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A tervgazdálkodás a magyar erdőgazdálkodást is új és nehéz feladatok elé állította. 
Az erdőgazdálkodás már régen magán viseli a tervszerűségre való törekvés jeleit. 

Az erdőgazdasági üzemtervek mindig olyan távlati tervek voltak, melyek elvileg a gazdál
kodás folytonosságát szolgálták és ezáltal némileg a mai értelemben vett távlati tervek
nek feleltek meg. Azonban nem voltak egyértékű'k azokkal a tervekkel, amelyeket 
a szocialista tervgazdaság követel meg. Távlati tervkészítés minden gazdasági ágnál 
annyira fontos, hogy nélküle szocialista gazdálkodás el sem képzelhető. Mert ahogy 
az egy évi, részletes gazdasági tervek részei a nagyobb keretet jelentő ötéves terveknek, 
ugyanúgy az ötéves terv is szervesen illeszkedik bele az illető gazdasági ág, sőt az egész 
népgazdaság távlati tervébe. Gazdasági életünk minden szektorának szüksége van 
tervekre; nagyon természetes, hogy erre az erdőgazdaságnak is fokozottan szüksége 
van. Indokolásul elég az erdei fák kifejlődéséhez szükséges szokatlanul hosszú időre 
és azoknak a területeknek a nagyságára gondolni, amelyeken az erdőgazdasági ter
melés folyik. Ha ezekhez még számításba vesszük az erdő fejlődésének természetes 
biológiai folyamatait mint döntő fontosságú termelő tényezőket, akkor érthető az erdő
gazdasági termelés tervezésének fontossága és rendkívül nehéz volta. 

A tervgazdaság alapelve, hogy jól tervezni csak akkor lehet, ha a tervben foglalt 
gazdasági ág minden adottságát, jellemző adatát, mutatószámát és műszaki normáját 
pontosan ismerjük. 

A kapitalista erdőgazdálkodás csak a fahasználattal törődött. Jellemző módon 
azelőtt csakis ezt az arató tevékenységet tartották »termelésnek«. Ennek a tevé
kenységnek műszaki és pénzügyi adatait a tőkés világ is igen jól ismeri. Amikor az 
erdőgazdaságnál is el kellett készíteni az első szocialista terveket, érthetően a fahasz
nálattal foglalkozó tervek voltak a legkonkrétebbek és a legmegbízhatóbbak is. Az 
erdőgazdálkodás legfontosabb tényezőjének, az erdőművelésnek tervezési munkái 
nagyon háttérbe szorultak, pedig tulajdonképpen ez a szocialista termelés gerince. 
Az erdőművelési tevékenységek közül csak az erdőtelepítés és a mesterséges felújítás 
voltak azok a műveletek, amelyeknek megtervezésével komolyan, jó jellemző adatok 
és mutatószámok alapján foglalkoztunk. Az erdőművelés többi, nem kevésbbé fontos 
területe a tervezésből teljesen kimaradt. Érdekes elolvasni üzemünk tervutasításait, 
vagy a szocialista erdőgazdasági tervezéssel kapcsolatos valamely értekezést: az erdő
művelési tárgykörben a telepítésen és felújításon túl legfeljebb a fiatalosok ápolását 
találjuk meg. 

Mielőtt azt a kérdést vizsgálnánk, hogy az erdőművelési tevékenységek miért 
maradtak ki az erdőgazdasági tervezésből és hogy milyen úton lehetne ezen a hiányos
ságon segíteni, lássuk a tervnélküli és tervszerinti műszaki és (gazdasági munkák pro
blémáját. 

Kisebb üzemet vezetni, kisebb létesítményeket felépíteni terv nélkül is lehetséges. 
A szocialista tervgazdálkodás azonban még ezt a kivételt is kizárja, mert a terv 
nélküli munkához a szükséges előfeltételeket lehetetlen megteremtenie. Egyes szűk 
látókörű gyakorlati emberek szívesen említenek példákat arra, hogy tervek nélkül 



