
Az erdőrendezési kutatások jelenlegi helyzete 
Hazánkban az erdőrendezési ku ta tások mindig szorosan összekapcsolódtak 

a fatermési ku ta tásokkal . Az erdőrendezés számára mindig szükséges volt a 
fő.fafajok növekedési törvényszerűségeinek, dendrometr ia i jellemzőinek isme
rete. Ezért a ku ta tások elsősorban fatömegtáblák, dendrometr ia i mércék, fa
termési táblák, nomogramok és függvények előáll í tására és ezek erdőrendezé
si alkalmazási módja inak kidolgozására i rányul tak . 

Ezek a kuta tások az elmúlt évt izedekben az erdészeti felsőoktatás, az e rdé
szeti ku ta tás és az erdőrendezés fejlesztés intézményeinek, szervezeti egysé
geinek kere tén belül folytak. Eredményeiket ki terjedten alkalmazza az erdő
rendezési gyakorla t . 

A szűkebb ér te lemben vet t erdőrendezési ku ta tások azonban há t t é rbe szo
rul tak . Ide sorolható a 100/1955-ös, az 1970, il letve 1976-os, va lamint az 1984. 
évben kiadásra kerü l t erdőrendezési utasí tások, ú tmuta tók módszereinek 
kialakí tását célzó ku ta tómunka , amelyet főként az erdőrendezés fejlesztésével 
megbízott dolgozók végeztek el. Ugyancsak ide sorolható az erdőrendezési 
adatok tudományos igényességű elemzése, értékelése, az üzemtervi adatok ak
tualizálásával kapcsolatos kutatások, a kísérleti nagyterüle t i erdőleltározás, 
va lamint a hosszú t ávú termelésszabályozás metodikai vizsgálatai, A szűkebb 
ér te lemben vet t erdőrendezési ku ta tás te rén azonban szervezett tudományos 
tevékenység gyakorlat i lag nem folyt. 

Az MTA erdészeti bizottsága már 1978-ban „Korszerű erdőgazdálkodásnak 
az erdőrendezés és erdőfelügyelet i rán t t ámasz to t t igényei, va lamint ezek k i 
hatása a fejlesztésre, ku t a t á s r a " című anyag megtárgyalása kapcsán javaslatot 
te t t a célratörő, szervezett erdőrendezési ku ta tá s szervezeti, személyi, műsza
ki és anyagi feltételeinek megteremtésére . Azóta különböző fórumokon több 
ször tá rgya l ták az erdőrendezési ku ta tás szükségességét, fejlesztésének le
hetőségeit. 

A MÉM „A fatermesztés és fakitermelés fejlesztése" című program V. öt
éves tervidőszaki ér tékelésekor a függőben levő problémák között kiemelten 
foglalkozott az erdőrendezési kuta tásokkal . Fe lada tkén t megszabta, hogy az 
ERTI, az Erdészeti és Faipar i Egyetem, va lamin t az Erdőrendezési Szolgálat 
közösen dolgozzon ki javasla tot az erdőrendezési ku ta tások rendezésére. 

A MÉM Erdészeti és Faipar i Hivatala és az érdekel t intézmények az erdő-
. rendezési ku ta tásoka t ismétel ten ér tékel ték és 1981-ben „Javasla t az e rdőren

dezési ku ta tások rendezésére" című közös j avas la tukban megállapí tot ták, hogy 
az erdőrendezéssel szemben támasztot t igények növekedése az erdőrendezési 
kutatómunka intenzitásának fokozását teszi szükségessé. 

A három intézmény ebben a javas la tban 
—• meghatározta , hogy milyen feladatok tartoznak az erdőrendezési ku 

ta tások körébe, 
—• fel tár ta a kutatások jelenlegi helyzetét, lehetőségeit, 
— lerögzítette, hogy a jelenlegi lehetőségeken tú lmenően milyen felada

tok megoldása lenne már a 6. ötéves terv folyamán szakmailag fel
tétlenül indokolt, 

— javaslatot adot t a legsürgősebb intézkedésekre. 
A MÉM a javas la tban foglal takat jóváhagyta és elrendelte a közös ku t a t á 

si feladat háromoldalú szerződésben való rögzítését. Ez 1982-ben meg is tör 
tént . 

