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ERDŐRENDEZÉS 
FRANCIAORSZÁGBAN Szepesi András 

A közelmúltban ösztöndíjas tanulmányúton két hetet töltöttem Franciaor
szágban. A tanulmányút célja többek között az volt, hogy némi betekintést 
nyerjek a francia erdőrendezés munkájába. Az e téren szerzett ismereteimet 
szeretném közzétenni azzal a gondolattal, hogy amit jónak ítélünk, azt hasz
nosítsuk a saját munkánkban. 

Mielőtt a konkrét tárgyra térnék, az áttekinthetőség érdekében szükségesnek 
tartom, hogy néhány szót szóljak általánosságban a francia erdészetről. A kere
ken 550 ezer km 2 kiterjedésű Franciaországban mintegy 14 millió hektár erdő
terület van. Ez az ország területének több, mint 25%-át teszi ki. Az erdőterület 
nagyobb részét, több, mint 60%-át a lombos fafajok foglalják el, míg a többit 
a különböző fenyőfélék. Az ország erdőterületéből 1,7 millió hektár állami, 2,5 
millió hektár közületi (főként községi), míg a fennmaradó több, mint 9 millió 
hektár magántulajdonban van. Az erdőgazdálkodás állami irányítása a Földmű
velésügyi Minisztérium szervezetén belül működő Erdészeti Szolgálathoz tar
tozik. A mintegy 4,2 millió hektárt kitevő állami és közületi erdő hatékonyabb 
kezelése érdekében 1964-ben életre hívták az Országos Erdészeti Hivatalt. Ez 
önálló pénzgazdálkodásban tevékenykedő ipari és kereskedelmi jellegű intéz
mény, amely a fent említett erdőterületen ellátja az erdők szakszerű kezelését 
és értékesíti a megtermelt fát. A Hivatalhoz 19 regionális igazgatóság, 115 üzem
vezetőség, 300 pagony, 1000 erdészkerület és 4000 védkerület tartozik. A hazai 
értelemben vett erdőrendezés tulajdonképpen csak a Hivatalhoz tartozó 4,2 mil
lió hektár erdőben folyik. Az üzemtervekből csak erre az erdőterületre kapnak 
adatokat. Az ország többi erdejére az Erdészeti Szolgálat szervezeten belül te
vékenykedő Állami Erdőleltár szolgáltat — természetesen lényegesen szűkebb 
körben. — adatokat. Jelen ismertetésben csak az Országos Erdészeti Hivatalnál 
folyó erdőrendezési tevékenységről kívánok beszélni. 

Az erdőrendezés fogalomkörébe a franciáknál is két fő feladatcsoport, az 
üzemtervezés és az üzemtervek végrehajtásának az ellenőrzése tartozik. Az 
előbbiről többet, az utóbbiról kevesebbet beszélek, mivel az üzemtervek végre
hajtásának ellenőrzési módjáról kevés információt kaptam. 

Üzemtervezés 

Az üzemterveket a regionális igazgatóság irányításával és közreműködésével 
az üzemvezetőségek mérnökei készítik, akik egyben az erdő kezelésének a köz
vetlen irányítói. Az üzemtervek érvényességi időtartama általában 20, kivéte
lesen 10, vagy 30 év. Évente átlagosan mintegy 200 ezer ha erdőterületről ké
szítenek üzemtervet. Az üzemtervezést a terület egy részén, jelenleg mintegy 
30 ezer ha^on mintavételes erdőleltár előzi meg. Ennek a területe évenként nö
vekszik és szeretnék elérni, hogy fokozatosan ez is megközelítse az évi 200 
ezer 'ha-t. Célja, hogy az üzemtervek készítéséhez mintavételi területeken vég-



zett pontos mérések alapján megbízható adatokat szolgáltasson. Az eljárás is
mertetéséhez a későbbiekben még röviden visszatérek. 

