
A rozsot a lehető legmagasabban vágva 
arassuk, hogy a fiatal erdősávon magas tarló 
maradjon hófogónak. 

A rozs őszi learatása után a széles sor
közökbe (4 m), vagy i s ott, ahol már volt rozs, 
másodszor is rozsot kell vetni, azonban most 
már a talaj bárminemű vetés előtti megműve
lése nélkül. A magot közvetlenül a tarlóba és 
a borsófa fiatal növényeire vetjük. A borsófa 
fiatal növényei nem, vagy csak igen keveset 

szenvednek attól, hogy a tárcsás vetőgép végig 
megy rajtuk. 

A borsófa második életévében már maga
sabb lesz az aratógép (önjáró kombájn) vágási 
vonalánál. Ezért a rozs aratásakor a borsófa 
csúcsait lemetszük. Az i lyen tőrevágásból azon
ban csak haszon származik. A törevágás kö
vetkeztében a fiatal borsófa koronájának alsó 
részeiben jobb ágasodás jön létre. 

(Folytatjuk.) 
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A fényképmérés századunk egyik nagyje
lentőségű, szellemes találmánya, amely főként 
gyors térképezési munkálatokban nyert eddig 
igen hálás alkalmazást. A felvevő és kiértéke
lendő berendezések tökéletesedésével m a már 
felhasználása jóval szélesebb körű és eredmé
nyei sokkal megbízhatóbbak, mint néhány év
tizeddel ezelőtt voltak. Ezért az érdeklődés 
egyre inkább a mérésnek ezen gyors, olcsó és 
megbízható ága felé fordul és m a már fel sem 
tudnánk sorolni azokat a felhasználásokat, 
amelyre a fényképmérést a térképezésen kívül 
hasznosítani tudják. 

Természetesen az erdészet f igyelme is az 
új irány felé terelődött és mintegy 20—25 évvel 
ezelőtt kezdtek azzal a gondolattal foglalkozni, 
hogy a fényképmérést necsak kiválóan alkal
mas gazdasági térképek készítésére, hanem 
ezen túlmenően a rendkívül sok részletet mu
tató térhatású fényképet állományfelvételekre 
is felhasználják. 

Korlátozott terjedelmű írásomban megkí
sérlem összefoglalni azokat a próbálkozásokat, 
amelyekkel az erdészet, főként az erdőrende
zők a fényképméréstől segítséget várhatunk-
Hangsúlyozom, hogy az elmondottakat kizáró
lag a külföldi irodalom alapján (amely m a még 
csak hézagosan áll rendelkezésünkre) állítot
tam össze, hazai viszonyokra érvényes személyi 
tapasztalataink még nincsenek. Ebben az év
ben meg fog indulni nálunk is a fényképmé
réssel a kísérleti munka és remélhetőleg 1—2 
év múlva az erdőrendezésnek egy igen eredmé
nyes segítséget nyújthatunk vele. 

1. T é r k é p e z é s . 

Minden erdész tudja, hogy az erdőgazdál
kodás nem nélkülözheti a megbízható és át
tekinthető térképeket, amelyek erdészeti cé
lokra készültek és minden erdészetileg fontos 
pont és vonal rajtuk megtalálható. Az erdőren
dezés legaprólékosabb, időrabló és nehéz mun
kája a külső felmérés és az azt követő térképe

zés. Nemcsak sok erdőmérnök munkája szük
séges ehhez, hanem kellő számú műszer és 
egyéb felszerelés is. 

Fényképméréssel a térképezés gyors, olcsó 
és megbízható- Egészen röviden a technikája az 
alábbi. 

A térképezendő területet a földön bejárjuk 
és mindazokat a pontokat és vonalakat, ame
lyeket a térképen feltüntetni akarunk és azok 
a fényképen nem ismerhetők fel határozottan, 
földi jellel (gödör, meszelés, papír-, alumínium 
lap, hasábfa stb.) megjelöljük úgy, hogy azok a 
fényképről kiértékelhetők legyenek. Hasonló
képpen gondosan megjelöljük a területen talál
ható háromszögelési, vagy más összrendezőivel 
és magasságával megadott pontokat, mert eze
ken nyugszik a fényképmérés pontossága. 