a múltban miként oldottak meg nagy feladatokat. Tudjuk jól, hogy régen hatalmas 
épületek épültek fel minden előre elkészített terv nélkül, vagy hogy azelőtt nagy 
erdőgazdaságokat vezettek terv nélkül, legfeljebb egyszerű pénzügyi költségelő
irányzat alapján. Az erdőgazdaságokban még nem is olyan régen előfordult, hogy út-
és vasútvonalak épültek tervek nélkül, csupán közvetlen helyszíni kitűzéssel és a 
terveket »rend kedvéért és az elszámolás érd 'kében« utólag készítették el. Tény, 
hogy az ügyes szakember gyakorlati tudása és érzéke alapján ösztönösen tervek nélkül 
is tud dolgozni. Még-s°m lehet vitás, hogyrt jó munka alapfeltétele a terv. Ma már alig 
akad műszaki vagy gazdasági szakember, aki a tervezés szükségességét kétségbe 
vonná. Sajnos azonban, egyes gazdasági ágainkban a tervezés még mindig gyermek
cipőben jár, vagy pedig, ahogy a mi esetünkben az erdőműveléssel történik, a tervezés
ből a legfontosabb biológiai szempont kimarad. Persze a biológiai szempont han
goztatása magában nem segít, mert a tervezés reális tényadatokat kíván. A biológiai 
elvek érvényesülése azt jelenti, hogy magát az egész erdőgazdasági tervezést kell jellemző 
számokban is kifejezhető biológiai alapokra fektetni. 

A tervezés szükségességének indokait a következőkben lehet összefoglalni : 
A tervszerűtlen munka csak az ösztönösségen alapul, a tervszerű munka az ösz

tönösséget kiküszöböli, mert megismert természettudományi törvényszerűségekre és 
konkréten kifejezhető helyi adottságokra tudományos előrelátással építi fel tevékenységét. 
Kiküszöböli vagy legalább csökkenti azt a bizonytalanságot is, mely a tervszerűtlen-
ségből fakad. Kiküszöböli azokat az általánosított sablonokat, melyeket mereven 
vagyunk kénytelenek használni a terv konkréten meghatározható előírásai helyett. 
A mi esetünkben például a statikus fahasználati tervek helyett biológiai jellegű erdő
művelési terveknek kell készülni. A sablonos végrehajtás helyett a terv végrehajtása 
szükségessé teszi a körülmények állandó tanulmányozását, megfigyelését és ezek alapján 
lehetővé teszi a terv megfelelő bírálatát és módosítását is ; tehát állandóan további 
tapasztalatok, következtetések szerzését és rögzítését biztosítja. A terv megszünteti 
a felelőtlenséget, mert készítői maguk is viselik a terv súlyát annak végrehajtóival 
együtt. Kifejleszti a dolgozókban a felelősségérzést és lehetővé teszi a tervek idő 
előtti teljesítésével és túlteljesítésével a szocialista munkaversenyt és jutalmazást. 
A verseny mozgatója és célja nálunk sohasem lehet egyszerűen a több fakitermelés 
vagy az állomány lerontása árán elérhető magasabb iparifa-százalék. 

Marx a kapitalista mezőgazdaság egyik jellemző tulajdonságának mondotta 
a termőtalaj fokozatos lerontását. A szocialista gazdálkodás jellemzője * ezzel szemben, 
hogy a termelő alapot (tőkét) kíméli és sok gondot szentel ennek fejlesztésére és karban
tartására. Az erdőgazdaságban ez a törekvés elsősorban a termőhely termelőképességének 
tervszerű fenntartását és fokozását jelenti. Ezt a törekvést minden erdőgazdasági terv
nek tükröznie kell. Az erdőtelepítés magában véve nem tehet eleget a bővített újra
termelés ilyen feladatainak. Az erdőgazdaság rejtett tartalékai — többek között, de 
elsősorban — a termőhely termelőképessége visszaállításának és fokozásának, valamint 
az állományok minőségi feljavításának lehetőségeiben vannak. 

Terv nélkül nincs szocialista erdőgazdálkodás és nem nélkülözhető a terv az erdő
gazdálkodás legfontosabb tevékenységénél, az erdőművelésnél sem. Ez a tevékenység 
nem szorítkozhat a telepítési, pótlási és tisztogatási munkákra, hanem fel kell ölelnie 
az erdőművelés egyéb területeit is, amelyek az erdőgazdálkodásban mindinkább 
fontosakká váltak. Az erdőgazdasági tervekben foglalkozni kell az állományápolás 
munkálatainak, így a gyérítéseknek, a természetes felújításoknak és az állományátala
kításoknak megtervezésével is. Ez azt j°lenti, hogy a tervek műszaki munkálataiba 
az erdőművelés biológiai adatait és kívánalmait is bele kell vinni. 

