótérkép alapján az erdő 
kitermelési munkálatait, feltárását, szállító eszközökkel való berende
zését csakhamar eredménnyel megtudja kezdeni. Igaz, hogy ilyen 
esetben, ami a térképezést i l let i , a pontossági kívánalmak tekinteté
ben nagy igényeket nem támaszthatunk, de arra i ly esetben nincs is 
szükség: terresztrikus mérés mellett maga a térképezés, — ami nél
kül pedig i ly nagyarányú kitermelési munka el sem képzelhető —. 
töméntelen időt és pénzt emésztene fel. 

H a pedig az erdészeti terepfelvételi eljárásokat a kultúrállamok 
szempontjából vesszük szemügyre, ahol mindenütt megfelelő alap
ponthálózat áll rendelkezésre, az erdőrendezési munkáknál megkívánt 



pontossági kívánalmak is kielégítést nyernek, mert hisz az alappont
hálózaton belül észlelt hibák kiegyenlíthetők. 

N Amellett, hogy ezen eljárásokkal az erdészeti felméréseknél ed
dig alkalmazott módszerekkel ..elérhető pontosságot mindenkor bizto
sítani lehet, a légi fotogrammetria még más, erdészeti szempontból 
igen hasznos s az előzőkben felsorolt különös előnyöket is nyújt. 

Lássuk most még, hogy a fotogrammetria az egyes államokban 
mily fogadtatásra talált az első időben 8 milyen szerepet tölt az be 
mai fejlettségi foka mellett. 

Bár az eszme Franciaországból indult útnak, az Osztrák-Magyar 
monarchia a fotogrammetria terén hosszú ideig domináló szerepet 
töltött be. Természetesen akkori közjogi helyzetünknél fogva ebből a 
dicsőségből kevés jutott nekünk, magyaroknak. A háború utáni sze
rencsétlen helyzetében azonban Ausz t r i a sem fejlődhetett már e té
ren úgy, mint addig, mert a bécsi volt cs. és k i r . katonai földrajzi 
intézet maradványa, az ottani állami felmérési hivatal anyagi támo
gatás híjján egyideig csak a dicsőséges mult emlékein tengődött s 
lassankint tudott valamennyire magához térni. 

Ausztria közép- és magashegységi területein a földi szterefoto-
grammetriát igen előnyösen alkalmazzák. Repülőgépek hiányában 
azonban a légifelvételi eljárásokat csak az 1928. évben kezdték meg. 

A monarchia vezetőszerepét nemsokára Németország domináló 
szerepe váltotta fel. Míg a franciák a háború tanulságai alapján fel 
kapott légi fotogrammetriát eleinte főleg a sík terepek felvételénél 
alkalmazták, így tehát inkább a fényképek transzformálása útján való 
térképezéssel foglalkoztak, Németország mindjárt a hegységi terep 
térképezésével, így a sztereofotogrammetriai eljárásokkal foglalko
zott behatóbban. 

Németország optikai felkészültsége különben világviszonylatban 
is előljárt, ami nagyban elősegítette a fotogrammetriai műszerek 
szerkesztésében kivívott prioritását is. 

A jenai Zeiss-művek, a berl ini Goerz optikai intézet, a drezdai 
Heyde-gyár, a háború alatt s még inkább a háború után erős ver
senyre keltek a mindinkább tökéletesített különféle fotogrammetriai 
műszerek gyártásában s ennek a célnak több hírneves professzort és 
kiváló gyakorlati szakembert is sikerült megnyerniük. A fotogram
metria gyakorlati alkalmazására egyik magánvállalat a másik után 
alakult s ezek a müncheni műegyetemmel és más tudományos szak
intézetekkel állandó kontaktust tartanak fenn. Vállalnak topográfiai, 
műszaki és kataszteri felméréseket. 

