
4. AZ ERDŐRENDEZÉS NAGYTERÜLETI 
FELADATAI

A rendszeres nagyterületi erdőrendezés iránti igény Európában 
csak századunkban kezdett jelentkezni. Hazánkban 1961 előtt csak 
alkalmanként került sor egy-egy országos erdőleltározásra (pl. 1896, 
1946), de rendszeresen ismétlődő nagyterületi erdőrendezésről nem 
volt szó.

A nagyterületi erdőrendezés hazai kifejlődését a következő tago
lásban tárgyaljuk:

-  országos erdőállomány-adattár,
-  erdőleltár, statisztikai elemzés,
-  nagyterületi erdőleltározás,
-  nagyterületi tervezés és prognózis.

4.1. Országos erdőállomány-adattár létrehozása

Mint már említettük, az elektronikus adatfeldolgozásra vonatkozó 
első javaslatok már az üzemtervek erdőrészletenkénti adatainak or
szágos tárolását tűzték ki célul. Ezt megerősítette az 1961. évi VII. 
törvény, amely előírta egy országos erdészeti szaknyilvántartás lét
rehozását.

Az előkészítéssel megbízott köztisztviselő már azt tervezte, hogy 
milyen óriási könyvek szükségesek ehhez, és milyen kezelő aszta
lok. Nyilvánvaló volt azonban, hogy ez már az akkori technikai lehe
tőségek mellett is teljesen anakronisztikus lett volna.

Mégis évek teltek el, mire -  1968-ban -  hozzákezdhettünk a kész 
üzemtervek adatainak rögzítéséhez. Ennek a közvetlen célja az volt, 
hogy egy évjárat -  az 1967-ben felvett üzemtervek -  adataiból or
szágos összesítés készüljön.
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Akkoriban már túl voltunk két kísérleti munkán -  az A-lapok és a 
B-lapok felhasználásával (tárgyalása később) s mivel a C-lap egy 
általánosan használt nyomtatvány volt, D-lapnak neveztük azt a -  
lyukkártyás adatrögzítés célját szolgáló -  gyűjtőívet, amelyre a főbb 
üzemtervi adatokat átmásoltattuk. A másolásban elsősorban üzem
tervezők és erdőfelügyelők vettek részt. A kigyűjtésnél először betű
ket is akartunk alkalmazni (pl. a részletjelre és a fafajok rövidítésé
re), de kiderült, hogy olyan kevés ún. alfabetikus lyukasztó volt ak
koriban, hogy ilyen nagy munkához nem lett volna elég. Ezért kellett 
ezekre is kódszámot használni. A nyomtatásnál már vissza lehetett 
állítani a rövidítést, de csak nagy betűkkel, ezért lettek a rövidítések 
nagybetűsek. A lyukkártyára rögzített adatokból ugyanolyan statisz
tikákat kellett készítenünk, mint korábban kézi adatfeldolgozással. 
Az 1967-est követte az 1966. évi, majd az 1968., 1969. és 1970. évi 
üzemtervek feldolgozása, s végül az 1966 és 1970 között felvett 
üzemtervi adatok aktualizálás nélküli összesítése. Összesen tehát hat 
kötet készült el. Az 1971 és 1975 között felvett üzemtervekről a 
mágnesszalagok már az L-lapok adatainak rögzítésével álltak elő.

Az első országos aktualizált adattár kiinduló adatállományát erre 
a tíz felvételi évre (1966-1975) vonatkozó -  eredeti üzemtervi ada
tokat tartalmazó -  mágnesszalagok adták.

Az „aktualizálás99 -  a főhatóság hibás döntése folytán -  úgy tör
tént, hogy az „aktualizáló” program 1976. január 1-jére koros- 
bította, növedékesítette az adatokat, de az üzemtervi nyilvántartás 
adatainak figyelmen kívül hagyásával, csupán fatermési táblán ala
puló növedékesítő táblázatok felhasználásával. Ezeket korábban dol
goztuk ki, még a legelső aktualizálási munkánkhoz, amikor azonban 
a terepen helyesbítettük a kapott eredményeket.

További hibaforrást jelentett, hogy az eredmények üzemtervi 
nyilvántartás alapján történő korrekcióját az amúgy is túlterhelt er
dőfelügyelőkre bízták.

