
Légifényképek felhasználósa az erdőrendezési 
munka során 

II A N I S T V Á N — B E R D Á R B É L A 

Az erdőrendezési gyakorlat igen sokféle, jellegében nem egyszer egymástól 
távoleső ismeretet igényel. Az egyes résztudományok fejlődése (termőhelyfeltá
rás, fotogrammetria) az erdőrendezésben is új lehetőségeket teremt. Az erdő
rendezés egyes munkaterületein több évtizedes munkamódszerekkel dolgozunk. 
Ez magában persze nem baj, ha a gyakorlat igényeit kielégíti az idők során ki
kristályosodott munkamódszer, de felvetődik a kérdés, van-e jobb, gyorsabb 
megoldása a problémáknak. A korszerűbb módszerek kidolgozását az a tény is 
indokolja, hogy 1970 végéig fel kell számolni az üzemtervezetlenséget. Ennek 

t/a. ábra. A légijényképen elkülöníthetők a különböző korú és összetételű állományok 



felújított vágásterület, 5 éves 

ktT, moT, Cs, 10 éves 

véderdő, 80 éves 

A, 20 éves 

vegyeskorú véderdő, Nyi, 
rNy, ktT, keFü, Gy 

ktT, Cs, 20 éves — elszórtan 
Ef, mJ, Gy, kH 

ktT, ksT, 70 éves — elszórtan 
Gy, Cs, rNy, Nyi 

Gy, 50 éves —• elszórtan kH 

ktT, moT, Cs, 100 éves 

1,'b. ábra. Az l/a. ábrán látható állományok kora és fafajösszetétele 



a rendkívül nagy feladatnak a megoldásában jelentős szerepet kell vállalnia a 
fotogrammetriának. A légifényképek felhasználásának gazdaságosságát növeli, 
hogy a térképezésen túlmenően az üzemterv elkészítéséhez szükséges adatok 
megszerzésére is lehetőség nyílik. 

A külföldi és hazai eredmények alapján megvizsgáltuk és a következőkben 
ismertetjük az erdőrendezési gyakorlatban előforduló adatok légifényképről 
történő meghatározásának lehetőségét. 

Tag, erdőrészlet. A korszerű erdőgazdálkodás feltétele az erdő térbeli rend
jének tökéletes ismerete. Ezt biztosítják az erdőrendezési munka során kiala
kított tagok és erdőrészletek. A tagalakításhoz jól felhasználhatók a fotogram
metriai úton egyértelműen meghatározható természetes (gerinc, völgyvonal, pa
tak) és mesterséges (nyiladék, út, vasút stb.) terepvonalak. Az erdőrészlet elkü
lönítésénél eltérő gazdasági tevékenységet indokoló állományparamétereket kell 
figyelembe venni. Az Erdőrendezési Utasításban előírt állományjellemzők a 
részletelhatárolást indokoló élességgel a térmodellen egységesen észlelhetők. 
(l/a és 1/b ábra). A terep átfogó szemlélete lehetővé teszi üzemszervezési kérdé
sek figyelembevételét (vágásszervezés, faanyagmozgatás) és a technológiai típus 
megállapítását is. 

Fekvés, hajlásszög. A fekvés és hajlásszög a tájékozott térmodellen, vagy 
a fotogrammetriai úton készült szintvonalas térképen szabatosan megállapít
ható. Ha szintvonalas térkép nem áll rendelkezésünkre, az egyes lejtőkategó
riák változásáról a légifényképek alapján külön lejtőtérképet lehet készíteni (6). 

Fafaj. Az állomány legfontosabb jellemzője a fafaj, minden további vizs-

2. ábra. Tavaszi felvételen a korábban lombosodó bükk jól elkülöníthető a tölgytől 



gálát ennek ismeretét tételezi fel. A faegyedek fényképen jelentkező eltérő tu
lajdonságai a terepen beazonosítva lehetővé teszik minden faj meghatározását. 
A lombkorona felületéről visszaverődő fény eltérő összetétele, mely a levélzet 
anatómiai szerkezetétől és fizikai állapotától függ, a fényképen eltérő tónust 
mutat. A morfológiai tulajdonságok és az eltérő fenológiai állapot ugyancsak 
jellemző a fajok fényképi megjelenésére. A centrális leképzés miatt különösen 

3. ábra. Májusi felvételen a virágzó akác jól felismerhető 

a képszéleken ismerhetők fel jól a morfológiai bélyegek, mivel itt a fák megdőlt 
képét látjuk (8). 