Az erdőgazdasági tervezési tevékenység eddig azért csúszott át csaknem teljes 
mértékben a fahasználat síkjára, mert végrehajtása külső megjelenésében favágás, 



fakitermelés és mert csak azon a területen vannak használható jellemző adatok, mutató
számok és műszaki normák, és végül mert régi módszereink alapján csak fahasználati 
szempontból tartottuk az erdőművelés több területét tervezési feladatnak. így történt, 
hogy az erdőgazdasági tervekből az állományápolások, a természetes felújítás és az 
állományátalakítás teljesen kimaradt, mert ezeket az erdész — az erdőgazdaság nagv 
kárára — egyszerűen előhasználatnak és véghasználatnak minősítette. Azok a tervek, 
amelyek a fahasználat jellemző adatai és normái alapján készültek, mellőzik a bio
lógiai meggondolásokat és érdekeket, sőt sokszor azokkal homlokegyenest ellentétben 
állanak. 

Az erdőművelő feladata megtalálni az erdőművelési munkák tervezésének módszereit. 
Vj'Á a feladat sokkal nehezebb, mint az erdőgazdaság egyéb tervezési munkái. Ez nem 
olyan műszaki feladat, amit csupán matematikailag könnyebben kifejezhető fizikai 
és kémiai törvények irányítanak, hanem olyan folyamatokat kell rögzíteni, irányítani 
és megtervezni, amelyek a legbonyolultabb természeti törvényeken alapuló biológiai 
jelenségek törvényszerűségeinek megismerését kívánják meg. 

Az erdő növekedésének jelenségeit a mechanisztikus tudományos felfogás igyekezett 
olyan túlságosan egyszerű számtani képletekkel, táblázatokkal kifejezni, amelyek 
nem voltak alkalmasak a bonyolult változások hű leírására. Ezek az adatok és viszony
számok csak ideálisan elképzelt állományokat jellemeznek statikusan s nem konkrét 
esetet a maga dinamikus fejlődésében ; ezért a részletes tervezés alapjául nem hasz
nálhatók. Sajnos, ez a bírálat érvényes a szokásos állományleíró módok és adatköz
lések legnagyobb részére. Rudas László egy előadásában mondotta : »Ezer kísérlet 
van mindig arra, hogy a magasabb törvényszerűséget egy alacsonyabbra vezessék 
vissza. Pedig minden területen azt a legmagasabb törvényszerűséget kell nézni, mely 
ott uralkodik és azt a területet meghatározza. Eszerint a legmagasabb törvényszerűség 
szerint kell a vizsgált terület mozgását, aktivitását meghatározni.« 

Az iparban megszokott dolog, hogy a termelés terv szerint folyik és hogy a terv 
végrehajtását éppen a tervek előírásainak megtartása érdekében gyártás közben is 
állandóan figyelik, ellenőrzik. Minél bonyolultabb eljárásokat alkalmaz a termelés, 
annál nagyobb gonddal végzik a gyártás fizikai és kémiai folyamatainak ellenőrzését 
és az eredmények technológiai vizsgálatait. Feltűnő, hogy éppen az erdőgazdálkodás
ban, ahol a legbonyolultabb biológiai változásokkal állunk szemben, alig esik szó 
az élő fa termelés folyamatának ellenőrzéséről. 

Ha van is termelési, illetőleg tervteljesítési ellenőrzés, az vagy csak fizikai ter
mészetű, mint pl. a kitermelt, kész, élettelen faanyag minőségi vizsgálata, vagy álta
lános gazdasági, adminisztratív természetű. Csupán a felújítás és erdősítés után 
történnek ellenőrzések a megeredési és a megmaradási százalék megállapításával, 
sajnos csak mennyiségi vonatkozásban. Ezután az állomány növekedésének, 
fejlődésének, az elegyarány alakulásnak és az ápolási munkák hatásainak eredmé
nyeivel és azok tervszerű vizsgálatával már nem foglalkoznak. 