Az üzemterv szerkezetét tekintve két nagyobb részből áll: 
— állapotleírás, 
•— kezelési terv. 
Az állapotleíró rész 6 fejezetre oszlik. Ezek a következők: 

l t 

1. fejezet — ÁLTALÁNOS A D A T O K 
1.1. Közigazgatási adatok 
1.2. Ökológiai tényezők 
1.3. Társadalmi és gazdasági tényezők 
1.4. Egyéb, az erdőgazdálkodást befolyásoló tényezők 

2. fejezet — AZ ERDŐ MÚLTBELI KEZELÉSE 
2.1. Korábbi üzemtervek 
2.2. A legutóbbi üzemterv 

3. fejezet — A Z ERDŐ JELENLEGI ÁLLAPOTA 
3.1. Állományok 
3.2. Úthálózat, annak berendezései 
3.3. Üdülés berendezései, látogatottság 
3.4. Vadászat, vadállomány, vadászati berendezések 
3.5. Egyéb berendezések 

4. fejezet — JAVASOLT ERDŐGAZDÁLKODÁS 
4.1. A problémák felvetése, várható megoldások 
4.2. Az üzemterv érvényességi időtartama 
4.3. Elérendő célok 
4.4. Részletalakítás 
4.5. Üzemosztályok alakítása 
4.6. Az egyes üzemosztályok tanulmányozása 

ó. fejezet — GAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI MÉRLEG 
5.1. Az elmúlt üzem tervi időszak jövedelmezősége anyagban és pénzben 
5.2. Várható jövedelmezőség a jövőben 
5.3. Mérleg 

6. fejezet — MELLÉKLETEK 
6.1. Az elmúlt üzemtervi időszak jövedelmezősége évenként kimutatva 

anyagban és pénzben (táblázatok) 
6.2. Fatömegtarifák 
6.3. Erdőrészletenkén ti állapotleírás 
6.4. Faállomány becslések 
6.5. Különféle számítások 
6.6. Térképek 
6.7. Fénykép dokumentációk 
6.8. Egyéb dokumentációk 

Az üzemterv állapotleíró része az erdő múltbeli helyzetével és a jövő gazdál
kodásának a célkitűzéseivel is foglalkozik. A legfontosabb feladata az, hogy 
megfelelő alapot szolgáltasson a kezelési terv elkészítéséhez. Az üzemterv e fő 
részének tartalma sok tekintetben hasonlít a mi üzemtervünk állapotleíró ré
széhez. De van amiben eltér attól és most főként azokra szeretnék rámutatni. 

Szembetűnő, hogy az erdőrészletenkénti erdőleírás a meUakletek között ta
lálható. Csak egy példányban készül (az eredeti kézzel írott példány) és azokat 
annál az üzemvezetőségnél kell megőrizni, ahol az üzemtervet készítették. Min-



den üzem tervi példányban jelzik, hogy az erdőrészletenkénti állapotleírás hol 
található meg. 

Igen nagy súlyt helyeznek arra, hogy az üzemtervekben feltárják az erdő 
többcélú hasznosításának a lehetőségét, főként a lakosság pihenése, kikapcsoló
dása szempontjából. Az 1. fejezet 1.3. alfejezetében igyekeznek feltárni mindazt 
a lehetőséget, amit az üzemtervezett erdő a lakosság pihenése, az egészséges 
természeti környezet kialakítása érdekében nyújthat. A 3. fejezet 3.3. alfeje
zetében pedig részletesen leírják a meglevő pihenést szolgáló berendezéseket, a 
jelenlegi látogatottságot, annak tér- és időbeli megoszlását, továbbá a várható 
fejlődést az üzemterv érvényességének az időszakában. A 3. fejezet 3.2. alfeje
zetében útosztályonként csoportosítva adják meg az úthálózat, továbbá a mű
tárgyak kataszterét. A feltártság mértékét a 100 hektárra eső út km-rel jel
lemzik. 

Az üzemterv külön fejezetet szán az elmúlt üzemtervi időszak gazdálkodási 
és pénzügyi mérlegének a megvonására és egyben itt tárgyalja a jövőben vár
ható jövedelmezőséget. Visszamenőleg, lehetőleg évenként adja meg a kiter
meléseket méretes és kisméretű iparifa és tűzifa bontásban a bruttó bevétel 
feltüntetésével. A pénzügyi mérleget mindig folyó áron készítik el. Az árindex 
1901-től rendelkezésre áll és így a pénzügyi eredmények bármely időszakkal 
összevethetők. Ez a fejezet igen világos képet nyújt a pénzügyi gazdálkodás, 
alakulásáról és a jövőre vonatkozóan hasznos következtetések levonására ad le
hetőséget. 

A térképmellékletek közül az üzemtervi és az állománytérkép minden eset
ben kötelező. 1 : 5000-es, 1:10 000-es, vagy 1 : 20 000-es méretarányban készül
nek 21 X 29,7, vagy 42 X 29,7 cm-es formátumban és az üzemtervi könyv be
kötött melléklete. Ezen túlmenően a nagyobb üzemtervekben rendszerint van
nak klíma-, geológiai, talaj-, hidrológiai, vadászati és egyéb térképek. Ujabban 
gyakran készítenek az erdő üdülési funkciójával kapcsolatos térképeket is. 