Az így bejelölt területet gondosan elkészí
tett repülési terv szerint végigrepüljük és le
fényképezzük teljesen derült időben. A felvéte
lek többnyire közel függőleges tengelyűek, néha 
más elv szerint, de a függőlegestől legfeljebb 
18—20 fokos hajlással készülnek. Fontos az, 
hogy az egymás melletti képek legalább 60 szá
zalékosan fedjék egymást (a függőlegestől eltérő 
felvételek esetében esetleg még jobban), mert a 
két szomszédos felvétel ezen közös területéből 
kapunk térhatású képet a kiértékelő műszeren. 

A kiértékelés különleges, erre a célra ké
szült műszereken (autográf, planigráf) történik-
Egy-egy képpárat, azaz egymás melletti két fel
vételt helyezünk be a készülékbe és azokat köl
csönösen olyan helyzetbe hozzuk, ahogyan egy
máshoz képest a felvételek pillanatában feküd
tek. Ez a művelet a magassági eltérés (paral
laxis) fokozatos kiküszöbölésével végezhető el. 

Azután a képpáron található ismert össz-
rendezőjű pontokat (minimálisan háromra van 
szükségünk) a kívánt méretarányban egy lapra 
felhordjuk és a kiértékelőhöz kapcsolt rajzoló
asztalon megnézzük, hogy optikai kiértékelés
sel mennyire egyezik. A bázis növelésével vagy 
csökkentésével a méretarányt kisebbíthetjük, 
illetve nagyobbíthatjuk a kívánt értékre. 



Ugyanezen adott pontok magassági adataival 
az egész modell hossz- és keresztirányú dőlését 
is pontosan beállíthatjuk kellő elforgatásokkal-

Az így pontosan betájékozott képpár az
után kiértékelhető, a műszerhez kapcsolt raj-
zoló-irón pontosan követi az általunk mozga
tott mérőjelet. A képpárok sorozatos kiértéke
léséből az egész térképezendő területet papírra 
rakjuk, amelyet már csak ki kell húzni és meg
felelő jelekkel, feliratokkal ellátni. 

Ha képpáronként nem áll rendelkezésünkre 
legalább 3—4 adott pont, akkor azt pontosan 
nem lehet betájékozni- Ebben az esetben két 
megoldásunk van. 

Ha a terep nem túl nehezen járható és be
látható, akkor ajánlatos a már meglévő felvé
teleken olyan feltűnő pontokat (útkeresztező
dés, parcellasarok, sziklaorom stb.) keresni, 
amelyeknek a terepen való bekapcsolása jól 
látható háromszögelési pontokhoz előre- v a g y 
hátrametszéssel egyszerű. í g y megsűrített 
adott pontjainkkal a pontos betájékozást már 
elvégezhetjük a kiértékelő-műszeren. 

Előfordulhat, hogy ez az utólagos pontsű
rítés hosszadalmas földi munkát ad a terep 
áttekinthetetlen volta és nehézkes bejárása 
miatt. Ilyenkor a fotogrammetrikus légi há
romszögeléshez, a kiértékelő műszeren történő 
pontsűrítéshez folyamodhatunk, amihez csak a 
repülési vonal elején, végén és közepén van 
szükségünk adott pontcsoportokra és segítsé
gével 50—100 km-es sávokat is áthidalhatunk. 
Ez meglehetősen hosszadalmas és aprólékos 
munka, a képpárok ismételt betájékozását szük-
ségeli, de lehet, hogy bizonyos esetekben célra
vezetőbb úgy a kiadások, mint az időmegtaka
rítás szempontjából-

A modern autográfról a kiértékelt pontok
nak összrendezőit leolvashatjuk — közepes re
pülési magasságból készült felvételekről á- 0.4 
—0.5 m pontossággal — amelyeknek segítségével 
nagyon megbízhatóan számíthatjuk a területe
ket számológép segítségével. Kisebb fontosságú 
területméréseket (pl. erdőrészleteket) a már el
készült térképről planiméterrel végezhetjük. 

Minden földi eljárásnál pontosabban értékel
hetjük ki a térbeli fényképről a rétegvonala
kat, amelyeken a mérőjellel szinte végigsétál
hatunk és minden egyenetlenséget a valóság
nak megfelelően érzékeltethetünk. A szintvona
lak kiértékelése semmiféle jelölést a térképen 
nem szükségei, ha a felvételpár az adott pontok 
segítségével betájékozott, a rétegvonalazás eb
ből gyorsan és megbízhatóan végrehajtható-

2. F é n y t é r k é p e k . 

A fentiekben elmondott térképezés az is
mert rajzos térképeket adja, abból az erdő 
külső képére nem következtethetünk, bár a fel
használt térképeken részletes mását találjuk an
nak. Ezért nagyon célszerű az áttekintés biz
tosítására, továbbá fényképes állomány-nyil
vántartás céljából meghatározott méretarányra 
átalakított fénytérképeket készíteni. 

