
Az erdészkerület évkönyve 
T Ó T H I M R E 

Főhatóságunk 35—T-3/957 sz. alatt országos tapasztalatcserére engedélyezte 
a címben megjelölt újítási javaslatomat. Ügy érzem, hogy most, 10 év távlatából 
jó lesz egy rövid tanulmány keretében felfrissíteni. 

Rohanó életünk napjaiban már erősen „döngetjük" az utolsó „egység", az 
erdészkerület régi érteleimben vett fogalmát. Összevonunk-szakosítunk, áthelye
zünk. Keressük a jobbat, olcsóbbat, termelékenyebbet. Energiánk legnagyobb 
részét új feladatok — mint a gépek üzemeltetése, géphibák megszüntetése, al
katrészek beszerzése, gépkihasználás, önköltségcsökkentés, vállalati nyereség 
fokozása — kötik le. 

A korszerű termelési eljárások alkalmazásával járó új feladatok, megoldá
sok tiszteletre méltó dolgok! Századunk végén nem zárkózhatunk el előlük. Et
től függ anyagi helyzetünk javulása. 

Hogy mindezt tartamosán biztosíthassuk, nem szabad megfeledkeznünk az 
erdőkről. Mivel az erdő anyagi vonatkozásban egy „nagy nyitott magtár", nem 
mondhatunk le az egyszemélyi, területhez kötött felelősségről. Ez a soha meg 
nem szűnő létalapja az erdészkerületeknek! Nagyságát hektárokban megszabni 
nehéz. Terjedelmét a feladatok egyszerűsége, vagy sokrétűsége dönti el. Ameny-
nyiben túlságosan nagy feladatok várnának a kerületvezetőre, a jövő erdésznem
zedékének nevelése érdekében egy-egy fiatal beosztott erdésszel legyünk se
gítségére. 

Erdőrendezésünk fejlődésével most már csaknem mindenütt üzemtervek áll
nak rendelkezésünkre. Erdeink kezelését, haszonvételét, felújítását a kezelési 
egységhez, az erdőrészlethez területi kötöttségben végezzük. Tő melletti, köz
benső rakodói, feladóállomási készleteink felelős kezelése is csak abban az eset
ben megbízható, ha „területhez kötötten" szerepel a rovatos raktárkönyvben. 

Minden új üzemterv elkészültével és közreadásával a terepen le kell jelölni 
piros olajfestékkel az erdőrészletek határát. Ezt a helyszínelést a kerületvezető 
erdész végezze el, aki gyakran a rendezési külső munkák alkalmával személye
sen is közreműködött az erdőrészletek kialakításában. Az egyes erdőrészletek 
határait így megismerhetik a fizikai dolgozók. Az alacsonyabb rendű választé
kok értékesítése alkalmával könnyebben fellelik a vevők a készletkezelőt, a 
megvett árut. Az erdőrészlet sarkok jelzése fölé kerül az egyes évek véghasz
nálatának, gyérítésének, tisztításának megjelölése. Világos kép az erdő beosz
tásáról. Ha nincs kéznél a térkép, akkor is könnyen eligazodhat a hozzáértő. 

Az egyes erdőrészletek helyszínelése alkalmával nem mindig elég a térkép! 
Nagy segítséget nyújt a „részletes erdőleírás" ismerete. Szakmai vonatkozás
ban az erdő megismerése csak üzemtervi adatok birtokában lehetséges. A kerü
letvezető erdésztől elvárjuk a legtökélesebb helyi ismeretet. Ennek érdekében 
nyújtanunk kell egy olyan „kézikönyvet", amely tartalmazza mindazokat a mű
szaki-biológiai adatokat, amelyek beleilleszkednek az egész gazdálkodást sza
bályozó üzemtervbe. 

Ezt a célt szolgálja az Erdészkerület Évkönyve. Tartalmát illetően ez üzem
tervi kivonat. Nagysága, méretei megfelelnek az erdész szolgálati táskájának cca 
15/21 cm. Kemény vászon műanyag kötésben 300 számozott lapoldallal. 