Népgazdasági kerettervünk határozott százalékokban írja elő az állományok 
elegyarányát, a gyérítéssel kitermelendő faanyagok választékát és minőségét, de 
eddigi kezelési módszerünk nem alkalmas arra, hogy vele termelés közben ellenőrizni 
lehessen az előírások érvényesülését, vagy hogy az előállott változások kiigazítását 
elvégezhessük. 

Az iparban nagy költséggel fenntartott laboratóriumok vizsgálják a termelés 
folyamatait, ellenőrzik a gyártás alatt álló anyagok változásait és a gyártmányok 
minőségét. Ezzel nemcsak azt érik el, hogy az előírt technológiai kívánalmakat be
tartják, hanem a folytonos kísérletezés utat mutat a fejlesztés, racionalizálás, költ
ségcsökkentés, egyszóval termelékenység emelése felé is. Az erdőgazdaságban ezt a 
gyártás közbeni laboratóriumi munkát az erdőben a természeti jelenségeknek és a beavat
kozások eredményeinek állandó megfigyelése útján és az eredmények feljegyzésének össze-



hasonlításával kell elvégezni. Erre annál is inkább szükségünk van, mert az erdő
művelés jellemző adatait, mutató számait és technikai normáit még nem ismerjük. 

Az erdőművelés keretterveit jelentő régi erdőgazdasági üzemtervek ezekben a 
tevékenységekben ma még alig segítenek, sőt néha gátló módon lépnek fel, mert olyan 
elvi alapokon állnak, amelyek nem az erdő természeti törvényeiből származnak, hanem 
a mult század erdőgazdálkodásának mechanisztikus, sablonos elgondolásaiból. Ha a 
régi erdőgazdasági üzemtervek állományleírásait és a művelési munkákról szóló elő
írásait vizsgáljuk, legtöbbször olyan korlátokba ütközünk, amelyek a korszerű bio
lógiai eljárások akalmazását lehetetlenné, teszik. Sok esetben maga az állományleírás 
is elégtelen az állomány állapotának kellő ábrázolásához és igen gyakran téves követ
keztetéseket tartalmaz. Pl. a faterméstáblák használatából következik, hogy az évi 
folyónövedékek megállapítása egészen helytelen lehet, ami az erdőgazdaság terme
lékenységének megítélésénél döntő félreértéseket okozhat. Az ilyen távlati tervek 
kereteibe illesztett rövidebb lejáratú szocialista ötéves tervek erdőművelési előírásai 
,sem megbízhatók. 

Ha az állományok leírását általános faterméstáblák sablonjába kényszerítik, 
ez olyan további következtetéseket eredményez, amelyek gazdaságilag helytelenek ; 
mert ahelyett,hogy az illető termőhely produkcióját emelnék, ellenkezőleg, lerontják 
azt. Például esetleg valamely átalakításra váró állományt ilyen sablonos minősítés 
alapján további fenntartásra alkalmasnak ítélnek és benne olyan fokú gyérítést írnak 
elő, ami biológiai szempontból káros. A tervező ezekhez a keretekhez alkalmazkodva 
kizárólag fahasználati szempontokat néz. Az erdőgazdasági tervezés egyszerűen a 
fahasználatnak, tehát az aratásnak megtervezésével kénytelen megelégedni, ahelyett, 
hogy magát a termelés gerincét, az erdőművelést elemezné. 

Az erdőművelés tervezésének hiányát az okozza, hogy gyakorlatilag még nem tud
juk a tervbe illeszteni a haladó biológia elveit, és hogy ezen elvek alapján módszeresen 
nem figyeljük, nem rögzítjük a termelés közben előálló változásokat. Az új biológiai 
elvek szerint dolgozó szovjet szakemberek, mint Tyimofejev, Danilov, Ejtingen, Voro-
pánov, Junovidov stb., de hasonlóan azok a nyugati erdészek, akik a régi út járhatat-
lanságát már felismerték, mint Wanselov, Schádelin, Kóstler, Krutsch értékes útmuta
tásokat adnak az állomány fejlődésének és változásainak megfigyelésére és írásbeli 
Tögzítésére, azaz biológiai térképezésre. Ahogy az erdősítésnél a fafaj- és elegyarány -
megválasztás tervezésének alapja a részletes termőhely-térképezés, ugyanúgy a 
többi erdőművelési munka tervezésének alapja feltétlenül a modern ökológiai és 
gazdasági körülményre kiterjedő biológiai térképezés lesz. Ennek tartozéka — többek 
között — a sztereo-kép páros fényképfelvétel is. 