1976-tól kezdve az adatállományt az az évi L-lapok és F-lapok 
adatainak felhasználásával minden évben tovább aktualizálták. Mi
vel a befejezett erdősítésekről is kellett L-lapot felvenni, ezek is be
kerültek az adatkarbantartásba, de a folyamatban maradó többi er
dősítés adatai nem. Ez főleg az első korosztály képét torzította.
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1984-ig az adatállomány sokat javult, de még akkor is akadt ben
ne sok hibás adat. Súlyos hibát jelentett az is, hogy az 1966-1975. 
évi eredeti üzemtervi adatokat nem őrizték meg.

Remélhetőleg idővel kialakul az adatkarbantartás és archiválás 
megnyugtató módszere.

4.2. Erdőleltár, statisztikai elemzés

Az első számítógépes adatelemzés egy reprezentatív adatfeldol
gozás alapján történt. Ez volt a B-lapos vizsgálat, amely a gyertyán 
és tölgy fafajokra terjedt ki (1966-67).

A D-lapokból először a cser fafajra (1970), majd a gyertyánra és 
a kocsánytalan tölgyre (1971) készült részletes adatelemzés az ún. 
,  fafajprogramok” segítségével, főhatósági megrendelésre. Ezekben 
számos addig nem vizsgált összefüggést feltártunk. így került sor a 
vágásérettségi koreloszlások vizsgálatára, átmérő eloszlások megha
tározására, a kor-magasság szórásmezők előállítására (regressziós 
görbéikkel együtt), a becsült erdőrészletek fatermési táblákkal való 
összevetésére, a fafajvonzatok karakterisztikus diagramjainak ki
számítására stb.

4.3. Nagyterületi erdőleltározás

A nagyterületi erdőleltározás hazai bevezetésére az első javasla
tok 1962-ben és 1963-ban készültek el. Ezek hatástalanok maradtak, 
még a publikálásiak sem volt lehetséges.

Csak jóval később, 1967-68-ban nyílt lehetőség egy kísérleti 
munkára Vas megye területén. A mintavételi módszert a vonalas 
próba és a körös próba kombinálásával alakítottuk ki. A vonalszaka
szokat szisztematikus és véletlenszerű mintavétel alapján rajzoltuk a
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térképre. A kitűzést és a felvételt erdőfelügyelők végezték el, N- 
lapnak nevezett nyomtatványra, részletes útmutató felhasználásával.

A számításokhoz fuggvényesíteni kellett a Dr. Sopp László-féle 
fatömegtáblákat. Ez egyúttal az üzemtervi fatérfogat-számításhoz is 
szükséges volt, ezért a módszerről már ott beszámoltunk.

A nagyterületi erdőleltározási kísérlet a korábban kimutatottnál 
jóval nagyobb -  kb. másfélszeres -  élőfakészletet eredményezett.

A Körmendi Erdészet kísérleti üzemtervezéssel kapott élőfa- 
készlete és az azonos területre vonatkozó nagyterületi erdőleltározás 
80 próbakörével kapott élőfakészlet csaknem teljesen megegyezett. 
Ez igazolta a kísérleti üzemterveknél alkalmazott élőfakészlet- 
meghatározási módszer helyességét. Bár a nagyterületi erdőleltáro
zási kísérlet elismerten sikeres volt, még sok évnek kellett eltelnie, 
míg országosan is elterjedhetett egy hasonló célú eljárás. Ez a kése
delem elsősorban arra vezethető vissza, hogy az országos erdészet
politikai tervezés iránti igény hazánkban későn ébredt fel, másrészt 
pedig az erdőgazdasági szintű tervezés megelégedett az üzemtervi 
adatokkal.

4.4. Nagyterületi tervezés és prognózis

Ami az állami erdőgazdaságok területi szintjét illeti a tervutasí
tásos rendszerben elsősorban az éves tervezés volt a meghatározó. 
Erdőrendezési jellegű távlati tervnek csak a hegységenként, régión
ként készülő erdőfeltárási alaptervek voltak tekinthetők. Ez a fel
adat, majd pedig az alaptervek megújítása -  amely a feltárás tervezé
sén kívül a fahasznosítás és műszaki fejlesztés tervezésével bővült -  
átmenetileg az erdőrendezési szervezettől elkülönített szervezeti 
egységre volt bízva, bár csaknem kizárólag az üzemtervi adatokra 
(térkép, fakitermelési lehetőségek) támaszkodott. Hamarosan kide
rült, hogy az eredeti üzemtervi adatok felhasználása -  azok különbö
ző évjárata miatt -  erősen csökkenti a tervezés megbízhatóságát, mi
vel előfordult, hogy a tervezett útra gravitáló fatömeg nagy részét 
már a tervezés időpontja előtt kitermelték. Ezért felvetődött az igény