A könyv összeállítása olvasható kézírással, golyóstollal készül. Címkéjére 
felírjuk például: 



Bátaszéki erdészet. 
Bátaszék község. 

Kövesdi erdészkerület évkönyve 
Érvényes: 1964 VII. 1—1974 VI. 30-ig. 

Állami erdő. 

A z elülső borító lap számozatlan belső oldalára (B2.): 

Jelmagyarázat: 
Véghasználat — piros karika 
Gyérítés — kék karika 
Tisztítás — zöld karika 

A könyv belsejében minden erdőrészlet jele a IV. Ált. fatermési tervből kiolva-
sottnak megfelelő színű karikát kapja. 

Folytatólagosan feljegyzendők az alkalmazott fatermési táblák. Ha vannak 
az üzemtervben kimunkált átlagok, akkor felsoroljuk. Például: 

fatömeg 137 m 3/ha 
átlag növ. 3 m 3/ha 
folyó növ. 2,8 m 3/ha 
átlagos vágásérettségi kor 68 év. 

Ugyanennek az oldalnak az aljára elfér az általános fatermési terv végsora. 
Például: 

Tisztítás: 112,75 ha 162 m 3 

Gyérítés: 406,75 ha 4 734 m 3 

Véghasználat: 89,96 ha 21216 m 3 

Összesen: 26 112 m 3 

Ebből az erdész látja a 10 éves előírás főbb számait. A könyv 1. oldalára 
felírjuk pl.: 

Tolna vm Bátaszék község 
Szekszárdi járás 

Kövesdi erdészkerület 
Érvényes: 1964. VII. 1—1974 VI. 30. 
Jóváhagyva: 57.717/965. OEF 
Budapest, 1965. november 15. 
Feljegyzések — időrendben a 74. oldaltól 

Folytatólagosan aláírjuk az I. Területkimutatás végsorát: 
fa (növedék) termelés 471,28 ha 
csemetetermelés 4,62 ha 
szántó 1,37 ha 
kert 1,81 ha 
rét 1,87 ha 
legelő 0,36 ha 
nyiladék 4,38 ha 
ház-udvar 0,87 ha 
farakodó 0,29 ha 
út 2,90 ha 
patak 0,57 ha 

összesen: 490,32 ha 



A könyv kitöltése a 2. sz. lapoldalon kezdődik és csak a páros oldal töltendő 
ki. Az átellenes — páratlan — oldal üresen hagyandó a feljegyzések számára. 

Vigyázni kell, hogy a kitöltés az I. Területkimutatás adataival kezdődjön. 
I-től X-ig. Innét kiírjuk a tag-részlet jelét és a területadatot. Általában egy-egy 
erdőrészlet a vastagított vonalakkal elhatárolt öt vízszintes sorba kerül. Ha sok
féle fafajunk van, akkor egy-egy sorba kétféle fafajt írunk a helykihasználás ér
dekében. Mivel a területkimutatás nem csak a fa (növedék) céljait szolgáló rész
leteket tartalmazza, hanem az összesét — pl. ny7 = 0,52 ha — a kevésbé fontos 
egységnek már nem adunk öt sort a könyvben, hanem csupán egy-kettőt, hogy 
megrövidítsük az egész kiírás terjedelmét. 

Amint végeztünk a területegységek felvezetésével, látjuk, hogy pl. 73 oldalt 
foglal el, tehát elöl bejegyezhetjük, hogy: „Feljegyzések — időrendben a 74. ol
daltól." Ezután már a táblázatos nyomtatvány részt is folyamatos feljegyzésre 
használjuk. 

A táblázatok kitöltése ezután a II. Részletes erdőleírás adatai alapján vég
zendő. Ha sokféle fafajunk van, úgy egy sorba két fafaj adatait jegyezzük fel. 
Így még jut hely az esetleges cserjeszint és a lágyszárúak felsorolására a fedett
ség, hézagosság feltüntetésére. Ha végeztünk a részletes erdőleírással, ismét 
elölről kezdjük a IV./a Részletes erdősítési terv és nyilvántartás adatainak fel
jegyzését. — Ebből elsősorban a tipológiai adatok feljegyzése érdekli a kezelő 
erdészt. Margójára írjuk a típust és a neki megfelelő fafajt az „Üzemtervi elő
írás" (utolsó) oszlopába. 

