
4. ÖSSZEFOGLALÁS

Az erdőrendezés az erdőgazdasági tudomány és gyakorlat nagy 
szintézise. Az egyes korok erdőrendezése tükrözi az akkori ismeret- 
anyagot, technikát és a gyakorlati gazdálkodás követelményeit. Erdő
rendezésünk fejlődésének vizsgálatakor feleletet kell adnunk arra, 
hogy e feltételeknek milyen mértékben és módon felelt meg az illető kor 
erdőrendezése. Vizsgálni kell azt is, hogy erdeinkben, gazdálkodásunk
ban milyen mértékben érvényesült az üzemterv szerinti gazdálkodás.

Az erdészeti tudományok művelői a XVIII. század utolsó évtize
deiben jutottak el ahhoz a felismeréshez, hogy megfelelően doku
mentált, hosszúlejáratú tervek szükségesek az erdőgazdálkodásban. 
E felismerés szülte az erdők térképezését és a hozamszabályozás 
egyszerű módszereit. Jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy már 
ebben a korai időszakban is olyan hazai munkákat tudunk felsorolni, 
amelyek a feltételeknek megfeleltek. A korabeli erdőtérképek tarta
lom és kivitel tekintetében a kor színvonalán állottak. Jó részük 
olyan minőségű, hogy közel két évszázad után, ma is hasznosíthatók. 
A térképhez csatlakozó tulajdonképpeni üzemtervek tartalmazták a 
termőhelyre, az állományra és a hozamszabályozásra vonatkozó, a 
kor színvonalán álló információkat. Láttuk, hogy a XIX. század első 
évtizedében készült üzemtervek már nemcsak bizonytalan kísérlete
zések, hanem a kritikai méltatást is kiálló, rendszeres gazdasági ter
vek voltak. Enyedi szerint a diósgyőri uradalom már akkor olyan 
térképeket használt, hogy azoknál a közel száz évvel később készül
tek sem voltak jobbak. Az igazsághoz hozzá tartozik az is, hogy 
ilyen színvonalú gazdálkodás és üzemtervezés csak az állami erdő- 
gazdaságokban volt. A korai időkben egységes tartalmú és formájú 
üzemtervezésről még nem beszélhetünk. Úgy tűnik, hogy az erdő
rendezés, üzemtervezés ebben az időben megelőzte a gyakorlatot. A 
terveket a fa értékesíthetetlensége miatt nem mindig sikerült teljesí
teni. Valószínű ez volt az egyik oka annak, hogy az üzemnyilvántar- 
tásokat elhanyagolták. A magánuradalom jó része ebben az időben 
még igen messze volt az állami erdőgazdaságban folyó gazdálkodás 
színvonalától; üzemterv is csak igen kevés helyen volt.
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A fejlődés újabb állomása és szakasza volt a 23.374/1880. számú 
„Utasítás az erdőgazdasági üzemtervek készítése iránt” című rende
let. Ekkor teremtődtek meg az egységes tartalmú és formájú üzem
tervek alapjai. A rendelet alapját képező törvény pedig meghatároz
ta, hogy mely erdőkben kell üzemterv szerint gazdálkodni. Erdőren
dezésünk általában a kor színvonalán állt, de az üzemtervezés túl
komplikált volt, ezért vált 1906-ban szükségessé az egyszerűsítése. 
Túlzott mértékben megkövetelte a túl merev, ún. „klasszikus” szabá
lyos állapot felé való törekvést. Sokszor hangoztatott észrevétel volt 
az is, hogy a tervelőírás túl merev, és a gazdálkodó kezét megköti, 
ami egyes esetekben valóban fennállt.

Új korszakot nyitott a 14.500/1920. FM. sz. rendelet, amely 
ugyan számos előremutató újítást is hozott, de nagy visszalépés volt, 
hogy az élőfakészlet legidősebb részének adta csak meg a fatömegét; 
hasonló volt a helyzet a növedékkel is.

Figyelmet érdemel a második világháborút megelőző évtizedek
ben az erdőrendezési kérdések élénk szakirodalmi vitája, ami annak 
tulajdonítható, hogy a szakma új erdőrendezési utasításra készült.

A szovjet megszállás alapvetően új helyzetet teremtett. Bár az er
dők államosításával létrejött a lehetősége annak, hogy erdeink zö
mében szakszerű gazdálkodás folyhasson, ugyanakkor azonban a 
szakemberek fokozatosan -  viszonylag gyorsan -  visszaszorultak, s 
a vezető helyeket alacsonyabb képzettségű, pártemberek foglalták el. 
Az első perctől jelentkezett az információk hiánya, amelyen a sebté
ben készült erdőleltár nem sokat segített. A sorozatos átszervezések 
következtében az erdőrendezés viszonylag későn foglalta el azt a 
helyet, ami megillette. Az államvezetés részéről történt elismerés 
után gyors fejlődés indult meg. Magyarország 1961-ben iktatta tör
vénybe a valamennyi erdőre kötelező üzemtervi gazdálkodást.

Megváltozott az erdőgazdálkodás célkitűzése is. Az üzemtervek 
tartalmában - az új tudományos eredmények realizálásával - gyöke
res minőségi változások történtek.