Ezek különleges műszeren, a képátalakítón 
készülnek, amely egy olyan vetítő-rendszerű 
nagyító-kicsinyítő gép, ahol úgy a negatív-, 
mint a vetítési-sík egymástól függően (a két sík 

mindig az optikai középpont magasságában 
metszi egymást) elforgatható és a negatív még 
középpontja körül is. 

A kívánt méretarányra való nagyítás (eset
leg kicsinyítés) ugyancsak az ismert összrende-
zőjű és a fényképen jól felismerhető pontok se
gítségével történik. A pontokat egy lapra fel
hordjuk és a vet í tési lap döntésével, továbbá a 
negat ív középpontja körüli elforgatással a 
fényképi pontokat ezekkel fedésbe hozzuk- Az
után a lap helyére fényérzékeny papirost (eset
leg fémlemezre húzva) helyezünk és végrehajt
juk a nagyítást (kicsinyítést). Természetesen az 
így készült fénytérkép több darabból fog állni, 
amiket később gondos vágás után mozaiksze
rűen egymás mellé ragasztunk. 

Ez a rendszer — mivel csak egy-egy kép 
alapján térképez — csak síkbeli képet ad, a ma
gassági adatokat nem tudjuk lemérni róla. A 
méretaránya is csak közelítő pontosságú, mert 
egyenetlenebb terepen a felvevőgép lencséjéhez 
közelebb eső dombok méretaránya nagyobb lesz, 
mint a mélyebben fekvőké. Továbbá a lemez 
szélén lévő kiemelkedések képét nem függő
legesen, hanem sugárirányban a felvevő lencsé
től ki indulva vetítjük a térképezendő síkra, 
ami tekintélyes eltérést adhat nagyobb szint
különbség esetében. Viszonylag egyenletes te
repen a méretarány megbízható. 

De ezeknek az erdőgazdasági fénytérképek
nek nem a mérethűsége a fontos, mert hiszen 
rendelkezésünkre állanak a kétképes kiértéke
lésből származó rétegvonalas, megbízható mé
retarányú rajzos térképek. H a n e m igen jó szol
gálatot tesznek ezek az erdő általános állapotá
nak és viszonyainak áttekintésében és ha ezeket 
5—10 évenként megismételjük, részben a reví
zió munkáját könnyítjük és egyszerűsítjük 
meg, másrészt értékes fényképes nyi lvántartást 
adunk az erdőgazdaságnak. 

3. S z á l l í t á s i h á l ó z a t m e g t e r v e z é s e . 

Belterjes gazdálkodás utakkal való feltárás 
nélkül el sem képzelhető és bármilyen üzem
mód szerint is használjuk erdeinket, a kiter
melt fát az erdőből ki kell hoznunk. Nagyon 
fontos, hogy a szállítási hálózatot a gazdálkodá
sunknak megfelelően tervezzük és a szükséglet 
szerint fokozatosan építsük ki. Ennek a fel
adatnak a végrehajtásában nagy segítségünkre 
van a rétegvonalas erdőgazdasági térkép, mert 
a száll ítási hálózat megtervezésekor nemcsak 
a terepviszonyok játszanak döntő szerepet, ha
nem az ál lományok elrendeződöttsége is. Gon
dosan ki kell választanunk az ú. n. kiközelítő-
utak helyeit is, hogy szállítási feladatunknak a 
legjobban, legkevesebb költséggel és az állo
mány, talaj legkörültekintőbb kíméletével te
hessünk eleget. 

Amennyiben az elkészített rétegvonalas 
térkép akár méretaránya, akár részlettelensége 
miatt nem felel meg a tervezés követelményei
nek, akkor a meglévő fényképek segítségével 
készíthetünk részletesebb kiértékeléseket a kér
déses területről, vagy sávról nagyobb méret
arányban. A részletesebb helyszínrajz segítsé
gével a fáradságos, sokszor ismételni kénysze
rült terepen történő nyomkeresést otthon elvé
gezhetjük. 



4. Állománybecslés. 

