
A légitérképészet szerepe a korszerű 
erdészetben. 

Irta: Szederjei Ákos. 

Gyakran halljuk, hogy ma a technika korában élünk. 
Néha azt is mondják, hogy ez a sebesség százada. Minden 
fut, rohan . . . A z egész életünk egy nagy rohanásban telik 
el, „ T e m p ó ! Tempó! T e m p ó ! " — hallottam és láttam úton-
útfélen Németországban, ahol éjjel, nappal dübörögnek a 
gyárak és naponta új sebességi rekordok születnek. 

E z a tempó adott nagy lökést a légifelvételeknek, a 
fotogrammetriának is, amelynek a sok jótulajdonság mel
lett nem utolsó előnye a gyorsaság is. A története, fejlődése 
rövid. Múltja alig van, de a jövője annál nagyobb! Nyolcvan 
évvel ezelőtt készült el az első légifénykép, az akkor még 
nagyon is bizonytalanul lebegő léghajó kosarából. Laussedaí 
és Nadar voltak az úttörők, akik 1859-ben I I I . Napóleon 
parancsára, Solferinonál az első légifényképeket készítették 
az osztrák csapatok állásairól. Ekkor és még sokáig ezután 
is csak hadicélokra alkalmazták. A világháborúban rohamo
san fejlődött, úgy, hogy ma már majdnem minden államban 
ott találjuk a legkülönbözőbb mérési hivataloknál. 

Franciaországban a városrendezésnél, Angliában az 
ásatásoknál, Németországban a talajtérkép felvételénél, 
Olaszországban három kataszteri hivatalnál, Svájcban a 
telekkönyvi hivatalok méréseinél, Hollandia gyarmati méré
seinél, Perzsiában vasútépítésnél, Spanyolországban magas
hegységi méréseknél, Amerikában olajmezők feltárásánál, 
Norvégiában országos felmérésnél, Törökországban ipar
telepek felvételénél, Lengyelországban országhatár-mérés
nél (hogy a felvétel alapján részletesen összeállíthassák a 
munka menetét) stb. Görögországban, Németországban, 
Ausztriában és még több országban is pedig, ami minket a 
legközelebbről érdekel — az erdészetnél vezették be. 

A z erdészetnél először Ausztr ia látta be használható
ságát. 1892-ben még csak mint kísérletet vezették be. Ez
után gyorsan terjedt úgy, hogy ma már nemcsak az európai 
országok (Olasz-, Francia-, Görög-, Németország stb.) alkal-



mázza, hanem Amerika, Ausztrália, Ázsia erdészete is fel
ismerte fontosságát az erdészet szempontjából. A világ
háború megakasztotta a végleges bevezetését az erdészetbe, 
de elfelejtetni nem tudta, Németországban, 1921-ben bajor 
földön az óriási méretű viharkárok megállapításánál, majd 
1925-ben az erdőrendezésnél alkalmazták négy gondnokság
ban. A z eredmények minden esetben kielégítők voltak. 

Hazánkban meg éppen az erdészek vezették be. Már 
a kilencvenes években készített a besztercebányai gerebről, 
Csiby Lőrinc besztercebányai főerdész fotogrammetriai fel
vételt. Később, bágyoni Szabó Endre főiskolai tanársegéd 
tartott előadásokat (nem a hallgatóknak) és írt kisebb dol
gozatokat a fotogrammetriáról. Amire meg nagyonis büszke 
lehet az erdészet: Jankó Sá.ndor főiskolai tanár írta az első 
magyar fotogrammetriát. 

Nagy vonásokban ez a mult. A jövő nem kevésbbé 
biztató. Hazánkban a Műegyetem soproni karának erdészeti 
osztályához tartozó földméréstani tanszék áz egyetlen hely, 
ahol a fotogrammetriát, mint kötelező tárgyat is előadják. 

A fotogrammetria története után, lássuk, hogy mi is 
a lényege ennek a rohamosan fejlődő tudománynak. Elnézést 
kérek az ismétlésért azoktól az olvasóktól, akik már ismerik 
ezt a rokonszenves mérési módot, de a többiek kedvéért, 
lényegét az alábbiakban adom. 