Az erdőműveléstudomány már több mint száz éve foglalkozik a legkülönbözőbb 
korú állományok vizsgálatával, elemzésével. Azonban egészen a legújabb időkig mind
ezt olyan tudományos jellegű tevékenységnek tartották, ami a gyakorlat számára 
használhatatlan, legfeljebb eredményeiből igyekeztek bizonyos tanulságokat levonni. 
Az állomány törzseinek, darabszámváltozásainak vizsgálatát pl. Schwappach arra 
használta fel, hogy azt az elegyetlen egykorú állománysablon faterméstáblájába 
illesztette. 

Az állomány középkorúnál idősebb fáinak vizsgálatát, az ú. n. törzsosztályozást 
Burckhardt-tól (1848.) kezdődőleg száz éve a legújabb időkig senkinek sem sikerült 
az elmélet elvontságából kiemelni. Az ellenőrző eljárás szószólói voltak azok, akik-
új útra léptek és az erdőgazdasági tervezést biológiai-műszaki feladatnak tekintették. 
A tudományos módszereket és eredményeket, amelyeket az állomány vizsgálatánál 
felhasználtak, illetve elértek, a gyakorlatban is közvetlenül használhatóvá tették. 
Mivel eljárásuk a szálaló-erdőhöz, tehát olyan erdőgazdasági módhoz van kötve, melytől 
távol állunk, az erdőművelés tervezését némileg más alapokra kell helyezni, bár a szá-
falóelvvel kapcsolatos ellenőrző eljárások nekünk is sok tanulságot adnak. Nálunk 



nemcsak egyféle egységes faliasználat van, mint a szálalóerdőben, hanem külön-külön 
foglalkoznunk kell a fiatalosok ápolásának, a sűrűségi korban levő erdők tisztogatásának, 
majd a középkorú állományok minőségi és felszabadító gyérítéseinek és a különböző termé
szetes felújításoknak tervezésén kívül a rontott állományok átalakításának megtervezésével is. 

Minden tervezési munka vei járója, hogy az első tervek tökéletlenek és csak idővel 
csiszolódnak olyanokká, amelyek a termelést tényleg szolgálják. Ez így van még a 
könnyebben uralható fizikai és kémiai törvényszerűségek alapján álló ipari termelésnél 
is. Természetesen fokozott mértékben áll ez a szabály a nehezebben szabályokba fog
lalható biológiai törvényeken alapuló erdőgazdasági termelésnél. 

Az első terv még akkor sem lesz tökéletes, ha azt a lehetőségekhez képest nagy 
körültekintéssel dolgozták ki, tehát ha a t< rvezés alatt álló állományt minden lehető 
szempontból megvizsgálták. A termelés folyamatának, az erdőben bekövetkező vál
tozásoknak és az emberi beavatkozás hatásának vizsgálata fogja a továbbiakban 
részünkre azokat a számszerű adatokat szolgáltatni, amelyek a további tervezésben 
mindinkább reális jövőbelátást biztosítanak. A sablonosságtól való eltérés eredménye 
az lesz, hogy a termőhely számtalan változékonysága mellett úgyszólván minden 
állománnyal vagy legalább a táj főtípusaival külön-külön foglalkozunk. Mint ahogy 
az ipari üzemekben minden szériában 1 gyártott sorozatot újra meg újra megvizsgál
nak, ugyanúgy nekünk is figyelni kell azokat a körülményeket, amelyek az állomány
ban a természeti erők működése és a gazdálkodás hatásaként bekövetkeznek. Végleges 
rendet, sablont elképzelni ismét az idealista sztatikus szemléletbe való visszaesést 
jelentené. Nincs megállás, nincs visszatérés és nincs ismétlődés sem ; csupán állandó 
változás, fejlődés vagy visszafejlődés van. Ennek a változásnak a törvényszerűségét 
kell vizsgálni minden adott esetben (b hát termőhelyen) külön-külön, hogy a jövő 
kialakulását irányítani és azt előre látni képesek legyünk. Az eredmények csak azonos 
tájtípusokra nézve használhatók fel. 