Még mindig csak a könyv bal oldalán írtunk. Most már átmegyünk a jobb 
oldalra is! Ide feljegyezzük — jelen esetben — 1967-ben „befejezett" „befeje
zésre tervezett" vagy „befejezetlen" szavakat az erdőrészlet állapotától füg
gően. 

Ha ezzel is megvagyunk, már csak a kinyitott könyv jobb oldalára írunk — 
röviden. Felütjük az üzemterv VII. Általános fatermelési nyilvántartását és 
minden érintett erdőrészlet adatát bejegyezzük pl. — 12/a erdőrészletnél: Gyér. 
64—65. év 5.55 ha = 20 m 3 vagy 12/b erdőrészletnél: Bükkös részét Magtermő 
állománynak! Megtakarítandó 8.67 ha = 2000 m 3 (folytatólagosan). Befejezetlen 
1967^ben. (folytatólagosan) Vh. 64—65. év 2.20 ha = 555 m 3 . Vh 65—66. év 
2 ha = 319 m 3 . Vh. 66—67. év 4 ha = 896 m 3 . 

A területre és fatömegre vonatkozó adatok minden év végén egy alkalom
mal jegyzendők fel az erdőrendezőségi felügyelő adataival egyezően. 

A fentiek elvégzésével a kerületvezető erdésznek átfogó képe van a rábí
zott javakról. 

Mit várunk el a kerületvezető erdésztől? Elsősorban helyi ismeretet! Nézze 
át kerületét az üzemtervi adatok birtokában! Fokozatosan, ismételten helyszí
nelje. Ha nem ért egyet az üzemtervi adatokkal, akkor a könyv egyes erdőrész
leteinek megfelelő jobb oldalán tegyen rövid hivatkozásós feljegyzést: Pl. Lásd 
75. oldal 68. V. 14. Hátra lapoz és a „Feljegyzések időrendben" című fejezetbe 
a 75-ik oldalon bejegyzi: 12/b = 20.93 ha. 968. V. 14. „Az elgyertyánosodás foko
zódik", vagy pl. ,,nH. sarjak visszaszorítandók". — Megjegyzését aláírja, aztán 
egy vízszintes vonallal lezárja mondanivalóját. Szakmai megállapítása „helyén 
van", bármikor fellelhető. 

Ha felettesei kiadnak valami olyan utasítást, ami döntően befolyásolja va
lamelyik erdőrészlet életét, azt ne a „Szolgálati könyvbe" jegyezzék, mert ott 
feledésbe megy, meghal. Kerüljön a „helyére" a kerületi évkönyvbe erdőrész
lethez kötötten. Ott mindig fellelhető. Kiadott utasítását mindenki írja alá! 

Az „Erdészkerület évkönyve" nem személyi tulajdon! Áthelyezések alkal-
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Az erdészkerület évkönyvének egy páros és páratlan oldala 



mával ,,átadás-átvétel" tárgyát képezd. A kerülethez tartozik! Érvényessége ad
dig tart, amíg új üzemrendezés meg nem változtatja az erdő egész beosztását. 

Hogy mit jegyezzen fel a kerületvezető erdész vagy elöljárója az „Évkönyv
be", arról nem lehet szorosan előírást adni. Általában minden olyan témát, 
amely döntően befolyásolja a kezelési egység jelenét és jövőjét. Erdőművelési 
vonatkozásban érdemes feljegyezni a természetes újulat helyzetét, ugyanitt a 
mesterséges beavatkozások leírása mellett annak mértékét, az alkalmazott me
zőgazdasági elő- és közteshasználatokat. Magvetés-ültetés idényét, fejlődésre vo
natkozó adatokat. Késői fagykárt, komolyabb vadkárt! Állományápolási ada
tokat. A vízkár, hó-zuzmara nyomás-törés, hullámtereken a jégtörés stb. is fel
jegyezhető. Folyamatosan készülő talajszelvények adatai, tipológiai meghatáro
zások is hasznosak lehetnek. 