A fotogrammetriát a következőképen határozhatjuk 
meg: 1 „ A fotogrammetria tulajdonképen nem egyéb, mint 
a geodéziának az az ága, amely a terepről felvett fénykép 
segítségével készíti el a terep tér- és helyszínrajzi térképét. 
Amint tudjuk, a fénykép tulajdonkében nem egyéb, mint a 
felvett tárgyak centrális-perspektivikus képe. A felvételek
hez külön erre a célra készült fényképező kamarákat, úgy
nevezett fotogrammetereket, illetve fototeodolitokat hasz
nálnak. A közönségesen használt geodéziai műszereknél a 
vízszintesített távcső két fősikot jelöl ki a térben és pedig 
a víszintes pókszál és a tárgylencse optikai középpontja a 

i Sébor János: A fotogrammetr ia az erdőgazdaság szolgálatá
ban. 1930. 



vízszintes fősikot, a függőleges pókszál és a tárgylencse 
optikai középpontja pedig a függőleges fősikot. Hasonló
képen a földi felvételhez használt készülékeknél, a beszinte
zett kamaráknál szintén megtaláljuk ezt a két fősikot, csak
hogy itt a pókszálakat a lemez előtt elhelyezett és a lemez
hez fekvő csiszolt fémkeretben lévő indexvonások helyet
tesítik, melyek a felvételkor a lemezre rögzíttetnek. A z ezeket 
az indexvonásokat összekötő vonalak a képen egy tengely
rendszert alkotnak'; erre a tengelyrendszerre vonatkoz
tatva, a felvételeken levő bármely pont lemezösszrendezői 
lemérhetők. Hibátlan műszernél a főirányok középpontja, 
összekötve az objektív optikai középpontjával, adja a föl
vétel iránytengelyét. Ha az iránytengelynek a fekvését a 
térben ismerjük, akkor ez a lemezen lévő bármely ponthoz 
az objektív optikai középpontjából menő irányt szintén 
meghatározza a térben. E g y álláspontból felvett fényképek 
tehát csak irányértékeket határoznak meg, az egyes pontok 
távolsága a kamara objektívjének optikai középpontjától 
még ismeretlen. H a most egy második álláspontban szintén 
meghatározzuk a kamara iránytengelyének fekvését a tér
ben, akkor az ebből az álláspontból felvett térbeli pontok 
felé menő irányok szintén határozottak. A két álláspontban 
nyert irányértékek segítségével most már megszerkeszthet
jük, vagy kiszámíthatjuk az egyes pontok térbeli fekvését. 
Ehhez a szerkesztéshez, vagy számításhoz feltétlen szüksé
ges két álláspontban a kamara iránytengely fekvésének a 
térben való ismerete. Ehhez tehát szükséges, hogy a két 
álláspont közötti távolságot, az úgynevezett alapvonalat 
bemérjük, a két pont szintkülönbségét meghatározzuk és az 
iránytengelyek elhajlását az alapvonaltól mindkét állás
pontunkban megmérjük". 

A fotogrammetria tehát a földméréstannak egyik ága, 
helyét az alábbi táblázatban találjuk. 

Amint a fenti meghatározásból látjuk, a fotogram
metria egy vegyes tér- és helyszínrajzi felvételi eljárás. 

, A fotogrammetriai eljárások első nagy csoportja a 
földi-fotogrammeAria, amikor a felvételeket a földről készít
jük. K é t részre oszlik: az első, az egyszerű földi-fotogram-
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metria, amikor a két álláspontból felvett képek irány
tengelye összehajlik. Itt bármely pont helyzetét egyszerű 
előremetszéssel határozhatjuk meg. A másik rész a földi 
sztereofotogrammetria. Itt meg kell említeni szemünknek 
azt a képességét, hogy ha két szemmel egyidőben nézzük a 
tárgyakat, mindent a térben — plasztikusan látunk és meg
becsülhetjük a látott tárgyak egymástól való távolságát. — 
Ez a sztereoszkópikus látás. Csak akkor látunk így, ha egy
időben és mindkét szemmel nézzük ugyanazt a tárgyat. 
T. i. ez nem más, mintha két álláspontból néznénk ugyan
azon tárgyra egy bizonyos bázis két végéből, a bázis a két 
végpontja a szemünk. A szemtávolság átlag 6.5 cm., ilyen 
bázissal csak 420—450 m.-re láthatunk sztereoszkópikusán. 
A szemtávolságot nagyobbítva a sztereoszkópikus látást 
növelhetjük. Ha megfelelő bázis két végpontján ugyanarról 
a tereprészről vagy tárgyról egy-egy képet veszünk fel, 
majd a képeket kidolgozva, a „sztereokomparáfor"-ba helyez
zük, a műszer megfelelő beállítása után a két képet egynek 
és plasztikusnak látjuk. Tehát a fentebbiekből nyilvánvaló, 
hogy a kép képződése az emberi szemben és a fényképező
gépben hasonló fénytani törvények alapján megy végbe. 
A képet az emberi szemben a fényérző recehártya, a fény
képezőgépben a fényőrző negatív fogja fel. A sztereokom-
parátor és segédműszerei segítségével egyszerűen leolvas
hatjuk az egyes pontoknak a képösszrendezőit, a rajzoló-
berendezéssel (sztereoautográf) pedig a pontok helyszín
rajzi képét a kívánt léptékben. Leolvashatjuk még a pontok 
magassági értékét és a helyszínrajzba a rétegvonalakat is 
berajzolhatjuk (mégpedig a tahimetriánál is nagyobb pon
tossággal) . 