Szükségesnek látszott azonban, hogy az anyagi érdekektől füg
getlenített és így tárgyilagosabb véleményt adó állami szervek ia 
megbízást kapjanak a fotogrammetriai eljárások tanulmányozására, 
így Németországban most már úgy állami intézmények, mint magán-



vállalatok karöltve fejlesztették a fotogrammetriai tudományokat. 
A légi fotogrammetria szolgálatában számos intézet, így a „Reich-
samt für Landesaufnahme Ber l in" , a „Breslaui légi térképészeti in
tézet", a „Photogrammetrie Grribh. München", a „Hamburgi városi 
mérnöki hivatal" stb. fejt k i buzgó tevékenységet. Városok, állam
építészeti hivatalok, erdészeti hivatalok a légi térképezést általánosan 
alkalmazzák. A z egyetemeken és főiskolákon a fotogrammetriát el
méleti, de gyakorlati alapon is előadják. 

Anglia szakközönsége szintén idejében meglátta a fotogram
metriai eljárások előnyeit. 

Indiában, Kanadában a még fel nem mért területek felvételénél 
megfizethetetlen előnyöket jelentett számukra a fotogrammetria » 
tai nyújtott gyorsaság és olcsóság. 

Eredményesen használták az angolok a légi eljárásokat az erdői 
gazdaság terén, Kanada, Burma, India beláthatatlan rengetegeinek 
a felvételénél is. 

Mive l azonban az anyaország területéről Angliában évtizedek óta 
igen szabatos térképek állanak rendelkezésre, így a fotogrammetriát 
az angolok inkább csak a gyarmatokon alkalmazzák, ott pedig az el
járás és az elérhető pontossági kívánalom is lényegesen eltér az 
európai viszonyoktól, ahol csekély kivétellel mindenütt bizonyos alap
ponthálózat áll rendelkezésre. 

Északamerika Egyesült államai szintén hamar felismerték a légi 
felvételi eljárásokban rejlő nagy előnyöket. Két állami hivatal: az 
U . S. Coast and Geodetic Survey és az U . S. Geological Survey már 
a háború előtt a topográfiai felmérések szolgálatában állt. Számos fél
hivatalos és magánvállalat készít légi térképeket. Nehezen járható, 
hegységi terepen, szakadozott szélű, sziklás partok felvételénél, ahol 
a földi mérés elé sokszor leküzdhetetlen nehézségek tornyosulnak, a 
sztereoszkópikus térképezést alkalmazzák. A légi fényképezési eljárá
sokat állandóan tökéletesítik. 

Franciaországban a Roussilhe mérnök által 1921-ben konstruált 
transzformátorral a sík területekről készített felvételeket tetszés sze
r in t i méretarányban átalakították ortogonális vetületekké. Bár nagy 
késedelemmel, de később a franciák is ar ra törekedtek, hogy az egy
mást fedő felvételpárokból a sztereoszkópikus hatás kihasználásával 
nemcsak a sík vidékekről, de a hegyi terepről is térképeket ké
szítsenek. 

Olaszországban a firenzei Instituto Geografico Mil i tare foto
grammetriai munkálatai már a 80-as években feltűnést keltettek. Az 
eszmének az olaszok lelkes hívei voltak kezdettől, de a sztereoeljáráso-
kat — ápúgy mint a franciák — eleinte ők sem érdemesítették kellő 
figyelemben. Közvetlenül a háború után azonban náluk már széltében 
alkalmazták a sztereofotogrammetriát is. 



Svájcban a fotogrammetria alpesi területek kataszteri felméré
sénél, mint a topográf iái-"felmérések nélkülözhetetlen segédeszköze 
szerepel. A magas hegységben a földi fotogrammetriai eljárásokat 
előszeretettel alkalmazzák, a légi sztereofotogrammetriát csak ott ve
szik igénybe, ahol a megfelelő álláspontok hiányzanak, továbbá erdő
vel borított- terepviszonyok között. 