A) A fafaj megállapítása. A légi felvéte
lében a fenyők és lom.bfák felületes szemlélés 
alapján is könnyen elválaszthatók. Tüzetesebb 
vizsgálattal a tölgy az egyéb lombfaj októl, az 
erdei- vagy fóbetefenyő a Iáétól v a g y jegenye
fenyőtől elkülöníthető. De lehetőség van rész
letesebb elhatárolásra is, ha felvételeinket 
infravörös-érzékeny negat ívanyagra és külön
leges szűrőkön keresztül készítjük. Ebben az 
esetiben a hic szinte koromfekete színhatásától 
a bükk majdnem fehér színeződéséig a külön
böző fafajok széles fekeitedési sorozata áll előt
tünk, amit gyakorlati lag a fafaj megállapítá
sára jól felhasználhatunk. Ennek a kérdésnek 
a legideálisabb megoldását a színes fényképe
zés adná, mert egyszerű színskála-összehasonlí
tással kielégítően következtethetnénk a fafajra. 

A színes fényképezésnek, vé leményem sze
rint, igen n a g y jelentősége lesz a fénykép-
mérésiben a közeljövőben már. A színkülönjb-
ségek miatt a határok és objektumok sokkal 
elütőbbek, mint a fekete-fehér fényképeken és 
az emulziója gyakorlat i lag szemcsementes, a 
végtelenségig nagyítható, ezért kiértékelési pon
tossága jóval a rendes negat ívanyagé felett 
van. Sajnos, m a még e g y kissé drága és a 
színiesfilm előhívása is körülményes, külön
leges laboratóriumi felszerelést kíván, azonkívül 
fényérzékenysége is elég alacsony még, ami 
kellemetlen a repülőgépről történő felvételek 
esetében. 

E g y e s fafajokat megkülönböztethetünk jól 
a többitől az őszi loimibszíneződésről, v a g y a 
tavaszi különböző idejű lombfakadásról. Azon
ban ezek az adottságok gyakorlati lag rövid ideig 
állanak fenn és kérdéses, hogy akkor felvéte
lekre kedvező-e éppen az időjárás, ezért ezt a 
módot általános állománybecslési munkánkból 
ki kell hagyni . 

B) Záródás és sűrűség. Sűrűséget közvetle
nül a légi felvételiekből nem tudjuk meghatá
rozni, de a záródást, a boronák által fedett 
százalékos területrészt akár rápiliantássai 
becsülhetjük, akár terül etméréssel egész ponto
san meghatározhatjuk. A záródás — bár egysze
rűen és gyorsan meghatározható a légi felvé
telekről — nem mond nekünk sokat, mert, kü
lönösen egyes lomlbfajok esetében, áterdőíések 
után igen n a g y eltéréseket mutat ugyanazon 
fatömeg esetében is. 

Sokkal célravezetőbb okoskodás a sűrűség 
megállapítására a területegységen lévő törzsek 
számának a rögzítése- H a a záródás teljes, elég 
nehéz az egyes fákat egymástól elkülöníteni, 
de kellő nagyí tás és gyarkorlat mellett lehet
séges. Kissé hézagos ál lományban pedig min
den nehézség nélkül kiszámolhatjuk a fákat. 
Ha az erdőrészlet fafaját, termelőhelyi osztá
lyát és korát ismerjük, a törzsszám alapján fa
termési táblákból kiolvashatjuk a sűrűséget. 

Ezek a megállapítások azonban csak egy
korú, elegyetlen állományok sűrűségére helyt
állók. H a az erdőnk elegyes, akkor a sűrűség 
kérdése nem i lyen egyszerű, de ugyaniilyen ne
héz a megállapítása a földi állományfelvótelek 
esetében is. Kísérleteket fogunk folytatni arra-
nózve, hogy a pontosan mérhető záródás mér
tékére lehet-e fatömegbecslési eljárásainkat ala
pozni, mert az egyéni megítéléstől és gazdálko

dási módoktól függő ós bizonytalanul megálla
pítható sűrűség is elég bizonytalan kiindulás. 

C) A famagasság mérése. A fa magasságát 
mérhetjük egy képről is az árnyélt hosszából, 
ha a nap állását a felvétel pillanatában ismer
jük. Ez az eljárás azonban csak egyenként álló 
fák esetéiben vezet célra és csak vízszintes tere
pen, ment lejtőn az árnyék vagy rövidebb vagy 
hosszabb ós helyes következtetéseket nem ered
ményez. 