A kezelési terv írja elő mindazokat a feladatokat, amelyeket az üzemterv ér
vényességének az időszakában az üzemtervezett területen el kell végezni. 

A kezelési terv 3 fejezetből áll. Ezek a következők: 

1. fejezet — ERDŐGAZDÁLKODÁSI KEZELÉSI TERV 
Üzem osztályonként: 
1.1. Az erdőgazdálkodás módszere 
1.2. Erdőrészletek osztályozása — vágásbesorolás módja 
1.3. Felújítandó terület 
1.4. Hozadék 
1.5. Vágásbesorolás rendje 
1.6. Az erdőgazdálkodás szabályai 
1.7. Végrehajtandó feladatok 

2. fejezet — ÜDÜLÉSI KEZELÉSI TERV 
,2.1. A tervek alkalmazásának időtartama 
2.2. A terület zónákra osztása 
2.3. Közlekedési tervek 
2.4. A lakosság fogadását szolgáló berendezések 
2.5. Karbantartási munkák 
2.6. A lakosság fogadása — felügyelet — információ szolgáltatás 
2.7. A munkák végrehajtása 
2.8. Speciális erdőművelési szabályok az üdüléssel kapcsolatban 

3. fejezet — VADGAZDÁLKODÁSI KEZELÉSI TERV 
- 3.1. A tervek alkalmazásának időtartama 



3.2. A terület zónákra osztása 
3.3. Vadgazdálkodási terv 
3.4. A vadgazdálkodás berendezései 
3.5. Vadgazdálkodás 
3.6. A munkák végrehajtása 
3.7. Speciális erdőművelési szabályok a vadászattal kapcsolatban 

Megfigyelhető, hogy a kezelési terv is az erdők többcélú hasznosítását tük
rözi. A tárgyalás sorrendje pedig arra utal, hogy az erdő nyersanyagtermelő 
szerepét fontosság tekintetében közvetlenül követi az erdőnek az ember egész
ségét védő szerepe, mivel ez a társadalom szélesebb rétegeit érinti közvetlenül, 
mint a vadászat. Természetesen a vadgazdálkodást is a fontosságának megfelelő 
részletességgel tárgyalja az üzemterv. 

A hozadékszabályozás különféle módjait az „Erdőrendezés kézikönyve" tár
gyalja. A hozadékot általában fatömeg alapján, az átlagnövedék figyelembe
vételével számítják. Olykor előfordul a térszakozás, vagy a vegyes hozadék
szabályozás is. A kézikönyv valamennyire vonatkozóan megadja az irányel
veket. 

Külön figyelmet érdemel az 1.5. alfejezet, a vágásbesorolás rendje. Itt táb
lázatos formában évenként, azon belül erdőrészletenként felsorolja a vágásra 
besorolt erdőrészleteket az erdőrészlet területének, összes fatömegének, a hek
táronkénti törzsszámnak és fatömegnek, az átlagfa köbtartalmának, a vastag 
és középvastag faanyag fatömeg viszonyszámának, továbbá a ténylegesen ér
tékesíthető fatömegnek a feltüntetésével. Ily módon az erdő kezelője 20 évre 
előre megkapja a vágások tervezett sorrendjét. Ez igen előnyös többek között 
a feltáró hálózat célszerű fejlesztése szempontjából. Természetesen — főként fo
kozatos felújítás esetén —, ha a szakmai követelmények úgy kívánják, az üzem
tervben ütemezett vágássorrendtől eltérnek. 

Az üzemterv igen nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a korszerű erdő
gazdálkodáshoz a megfelelő infrastruktúra rendelkezésre álljon. Alaposan fel
mérik a meglevő úthálózatot, annak állapotát. A fahasználatok időben és térben 
történő ütemezésének az ismeretében programot adnak az új utak, műtárgyak, 
közelítő pályák, rakodók stb. építésére. Javaslatot tesznek az esetleg szüksé
gessé váló lecsapolási és általában a termőhelyi adottságokat kedvezően befo
lyásoló egyéb munkák elvégzésére. Nagy gondot fordít az üzemterv az erdő
tüzek elleni védelem megszervezésére és előírja az ezzel kapcsolatban szüksé
gessé váló berendezések építését. 