Az együt tműködési szerződéshez mellékelt „Erdőrendezési kuta tás i t e rv" -ben 
megfogalmazódtak ál talános síkon a kuta tás i feladatok 1985. évig bezárólag, s 



a három intézmény közti feladatmegosztás. Az EFE-re eső feladatok beépültek 
az egyetem IP—6 jelzésű összesített kuta tás i feladattervébe, mint VIII. jelű 
témacsoport . 

Áz erdőrendezési kutatás célkitűzései, népgazdasági jelentősége 
Az erdőrendezési kuta tások fő célja a nagyobb területi egységek (erdészet, 

erdőgazdaság, megye, ország) erdőivel (erdőállományával) való gazdálkodás 
(számbavétel, tervezés, végrehajtás-ellenőrzés) tudományos megalapozása. Az 
erdő újra termelhető természeti erőforrás. Ezért a vele való gazdálkodás rész
ben az erdő tervszerű bővített újratermelését — az erdőterület növelését, va
lamint a kor-, fafaj- és minőségi szerkezetének javí tását — jelenti, részben 
pedig a jelenlegi erdővel, s főként annak 30 éven belüli vágásére t té váló, élő-
fakészletével való előrelátó, tervszerű gazdálkodást. 

A gazdálkodás tudományos megalapozásához az egyes faál lományokban vég
bemenő folyamatokon felül meg kell ismerni a nagyobb terület i egységek er
deinek szerkezeti változásait, makroszintű folyamatait is. Ez az ismeretanyag 
teszi lehetővé az erdőállomány-prognózisok előállítását, az optimális erdőál
lapot fokozatosan az optimálishoz (a jövőképhez) közelítő igen nagytávlatú ter
melésszabályozás (s ezen belül a hozadékszabályozás) korszerű el járásainak ki
alakítását . 

A nagyobb területi egységekre vonatkozó, igennagy távla tú termelésszabá
lyozás mellett —• amely az erdőrendezés fő területét jelenti — alapvető fon
tosságú az egyes erdőrészletek termelőhelyének egyre jobb hasznosítását célul 
kitűző faállományszintű szabályozás is. 

Az erdőrendezési kuta tások fontos feladata a többi erdészeti tudomány 
eredményeinek az erdőállomány-gazdálkodásban való alkalmazása, és az új 
erdőrendezési eljárások kidolgozására irányuló metodikai kutatás is. 

A kuta tás i p rogram népgazdasági jelentősége az erdővel való gazdálkodás 
hatékonyságának növelésében van. A kuta tás eredménye vá rha tóan a hosz-
szú távú erdőállomány-gazdálkodási te rvek (erdőtervek) minőségének javulá
sában, és az erdőterv szerinti gazdálkodás fejlődésében fog realizálódni. 

Az erdőrendezési kutatások témái 
Az IP—6 VIII. „Erdőrendezési ku ta tások" című témacsoport há rom témát 

ölel fel: iáöáÉÍ 
A) Az erdőállomány-gazdálkodás alapkérdéseinek kuta tása . 
B) Az üzemtervezés és az üzemtervi nyi lvántar tás metodikája. 
C) Az országos erdészeti szaknyi lvántar tás , valamint az ehhez kapcsolódó 

elemzés, tervezés és ellenőrzés metodikája. 
A kuta tás i résztémákat kétféleképpen: mélység és szintek szerint tagolhat

juk. 
Mélység szerint: 

— elvi vizsgálatok, 
— új felvételi, tervezési, nyi lvántar tás i , ellenőrzési módszerek kifejlesztése, 
— régi felvételi, tervezési módszerek összehasonlító vizsgálata. 

Szintek szerint: 
— faállományszintű, 
— erdőállományszintű és 
— általános vizsgálatok. 

Mivel a témák az egész —• tágabb ér te lmű — erdőrendezést felöleli, fontos 
volt ezekből kiválogatni azokat, amelyeket legsürgősebb megoldani a gyakor
lat igényeinek messzemenő figyelembevételével. 