A földi eljárások után térjünk át a légi fotogram
metriára, amikor a felvételeket nem a földről, hanem sár
kányról, léggömbről, léghajóról, és ami újabban leginkább 
használatos, repülőgépről készítjük. A légi fotogrammetriá
nál a földi részletmérés helyett a repülőgépről felvett fel
vételeket dolgozzuk ki térképpé. Ennek az előnye a földi 
felvételekkel szemben az, hogy felülről jól beláthatunk a 
terepbe és alig marad kidolgozatlan — holt — terület, 



A légifotogrammetria két csoportja: a légi sík ós a 
légi sztereofotogrammetria. 

Lássuk előbb a légi síkfotogrammetriát. Nevét onnan 
kapta, hogy többnyire csak sík területek felvételénél alkal
mazzák. Itt a sík terepen felvett kép már maga a térkép, 
amelynek léptékarányát, a felvevőkészüléknek a földtől 
való távolságából kiszámíthatjuk. (Pl. 0.21:4200, megfelel 
l:20.000-es léptékaránynak, 0.21 a felvevőgép gyújtótávol
sága, 4200 pedig a fel vevőkészüléknek a földtől való távol
sága méterekben.) A magasság (a felvevőkészüléknek a 
földtől való magassága) fordítva arányos a léptékaránnyal, 
vagyis minél kisebb a magasság, annál nagyobb a lépték-
arány. A sík fotogrammetriánál a kép síkja vízszintes (az 
irány tengely függőleges). Ha pedig az irány tengely elhajlik 
a függőlegestől (a kép síkja is ferde), a kép méretaránya 
különböző. H o g y az egész képen ugyanazt a méretarányt 
nyerjük, a képet egy méretarányra kell transzformálni, 2 

amikor is olyan képet kapunk, mintha vízszintes képsíkkal 
dolgoztunk volna. A z így kapott fotótérkép gyorsan és 
o lcsón állítható elő. 

A másik csoportja a légifotogrammetriának a légi
sztereófotogrammetria, amelyre akkor van szükség, ha a 
terep nem sík és a magasságkülönbségeket nem hanyagol
hatjuk el, azaz a terepen nagy szintkülönbségek vannak. 
Tlyenkor sztereoszkópikus hatást keltő lemezpárokkal dol
gozunk. Ugyanarról a tereprészről két képet veszünk fel és 
sztereoplanigráffal megszerkesztjük a térképet, A légifény
képpárok sztereoszkópikusak, magassági értelemben is tel
jesen plasztikus képet adnak, úgy, hogy hegyes-dombos 
vidék felvételére kiválóan alkalmasak. A z egyes pontok 
légisztereofotogrammetriai úton való térbeli meghatározá-

2 A transzformálás a felvétel átalakítása, h o g y ugyanazokat a per-
spektív vonatkozásokat mutassa, mint a térkép, illetve, mint e g y függő
leges tengelyű felvétel, amelynek meghatározott méretaránya van. H o g y 
ezt elérhessük, o lyan alappontokra van szükség, amelyeknek sík-koordiná
táit ismerjük, és í g y a légi fényképben meg a térképen (alaplapon) azono
síthatók. A transzformálás útján a lemez és a térkép, illetve alaplap 
azonos pontjait fedésbe hozzuk, annek következtében a légi felvételek pers
pektivikus és méretaránybeii torzulásai eltűnnek és az immár torzulás
mentes, légifényképek mérethű fotótérképpé illeszthetők, össze.. (Lásd 
Hankó: A transzformált fotótérkép megbízhatósága.) 