Mindezek alapján pl. az akác és nyár elegy első szemlélésre is egyértelműen 
szétválasztható, a bükk és tölgy elhatárolását viszont lombfakadás időpontjában 
készült felvételeken az eltérő fenológiai állapot könnyíti meg (a bükk korábban 
lombosodik, 2. ábra). Ebből következik, hogy rendkívül fontos a fényképfelvétel 
időpontjának helyes megválasztása, amihez a területen előforduló fajok adnak 
jó útmutatást. Hazai viszonyok között fafajmeghatározáshoz a koratavaszi 
(lombfakadás időpontjában készült) felvételek használhatók leghatékonyabban. 
Ilyen felvételeken gyakran lehetőség nyílik a korán- és későnfakadó változatok 
elkülönítésére, valamint egyéb fenológiai megfigyelésekre is. (3. ábra.) 

A fényképen a fajokra jellemző tónuskülönbséget különféle speciális film
anyagokkal (infravörös, színes, nem színhelyes színes stb.) tovább lehet fokozni. 

Elegyarány, záródás. A záródás, bár területviszonyszám, mégis alapja a fa-
tömegszámításnak. Az erdőrendezési gyakorlat szembecsléssel állapítja meg, de 
ez a módszer erősen szubjektív, s emiatt pontatlan is. A fotogrammetriai mód
szerek exakt méréseket tesznek lehetővé, de már egyszerű rátekintéssel is meg
előzhetjük a durva hibákat. Legpontosabb, bár munkaigényes, a koronák tér
képezése. A vizsgálat alá vont terület ismeretében számítható a 'fafajonkénti zá-



ródás, s így lehetőség nyílik az elegyarány meghatározására is. Egyszerű és el
terjedt gyakorlati módszer a pontráccsal való záródásmérés. A kiértékelő mű
szerbe szerelhető pontrácsot a mérőjelhez hasonlóan a koronaszintre állítjuk, s 
a koronával fedett, illetve fedetlen pontok megszámlálása után következtetünk 
a záródásra, illetve záródáshiányra ± 5%-os pontossággal. A záródás eredeti 
meghatározása csupán annyiban módosul, hogy nem a talajra vetítjük a koro
nákat, hanem a pontrács által meghatározott síkra. 

E módszerek nemcsak a gyakorlat, hanem a kutatás pontossági igényeit is 
kielégítik, lehetőség nyílik a koronák átfedésének vizsgálatára. Meg kell viszont 
jegyeznünk, hogy légifényképről minden esetben csak a felső koronaszint záró
dása állapítható meg, így több szintű állományoknál a második koronaszint, 
ill. cserjeszint záródását (borítását) a terepi bejárás során kell meghatározni. 

Sűrűség. A sűrűséget jelenleg a használatban levő záródás-sűrűség össze
hasonlító táblázatból állapítjuk meg. A kutatás feladata a fotogrammetriai úton 
meghatározott optimális koronavetület és a hozzátartozó famagasság, illetve fa
tömeg vizsgálata. A területen jelenlevő fatömeg és a megállapított optimális fa
tömeg ismeretében számíthatjuk a sűrűséget (2). 

Magasság. A korszerű fatermési táblák a biológiai felsőmagasságra épülnek, 
és a faegyedek fatömegének is egyik legfontosabb paramétere a magasság. 

A térmodell egyes pontjainak magasságát a kiértékelő műszer rendszerétől 
függően vagy mért parallaxisoktól számítjuk, vagy közvetlenül leolvassuk. Az 
egyes fák magasságát a koronacsúcs és a gyökfő magasság-különbsége adja. Ily 
módon az üzemi térképek méretarányához igazodó 1 : 10 000 méretarányú légi
fényképeken 1 m-es pontossággal mérhetünk famagasságot. A magasságmérést 
gyakran nehezíti (esetleg meg is hiúsítja) az a körülmény, hogy a lombos álla
potban készített felvételeken a gyökfő nem látható, téli felvételeken viszont a 
koronacsúcs meghatározása bizonytalan. Ezt a problémát akkor küszöbölhetjük 
ki, ha a területről lombos és lombtalan állapotban készített felvételek is rendel
kezésre állnak. Ebben az esetben • mindkét felvételen hasznosítható vonalak 
(hosszszelvények) mentén külön térképezzük a lomhkorona, és külön a terep 
szintjének az egyenesbe eső jellemző pontjait. A két metszetet egy rendszerbe 
felhordva kapjuk a hosszszelvény magasságvonalait. Ezek különbsége adja a fa-
magasságot. Könnyen elvégezhető a kiértékelés a lombfakadás időpontjában ké
szült légifelvételeken is, itt ui. a gyökfő és a koronacsúcs egyidőben látható, te
hát közvetlenül mérhetjük az egyes fák magasságát, ill. a biológiai felsőmagas
ságot. Ebben az esetben egy felvételről tudjuk elkészíteni a fent említett hossz
metszeteket. 

A famagasság meghatározására egyéb fotogrammetriai módszerekkel is le
hetőség nyílik (pl. árnyékból), ezek gyakorlati jelentősége és pontossága azonban 
egyelőre csekély. 