A helyes terv nélküli erdőművelési munkák gyakorlati végrehajtásánál sok olyan 
hibát találunk, amit azzal indokolnak, hogy a terv nem írja elő, vagy hogy a terv 
kerete nem engedte jól végrehajtani azt. Legtöbbször a hibák okát az alkamatlan nor
mákban keresik. Bár maga az elégtelen tervezés az oka a rossz teljesítésnek is, de a fő 
ok a jellemző számadatok és a mutatószámok hiányában van. Míg ezeket nem ismerjük, 
addig normákról sem beszélh tünk. Az előírt erdőművelési munkákra így a szükséges 
költségfedezetet nem lehetség s előre megtervezni. 

Az erdőművelés j llemző adatainak és mutatószámainak hiánya okozza, hogy 
az erdőművelési elvek érvényesülése érdekében a tervben olyan lazaságokat k°llene 
megengedni, amelyek a szocialista tervezés szellemével nem egyeztethetők össze. 
Bár a biológiai jellegű termt lésben a mutatószámokon alapuló normák nem lesznek olyan 
határozottak, mint az iparban, helyes módszerrel elérhető, hogy a tervezéshez jól fel
használható alapot adjanak. Amíg ezek a mutatószámok nem lesznek meg, addig a terv 
mellőzni kénytelen a biológiai szempontokat. 

A fiatalosok ápolását vagy a sűrűségi korú állományok tisztogató vágását 
gyakran a szűk normák teszik lehetetlenné. Máshol, más körülmények között a sab
lonosán megállapított norma vétkesen lazának bizonyul, mert nem tudták előre, 
milyen módon hajtják majd végre az ápolást. Nem tudjuk reálisan megtervezni az 
erdő szélének, a szélernyőnek kialakításához és ápolásához szükséges különleges mun
kákat. Még rosszabb az eset a böhöncök kivágásánál, felgallyazásánál, ágrobbantá-
sánál, szomszédos fák kártékony ágainak levágásánál, káros tuskófejek kiszedésénél, 
amely munkánál még alig beszélhetünk mutatószámokról. De nem ismerjük a ter
mészetesen felújult fiatalos foltok fejlődésének, ápolásának jellemző adatait sem. 
Ugyanígy számokban még ismeretlen terület a túlritkult, rontott erdő kitermelésével, 
átalakításával kapcsolatos munkák, és az új állomány fejlődésének vagy ápolásának 
mutatószáma. A rőzsetrágyázást, nyershumusz-komposztolást, gyomtépést, árkolást 



nehezen tudjuk még megtervezni. Az állományápolásnál és a rontott erdők átalakítá
sánál gyakran megtörténik, hogy csupán rosszminőségű vagy egészen kis mennyiségű 
fatömeget szabad kivágni a további fejlődés vagy talajvédelem érdekében. Ilyen eset
ben a szokásos fahasználati terv tanácstalan a látszólagos költségesség miatt, mert 
a felmerült költségeket hibásan csupán a kitermelt faanyagra vonatkoztatja, holott 
a munkálat ez esetben épp n legkevésbbé történik a fakitermelés érdekében. Az ápoló 
vágásoknál (tisztítás, gyérítés) ez a helyzet többé-kevésbbé mindig fennáll. Az újszerű 
próbaterületek kijelölése, felvétele, állandósítása szintén megtervezendő feladat. 

Minden munkánk normáinak meghatározása előtt ismernünk kell mindazokat 
a rájuk vonatkozó jellemző számadatokat, amelyek az adott típusú állomány fejlődését 
és a bennük szükség"s beavatkozások hatását meghatározzák. A tervezéshez szükséges 
munkaerő- és költségszükségletről edd g csak megbízhatatlan átlagadatokkal gondos
kodtunk. Sajnos, a legtöbb esetben még ez sem történik meg, hanem az egész erdő
művelési tevékenység megtervezése elmarad és a terv egyszerű elő- vagy véghasználati 
vágástervvé torzul. 