Sokkal megbízhatóbb és szélesebb lehető
ségek között alkalmazható a térhatású kétképes 
magasságmérés. Természetesen ehhez is szük
séges, hogy a megmérendő fától lehetőleg nem 
messze a talajt is lássuk és a mérőjelet meg
bízhatóan a föld felszínére helyezzük. A. fa csú
csára helyezett mérőjel-leolvasás és az előbbi 
leolvasás különbsége adja a fa magasságát, 
amelyet mintegy + 0.5 m pontossággal mér
hetünk ilymódon. 

Egyöntetű állomány eseten elég néhány ma
gasságmérést csinálnunk ós azok átlaga adja az 
állomány átlagos magasságát. 

A biológiai felső magasság mérése is lehet
séges, ha a kiemelkedőbb fák csúcsára visszük 
a mérőjelet ós ugyanakkor gondosan vigyázunk 
helyes ítélőképességünkre, nehogy kimagasló 
fát vagy böhöncöt mérjünk, amelyeket kis gya
korlattal a légi felvételekről kiválogathatunk. 

Teljesein zárt, hézagmentes állományok ma
gasságmérésekor vagy meg kell elégednünk az 
ál lomány szélén mérhető adatokkal, vagy földi 
mórésebkel keld kiegészíteni azokat. 

D) Kor- és termőhelyi osztály megállapítása. 
Az állomány átlagos magassága — egykorú 
erdő esetében — a kor függvénye és ha meg
felelő táblázatokkal rendelkezünk, a magasság
ból a kort meghatározhatjuk. De azt ís tudjuk, 
hogy ugyanazon fafajú és korú állomány ma
gassága is változik a termőhely szerint. És 
teljes sűrűség mellett e g y fafajnak és kornak 
meghatározott törzsszám felel meg terület
egységenként. H a ezekből az összefüggésekből 
összetett grafikont szerkesztünk olymódon, 
hogy a függőleges tengelyre a kort, a vízszintes 
tengelyen jobbra az átlagos állományimagassá
got, balra a területegységenkénti törzsszámot 
hordjuk fel, akkor a magasság ós kor, valamint 
a kor és törzsszám összefüggéseiből kapunk 
egy-egy görbe sort (annyi görbét, ahány termő
helyi osztályunk van). A légi fényképről le
mérhetjük az ál lomány átlagos magasságát és 
megszámolhatjuk a területegységen álló tör
zsek számát (ezt természetesen teljes sűrűségre 
redukáljuk, mert a grafikon erre érvényes). 
Meg kell néz/ni néhány próbálgatással, hogy 
melyik termőhelyi osztály görbéjének metszése 
adja mindkét összefüggésből közel ugyanazt a 
kort ós ez lesz az ál lomány kora, az elmetszett 
görbe pedig a kérdéses termőhelyi osztály. 

Ez az eljárás csak egykorú és elegyetlen 
állományok esetében hasznosítható. Vegyes 
korú állományok esetében a kor már nem is 
játszik szerepet, a termőhelyi osztályt pedig 
földi megfigyeléseinkből kell megállapítani. 

Egykorú elegyes állományok korát és termő
helyi osztályát is megállapíthatjuk a fent leírt 
eljárással kizárólag a légi felvételek alapján, 
ha csak azokat a fafajokat választjuk ki meg
figyeléseinkhez, amelyekre érvényes grafiko
nunk van. 



E) A fatömeg meghatározása. A fénykép-
mérési latömegmeghatározás háromiéieképpen 
történhetik. 

Ismeretes, hogy egykorú állomány átlagos 
magassága — termőhelyi osztály és sűrűség 
isimeretében — jól jellemzi a fatömeget. Termé
szetesen minden fafajra és termőhelyi osztályra 
nézve külön-külön kell az összefüggéseket ki
keresni és egyszerű táblázatokba foglalni. 

Másik meghatározási mód a koronaalakszám 
segítségével történhetik. Egyes törzsek fa-
tömege szoros összefüggésben van az asszimilá-
lási felülettel, azaz a lombkoronával és ennek 
nedig egyik elég jó jellemzője a légi felvételeik
ről igen jól mérhető koronaátmérő. A korona-
átmérő és meLl,m,agassági átmérő törvényszerű 
összefüggései fafajonként megállapíthatók és 
táblázatokba foglalhatók. Ennek birtokában 
szinte a levegőből végigátlalhatjuk az állomá
nyunkat. Például a bükk mellmagassági — (d.1.3) 
és koronaátémérője (cIk) között az alábbi má
sodfokú összefüggés adódik: 

dUi = —6.-4 + 8-7 dK— 0-4 dK 

Egy törzs fatömege kifejezhető a mell
magassági alakszámmal és koronaalakszám
mal: 

t = di.3. h. Fut = dx. h. Fk 
(t — egy törzs köbtartalma, h= famagasság, 
F1.3 = mellmagassági alakszám, Fk = korona
alakszám). 