Átlagátmérő. Az átlagátmérőt légifelvételekről közvetlenül nem tudjuk meg
állapítani. A nagy kiterjedésű őserdőkkel rendelkező országokban (Kanada, 
Egyesült Államok) a kutatók viszonylag megbízható összefüggést állapítottak 
meg a fényképen mérhető koronaátmérő és a mellmagassági átmérők között a 
magasság és záródás függvényében. Ezt azonban főleg olyan állományokban ér
ték el, ahol a termőhely nagy területen lényegesen nem változik, s erdőápolási 
munkákat nem végeznek. Hazai állományokban végzett mérések kimutatták, 
hogy a két átmérő közötti összefüggés a számtalan befolyásoló tényező miatt 
gyenge (termőhely, állományszerkezet stb.) s egy adott állományon belül is erő
sen megváltozik tisztítások, gyérítések után. 

Fatömeg. A fotogrammetriai úton meghatározott magasságból és földi úton 



mért mellmagassági átmérőből az egyes fák fatömege számítható. Egy adott te
rületen (erdőrészlet) levő fák darabszáma a légifényképről pontosan megállapít
ható, s így lehetőség nyílik törzsszámarányos próba alkalmazására. A légifény
képről meghatározzuk az adott terület törzsszámát. A törzsszám bizonyos száza
lékára (5—10%) terepi méréssel megállapítjuk az egyes vastagsági fokokhoz tar
tozó törzsek adatát és a szükséges magassági méreteket. Az egyes vastagsági fo
kokhoz tartozó db-számot megszorozzuk a légifényképről vett összes db-szám 
és a terepen felvett db-szám viszonyával. Ezáltal ismerjük a vizsgált területen 
levő állományban a vastagsági fokokhoz tartozó törzsszámeloszlást. A vastagsági 
fokokhoz tartozó egyes fák fatömeget a db-számmal szorozva, majd összegezve 
kapjuk az egész állomány összes fatömeget. Az állományhézagok (záródáshiány) 
egyenlőtlen eloszlása nem befolyásolja mintavételünket. 

A többszörös kapcsolatok regressziós függvényének meghatározása lehetővé 
teszi, hogy az egyes fák fatömeget a magasság és a koronavetület (vagy egyéb 
légifényképen mérhető állomány-jellemző) függvényében írjuk fel. Külső terepi 
feldolgozással meghatározható állománytípusonként a famagasság és a korona
vetület, egyes fák fatömege regressziós függvénye (2). Ezek elkészülte után a 
fotogrammetriai úton mérhető famagasság koronavetület ismeretében kiválaszt
juk a megfelelő koronavetület-famagasság regressziós függvényt. A kiválasztás 
akkor jó, ha a fotogrammetriai úton mért koronavetület, illetve famagasság kö
zül egyiket a koronavetület-famagasság regressziós függvényébe helyettesítve 
függvényértékként a mért másik változót kapjuk. Majd a koronavetület-egyes 
fák fatömege regressziós függvénybe helyettesítve függvényértékként megkap
juk az egyes fák fatömeget. Pl. az idős nudum bükkösben (Visegrád) a korona
vetület-egyes fák köbtartalma közötti kapcsolatot adó regressziós függvény: 

y = 0,94798 + 0,04429 x + 0,00001316 x 2 

ahol x a koronavetület m 2-ben. 

Hasonló függvényt állapított meg Willingham mocsárciprusra (6); ez egység
nyi területre adja meg a fatömeget (yv,) a záródás (x 3), famagasság (xi) és fák 
száma (xc,) ismeretében. 

y,t = 114,0 + 1,111 x : i + 3,030 x t + 2,375 x,, 

A képletekben szereplő változók nem konkrét térfogatfüggvénnyel kifejez
hető geometriai alakzat méretei, hanem a termőhelytől függő élő szervezetek 
állandóan változó paraméterei. Így minden faállomány egyedeire alkalmazható 
térfogatfüggvényt megadni nem lehet. 

Vágásérettségi kor. A termőhelyi viszonyok és a gazdálkodási cél ismereté
ben a fényképen mért adatok (koronavetület, törzsszám, fatömeg stb.) matema
tikai analízise megkönnyíti az optimális vágásérettségi kor meghatározását. 

Erdősítés mértéke. A mesterségesen erdősített vagy természetesen felújított 
állományokban a pótlás mértékét, valamint a pusztavágások és bontási hézagok 
területét lehet előnyösen meghatározni a légifényképről. Az erdősítés tervezését 
a terepen kell elvégezni. 

A légifényképek felhasználása az erdőrendezésben rendkívül széles körű, de 
a rendezésben használt adatokon kívül számos olyan információt tartalmaz még, 
amelyek a helyes erdőgazdálkodást vagy a kutatási munkát előnyösen segítik. 