149



az adatok tervezési időpontra történő aktualizálására. Ez az elképze
lés találkozott az erdőrendezés-fejlesztési igényekkel és a Pilisi Er
dőgazdaság igényeivel, így a kísérleti munka megindulhatott. A ter
vezés eredetileg magában foglalta volna a hozadékszabályozást és 
egyfajta erdőértékelést is, de az aktualizálás befejeztével -  az aktua
lizált erdőrészletlapok kinyomtatása és bekötése után -  a többi részt
vevő elállt a munka folytatásától, megelégedve az erdőfeltárási és 
műszaki fejlesztési kerettervvel. Ez a körülmény nagymértékben 
visszavetette az erdőgazdasági szintű erdőrendezés módszereinek 
kialakítását.

Az átlagátmérő és az átlagmagasság -  előhasználat átlagnövelő 
hatását és a valódi növedéket egyaránt figyelembe vevő -  növekmé
nyét (változását) a kor, fafaj, és az átlagadatok, valamint a felvétel 
óta eltelt idő függvényében a fatermési táblák felhasználásával táb
lázatokba foglaltuk. A növedékesítés ezeknek alapján, illetve az ér
vényes üzemtervekben kimutatott „növedék” -  valójában növek
mény (a fatermési táblabeli előhasználattal csökkentett növedék) -  
alapján történt, kézi úton. A tervet a terepi bejárás során aktualizál
tuk, s ha szükséges volt, helyesbítettük az adatokat. Esetenként telje
sen új erdőleírást kellett készíteni.

Adatrögzítés után az adatállomány helyességét 70-nél több 
egyenlőség, illetve egyenlőtlenség segítségével ellenőriztük. Ezt az 
eljárást később az üzemtervezésben is hasznosítottuk.

A kísérlet mintegy 25 ezer ha erdőterületre terjedt ki.
A pilisi aktualizálás hiányosságait felismerve a Váci, majd ké

sőbb -  az összevonás után -  Ipolyvidéki Erdőgazdaság üzemtervi 
adatainak aktualizálásánál már az eredeti üzemtervi adatok mellett 
az üzemtervi nyilvántartás adatait is felvittük a gyűjtőívekre, és az 
aktualizálást számítógéppel végeztettük el.

Jó lett volna, ha a pilisi aktualizálási módszer helyett az ipoly- 
vidékit alkalmazták volna az országos erdőállomány-adattár létreho
zásakor, méghozzá továbbfejlesztve. A főhatóság azonban nem így 
döntött.

Az országos adatokra alapozott erdőrendezés néhány tudomá
nyos értekezésre korlátozódott. Ezek megnyugtatóan igazolták, hogy 
nincs túlhasználat, de a tényleges kitermelési lehetőségre nem adtak

150



kielégítő számadatokat. Hosszú távú országos prognózisok sem ké
szültek, csak meglehetősen durva hozam-előrejelzések.

Egyetlen kivétel az ún. nyárfetmérés. Ez egy évben -  1973-ban -  
valamennyi nyárasra kiterjedt, és a Jugoszláviával kötendő 20 éves 
papírfakiviteli szerződés megalapozására szolgált. A szükséges fater- 
méstani alapadatok szolgáltatását és a felvételek reprezentatív min
tavételes ellenőrzését az Erdészeti Tudományos Intézet vállalta (ez 
utóbbinak a reprezentativitása erősen vitatható volt).

A 20 éves prognózis erdőrészletenkénti prognózisok összesítésén 
alapult, és ötéves időszakokra adta meg a kitermelési lehetőségeket 
és a felújítási kötelezettségeket, valamint az időszak eleji és végi ál
lapotjellemzőket. A módszer nagy előnye volt, hogy -  adott mozgás
téren belül -  a tervezést az erdőrészletek tetszőleges körére módosí
tani lehetett, s így a prognózis több változatban is előállítható volt. 
Sajnos a főhatóság ezen a mozgástéren túlterjedő módosítást -  hasz- 
nálat-halasztást -  rendelt el, s ez már megbízhatatlan prognózis vál
tozatra vezetett.

A munka eredménye kiadvány formában is megjelent (A 
nyárasok 1973. évi felmérése, MÉM, 1975). Ez a prognóziskészítő 
módszer -  továbbfejlesztve -  az ország összes erdejére vagy egyes 
régiók erdőállományára is alkalmazható lehet (az újabb -  mátrix 
egyenlőségeken alapuló -  eljárások mellett).
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