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AZ ERDŐFELTÁRÁS AZ ERDŐGAZDÁLKODÁS ALAPJA 
Pánkotai Gábor

Az erdőfeltárás gondolata a belterjes erdőművelés elkép
zeléseinek hatására ébredt,

A mai értelembe vett erdőművelés hajnalát G,H, Hartig, 
majd H, Cotta munkásságának Időszakára vehetjük, ami a XVIII, 
és XIX, század fordulójára esik, /ftartig G, 1791. és Cotta H, 
1817./

A gondolat megszületésétől, annak tudatos és szélesebbkö- 
rü megvalósításáig még hosszú évek teltek el. így a két jeles 
szakember munkásságát követően csak 1827—ben jelent meg Jétger— 
sohmidt erdőmester könyve, melyet az erdészeti építésről és 
szállításról irt, Cime: "Célszerű és állandó utak erdőben való 
épitése",

Az erdőfeltárást - még a szakkörökben is — sokan egyszerű
en az "erdőben való útépítésnek” tartják, /Ez éppen olyan, mint
ha a vadászatot csupán élő célra való lövöldözésnek fognánk fel!/ 
Valójában az is, de csak "is". Ennél sokkal több, illetőleg - 
bár az általános útépítés technikájára alapul — ettől lényege
sen eltér.

Az erdei út ma az erdő legfontosabb infrastrukturális léte
sítménye, mely az összes erdőben folyó tevékenységgel kölcsön
hatásban áll és az ökológia szempontjainak figyelembe vételével 
kell, hogy készüljön.

Az európai erdőgazdálkodás tanulmányozása után Kaán Károly 
1899-bon a következőket irja: "Olyan utakról, melyek egyedül a
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fának szállítására volnának hivatva, erdőközi völgyeket szelné
nek s egyedül e célból építették volna - Közép-Európa bármely 
államát illetőleg a XIX, század negyedik évtizedéig alig, sőt 
mondhatnák, nem is szólhatunk", /Kaán 1899./,

Kaán azt is felismerte, hogy az "éterdőlések" és "felújító 
vágások" végrehajtása akkor válik lehetővé, midőn a belőlük 
származó anyagot legalább a kitermelési és szállítási költségek 
határain belül a fogyasztókhoz lehet juttatni!

B-qnd Károly hasonlóan nyilatkozik: minden erdőgazdaság
fejlődésének és jövedelmezőségének legfontosabb rugója az állandó 
jellegű szállítóeszközök létesítésében rejlik".

Később: "Nagyobbrészt a megfelelő szállító eszközök hiányá
nak tudható be, hogy hazánkban a természetes felújítás oly kevés
sé tud tért hódítani," /Bund, 1899;/

Az bizonyossá vált az erdőt művelni, tehát annak mennyiségi 
és főleg minőségi hozamát fokozni akarók előtt, hogy állomány ne
velő és fokozatos felújító vágásokat megfelelő úthálózat nélkül 
nem lehet kivitelezni. Mivel e tevékenységnek aránylag rövid idő
közökben az erdő egész területére ki kell terjednie, ez az egész 
erdőt több-kevesebb sűrűséggel behálózó utak rendszerét kivánja 
meg. Itt a nagy különbség a csupán esetenként a véghasználat fa- 
hozamát gazdaságosan kihozó erdei szállító pályák és a korszerű 
erdőgazdálkodás alapját képező úthálózat között,

Roth Gyula "Erdőmüveléstan"-ának előszavában a következő 
megállapítást olvashatjuk: "A természetes fejlődésből fakadó ezt 
a tényt fokozza még nálunk az a körülmény, hogy 1870-ig még nem 
is volt igazán magyar erdőművelés és éppen Illés könyvét tekint
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het jük a magyar erdőművelés alapkövénekIw
Ha nem volt erdőművelés, akkor nem la lehetett igény fel

táró hálózat iránt. Az erdőművelés fejlődését követően indult 
el az erdőfeltárás szellemi előkészítése.

Bedő Albert az E.L. 1882. évfolyamában negyven oldalon meg
jelent alapvető közleményében ismerteti elképzeléseit a szerve
zett magyar erdőgazdálkodásról.