Ebből az összefüggésből a koronaalakszám 
kiszámítható: 

„ di.3. Fux 
b k = -j 

dK 
De kiszámíthatjuk a koronaalakszámot a 

korona-körlapterület és ál lományátlagmagasság 
függvényében is, amely fafajonként és termő
helyi osztályonként más-más másodfokú össze
függéseket ad. Így például a bükk III . termő
helyi osztályára az alábbi egyenlet érvényes: 

F _ . _ 5,080.280^ 88.150 
K ~ 1 4 _K_ + ~ ( K Y 

H [Hj 
(K — korona-körlapösszeg, H = ál lományátlag
magasság). 

A területegységre eső fatömeget kiszámít
hatjuk az állományátlagmagasság, a terület
egységen lévő koronakörlapösszeg és a korona
alakszám szorzatából: 

T = K.H.FK 

Vegyes korú és elegyes állományok fatöme-
gének a kiszámításához „vastagsági csoporto
kat" képezhetünk a koronaátmérők szerint és 
akár törzskiszámlálással (területegységenként), 
akár sűrűség szerinti redukcióval határozzuk 
meg az egyes csoportok fatömeget és összegezzük 
azokat. 

Egy harmadik fatömeg-meghatározási lehe
tőség különlegesen szerkesztett fatermési táb
lák segítségével, amelyek ál lományátlagmagas
ság és koronaátmérő szerint — természetesen 
termőhelyi osztályonként elkülönítve — készül
nek. 

Ezek a meghatározások nem az egész erdő 
területére terjednek, hanem megítélésünk sze
rint kihasított kisebb-nagyobb próbaterüle
tekre, amelyeknek eredményeiből az egészre 
következtethetünk. 

F) A növedék megállapítása. Az erdőrende-
zönek kívánatos feladata a különböző fafajok 
jövőben várható vastagodási adatainak, i l letve 
a növedék aránylag biztos megjövendölése. En
nek megállapítása általában nem nehéz, ha az 
állomány mellmagassági méretei rendelkezé
sünkre állanak, amelyeket bár a légi felvételek
ről közvetlenül nem mérhetünk, csak elég meg
bízhatóan következtethetünk azokra. A halma
zatok eloszlására nézve jó segédeszközül szolgál 
a Gauss-féle binomiális görbe, amely a hozadék 
előrejóslását elegendő pontossággal megengedi, 
ha ismerjük az állomány fatömegén kívül a 
legvékonyabb, legvastagabb, valamint az átlag
törzs gyakorisági görbéinek csúcsmagasságait. 
A számítás matematikailag és grafikusan gyor
san eszközölhető. 

A növedék megbízhatóbb mérése természe
tesen az utólagos (pl. 5—10 évenkénti) azonos 
körülmények között történő fatömeg megálla-
oítással történik. 

5. K ö v e t k e z t e t é s e k . 

Mint az elmondottakból láthatjuk, a légi 
felvételek jól használhatók a térképezésen kí
vül az állományfelvétel i munkákra. Itt ugyan 
meg kell említenünk, hogy az erdőgazdasági 
térképek készítéséhez más légi felvételekre 
van szükségünk, mint az állománybecslési mun
kákhoz. Térképek készítéséhez, főként a réteg
vonalak megrajzolásához, látnunk kell lehető
leg a terepet és ezt csak a lombhullás után ér
hetjük el az erdőben, sőt örökzöldeknél még 
akkor sem és a famagasságckkal való állandó 
redukálás hosszadalmas, nehézkes és sohasem 
elég pontos. Állományfelvételekhez pedig ép
pen a lombjában levő erdő képe szükséges. 
Valószínű tehát, hogy a két cél érdekében két
szer kell a levegőből az erdőt lefényképezni, 
különböző magasságokból és más-más negatív-
anyagokra. 

N a g y tévedés volna azt is hinni, hogy 
akár a térképezést, akár az állományfelvétele
ket kizárólag fotogrammetriai úton elvégezhet
jük. Az erdők külső határainak pontos földi 
biztosítása és felmérése mindenképpen szüksé
ges és igen sok esetben fogunk olyan erdőrész
lettel találkozni, amelyeknek állomány-megha
tározásával szemben a légi felvételekkel telje
sen tehetetlenül állunk. Meggyőződésem, hogy 
minden esetben a becslésünk sokkal megbíz
hatóbb és pontosabb lesz egyes földi felvételi 
adatok birtokában. 