A fejlődés nagyvonalú áttekintése után valamennyi részterület 
fejlődése lemérhető, elemezhető. Ennek elvégzése már meghaladja e 
munka keretét; ez a jövő feladata. Csupán néhány momentumra kí
vánunk rámutatni.
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Az elavult köblábról a köbméterre tértünk át. A kataszteri holdról 
a méter-rendszerre az erdészet a mezőgazdaságot jóval megelőzve 
átváltott. Fejlődés eredménye volt a területkimutatás művelési ág 
szemléletétől eljutni az elsődleges rendeltetésig.

Modem fatermési- és fatömegtábláink másfél évszázados szaka
datlan munka árán készültek el. A részletes erdőleírás egyes részei
ben is alapvető változások következtek be: a termőhely leírásában a 
minőségi változás óriási, az erdőtipológia alkalmazása új távlatokat 
nyitott. Meg kell emlékezni arról a fejlődésről is, amely a hozamsza
bályozásban következett be a vágásosztásos eljárástól a jelenleg al
kalmazottig.

Befejezésül érdemes röviden áttekintenünk azokat a tendenciá
kat, amelyek erdőrendezésünk fejlődését jellemzik:

Mint minden más tudományterületen, az erdészettudomány terü
letén is megfigyelhető a differenciálódás, az erdészeti szaktudomá
nyok önállósulása, az erdőrendezéstől való elhatárolódása és az eh
hez kapcsolódó konfliktusok, amelyek időről időre háttérbe szorítják 
az erdőgazdálkodás hosszú távú szabályozási koncepcióját, lecsök- 
kentik időtávlatát, valamint vonatkozási területét. Ez megfigyelhető 
volt pl. az erdőműveléstan, vagy az erdészeti ökonómia önállósulása 
során is. Ehhez persze hozzájárult a korai erdőrendezés modelljeinek 
merevsége, prognózisainak, terveinek tarthatatlansága, illetve a való
ságos folyamatokkal való ütközése is.

A szabályozás időhorizontja kezdetben növekedett -  az egy vá
gásfordulóra kiterjedő vágásokra osztástól a célállapotot csak las
sabban közelítő egyesített szakozásig, valamint a képletes hozadék- 
szabályozási eljárásokig később 30 évre (három vágásérettségi 
csoportra), majd gyakorlatilag 10 évre csökkent (a hozamszabályo
zás gyakran csak az erdőrészletenkénti tervezés összesített eredmé
nyeinek indoklására szorítkozott). Újabban -  a korszerű szabályo
zási eljárások terjedésével, valamint a környezet- és természetvéde
lem szempontjainak figyelembe vételével -  az időhorizont megint 
növekszik. Az időhorizont változásával változik a távlati erdőkép 
(jövőkép, célállapot) kidolgozása iránti igény, illetve a jövőképnek a 
szabályozásban betöltött szerepe, súlya.
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A szabályozás jellege a nagyvonalú hatósági szabályozástól 
(erdőrendtartások) a hatóságilag előírt és jóváhagyott üzemterveken 
át egészen a részletekbe menő tervutasításig változott, részben a 
politika által meghatározottan. A szabályozás kezdetben elsősorban 
az állami erdőkre terjedt ki, később a köztulajdonú erdőkre és a 
nagybirtokokra, majd végül a kis erdőbirtokokra is. Ez szükségessé 
tette a tartamosság fogalmának a fokozatos átértelmezését, bővítését 
és differenciálását.

A szabályozó ismérvek száma általában gyarapodott. Az erdőte
rületen kívül egyre inkább figyelembe vették az élőfakészlet meny- 
nyiségi, majd minőségi jellemzőit, fafaj összetételét és korszerkezetét 
is. A növedék szerepe is megnőtt, olykor már túlzott mértékben is.

Az erdő állapotfelvételi jellem zőm é  és tervadatainak száma is 
nőtt. Megfigyelhető az adatok vonatkozási területének differenciáló
dása: egyrészt egyre szaporodik a mintavételi területekre és a szúró
próbával kiválasztott mintafákra meghatározott állapotjellemző, 
másrészt megnőtt az igény a nagyobb területi egységek, illetve az 
egész ország erdőállományára vonatkozó statisztikák, a nagyterületi 
erdőleltárak iránt. A merev tervelőírásokat egyre inkább felváltják a 
rugalmas tervadatok, tervaltematívák.

Erdőrendezésünk az egyre növekvő adatmennyiséggel megfelelő 
adatfeldolgozó eszközök híján egyre nehezebben tudott megbirkóz
ni, majd amikor a számítógépben megtalálta a megfelelő eszközt, át
esett a ló túlsó oldalára, annyi statisztikát gyártott, hogy már képte
len volt áttekinteni, megfelelően elemezni és értékelni. Az erdőren- 
dezéstani kutatási eredmények -  a számítógépek magasabb szintű 
felhasználásával -  a probléma megnyugtató megoldását ígérik.

Áttekintve erdőrendezésünk, üzemtervezésünk történetét, fejlődé
sét, az elmondottak alapján jogos a megállapítás, hogy az mindig 
korszerű volt. Szakembereink legjobb tudásukkal és lelkes ügybuz
galommal szolgálták az egyetemes magyar erdészet ügyét még azok
ban az időkben is, amikor az egyéni érdek ezt sokszor akadályozni 
igyekezett.
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