A 3^9. oldalon az alábbiakat irja: "Minden üzemtestben, s 
ezzel kapcsolatosan az egymással összefüggő erdőgondnokságokban 
s illetve mindenik hivatalkerületben az üzemtervek megállapítá
sával kapcsolatosan oélszerü úthálózati tervek állapitandók meg, 
hogy az útépítésekre évenlcint kiadott összegek segélyével ne csu
pán az időleges használatra szolgáló utak állíttassanak elő, ha
nem az építés a használatnak megfelelő sorrenddel és legcélsze
rűbb irányzattal olyanképpen történjék, hogy a létesített új u- 
tak az állandó rendelkezéssel bíró utaknak lehetőleg kiegészítő 
részét képezhessék, hogy ekként az útépítésre fordított munkák 
a jövő kornak Is hasznára váljanak* Ahol pedig utak építése egye
lőre nem lenne kivihető, ott lehetőleg lóval is járható jó ösvé
nyek készíttessenek”#

Bedő elképzelésére alapozva Muios István fejleszti tovább 
a feltárás gondolatát /Muics, l882/# Figyelemre méltó dolgozatát, 
mely alapelveit tekintve ma is helytálló, nem felesleges részle
tesebben felidézni0 flAmilyen helytelen, ha pillanatnyi szükség 
szerint utat építünk mielőtt egy átgondolt, összes óéinak megfe
lelő úthálózattal összehasonlítást tettünk volna, ópp oly oksze
rűtlen az erdőt beosztani, mielőtt a meglévő és jövőben építendő



-  25 -

utak erdőbeosztásra való használhatóságát megvizsgáltuk volna." 
Majd: "A feladat tehát az, hogy olyan úthálóvüciict dolgozzunk 
ki, mely amellett, hogy a kiadásokat iwjjebb •^állítja, a bevé
teleket pedig emeli, egyidejűleg az erdőbeosztást is lehetőleg 
közvetítse!"

Későbbi elemzésében figyelembe veszi a közép közelitési tá
volságot, az utak által elfoglalt területet és annak át.

Rámutat arra, hogy a csökkenő közelitési távolsággal emel
kedik az útköltség. E megállapítása ma is egyik alaptétele a 
gazdaságos feltáróút sűrűség meghatározásának.

Nem sokkal később kerül ki a nyomdából — éppen az OEE kez
deményezésére - más egyéb erdészeti tárgyú szaklcönywel együtt 
Sobó Jenő: "Erdészeti épitéstan" cirnü háromkötetes könyve /So- 
bó 1899/. E munka 3. kötetének 225-258. oldalig terjedő fejeze
tében - melynek címe: "Az erdei utak erdészeti szempontjai" ol
vasható az alábbi megállapítás:

"Az erdőbirtokos érdekének azonban a telcnikailag helyesen 
épitett út csak akkor fog megfelelni, ha az az erdőforgalmi te
kintetek számbavételével épült. Erdei utak építésénél tellát az 
általános teknikai szempontokon kivül, melyeket a czél elérése 
érdekében figyelmen kivül hagyni nem szabad, tekintetbe veendők 
azok a speciális követelmények is, melyeket az erdőgazdaság ü— 
zemi és kezelési sajátságai és végre az értékesítési viszonyok, 
szóval tisztán erdészeti szempontok állitanak fel."

Hajd: "Az erdei utak szerves, rendszeres egészét erdei út
hálózatnak nevezzük." és később: "Az úthálózat egyes szélei úgy 
építendők, hogy építési és fenntartási költségük összliangzásban
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legyen az általuk megoldandó feladattal.”
Ugyanezen fejezetben ő is megfogalmazza a legkedvezőbb út- 

sürüség meghatározásának elvét, az erdőrendezési terv és úthá
lózat kapcsolatát és a tervezés módszertanát /Sobó: 1899/.

A belterjes erdőgazdálkodás és az erdőfeltárás összefüggé
seit - mint már említettük - Kaán Károly is idejében felismerte. 
Az E.L.-ban megjelent majdnem mindegyik közleményében rámutat 
az erdőfeltárás fontosságára. Az erdőfeltárás klasszikus megha
tározását az alábbiakban fogalmazza meg: ”A birtokos részéről 
maradandó értékkel végrehajtott, de nálunk még oly gyéren alkal
mazott erdőgazdasági beruházások köz- és magán gazdasági előnye
it bizonyítva, több értekezésemben és szivesen használtam az"er- 
d őf e 11 ár á s11 kif e .1 e z é s t,

A szóképzés nyelvtani helyességén, a kifejezés magyarossá
gán - úgy hiszem - nem lehet ok fennakadnunk. Értelmét egy bel
terjesség felé törő erdőgazdaság nézőpontjából a következőkben 
körvonalaznám:

- Az erdők okszerű feltárása alatt az állandó jellc-ü fa
kihozó és szállító eszközök azon rendszerét értem, mely lehető
vé teszi, hogy az erdő bármely tájában termelt, akármilyen fa
anyagot egészséges állapotban, számottevő veszteség nélkül, le
hetőleg olcson, tetszes szerinti mennyiségben és bármikor juttas— 
sunlc a közforgalom eszközeihez, vagy arra a helyre, ahol fater
mékünket értékesíteni kivánjulc. Értem egyben az anyagkihoz ás és 
szállítás olyan eszközeit, melyek a belterjesség felé törő er- 
dogazdállcodás modern elveinek alkalmazását, az erdőfelújítás, 
ápolás, használat, valamint az erdőtermék értékesítés szempont-
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jából, tehát jövedelem emelése tekintetében is sikerre vezetni 
képesek."

"A hegyvidék feltárt erdőiben tehát nemcsak a völgyekben 
kell szállitó eszközöknek haladniok, de kivánatos, hogy a körül
ményekhez képest a hegyoldalakon mért viszonylagos magasságban 
egymás fölött, megfelelő lejtésű olyan szállitó eszközök léte- 
sittessenek, melyek az erdőgazdaság érdekeit minden tekintetben 
kielégíteni képesek" /Kaán K, 1902/. Később: "Az erdei utak el
sősorban, s ha a helyi viszonyok úgy kivánnák, az erdei vasutak 
képezik a belterjes erdőgazdaságnak legfontosabb szállitó esz
közeit! "

Kaán e dolgozatának további részében az erdőfeltárástól 
várja a "haszonfa gazdaságot" moly "nem az erdők mérhetetlen vá
gásokban történő kihasználásában, kétes sikerű és többnyire sab
lonos felújításában, hanem azok hagz n ál á s.Iban és az emberi kéz
zel istápolt természetes felújításában látja" /Kaán 1902/X./.

Kaán sokoldalúan megvilágítja az erdőfeltárás előnyeit és 
szükségességét. Alábbiakban néhány megállapítását idézem: "Ahol 
az erdős hegyvidékek műszaki értelemben állandó szárazföldi u— 
takkal nincsenek feltárva, s a fatermékek forgalma a vízi utak
ra, az annyira kétes hóra, a szánutakra, vagy az időjárás sze
szélyétől befolyásolt, egyéb szállitó eszközökre szorul, ott az 
erdőgazdaság az évszázados eljárások és jórészt a kiterjedt tar
vágások olyan nyűge alatt szenved, melynek hátrányos következmé
nyei minden ágában elég károsan nyilatkoznak meg!" /Kaán K. 
1902/11./. Majd ugyanitt: "a fával való helyes elbánás a fakiho- 
zó és szállító berendezések belterjességével áll egyenes arány—
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A faértékesítéssel kapcsolatban Kaán a következőket mondja: 
"Hazánk erdőgazdaságát a tövön való értékesítés jellemzi.

A fakihozás a vállalkozóra nehezedett, aki ezt nagy kon
centrált tarvágásokkal tudta biztosítani.

Ezt az erdők feltáratlansága, közúti hálózatunk kiépítetlen 
volta segítette elő! "

"A természetes felújítás több évre kitolódik, a tövön való 
eladásnál a vevő tarvágást köt ki!" /Kaán 1903/•

"Az erdőt szelő állandó szállitó eszközök módot nyújtanak 
alúios, liogy az erdő faállományából minden törzset akkor értéke
sítsünk amikor az hivatását betöltötte, amikor az erdőgazdaság 
legjobb érdeke szerint megérett a fejszére" /Kaán K, 1905/.

Az alapos szellemű előkészítés után mégis mi lehetett az 
akadálya a rendszeres erdőfeltárás kibontakozásának?

Ha erre felelni akarunk, rövid áttekintést kell adnunk az 
erdő- és fagazdaság akkori helyzetéről.

A gazdasági liberalizmus korát éljük és hazánkban az erdő- 
tulajdonosok az erdőtől főleg mielőbbi jövedelmet vártak és szó 
sem lehetett olyan beruházásokról, melyek csupán távlatban haj
tanait hasznot,

A különböző időben megjelent törvények, igy az 1879.XXXI, 
te, is csupán az erdőirtások megakadályozását és a kitermelt er
dők felújítását tartotta szem előtt, a megmaradt erdők művelé
séről kevés szó esik.