Az erdőgazdasági műszaki létesítmények tervezésénél lehetőség nyílik arra, 
hogy a leendő létesítmény környezetének terepi jellemzőit légifénykép-kiértéké-
lés során határozzuk meg. Üt nyomvonalának felkereséséhez adott lejtéssel több 



megoldási variációt tudunk kidolgozni. Kötélpálya létesítésénél — különösen 
szélsőséges terepviszonyok közt — külön előnyt jelent a hossz- és keresztszelvé
nyek fotogrammetriai mérésének lehetősége. A hidak méretezéséhez szükséges 
vízgyűjtőterület meghatározása is pontosabb fotogrammetriai úton. Völgyzáró
gátak készítésében és vadpatak-szabályozásban a külső felvételek részben ugyan
csak helyettesíthetők fotogrammetriai kiértékeléssel és lehetőség nyílik az eró
zió által károsított, ill. erózióveszélynek kitett területek meghatározására is. 

A légifénykép kitűnően használható, mint történelmi dokumentum, hiszen 
az erdő adott állapotát és kiterjedését minden földi felvételnél gondosabban 
rögzíti. 

Termőhelyfeltárásban és térképezésben a légifényképek munkatérképként 
használhatók, elősegítik a termőhelyi változások hatásának pontos meghatáro
zását és az állományösszetétel és a termőhelyi adottságok együttes vizsgálatát 
(1). A légifelvétel rögzíti a területen előforduló esetleges károsítások mértékét 
és kiterjedését (széldöntés, hótörés, rovarkár, tűz stb.). Ártereken megfigyelhet
jük az időszakos elöntések mértékét és változását. Hóval borított terepről ké
szült felvételeken lehetőség nyílik a vadállomány számszerű felvételére és a vad
vándorlási vonalaik meghatározására. 

A légifényképek felhasználása az erdőgazdálkodásban rendkívül széles körű, 
erről csak vázlatos áttekintést adtunk. Számtalan feltáratlan probléma és lehe
tőség van még, amelyek további kutatást tesznek szükségessé. A rendelkezésre 
álló adatok is egyértelműen igazolják azonban, hogy a légifénykép-interpretá
lással az erdőrendezési munka hatékonyabbá válik, csökken az időráfordítás, a 
felvett adatok megbízhatósága növekszik. A terepi beazonosítást, bejárást azon
ban természetesen nem lehet kiküszöbölni. 
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Ban M.—Espdap E.: HCriOJIt>30BAHME A3POí>OTOCHHMKOB B JiECOyCTPOHCTBE. 
Kpyr npHMeHeHHH aspoífroTOCHHMKOB B JiecHOM xo33HCTBe oqeHb oGuiHpHbiH. MMeioTCH H e m e MHoro H e -

HCnOJIb30BaHHbIX B O S M O K H O C T e í í , qeM BbI3bIBaeTCÍI HeOÖXOflHWOCTb íiajlbHeHLUHX HCCJieflOBaHHH. Ho H y>Ke H M 6 -
lOIHHeCH B paCnopH>KeHHH AaHHbie flOKa3bIBaiOT, MTO nyTeM HHTCpnpeTaUHH a 9 p 0 ( J ) 0 T 0 C H H M K 0 B 3(j>4>eKTHBH0CTb 
jiecoycTpoHTejibHbix paöoT noBbiuiaeTCH, 3 a T p a T a BpeMeHH CHHWaeTCfl, AOCTOBepHOCTb ^aHHbix Towe noBbiuia-
eTCH. 

Bán I.— Berdár B.: DIE VERWENDUNG VON LUFTBILDERN IN DER FORSTEINRICHTTJNGS-
ARBEIT. 

Die Luftbilder finden in der Forstwirtschaft eine sehr breite Anwendung. Es bestehen noch 
zahlreiche tmerschlossene Möglichkeiten, die weitere Untersuchungen erfordern. Die zur Ver-
fügung stehenden Daten beweisen eindeutig, dass durch die Luftbildauswertung die Forstein-
richtungsarbeit intensiver wird, der Zeitaufwand abnimmt und die Zuverlassigkeit der erhobe-
nen Daten zunimmt. 

Helyreigazítás: AZ ERDŐ 1968. évi májusi számában, a 239. oldalon, „Üj kérgező
gép" c. ismertetésben a közölt teljesítményadatok a műszakilag lehetséges teljesít
ményekre próbálnak utalni. A kérgezőgép tényleges teljesítménye 16 cm-es átmérő 
esetében, 9 és 12 m/perc előtolással télen 60—90 m 3 , 18 és 24 m/perc előtolással nyáron 
120—180 m 3 műszakonként. 