Az állományápolást, beleértve a gyérítést is, nem szokták erdőművelési szem
pontból részletesen megtervezni. Rendesen a munka előtti kijelölésnél, sőt az elvégzett 
munka közben vagy után vesszük észre, hogy a terv nem felel meg a biológiai elvek
nek, és hogy sem a munkaerő, sem a költségfedezet nem reális. Mivel pedig a tervet 
főként fahasználati szempontból feltétlenül teljesíteni kell, ott teszünk engedményeket, 
ahol ez a legkárosabb, mert legtovább kihat az állomány biológiai épségére. Mindezt 
el lehet és el is kell kerülni az újszerű tervezési elvek érvényesítésével. 

Ennek a bevezető értekezésnek nem célja, hogy elvi alapok lefektetésén túl az 
erdőművelés tervezésének részletproblémáiba bocsátkozzék. További értekezésekben 
fogjuk gyakorlati példákon kidolgozott tervekkel bemutatni az erdőművelés sokféle 
munkájának újszerű tervezési lehetőségeit. 

Itt csak röviden említünk néhány lehetőséget és jelöljük meg a legközelebbi 
feladatokat. 

Az erdő ápolásáról szóló 1951. évi üzemi erdőművelési utasítás (Mezőgazdasági 
Kiskönyvtár erdészeti sorozatának 5. füzete) utal már azokra a módszerekre, amelyekkel 
a különböző korú állományok állapotát vizsgálni lehet. Ezeket a módszereket kell 
gyakorlatilag is a tervezés szolgálatába állítani. Ezek a módszerek ne n csak arra valók, 
hogy a tudomány használja, hanem alkalmassá kell tenni azokat a gyakorlati tervezés 
számára is. Felsőfokú oktatásunknál például a gyakorlatok során már úgy használjuk 
fel ezeket a módszereket, hogy egyúttal az erdőművelési műszaki tervezés alapjává 
is tesszük őket. 

A továbbiakban a tudományos módszerek és a tervezés követelményeinek össze
kapcsolásánál alkalmazott legfontosabb szempontokat emeljük ki. 

Az állomány kezelésének tervét addig nem szabad elkészíteni, míg annak származását, 
mai napig történt változásait, fejlődését és végül jelenlegi állapotát pontosan és a későbbi 
idő számára is rögzíthető módon nem tisztáztuk. Tthát minden tervezési munka alapja 
a genetikai tanulmány és a korszerű állományleírás, azaz biológiai térképezés. 

A fiatalosoknál és sűrűségi korban levő állományokban a mai helyzet rögzítésére 
a minőség szerint, fafajonként és szintenként megosztó darabszám-elemzés mutatkozik 
a legalkalmasabbnak. A középkorú és időst bb állományoknál már olyan elemzést kell 
végrehajtanunk, ahol minden torzs helyét és koronáját térképesen ábrázoljuk, a tör
zseket pedig legfontosabb tulajdonságaik szerint osztályozva jellemezzük. A termé
szetes felújítások elemzésénél a helyzet az előbbiekhez hasonló, de még több gondot 
igényel a talaj és a gyepszinti növényzet. Az átalakítás alá kerülő állományok bio
lógiai térképezését a körülményekhez képest nagy körültekintéssel hajtjuk végre. 

Természetes, hogy minden állományelemzés fontos gyakorlati része a fatömeg 
mennyiségi és minőségi vizsgálata is. A gyakorlati értékű elemzésnek (biológiai tér-
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képezésnek) alapvető követelménye az, hogy minden olyan tulajdonságot és körül
ményt tartalmaznia kell, ami az állománj' fejlődésének tényezője. Tehát olvan körül
tekintéssel kell elkészülnie, hogy abból a szakember több év múlva is tökéletesen 
maga előtt láthassa az egykori állományt mind gazdasági, mind biológiai szem
pontból. 