Az erdőhatárok az ország közlekedési vonalaitól távol es
nek, kevés értékes gyéritési faanyag kiszállítása fogatos jár—
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müvekkel nem kerülhet szóba, a tehergépkocsival való szállítás 
csupán a próbálkozás korát éli* /Pankotai 19®5»/

A magyar erdőgazdálkodást a kíméletlen fakitermelés jellem
zi ezidőtájt.

Vadas szerint a kiegyezés idején /l867/, még egy millió 
hold őserdő létezett. A kiegyezés után a megindult építkezések, 
vasútépítés, fűrésztelepek, mészégetés, üveggyártás, tűzifa és 
tannin—nyerés az erdők kíméletlen használatát eredményezte,

A 70—80-as évek úrbéri elkülönülése fokozta ugyan a földes
urak kezén maradt erdő értékét, az úrbéri erdőkre azonban a szer
telen legeltetés nyomta rá a bélyegét /Vadas 1911/.

Első volt tehát a faigény minden áron való kielégítése. A 
gyér közút és vasúthálózat kiegészítésére a technika az erdei 
vasutat, a tőkés fakitermelő vállalkozók pedig az építési költ
ségeket kínálták a sokszor évtizedekre lekötött "vágássorok" 
kitermelési jogának ellenében.

Egyedül az erdőkincstár volt az, aki a vállalkozói kiterme
lés korlátozására - Kaán javaslatára — kezdetben szerény, később 
növekvő beruházási ráfordítással és a házilagos kitermeléssel 
igyekezett az erdőpusztitásoknak véget vetni /Kaán 1907, 1911/,

Az állami költségvetésben előirányzott összegek csupán a 
vizi utak fokozatos kiváltására, az erdőknek a közforgalomba 
való bekapcsolására voltak elégségesek, A magyar erdők több mint 
l/3-át 100 évesnél idősebb állományok tették ki, melyek kiterme
lése elsőbbséget élvezett.

A feltételek egy belterjesebb erdőgazdálkodás bevezetésé
re tehát még nem értek meg, így a korszerű erdőfeltárás gondo—
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lata - legalábbis egyelőre - befagyott,
A háborús előkészületek, majd az I, világháború és az azt 

követő idők faigénye, a birtokosok és az erdőkincstár tőlce-hiá- 
nya a koncentrált tarvágásoknak kedvezett, melyeket kevés kivé
tellel tőkés vállalatok pénzeltek. Ez és a technikai színvonal 
is az egyedüli korszerűnek mondható szállitó eszköznek, az er
dei vasútnak kedvezett, így azután az ország mai területére is 
vonatkoztatva az erdei vasutak több mint fele 1915 és 1925 kö
zött létesült. Az ebben az időben épült több száz lan, erdői va
sút jelentős része azután lebontásra került és eltűnik a fele
dés homályába.

Érdekes epizódként kell megemlékeznünk Roth Gyula profesz— 
szórnak 1916-ban az OEE-ben tartott előadására, melyet ő a ter
mészetes felújítás ügyének szentelt. Az előadáshoz többon hoz
zászóltak, így Vadas Jenő és Kaán Károly is. Mindketten kiemel
ten megjegyzik, hogy a természetes felújítás első feltétele a 
megfelelő feltárás! /Kaán—Vadas 1916/,

A két világháború között már sok szakembert foglalkoztatott 
az erdei utak kérdése. Ez időben az állami erdőgazdaságokban né
hány út is épült /Miskolc, Gödöllő/, természetesen a 100 év a— 
latt kialakult módszerekkel, kézi munkával, rakott alappal, kéz
zel tört zúzott kővel. Egyetlen gép a gőzhenger volt. Ez idők 
legismertebb úttervező és. épitő erdőmérnöko Mackó István volt,

A teljesség érdekében meg kell emlékezni azokról a törek
véseidről, melyek ezidőtájt az erdei utak pályaszerkezeteinek tö
kéletesítésére irányultak. Európaszerte a vasúti alapépítmény
ben keletkezett károk terelték a figyelmet a talaj műszaki tu—
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lajdónságainak vizsgálatára. Az igy keletkezett új tudományágat, 
a talajmechanikát a huszas évek elején Terzaghi professzor és

♦munkatársa Cesagrande alapozták meg. Hazánkban Jáki professzor 
alapította az első talajmechanikai laboratóriumot és 1933—ba-n 
a tárgyban megjelent könyve a tudományág alapvető ismeretének 
forrása.