Az egyes területek magassági adatai különösen hullámtereken fontosak. Vi
szonyítás a vízügyi adatokhoz. Nagyobb vízborítás esetén hullámtereken gya
kori a „zárványok keletkezése". Hogyan lehetne, milyen úton legkönnyebben 
levezetni a vizet? Ezeknek a feljegyzése munkaszervezési szempontból lehet 
hasznos. Gyakran találkozunk erdőszemléink alkalmával kijelölt „kísérleti terü
letekkel". Feljegyzendő a kísérlet célja, időtartama, az elvégzett munkák idő
rendben! Virágzási, magtermési adatok! Talajjavításra, lecsapolásra, duzzasz
tásra vonatkozó megállapítások. Egyes fafajok növekedésében beállott változá
sok! Vadkerítések építése! Vadászatra, mellékhaszonvételre vonatkozó feljegy
zések, pl. „ X erdőrészletben a tölgyek felszabadítandók a makktermés javítása 
érdekében". 

Az elvégzett véghasználatokat az üzemi térképen úgy jelöljük meg, hogy az 
erdőrészlet jelét körülvevő piros karikát áthúzzuk. 

Az ajánlott csekély — helyszínen végzett — adminisztráció visszatekintést 
ad a múltra. Belőle lemérhető az erdész szakmai értéke. Áthelyezések-kiörege-
dések esetén az utód tételesen — sok beszéd nélkül — megkap minden útbaiga
zítást elődjétől. Már munkája kezdetén következtetéseket tud levonni egyes 
konkrét esetekben. 

A könyv leíró része „időrendben" folytatólagosan vezetendő és az egyes 
évek végén lezárandó. Üj esztendőben új oldal nyitandó. Időrendben, mint egy 
történelemkönyv visszatekintést ad a múltba, hogy helyesen láthassunk előre. 

A kerületvezető rovatai hasznos segítséget adhatnak az erdőrendezőknek, 
termőhelyfeltáróknak, középtávú tervezőknek, az éves tervezési program szer
vezőinek is! Célszerű volna a technikumokon ilyen oktatást is rendszeresíteni, a 
kerületvezetőket képessé tenni a vázolt feljegyzések önálló megtételére, ill. a 
szükséges alapadatok önálló kigyűjtésére, csoportosítására. 

Tom M.: „EWErCUIHHK J1ECHOTO OETbE3,nA" 
06-be3A™K nojiyqaeT H 3 oprxo3nj iaHa T O J i b K O KapTy, HO AJIH HaxowneHHfl OTnejibHbix BbiflejioB MacTO H e -

OÖXOAHMO noflpoSHoe onncaHHe BbmenoB. Benemie xo3HMcTBa He inoweT oöoöTHCb 6e3 TexmmecKC-ÖHOJiormie-
CKHX naHHbix oprxo3nj iaHa. Hx Aaé'T „Ewerc-AHHK oST>e3Aa", HBAÍHOUIHÍÍCH B cyiuHOCTH B b i n H C K O i t AaHHbix H 3 

oprxosrmaHa, OTHOOJIITHXCH K o5T>e3Ay. OAHOBpeiweHHO „Ewerc-AHKK" npeACTaBjineT coSofí y q e r a y i o BeAOMOCTb 
AflH BHeceHHH BCex HeoSxoAHMblX AaHHblX O BeAeHHH X03HÍÍCTBa. 

Tóth I.: D A S FORSTREVIERJAHRBUCH. 

Der Revlerförster erhalt aus dem Betriebsplan nur die Kanté. Zum Aufsuchen der einzelnen 
Unterabteilungen ist aber die Bestandesbeschreiburig o£t uneratbehrlich. Zur Bewirtschaftung sind 

auch die teciinischen und blologischen Daiten des Betiiebsplans nötdg. Diese können im beschrie-

benen „Revieriahrbueh" angeführt werden, das die dem Revier eratsprechende Teile des Betiiebs-

plans auszugsweise enthalt. Das Revierjahrbuch enthalt auch einen Vollzugsnachweis, in den alle 

bezeiehenden Angaben der Bewirtschaftung nótáért werden können. 