A helyes munkamódszer az, amelyik a két 
eljárás — földi és légi — legkedvezőbb kombi
nációjából áll, gondosan mérlegeljük azt, hogy 
a fotogrammetrikus eljárásból mit tudunk jól 
felhasználni és melyek azok, amiket földi be
járással kell megállapítanunk. Mindenesetre a 
légi fényképezés adja a legnagyobb áttekintést 
az erdőről és ennek alapján tudjuk megmon
dani, mely helyeken szükséges és mi lyen ada
toknak a földi felvétele. í g y nemcsak sok feles
leges keresgélést, fáradságos erdőjárást takarí
tunk meg, hanem lényegesen kevesebb földi 
munkát kell végeznünk, mint légi felvételek nél
kül. Az erdőgazdasági térképek elkészítésében 
előnyük elvitathatatlan, gyorsabban, olcsób
ban és teljesen kielégítő pontossággal térképez
hetünk, nem is szólva a szintvonalak óriási szál
lítás-technikai jelentőségéről. Ugyanakkor nyu-



godtan állíthatjuk azt is, hogy jól átgondolt, 
gondosan megszervezett munka-kombinációval 
az ál lományfelvétel földi munkáját is V*—V5-re 
csökkenthetjük. 

Felbecsülhetetlen jelentőségű a légi fény
képmérés a revíziók alkalmával, ami vi lágos 
minden szakember előtt a fentiek elmondása 
után. 

Mindannyian jól tudjuk, hogy a magyar
országi erdőkről — állami és magántulajdon
ban lévőkről egyaránt — lehetőleg rövid idő 
alatt megbízható térképeket és állomány fel vé
teleket kell csinálnunk, hogy ezeknek alapján 
az okszerű erdőgazdálkodás szellemében a mai 
viszonyoknak megfelelő üzemterveket készít
hessünk. Ezt a feladatot csak a légi fénykép
mérés segítségével teljesíthetjük aránylag rö
vid idő alatt, mert megfelelő műszerek birtoká
ban és kiképzett személyzettel , továbbá a meg
lévő erdőrendezőségek gárdájával a térképezés 
és felvételek 2—3 év alatt foganatosíthatók vol
nának. Nem lehet tehát a fényképmérési mű
szerek elég magas beszerzési költségeitől vissza
riadnunk, mert erdőrendezőségeinknek földi 
műszerekkel való kielégítő ellátása többe ke
rülne. Azonkívül a légi fényképmérés alkalma
zásával a befektetések legkésőbb egy éven be
lül amortizálódnak a segítségével elérhető pénz
es időmegtakarítások révén és a megvásárolt 
műszerek hosszú évtizedeken keresztül fogják 
hasznosan szolgálni a magyar erdészetet. 

Addig is, amíg az értékes és hasznos gya
korlati munkába belefoghatunk, még tekinté
lyes kísérleti munkát kell végeznünk a hazai 
erdőkben részben az ál lományviszonyoknak a 
légi felvételek alapján való kiértékelési lehető
ségeire (grafikonok, fatermési táblák összeállí
tása fafajonként és termelőhelyi osztályonként), 
másrészt a földi és fotogrammetrikus munka leg
szerencsésebb és leghatásosabb együttműködé
sének megállapítására. Ki kell dolgoznunk to
vábbá azokat a legegyszerűbb és mégis gyakor
latias kivitelezési formákat, amelyek úgy i>z 
állományfelvételre, mint az üzemtervek készíté
sére a legcélszerűbbek, áttekinthetők és nem 
terjengősek. Itt nagy szerepet fognak játszani 
vé leményem szerint a különböző színezésű tér
képmásolatok és rajzábrák. 

Ezek a kísérleti munkák képezik az Erdé
szeti Tudományos Intézet erdőrendezési osztá
lyának munkatervét , amely remélhetőleg még 
ebben az évben elkezdődhet az országban talál
ható fényképmérési műszerek használatával . 
Remélhetőleg a kísérleti munka befejezéséig 
létrehozhatjuk az erdészeti fényképmérési inté
zetet és azt kellő számú műszerrel felszerelve és 
jól kiképzett személyzettel a gyakorlati munka 
rendelkezésére bocsáthatjuk. 

