
1. AZ ERDŐRENDEZÉS FEJLESZTÉSÉNEK 
FŐ IRÁNYAI

Az erdőrendezés korszerűsítése iránti igény már nem sokkal a 
100/1955. sz. Erdőrendezési utasítás megjelenése után jelentkezett. 
Ennek hatására az Országos Erdészeti Egyesület keretében megala
kult az Erdőrendezési Szakosztály, amelynek a fő célja a fejlesztési 
lehetőségek vizsgálata volt.

Javaslatok készültek:
-  a természetes erdőtípusok, illetve az erdészeti termőhelytípusok 

rendszerére és azok erdőrendezési bevezetésére, a típusok erdő- 
részletenkénti meghatározására, illetve térképezésére (kísérleti 
üzemtervezéssel is alátámasztották a javaslatokat),

-  fotogrammetriai műszerek beszerzésére és a légifényképek hasz
nálatának bevezetésére,

-  grafikus fatermési táblák, illetve új típusú fatermési nomogramok 
bevezetésére,

-  az erdőrészletre vonatkozó összes (állapot-, terv- és tény-)adat 
egy üzemtervi lapon történő megjelenítésére,

-  az üzemtervi adatok gépi feldolgozására, az üzemtervi táblázatok 
gépi előállítására,

-  a gazdálkodás bírálatának üzemtervezéshez kapcsolására.
A fejlesztési javaslatok közül az erdészeti főhatóság elsőként a 

gépi adatfeldolgozás lehetőségeinek a megvizsgálására hozott hatá
rozatot. A vizsgálat célja annak kiderítése, hogy hogyan lehet gépi 
úton „elcsúszásmentes” korosztály-táblázatokat előállítani. A külön
böző évjáratú üzemtervek táblázatainak -  az akkori gyakorlat sze
rinti -  egyszerű összegezése ugyanis nem adott reális képet sem az 
országos, sem a megyei, sem az erdőgazdasági szintű fafaj-korosz- 
tály összetételről. A probléma elsősorban az országos összesítések
kel kapcsolatban vetődött fel.

A feladat szükségessé tette, hogy egy megfelelő embert állítsanak 
rá, egyhónapos határidővel. A vizsgálatról készült jelentés (1961-
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ben) megállapította, hogy Hollerith-rendszerű lyukkártyás gépi fel
dolgozással a feladat megoldható. Külön kitért azonban a jelentés ar
ra is, hogy a jövőben erre az elektronikus adatfeldolgozás lesz a 
megfelelő eszköz.

Bár a jelentést nem követte gyors megvalósítás, de azt elérte, 
hogy a kérdés attól kezdve folyamatosan napirenden maradt. Másik 
eredménye, hogy a jelentés összeállítója munkaköri feladatul kapta -  
a kész üzemtervek ellenőrzése és egyéb feladatok mellett -  az erdő
rendezés fejlesztését, illetve annak koordinálását. Nagy segítséget 
jelentett ebben a munkában, hogy az erdészeti főhatóság nagyvona
lúan támogatta a fejlesztéshez elengedhetetlen külföldi tanulmányu- 
takat, 1965-ben pedig életre hívott egy erdőrendezés-fejlesztési cso
portot és biztosította a különböző kísérleti munkák pénzügyi fedeze
tét, illetve -  később -  a megnövekedett feladatokhoz szükséges lét
számnövekedést. (7 év alatt hatszorosára nőtt a létszám, és a csopor
tot osztállyá szervezték.)

A vidéki erdőrendezők és erdőfelügyelők közül is egyre többen 
kapcsolódtak be a kísérleti munkákba -  illetve később az új módsze
rek úttörő jellegű bevezetésébe - , vállalva az ezzel járó többletmun
kát és kockázatot is.

Az 1961-ben megindított erdőrendezés-fejlesztési munka, vala
mint a külföldi eljárások szakirodalmi és helyszíni tanulmányozása 
további javaslatok megtételére vezetett. A szakirodalmi tanulmányo
zás eredményei „Az erdőrendezési munkák műszaki fejlesztésének 
lehetőségei” címen Témadokumentációban láttak napvilágot (1965). 

Javaslatok készültek:
-  a körzeti üzemtervezés bevezetésére, illetve kísérleti jellegű, er

dészet szintű üzemtervezésekre,
-  az erdőállapotfelvétel korszerűsítésére,
-  az erdőfelmérés és terület-meghatározás pontossági követelmé

nyeire,
-  új erdőbecslési eljárások alkalmazására,
-  a valódi növedék kimutatására és korszerű hazai fatermési táblák 

bevezetésére,
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-  az erdőfeltárás üzemtervi tervezésére,
-  a tervezés időhorizontjának differenciált növelésére,
-  a tervelőírás jellegének (sürgős, kötelező, ajánlott, lehetséges) 

rögzítésére,
-  alternatív tervezés bevezetésére,
-  az átfogó tervezés korszerűsítésére,
-  az üzemtervi adatok országos adatbázisának kialakítására,
-  az erdősítések és fahasználatok műszaki átvételi adatainak és az 

erre épülő üzemtervi nyilvántartás adatainak számítógépes fel
dolgozására,

-  az üzemtervi adatok aktualizálására,
-  a reprezentatív nagyterületi erdőleltározás hazai módszerének 

kialakítására és annak bevezetésére,
-  az országos erdőleltárak számítógépes elkészítésére,
-  az erdőállomány-jellemzők statisztikai elemzésének számítógé

pesítésére,
-  a nagyterületi tervezésre és prognózisokra, hozamszabályozásra,
-  az erdőrendezési szervezet fejlesztésére,
-  az erdőrendezési kutatásra és oktatásra.

A felsorolt javaslatokat sikerült kb. egy évtized alatt megvalósí
tani. Legalább egy-két kísérleti munka erejéig szinte mindet, de a 
nagyrészük Üzemtervezési útmutatóban és Erdőfelügyeleti útmuta
tóban is érvényesült. A következőkben ezekről szeretnénk -  témák 
szerinti bontásban -  beszámolni, utalva az esetleges továbbfejlesz
tési lehetőségekre.

125


