
6. AZ ERDŐRENDEZÉSTAN ÉS AZ AZT 
MEGALAPOZÓ DISZCIPLÍNÁK KUTATÁSA 
ÉS EGYETEMI OKTATÁSA

Az erdőrendezéstan legfontosabb alapozó diszciplínái:
-  erdészeti matematika és informatika,
-  dendrometria és faterméstan,
-  erdészeti földmérés és távérzékelés,

erdészeti ökonómia, erdőérték- és eredményszámítás,
-  erdő- és erdészettörténet.
Az egymáshoz közel álló, szorosan kapcsolódó tantárgyakat kö

zös diszciplínába fogtuk össze. Ezen kívül még számos egyéb alapo
zó tárgyról is beszélhetnénk -  pl. vadgazdálkodástan, erdőhasználat- 
tan, erdőfeltárás és útépítés, környezet- és természetvédelem -  de 
ezekre most nem térünk ki.

A vizsgált három évtizedben a felsorolt diszciplínák mindegyiké
ben jelentős tudományos eredmények születtek. Számos kandidátusi 
és doktori értekezés, egyetemi jegyzet, kutatási jelentés, publikált és 
nem publikált tanulmányok. Felsorolásukra nincs mód. A fejlesztés 
által átvett és bevezetett eredményeket meg sem említjük, csupán 
azokra térünk ki, amelyeknek erdőrendezési bevezetésével 1984-85- 
ben számolni lehetett. Ezeket is többnyire csak a szakterület meg
adásával.

Az új kutatási eredmények az erdészeti felsőoktatásban folyamatosan 
megjelentek. Sok esetben éppen a tantárgyak tartalmi fejlesztése -  az ún. 
diszciplináris kutatás -  vezetett új hazai tudományos eredményekre.

A kutatásban elsősorban az Erdészeti Tudományos Intézet, az Er
dészeti és Faipari Egyetem és az erdőrendezési szervezet központjá
ban dolgozó fejlesztők vettek részt.

Az Egyetem Erdőrendezéstani tanszéke az informatika (Számítás- 
technika I-III.)? a dendrometria és faterméstan (Dendrometria) és az 
erdőrendezéstan (Erdőrendezéstan I-II. tantárgyak) oktatását látta el, 
de évekig hozzá tartozott a környezet- és természetvédelem is.
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6.1. Erdészeti matematika és informatika

Elsősorban a következő területeken elért tudományos eredmé
nyek érdemelnek említést:

-  lineáris algebra,
-  új mintavételi és matematikai-statisztikai módszerek,
-  operációkutatási eljárások,
-  információ elmélet,
-  számítógép-tudomány (hardver és szoftver) fejlődése, 

térinformatika.

6.2. Dendrometria és faterméstan

Az erdőrendezési bevezetésre szóba jöhető eredmények:
-  új fogalmak meghatározása, régi fogalmak újraértelmezése,
-  a hosszúlejáratú erdőnevelési kísérleti területek többszöri újra- 

felvételének eredményei alapján helyesbített fatermési táblák 
és erdőnevelési modellek,

-  új erdőbecslési eljárások a matematikai statisztikai jellemzők 
(pl. megbízhatósági intervallum) számításával egybekötve,

-  a fapusztulás (mortalitás) meghatározása,
-  fatermési függvények,
-  sudarlóssági függvények,
-  elegyes állományok fatermése,
-  új dendrometriai eszközök.
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6.3. Erdészeti földmérés és távérzékelés

Ezen a területen a következőket kell kiemelnünk:
-  új távolságmérő berendezések,
-  műholdas helymeghatározás,
-  új eljárások különböző spektrumtartományokra kiterjedő 

légifelvételek és űrfelvételek kiértékelésére,
-  földmérő műszerek automatikus adatrögzítéssel,
-  földmérési adatok korszerű tárolása, karbantartása, geokód- 

rendszerek,
-  számítógépes területszámítás,
-  a térképrajzolás automatizálása,
-  korábbi térképanyag digitalizálása és transzformálása.