A talajmechanika útépítési célokra való alkalmazásáról út
törő irodalmat találunk még az USA, Lengyelország és a Szovjet
unió műszaki közleményei között. Ez magától érthetődő, hiszen 
ezeknek az államoknak területein sokszáz kilométer távolságra 
sem lelhető lcőnemü anyag, igy az útépítés elsősorban a talajra 
van ráutalva. A motorizáció útigénye azután rákényszeritette az 
útépítést, liogy a helyszíni talajok javításában keressen megol
dást .

A magyar erdőgazdaságban elsőnek dr.Król—Királyi Oswald 
hivta fel a figyelmet az útépítés ilyen 'irányú lehetocégeire 
/Dr.Iíról—Királyi: 193Ó, 19^3/.

Az erdészet felsőoktatási intézményének megfelelő tanszéke 
a negyvenes évek elején kezdett behatóan a talajmechanika erdei 
alkalmazásával foglalkozni. Modrovich professzor megvetette a— 
lapját egy talajmechanikai laboratóriumnak, valamint 1942-ben 
megjelent egyetemi jegyzetében 11 oldalnyi terjedelemben fog
lalkozik a talajmechanika alapjaival és néhány oldalon a talaj- 
utak pályaszerkezeteivel.

A háborús eseményeit következtében talajútépitési próbálko
zás o.*.. nem történték, úgy tudom nemcsak az erdészetben, de az 
e g y é b  gazdasági területeken som.
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A talajútjavítás problémáját a felszabadulás után Herpay 
Xpire karolta fel az ötvenes évek elején. Lelkes kollégák segít
ségével sok kísérleti szakasz épült, nem csupán az erdőgazdasá
gok, hanem az egyes mezőgazdasági üzemek kezelésében lévő terü
leteken is. Az "Erdészeti Szállítóberendezések" tananyagának 
átdolgozásával méltó terjedelmet biztosított a talajmechanika 
kiterjedt művelésére. Manapság az erdészeti építményeknél a ta
lajmechanika alkalmazása magától érthetődő dolog, amely végső 
fokon nagyban hozzájárul a beruházási kiadások mérsékléséhez, 
de más oldalról a fenntartási költségek csökkentéséhez is.

Az erdőfeltárás a felszabadulás után

Az 19^5-46-os évek fordulatot jelentettek az erdőfeltárás 
ügyében. Az erdei vasút többé nem volt versenytársa a tehergép
kocsi szállításnak. E korszak kezdeti erőfeszítéseinek leírását 
az "Az Erdő" megfelelő számaiban megtalálhatjuk. /Panlcotai,
1983, 1985/

A feltáró utak építésénél nagy segítséget jelentettek az 
útépítő gépek és ezek között elsősorban a tolólemezzel ellátott 
SZ-80-as illetve SZ-100—as. Ezeknek alkalmazására a szakemberek 
már 19^9—ben az "Erdészeti Lapok" 3» számában tettek javaslatot.

Az első munkák eredményeiről Zakariás András erdőmérnölc 
számol be /Zakariás, 1950/,

Az 1952. évben a kormány akkori politikájának megfelelően 
"Erdészeti Epitő Vállalat" alakult, budapesti székhellyel és 
kihelyezett építésvezetőségekkel. A vállalat műszaki vezetője
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Zdffoni István erdőmérnök volt, aki a lehetőségekhez képest ki
válóan szervezte meg a munkát. Kitűnő szakgárdát gyűjtött össze, 
akiknek nagyrésze később törzsét képezte az erdőfeltárási mun
ka vezetőinek, A Vállalatot 1957-ben át kellett adni az Állami 
Építőiparnak azzal, hogy az erdészeti építéseket ezúttal majd 
az végzi. Az átadást követően az épitési költségek megnöveked
tek, az épités vagy sehogy, vagy vontatottan folyt. Az állami 
építőipar egyéb feladata mellett ezen, a számára alárendeltnek 
tűnő munkával nem^igen foglalkozott.

Az Erdészeti Épitő Vállalat a mindenáron való Icözpontosi- 
tás és túlzott szakosítás korszakában keletkezett. Létesítése 
szükségszerűen ennek szelleméből fakadt.