sához két összetartozó felvételt ugyanabba a helyzetbe kell 
hozni, mint amilyenben az exponálás pillanatában volt, 
Ehhez szükségünk van a felvételek térbeli és egymásközti 
helyzetét megjelölő összes adatokra: a két felvételi állás
pont három koordinátájára, a bázisra, vagyis a két felvétel 
egymástól való távolságára, a felvétel hajlásúra, elfordulá
sára és a felvevő kamara belső adataira. Ezeket megfelelő 
mechanikai berendezések és számítások segítségével nyer
jük. Ismeretük után a felvételeket az exponálás pillanata 
ban levő helyzetükbe hozzuk és így minden egyes pontot a 
kívánt léptékarány szerint a térképen leszúrhatunk, majd 
a rétegvonalakat is felhordhatjuk. 

A légifelvételek lehetnek: egyes, sorozatos és terület
felvételek. 

Egyes-felvételeket akkor készítünk, ha kis kiterje
désű tereprész felvételéről van szó. Ezek nem gazdaságo
sak, mert minden egyes felvételhez újabb felszállás kell és 
ez nagyon megdrágítja a képet. Természetesen, ha lehet, 
úgy osztjuk be a repülést, hogy több tereptárgynak a fel
vételét végezhessük el egy repülés alatt, 

A sorozatos felvételekre, folyók, utak, vasutak stb, 
mentén van szükség. Ezek többnyire olyan keskenyek, hogy 
egyetlen képsorozat is elég a felvételükhöz. Fontos követel
mény a képsorozat hézagmentessége. A kanyarodó terep
vonalakat, különösen, ha nagyobb méretarányról van sző,, 
lehetőleg egyenes vonaldarabokra bontjuk. A z egyes dara
bokat egyenkint repüljük be. A z egyik darabról a másikra 
egy kifelé kanyarodó görbével fordulunk. A két felvétel 
közti távolságot időmértékre számítjuk át, A felvételek egy
másközti távolsága, osztva a földhöz viszonyított haladási 
sebesség m/sec-ával , adja a két felvételközti időtartamot, 
— a bázisidőt — másodpercekben kifejezve, amit stopper
órával mérnek. Ha a kanyarulatok nagyon sűrűn és hurok-
szerűen fekszenek egymás mellett, úgy párhuzamos sorok
kal repüljük be, ekkor már tulajdonképen sorozatos-felvétel 
helyett terület-felvételt végzünk. 

Amiko r terepünk olyan nagy kiterjedésű, hogy mind 
a repülési irányban, mind arra merőlegesen, több felvételt 



1. sz. ábra. (Fontos, h o g y a képek bizonyos mértékig fedjék egymást .) 

fedjék is egymást a képek úgy, hogy a közösen csal lakozó 
részekre legalább is két-két a l appon t 3 essék. Ezért szüksé
ges, hogy a szomszédos lemezeken lévő közös területek a 
lemezen levő területnek legalább egyharmadát tegyék ki, 
ha a lemezek beállításához szükséges alappontokat a tere
pen utólag mérjük be. Viszont, ha a további alappontokat 
légiháromszögeléssel 4 határozzuk meg, úgy legalább két
harmados fedés kell. A már meglévő alappontokat a fény-

3 Alihoz, h o g y a részleteket e g y összefüggő térképpé állítsuk 
össze, szükséges, h o g y a fotogrammetr ia i mérést e g y geodéziai mérés 
előzze meg, amellyel a megfelelő számú fixpontot határozzuk meg. Tehát 
a felveendő terepen e g y háromszöghújót kell létesítenünk, esetleg a 
háromszögpontok között sokszögvonalakat kell vezetni úgy , h o g y minden 
egyes lemezre legalább négy meghatározott pontunk essék. Ezeket a pon
tokat megfelelő módon kell megjelölnünk, hogy a lemezeken v a g y a tér
képen könnyen lel ismerhetők legyenek. (Lásd Sébor: A fotogrammetria 
az erdőgazdaság szolgálatában.) 