A kezelési terv 1.7. pontja igen részletesen elemzi a végrehajtandó feladatok 
költségeit is. A költségvetést az ötéves tervekhez igazodó bontásban adják meg 
az új munkáknál objektumonként, külön az infrastruktúrára és külön az állo
mányokra. A karbantartási munkáknál az infrastruktúrára és az állományokra 
külön-külön, egy összegben adják meg a költségeket. 

Az üzemtervek feldolgozása egyelőre kézi úton történik. 
Az üzemtervek készítéséhez az alapvető szakmai irányvonalat az „Erdőren

dezési kézikönyv" adja meg. Ezen túlmenően minden esetben elkészítik „az er
dőrendezés helyi irányelveit", amelyben a helyi sajátosságok figyelembevételé
vel, az ottani erdőtípusoknak megfelelően kidolgozzák az erdőgazdálkodás irány
elveit. A helyi irányelvek kialakításának a felelőse a regionális igazgatóság. 

A kész üzemtervet a regionális igazgatóság terjeszti fel az Országos Erdészeti 
Hivatalhoz egy példányban, bekötetlen formában. Az Országos Erdészeti Hiva
talban az üzemtervet többnyire csak irodai, elvétve helyszíni ellenőrzésnek ve
tik alá, s az észrevételekkel együtt visszaküldik a regionális igazgatóságra. Ott 



a szükséges javításokat elvégzik és ezt követően egy bekötött példányt terjesz
tenek fel jóváhagyásra. Az üzemterv kezelési tervét a földművelésügyi minisz
ter hagyja jóvá egy határozat formájában. Az üzemterv öt, vagy hat példány
ban készül, amelyből a regionális igazgatóság, az üzemvezetőség, a pagony, az 
erdészkerület és a védkerület kap egy-egy példányt és végül a tulajdonos is, ha 
nem állami, hanem közületi erdőről van szó. 

Sajnos az üzemtervek végrehajtásának ellenőrzéséről, a nyilvántartás veze
téséről az idő hiányában nem sokat tudtam meg. Mindenesetre sajátságos hely
zet, hogy az üzemterv készítője és végrehajtója ugyanaz a szerv. Az üzemterv 
előírásainak a végrehajtását folyamatosan ellenőrzik. Ebben a munkában alap
vető szerepe van a regionális igazgatóságnak, míg a végrehajtásért az üzemve
zetőség a felelős. Az ellenőrzés során kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az 
évenként vágásra kijelölt területek ellenőrzésének, hogy az a besorolás sor
rendjében történt-e, továbbá a fokozatos felújító vágásnál és gyérítéseknél szi
gorúan ellenőrzik a kitermelésre tervezett fák jelölését, mivel ezt az erdőgaz
dálkodás egyik kulcskérdésének tekintik. A végrehajtott munkákról naprakész 
nyilvántartást vezetnek. Az üzemtervi előírástól eltérő tevékenység tervezése 
esetén az üzemtervi előírás módosítását kell kérni az Országos Erdészeti Hiva
taltól. A módosítást az Országos Erdészeti Hivatal főigazgatója engedélyezheti, 
jelentősebb esetekben a miniszterrel történt előzetes tárgyalás alapján. 

Min tavé t e l e s e rdő le l t á r 

Célszerű még röviden megemlékezni az üzemtervezést megelőző mintavételes 
erdőleltárról. Ezt jelenleg az évente üzemtervezett területnek csak 15%-án vég
zik, de ennek területe — amint a bevezető részben is említettem — évről évre 
növekszik. Az Országos Erdészeti Hivatal nem írja elő kötelező feladatként, csak 
ajánlás formájában. Célja, hogy az üzem tervezéshez pontos mérések alapján 
igen részletes adatokat szolgáltasson az üzemtervezendő terület állomány-, fa
faj-, növedék-, termőhely stb. viszonyairól és egyben adja a helyi fatömegtari-
fákat. A munkát egy formanyomtatványon kell megrendelni az Országos Erdé
szeti Hivatal Erdőrendezési és Műszaki Tanulmányi Főosztályánál, amelynek a 
székhelye Fontainebleau-ban van. A Főosztályon az információ igénynek meg
felelően megtervezik a külső felvételeket. A terepi munkát az illetékes regioná
lis igazgatóság, illetve az üzemvezetőség dolgozói végzik, amelyhez a Főosztály 
folyamatosan szaktanácsot ad. 