A kartársainkat pedig arra kérjük, hogy 
munkánkat lehetőségeinkhez képest támogas
sák tanácsokkal, felvilágosításokkal, sőt — ha a 
kísérleti munka az erdőgazdaságukban folyik — 
személyes munkájukkal is, hogy azok a gya
korlati adatok, amelyek a nagyszabású felvételi 
munkákhoz elengedhetetlenek, a lehető legrövi
debb időn belül rendelkezésünkre álljanak. Kül
földi adatokat csak hozzávetőlegesen vehetünk 
át, mert egészen bizonyos, hogy országunkon 
belül is fogunk ugyanazon fafajra nézve eltérő 
körülményeket találni. A z adatok összegyűjtése 
és rendszerezése igen nagy feladat, ehhez a pil

lanatnyilag rendelkezésre álló személyzet na
gyon kevés és a kartársak külső segítsége nél
kül rövidesen nem tudjuk nagy feladatunkat 
megoldani. 

A demokratikus Magyarország páratlan se
gítséggel és áldozatkészséggel áll tudományos 
kutatómunkánk mellé, biztos vagyok benne, 
hogy a szükséges műszerek beszerzése is rövide
sen megtörténhetik. Mi ezt a bizalmat és áldo
zatvállalást azzal az el nem maradható ered
ménnyel fogjuk meghálálni, amelynek segítsé
gével nemcsak lényegesen rövidebb idő alatt, 
de sokkal kisebb költséggel készíthetjük el az 
egész ország erdőinek leendő üzemterveit és a 
megtakarított összeget erdőterületeink növelé
sére fordíthatjuk 
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Использование аерофотос'емки для лесного хозяй
ства. 
Венгерское лесное хозяйство намерено иепользоват в 

будущем аерофотос'емку, самую современную и быструю 
технику землемериа, не только для построения в гори
зонталях лесохозяйственных планов соответствующего 
масштаба, а также для решения некоторых специаль
ных лесохозяйствзнных задач. 

В частности, нами предусмотрено на основании с'емок, 
повторяющихся по возможности в каждые 5—10 лет, 
изготовление инвентарных фотопланов, по которым бу
дут намечены проекты транспортной дорожной сети и 
которые будут служить также для выявления таксацион
ных признаков. (Определение породы, учет полноты, за
мер высоты, определение классов бонитета и возраста, 
учет занаса древесины и предсказание прироста). Нача
тая нами исследовательская работа имеет целью не только 
подготовку необходимых для постройки учетных графи
ков и таблиц таксационных данных, а также и изыска
ние самого рационального комбинарованного метода но
левых работ и авиационной техники, дающего самые 
точные результаты при наименьших затрат времени, 
труда и средств. 

Use of Photogrammetry in Forestry.—{Theadvantages 
of p h o t c g r a m m e t r y are wel l known, i t s appl icat ion in 
H u n g a r i a n fores try is an i tem of the F i v e Year's P lan . 
The a im of e x p e r i m e n t s jus t g o i n g on is : to obtain — 
b y combined, h i g h l y rat ional ized methods of forest or
g a n i z a t i o n and aer ia l s u r v e r y — mos t prec ise resui ts a s 
quick as poss ib le . 

Emploi forestier de la photogrammétrie aérienne. 
L'iéconomie forres t i ère hongro i se désire que la photo
g r a m m é t r i e , — dont les a v a n t a g e s sont généra'ement 
connus , — soit e m p l o y é e e n Hongr ie . Les- recherches 
qu'on commence à fa ire ont le but: obtenir, — avec les 
moindres dépenses , — les résul tats les p lus préc is dans 
les t r a v a u x d 'aménagement forest ier , en las exécutant 
a v e c combina i son de la p h o t o g r a m m é t r i e aérienne. 

Die forstliche Verwendung der Bildmessung. — Die 
Vorzüge der P h o t o g r a m m e t r i e s ind wohlbekannt , des
halb wi l l s i ch auch die u n g a r i s c h e Forstwirtschaft 
ihrer bedienen . Zweck der jetzt beg innenden Versuche 
i s t : durch rat ione l l e V e r b i n d u n g der verschiedenen 
t a x a t i s c h e n A r b e i t e n anit den Luf taufnahmen in kür
zester Zeit u n d m i t dem g e r i n g s t e n Aufwand zu ge
n a u e s t e n E r g e b n i s s e n zu g e l a n g e n . 