Gazdasági szempontból lehetetlen az állomány egész területét ilyen vizsgálat 
tárgyává tenni. Csupán olyan és annyi próbaterület felvételéről lehet szó, amely az 
egészet jellemzi. Ezeket az egy vagy több helyen kiválasztott kis területeket termé
szetben is úgy kell állandósítani, hogy a továbbiak során ismét fellelhetők legyenek, 
mert az előzővel való összehasonlítás révén mutatkozó változások lesznek részünkre 
azok az értékes helyi adatok, amelyek a tervezés alapjául szolgálhatnak. A tervezés 
megbízhatóságának alapfeltétele, hogy a próbaterületnek minél pontosabban jellemeznie 
kell az egész állományt. Ez a szabály ugyanúgy vonatkozott a szokásos becslési mód
szerekre is. Az évi erdőművelési tervekben az állományelkülönítés több részletességet 
kíván, mint az erdőrendezésnél szükséges. 

Nem kielégítő az az eddigieknél kétségtelenül fejlettebb módszer sem, amit újab
ban néhol alkalmaznak, hogy több szakember egyéni, helyi elgondolása és vitája alap
ján döntik el a tervezett munka, például a gyérítés módját. Az előtanulmány mint 
kiindulás szükséges, a mai állapot rögzítése pedig olyan bizonyíték a jövőre, amit 
semmi más nem pótolhat. 

Ma az erdőgazdálkodás átalakulásának idejét éljük. A biológiai elv utat tör magá
nak az erdőgazdálkodás minden vonalán. Ez azért is nagy esemény, mert egyidejűleg 
a szocialista tervgazdálkodás útjára is rá kell lépnünk. Tehát nemcsak a régi technikai 
tapasztalatokat kell átültetnünk a szocialista tervezés rendszerébe, hanem egészen 
újszerű helyi mutatószámokat kell alkotnunk a tervezéshez. Szakembereink nagy 
része még sajnos adminisztratív munkával van lekötve és a gazdasági-műszaki fel
adatokkal keveset foglalkozik. Az erdőgazdasági termelés fejlesztése, önköltségcsök
kentése és az egész erdőgazdaság termelékenységének fokozása a jövőben a biológiai 
szempontok érvényesítésétől függ, ezért fontos, hogy erre a munkára is megtaláljuk 
az időt. Az oktatás feladata nemcsak iskoláinkban, de az üzemi továbbképzésben is 
ezekre az új módszerekre tanítani az ifjúságot és a szakembereket. 

Eredménytelen minden panasz, amivel az erdőművelő a fahasználati terveket 
bírálja, és hiába rendelik el, hogy a fahasználati tervek elkészítését az erdőművelővel 
együtt, vagy egyenesen az erdőművelőnek magának kell elkészíteni. Mindaddig, amíg 
csupán a fahasználati szempontok alapján állva vagyunk kénytelenek megtervezni 
a munkákat, a terv egyoldalú favágási terv marad. Joggal vádolják az erdőművelőt 
a terv és a fahasználat műszaki szakemberei azzal, hogy az erdőművelés elvonatkoz
tatott számokkal kifejezhetetlen elvei a műszaki tervekbe utólag nem illenek bele. 
Majd, ha az erdőművelő a mai tudományos eredmények szerint felépíthető reális 
elemzések és ebből folyó eredmények alapján évekre előre adja meg az erdőgazdaság
nak, hogy tevékenységétől mit lehet várni anyagban és választékban, illetőleg, hogy 
az erdő teljesítőképességének fejlesztése érdekében milyen tevékenységeket és ráfordí
tásokat kíván meg, akkor nem fogják az erdőművelőt misztifikációval vádolni. 

A modern erdőművelő tudja, hogy neki a műszaki adottságokkal, mint a terület, 
a fatömeg, a növedék, a záródás, a darabszám stb. foglalkoznia kell. Mert ha csupán 
a biológiai elvekkel törődik, de nem lép a számadatok reális talajára, akkor mindig 
távol marad tőle a tervezés lényege. A mult erdőművelője a természet bonyolult jelen
ségeit kifejezhetetlennek, megtervezhetetlennek tartotta, és ehelyett idealizált sablo
nokat alkotott. Ma ebből a felfogásból ki kell emelkednünk. Kötelez erre a tervgazdál
kodás és lehetővé teszi ezt a biológia rohamos fejlődése. Közel van az az idő, amikor 
az erdőgazdasági műszaki tevékenység legfontosabb területe az erdőművelés korszerű 
megtervezése lesz. 