A felvételi próbaterületeket általában 100 X 100 m-es hálózatban tűzik ki. 
Vagyis minden hektárra esik egy felvétel. A próbaterület nagysága az állomány 
minőségétől és az elérendő céltól függően 0,01—0,1 hektár között váltakozik. 
Annak érdekében, hogy az azonos jellegű területeken a felvételek egységes 
szempontjait ki tudják dolgozni, a leltározandó területet különböző fokozatú 
egységekre bontják: 

1. Blokk 
1.1. Részlet csoportok 

1.1.1. Részlet 

A blokkokra osztás több szempont szerint történhet. így például blokkok ala
kíthatók ki a kitettség, termőhelyi adottságok, korcsoportok stb. szerint. Alap
vető, hogy a blokkokat a felvételek megkezdése előtt kell kialakítani és a fel
vételeket a blokk sajátságainak és a tervezett információ nyerésnek megfelelően 
kell megtervezni. Az nem követelmény, hogy a blokk összefüggő terület legyen. 



A blokkon belül több erdőrészlet összevonásával, amennyiben indokolt, rész
letcsoportok alakíthatók. Ennek a célja az, hogy a feldolgozás során az egyes 
részletcsoportökra bármilyen szempontból külön is fel lehessen dolgozni az 
adatokat. 

A legkisebb egység a részlet, amelyre nézve csak akkor kapnak elfogadható 
eredményt, ha elegendő próbaterület esik a részletbe. 

A terepi felvétel egységes formanyomtatványon történik. A nyomtatvány 
nűnden sorában 80 pozíció van, amely nagyon megkönnyíti az adatok lyuk
kártyára történő lyukasztását. 

Három kártyafajta van: 

1. Próbaterület kártya (az azonosítókat, terület-, termőhelyi-, állomány- és 
egyéb adatokat tartalmazza). 

2. Fafajkártyák; 7 sor (soronként tárgyalja az egyes fafajok adatait). 
3. Mintavételi kártya; 7 sor (csak ott kerül kitöltésre — minden 5—10. pró

baterület, ahol a fatömeg, növedék, iparifa, minőség, károsítás stb. meg
határozására igen pontos felvételt végeznek. Itt minden esetben dugófor
gács mintákat is vesznek Pressler fúróval). 

A legfőbb azonosító a próbaterület középpontjának a koordinátái, amelyet 10 
m-es pontossággal adnak meg. 

A kitöltött felvételi lapokat Fontainebleau-ba, az Erdőrendezési és Műszaki 
Tanulmányi Főosztályra küldik, ahol a lyukkártyák lyukasztása és az adatok 
gépi feldolgozása történik. Megemlítendő, hogy a Földművelésügyi Miniszté
riumnak Fontaineblau-ban van egy nagy elektronikus számító központja és 
a feldolgozáshoz ez biztosít kapacitást. A feldolgozáshoz jól bejátszott progra
mok állnak rendelkezésre, de kívánságra a szokásos táblázatokon kívül egyéb 
táblázatokat is elkészítenek. A programokat a Főosztály dolgozói írják meg. 

Az elkészült táblázatok igen pontos adatokat szolgáltatnak az üzemtervezendő 
terület fatömeg- és növedék viszonyairól. A fatömeg és növedék adatokat min
dig 1 ha-ra vetítve, 5 cm-es átmérő csoportonként és fafajonként adják meg. 
A fatömeg és növedék táblázatokon kívül számos egyéb statisztikai, termőhelyi 
táblázatot és helyi fatömeg tarifákat készítenek. A táblázatokat elkészítik blok
kokra, erdőrészlet csoportokra és erdőrészletekre. 

A feldolgozott és az üzemvezetőségek rendelkezésére bocsátott adatok nagy 
mértékben növelik az üzemtervek pontosságát. 

Jelen beszámolóimban a Franciaországban alkalmazott erdőrendezési módsze
reknek főként azokat a vonásait kívántam kiemelni, amelyek hazai viszonylat
ban is érdeklődésre tarthatnak számot. Jól bevált üzemtervezési módszerünk 
továbbfejlesztésében egyik központi feladat a felvételi adatok pontosítása. A 
Franciaországban alkalmazott, az üzemtervezést megelőző mintavételes erdő
leltár e tekintetben is gondolatébresztő lehet. 

b e e w o r l d című, Angliában megjelenő méhészeti világlap 1977. évi 4. szá
mában közölte Keresztesi Béla „Az akác a magyarországi áruméztermelés alap
ja" című tanulmányát. 