Fő hibája, hogy az építésvezetőségek az erdőgazdaságokban 
több helyen idegen testként működtek és a helyi kezdeményez6s, 
lehetőségek, gépek, emberek felhasználása elmaradt. Működését 
az építőipar akkori bürokratizmusa jellemezte.

Mindezek ellenére a Vállalat működése az akkori viszonyo
kat tekintve pozitívnak értékelendő!

Ebben az időben vettem át az Erdészeti Főigazgatóságon az
ir

építési csoport vezetését * Munkatársaimmal /Ha.1 ák Gyula y Lón— 
lcey László» Balog Ferenc/ nekiláttunk az erdogazdaságolcnál a 
házilagos feltáróút épités megszervezéséhez, az építőipar által 
elvitt épitogéppark kiépítéséhez* Radó Gábor által korábban be
szerzett és az erdőgazdaságok géptelepein kihasználatlanul he
verő tolólemezeket felkerestük, az SZ—100—o>cra felszerelve, né
hány gréderrel kiegészítve ütőképes útépítő gépparkot hoztunk 
létre. A leegyszerűsített tervezés segítségével megindult a
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Hafnor pr-xf. által kidolgozott módszer szerint a korszerű erdei 
útépítés. Ebben a munkában elsősorban Végvári Jenő pilisi erdő- 
igazgató és munkatársai Horváth Sándor, Perédy István, Madas 
László, Csesználc Elemér nyújtották az első segítséget.

Megrendeztűk az első gépbemutatót, melynek magva az első 
teljesen gépesített feltáróút épités volt a pilismaróti erdészet 
területén /Átemelőházi út/.

A sikertől felbuzdulva a kollégák rövidesen kialakították 
több helyen a házilagos épitő egységeket. A munkában elől jár
tak: Ecsedy Sándor, Jáhn Ferenc, Szilágyi József erdőmérnökök 
és jelentős szellemi támogatást kaptunk az OEE Feltárási Szak
osztályától.

A munka gyümölcseként 1982. októberében a Magasbakonyi 
EFAG területén Királyi Ernő, a MÉM Erdészeti Hivatalának veze
tője ünnepélyesen felavatta a 2000-ik lem, szilárd burkolattal 
ellátott feltáró utat /Bogár István, 19&3/#

Időközben Bedő Albert elképzelése is megvalósításra érett. 
Az útépítések rendszerbe lettek foglalva és a tájegységekre 
bontva egymásután készültek el az ú.n. "Feltárási alaptervek. 11

E munka alapelveit Cornides György erdőmérnök és munkatár
sai, köztük Bogár István dolgozták ki és valósították megl

1958. szeptember 15-én más beosztásba kerültem és helyemet 
Bogár István foglalta el, aki hasonló lelkesedéssel vitte to
vább főhatósági szinten a feltárás ügyét.
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Néhány gondolat a jövőhöz.

Az erdőfeltárásunk ügy© korántsem befejezett. Alig értük 
el az előttünk álló feladat egyharmadát! A hátra levő munkában 
az alábbiakra kellene figyelnünk:

a/ Pályaszerkezet kialakításának folytonos tökéletesítése, 
technikai színvonal emelése, az építési költségek csökkentése, 

b/ Tervezést az ökológia és erdőművelési szempontok figye
lembe vételével tökéletesíteni kell, A pályatest jelentős be
avatkozás a termő területbe. Befolyásolhatja a környezet víz
gazdálkodását, és az egész biotopot. Az erdőművelési és fakiter
melési munkák kiszolgálásán túl ezt a követelményt kell előtér
be helyenni! Ehhez elmélyült erdészeti ismeretek és erdész szív 
kell!

c/ Az úthálózat m/ha mutatószáma nem elégséges, sőt néliol 
megtévesztő a feltártság mértékűnek megítéléséhez. Szükséges, 
hogy a tervezett hálósat értékelését a feltártsági százalék a— 
lapján végezzük el! /Pankotai 197’.'/ A meglévő tervek revíziójá
nál is ajánlatos ehhez az eljáráshoz fordulni.

Az erdő feltárásának igénye, mint látjuk — nem új. Előde— 
ink ennek szükségességét felismerték és bebizonyították, vala
mint módszereit már 100 évvel ezelőtt felvázolták. A jövő fél 
évszázad erdészgenerációjának feladata, hogy a müvet becsület
tel befejezze, ezáltal megteremtve egy korszerű, belterjes er
dőgazdaság és az élőfakészlet gazdálkodás egyik lényeges alap— 
föltételét.
1980. október 6.
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