1 A légi fotogrammetriai eljárás előfeltétele: a sűrű háromszöge
lési pontihálózat. A sűrítést lehet fényképezés előt t v a g y után is végezni. 
A pontok sűrítését a kidolgozáshoz már amúgy is szükséges légifényké
pek alapján végcz .ük . 

kell egymás mellé helyezni, terület-felvételt készítünk; 
A terület-felvételnél a terepet párhuzamos sávokban fény
képezzük le. A sorok és a képek egymástól való távolságá
nak a megállapításánál fontos, hogy a csatlakozás ne csak 
teljesen hézagmentes legyen, hanem még bizonyos mértékig 



képezés előtt rendszerint fehérre meszelt kátránypapírokkal 
tesszük felismerhetővé és ezeket geometriai alakok szerint 
fektetjük le. (Geometriai alakok a természetben nincsenek, 
így kisebb papírdarabok is könnyen felismerhetők.) A z alap
pontokat lehetőleg egyenletesen kell elszórni. Két négyzet-
kilométerenkint egy alappontra van szükség. 

A z előbbiek könnyebb keresztülviteléhez szükségünk 
van a repülési tervre. A szükséghez képest kiválasztjuk a 
felvétel méretarányát (vagyis a repülési magasságot) és 
megkapjuk az egyes lemezek által fedett területek nagysá
gát, amiből levonjuk, mind a repülési irányban, mind az 
erre merőlegesen, a fedés következtében eleső részt és gra
fikusan megszerkesztjük a repülési tervet. Ez az utóbbi 
nem más, minthogy berajzoljuk a térképbe a több párhuza
mos vonalból álló repülési irányt, amelyek egymástóli távol
sága egyenlő a biztonsági fedés arányában csökkentett kép-
szélességgel. Végül felírjuk a sorokon belül szükséges fény
képezési távolságokat, mint hosszméreteket, 

A felvételeket az előbbi csoportosítás szerint épített, 
egyes vagy sorozatos —• lemezekre, vagy filmekre •— beren
dezett szerkezetű mérőkamerával készítjük. A mérőkamara 

2. sz. ábra. (IA legújabb készülékeket beszerelik a külön erre a eélra épített 
repülőgépbe.) 



kézben is tartható, de lehet felfüggesztő szerkezete is. 
A legújabb készülékeket beszerelik a külön erre a célra épí
tett repülőgépbe. A kamarától megköveteljük, hogy : a 
tárgylencse mentes legyen az elrajzolástól, a kamara nyílás
szöge nagy, a tárgylencse gyújtótávolsága pedig kicsi le
gyen (ezek a méretarányra és a terület nagyságára vannak 
befolyással), a tárgylencse fényerős (zárjának nyilasa 
nagy!) legyen és a pillanatzár a lehető legrövidebb időtar
tammal dolgozzon. 

A felvételek jóságát nagyon befolyásolja a repülési 
tudás is. Nem elég a, nagy repülési tapasztalat, hanem fon
tos a rátermettség is. A pilóta vezeti a gépet és végzi a 
repülés technikai keresztülvitelét. A megfigyelő készíti a 
repülési tervet, meghatározza az indulás idejét, gondosko
dik a repülési irány betartásáról és a tájékozódásról, végül 
ő végzi a fotogrammetriai munkálatokat. Alapvető köte
lessége, hogy a képek hézagmentesek legyenek. Amint a 
repülőgép elhagyja a repülőteret vagy repülőkikötőt, 5 azon
nal tájékozódnia kell, mert ez a fényképezésnél nagyon 
fontos szerepet játszik. A nagy sebességgel történő felvé
teleknél, a támpontok megkeresése, a tájékozódás mellett 
gyors áttekintő képességet igényel. A tájékozódás térkép
pel és iránytűvel történik. 

A fényképezéshez szükséges repülőgépek követelmé
nyeinél a repülőgép teljesítő képessége, 6 a személyzet és a 
szükséges műszerek elhelyezése az irányadó. A fotogram
metriai felvételekhez ma már a legkorszerűbben berendezett 
és külön erre a célra épített gépek állanak rendelkezésünkre. 

A felvételeket nagyban befolyásolja az időjárás. 
Szükséges a fény és a jó kilátás. Csakis felhőtlen ég, pára-

5 Ezek a repülő támpontok nagy szerepet játszanak. Itt tartják 
a repüléshez szükséges üzemi berendezéseket (műhelyek, hangárok idő
jelző állomások — ami itt nagyon fontos — és a fényképező állomást.). 