E cikknek nem célja az ezen ötéves tervebe felvett összes kuta tás részletes 
ismertetése, csupán a fontosabbakat emeljük k i : 

— Az elvi és ál talános vizsgálatok csoportjában az erdőrendezésben hasz
nál t szakkifejezések fogalmi rendezésére, az erdőrendezés munkafolya
mata inak , szervezeteinek, munkaszervezésének vizsgálata. 

— A fakészlet meghatározási módszerek összehasonlító vizsgálata és pon
tossági követe lményeinek meghatározása, va lamint az eddigi terepi ké 
zi adatrögzítés felváltása ar i tmet ikával is ellátott gépi adatrögzítővel. 

—• A termelési célok elkülönítésének vizsgálata, s evvel kapcsolatban a vá
gásérettségi szakaszok és különböző szempontból optimális vágásére t t 
ségi korok meghatározása . 

—• Az üzemtervezés szisztematikus ellenőrzési módszerének kidolgozása, 
(ez a vizsgálat ki ter jed az erdőrendezésben használ t segédletek megbíz
hatóságára is). 

— Az országos, regionális és erdőtervi szintű fatermelésszabályozási mód
szerek ku ta tása (s ezzel összefüggésben a s ta t ikus és. d inamikus e rdő
á l lomány-s t ruk túra vizsgálatok és az erdő jövőképének — a távlat i 
e rdőképnek — előállí tására szolgáló módszerek kuta tása) . 

A kuta tásokhoz szükséges irodalmi -és számítástechnikai bázis az EFE-nél 
megfelelően rendelkezésre áll. Egyedül az idő látszik kissé kevésnek, mer t a 
gyakorlat a t émák megoldását jórészt azonnali sürgősséggel kódolná. Minden
esetre e lmondható, hogy az 1983—85. évek kuta tás i te rvének teljesítéséhez 
mind a szándék, mind a feltételek megvannak , s így —• ha nem is a k ívá
natos intenzitással — a szervezett erdőrendezési ku ta tás sikeres beindításáról 
számolhatunk be. 

Lehetőségek a kutatások hatékonyságának javítására 

Az erdőrendezési ku ta tások költségvetési fedezetének számottevő növelésére 
— gazdasági helyzetünkből eredően — nem számí tha tunk. Ezért elsősorban az 
együt tműködési lehetőségek jobb kihasználásával növelhet jük az intenzitást . 
Ebből a célból megkeres tük az erdészeti szervezeteket, s ké r tük k u t a t ó m u n 
kánk támogatását . Kérésünk elsősorban az állami erdőgazdaságok körében 
talál t meghal lgatásra . A MÉM Erdőrendezési Szolgálat és az erdőfelügyelősé
gek konkrét , gyakorla t i célú kuta tás i feladatok kitűzésével és adatok szolgál
ta tásával t ámogatha t ják a kuta tás t . 

Mivel az erdőrendezési kuta tások fő célja a nagyobb terület i egységek er
dőál lományával való gazdálkodás tudományos megalapozása, különösen fontos 
a kuta táshoz szükséges alapinformációk rendelkezésre bocsátása, vagyis az 
országos erdőál lomány-adat tá rhoz való gyors és olcsó hozzáférés lehetővé t é 
tele. Nagy segítséget je lentene egy nagyterüle t i mintavételes erdőrendezési 
adatellenőrző felvételező csoport beállítása. 

Célszerű lenne az a r r a a lkalmas erdőrendezőket (erdőtervezőket, erdőfel
ügyelőket) fokozottabban buzdí tani tudományos fokozat, egyetemi doktori fo
kozat megszerzésére! További segítséget je lenthet az egyetemi hallgatók na 
gyobb mér tékű bevonása az erdőrendezési kuta tásba , va lamint az e rdőrende
ző szakmérnökképzés beindítása. 

A kuta tás ha tékonyságának növeléséhez hozzájárulhat a nemzetközi t udo 
mányos életbe való erőteljesebb bekapcsolódás is. (Jelenleg az NDK és a 
Szovjetunió szakembereivel a legszorosabb a kapcsolat, de folyamatban van 
az együt tműködés kiépítése más országokkal is.) 
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