Alpesi erdők és legelőterületek kataszteri felmérésénél a földi és 
légi fotogrammetriát -— mint láttuk — hivatalos eljárásként al-

. kalmazzák. 
Magyarországon a fotogrammetria iránti érdeklődés szintén már 

a háború előtti időkre visszavezethető. A z „Internationales Archív 
für Photogrammetrie" (a volt ausztriai fotogrammetriai társaságból 
alakult Nemzetközi Fotogr . Társaság közlönyének) I V - i k kötete sze
rint bágyoni Szabó Endre, a Selmecbányái erdészeti főiskola tanár
segéde, még az 1913. évi március 5-én a mérnök- és építészegyletben 
előadást tartott a sztereofotogrammetria jelentőségéről. 

Szabó Endrén kívül Hankó Géza, Jankó Sándor, K u r t z Sándor, 
Lendvay Károly, Medvey Aurél, dr. Rédey István, Szüts Lajos, 

E Tárczy-Hornoch A n t a l dr. stb. fejtettek k i igen eredményes munkás
ságot, Oltay Károly műegyetemi tanár úr pedig, úgyis mint a M a 
gyar Fotogrammetriai Társaság elnöke, a fotogrammetriai tudomá
nyok felkarolása és tökéletesítése terén úgy a tanszéken, mint i ro
dalmi téren kifejtett működésével elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

A légi fotogrammetriát hazánkban gyakorlati lag csak a háború 
után kezdték alkalmazni, de a volt bécsi katonai földrajzi intézet 
egyeduralma idején erre nem is igen nyi l t alkalom. 

A z Állami Térképészet megalakulása után nemsokára a foto
grammetria terén is mintaszerűen berendezkedett és nagyban fellen
dítette a magyar fotogrammetria fejlődését. 

E helyen is hálás köszönetet mondok az intézet parancsnokságá
nak, hogy értékes berendezésének a megtekintésére szíves volt módot 
nyújtani. 

Sajnos, mai helyzetünk mellett a légi fotogrammetriának az er
dészeti gyakorlatba való bevezetése — amikor ezeknek az eljárások-

'nak ilyirányú alkalmazása nálunk egyelőre csak alárendeltebb mérv
ben jöhet számításba —, előreláthatólag még sok halasztást fog szen
vedni, már csak a nagy költséggel járó berendezkedés nehézségei 
miatt is. Minél gazdagabb egy nemzet erdőkultúrája, annál inkább 
kifizetődik ott egy i ly nagyszabású invesztíció. Nálunk tehát a közel
jövőben még csak arról lehet szó, hogy ott, ahol mód van reá, teszem 
azt, ha erdődúsabb vidékeken más ágazatok részéről légi felvételi el-

' járásokkal való térképezés folyik, az erdészeti szervek is iparkodjanak 
a maguk számára kiaknázni azokat az igen értékes lehetőségeket, 



amelyeket a légifényképek, illetve a fotogrammetriai eljárások nyúj
tanak, így a hosszantartó kísérletezéseken, a kezdet nehézségein túl 
lennénk már akkor, amikorra hazánk gazdaságilag fellendül és re
méljük, nemsokára újra régi fényében ragyog! 

A z aviatika az elmondottakon kívül egyéb erdészeti teendők el
látásával, így pl. az erdővédelmi szolgálatban — amint ez Német
országban, Amerikában dívik —, a káros lepkék hernyóinak mérges 
gázokkal való tömeges pusztításával és sok egyéb célkitűzésekkel is 
elő fogja mozdítani az értékesebb, nagyobb erdőségek erdészeti 
ténykedéseit. 

Bárha mielőbb újra magunkénak nevezhetnők régi hazánk ma
gyar verejtékkel ápolt, felbecsülhetetlen értékű erdőségeit, amelyeken 
— hisz nincs messze az idő! — ily nagyvonalú, modern berendezésről 
szó eshet. 

Bárha mielőbb újra magyar aviatikus keringene a Kárpátok el
rabolt bércei fölött! 