6.4. Erdészeti termőhelyismeret, genetika, 
ökológia, erdővédelem, erdőművelés

Erdőrendezés-fejlesztés szempontjából elsősorban a következők 
érdemelnek figyelmet:

-  termesztésbe bevonható új fajták,
-  ültetvényszerű faállományok erdőművelése,
-  erdőrezervátumok felvételezési eljárásai,
-  az erdő fajgazdagságának és genetikai változatosságának mé

rése és megőrzése,
-  ökoszisztéma kutatások eredményei,
-  az erdő egészségi állapotának mérése és javítása,
-  a termőhelytípus-rendszer korszerűsítése,
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-  az egyes termőhelytípus-változatokon termeszthető fafajokkal 
kapcsolatos új ismeretek,

-  a természetszerű és természetközeli erdőművelés fogalmi 
meghatározása és alkalmazható eljárásai.

6.5. Erdészeti ökonómia, erdőérték- és 
eredményszámítás

A tervutasítás korszaka nem kedvezett az erdészeti ökonómia 
fejlődésének. Fokozottan érvényes ez a megállapítás az erdőérték- 
számításra, s azon belül is elsősorban a földértékelésre, hiszen a 
földnek -  ideológiai megfontolásból -  nem tulajdonítottak értéket. 
1970 előtt hazánkban csak elvétve jelentek meg erdőértékszámítással 
foglalkozó tanulmányok (Kulcsár Viktor, Márkus László publi
kációi).

Az ezt követő időszakban jelentős mértékben megnőtt az érdek
lődés a kutatási téma iránt. Disszertációk készültek, cikkek, könyvek 
jelentek meg az erdészeti ökonómia tudományterületéről. Erdőren
dezési szempontból főként a következők érdemelnek figyelmet:

-  a termőhely fatermesztési értékelése,
-  a faállomány kitermelési értéke,
-  az élőfakészlet vagyonértéke,
-  az élőfakészlet értékváltozásainak meghatározása,
-  a fatermesztés jövedelmezősége,
-  az erdő szolgáltatásainak értékelése,
-  az erdő komplex értékelése,
-  az erdőgazdálkodás ökonómiai optimalizálásának modellezése.
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6.6. Erdő- és erdészettörténet

Az erdőrendezés fejlesztése során a témán belül elsősorban az er
dőtörténettel kapcsolatos kutatási eredmények figyelembevétele jö
het szóba. Bár a másik terület -  az erdészettörténet -  tudományos 
feltártsága jóval kiterjedtebb, azért az erdőállomány -  és azon belül 
a faállományok -  fejlődési folyamatainak tudományos igényességű 
vizsgálata terén is történtek lépések ebben az időszakban. Röviden 
összefoglalva a következők érdemelnek említést:

-  hosszú lejáratú erdőnevelési és egyéb kísérletek mintaterülete
in végzett ismételt felvételek adatainak kiértékelése,

-  egyes erdészeti szintű üzemtervek átfogó részének az erdő- 
állomány történetével foglalkozó fejezete,

-  az erdősültség alakulásának vizsgálata nagy területi egységek
re és nagy időtávlatra,

-  vizsgálatok az élőfakészlet mennyiségi és szerkezeti jellemző
inek változására a növekedés és a beavatkozások figyelembe
vételével, nagyobb területi egységekre (itt elsősorban az or
szág egész területére vonatkozó tanulmányok érdemelnek fi
gyelmet),

-  az erdőállomány szerkezeti jellemzőinek időbeli változására 
vonatkozó matematikai modellek és számítógépes eljárások.

Ezek a kutatási eredmények az erdőrendezéstan tudományterüle
tébe is besorolhatók, hiszen az erdőgazdálkodás tudományosan 
megalapozott ellenőrzése és bírálata ezek nélkül elképzelhetetlen. 
Az erdészeti prognózis és nagy távlatú tervezés ugyancsak ezekre 
alapozva érheti el azt a megbízhatóságot, amelyet felhasználói joggal 
igényelhetnek.
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6.7. Erdőrendezéstan

A vizsgált időszak nagy részében nem működött önálló erdőren
dezési kutató csoport, s így a kutatás és fejlesztés olyannyira össze
kapcsolódott, hogy a kutatási eredmények nagy része rövid időn be
lül a gyakorlatban is megjelent, legalább egy üzemi kísérlet erejéig.

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőrendezéstani Tanszékén az 
időszak végén fokozatosan kialakult ugyan egy tudományos kutatás
sal is foglalkozó csapat, amely az erdőgazdálkodás erdőrészlet szintű 
és erdőállomány szintű igen nagy távlatú szabályozásának vizsgála
tára, eljárásainak kialakítására helyezte a fősúlyt, kutatási eredmé
nyeinek nagy része azonban már csak 1984 után jelent meg, ezért itt 
ezekkel nem foglalkozunk.
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