6 A repülőgép teljesítőképessége Kurtz szerint f ügg : 1. a repülő
képességtől, vagyis attól az időtől, ameddig a g é p megszakítás nélkül tud 
a levegőben maradni ; 2. a hasznos tehertől, ez — a gép és az üzemanyag 
levonása után — az a l egnagyobb teher, amelyet a gép még elbír anélkül, 
h o g y mozgását károsan befolyásolná; 3. az emelkedési magasságtól , ame
lyet a megterhelt repülőgép még elérhet. 



mentes idő, magasan 'álló nap és tiszta kilátás esetén ka
punk j ó felvételeket. 

A felvételek kidolgozását laboratóriumokban végzik. 
A kidolgozáshoz szükséges műszerek éppen olyan gyorsan 
fejlődtek, mint maga a repülés. A k i csak valaha is benéz
hetett egy ilyen laboratórium titkaiba, ahol a légifelvételek 
kiértékelését végzik, csak a legnagyobb elismeréssel szólhat: 
a szellemes eszközökről és módszerekről, amelyek segítsé
gével a légitérképek készülnek. Annyira sok eljárással és 
oly sokféle műszerrel végzik a térképezést, hogy ezeknek a 
leírását nem szoríthatom be kis tanulmányom szűk kere
teibe, de pár szóval meg kell emlékeznem a hazai térképek 
előállítási helyéről, a M. Ki r . Állami Térképszeti Intézetről. 

A fotogrammetriai osztály 1923-ban alakult az inté
zet keretén belül. A már akkor is nemzetközileg ismert 
vezetőivel és a ma már korszerű berendezésével bármely 
más országgal felveszi a versenyt. Tehát ma már arra sincs 
szükség, hogy új térképezési vállalat, .alakuljon az újabb 
munkák elvégzésére, hanem csak a Térképészeti Intézet 
személyzetét kellene szaporítani és a hazai erdészetünk is 
bevezethetné a külföldön már rohamlépésekkel haladó 
fotogrammetriai térképezést. 

A fotogrammetriát felhasználta .a külföldi erdészet, 
hogy a gazdasági munkák természetében rejlő, állandóan 
változó képet nyújtó erdőterület újrafelvételét gyorsabban 
és olcsóbban levégezhesse. Nemcsak olcsó és az erdészetben 
használt térképet kapunk, hanem erről a térképről olyan 
adatokat olvashatunk le, amelyek megszerzése egyébként 
sok kiadást és fáradságot igényel. I lyen adatok: a fafajok 
felismerése, egyes facsoportok korának, záródásának, sűrű
ségének a becslése, a hegygerincek, eldugott völgyek, katla
nok, új útak, patakok, az új gazdasági beosztás vonalai, 
stb. Ezenfelül térképünk rétegvonalas lesz, ami leírhatatlan 
előny az erdőrendezési vagy művelési munkáknál, pl. út-
vagy nyiladék-rendszer kitűzésénél, vágások tervezésénél, 
stb. Nagyon előnyösen használható a tíz vagy húsz évvel 
azelőtt felvett kép a revízióknál is. A felvételeket felhasz
nálhatjuk úgy is, hogy magára a fényképre rajzoljuk reá az 



új gazdasági beosztást jelző batárokat, vagy pedig átlátszó 
papírra másolatot készítünk róla és csak erre hordjuk fel 
az előbb említett szükséges vonalakat. 

A külföldi gyakorlati eredmények és példák szerint 
a fotogrammetriával végzett munka még 50—60%-kai ol
csóbb is az eddigi eljárásoknál. 

A z erdészetben legnagyobb jelentősége az aerofoto-
grammentriának van, melynek segítségével a legeldugot-
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tabu tereprészek is felvehetők. Pontossága ^000 ^S 2000 
körül van, ami a belső vonalak mérésére nagyonis megfelel. 
Nálunk erdőgazdasági térképeink alapja a kataszteri iér
kép, ezen belül a részletvonalak térképelésére a légi felvé
telek jól felhasználhatók. 

Külföldön (Svájcban, Olaszországban, Spanyolor
szágban, stb.) már a tulajdonjog biztosítására szükséges 
határvonalak mérésére is használják, de csak ott, hol ke
vésbé értékes, vagy nagy kiterjedésű területről van szó. 
A németországi felmérések eredményeképen a Birodalmi 
Felmérési Tanács kimondta: „ A fotogrammetria alkalma
zása különösen különleges terepalakulások (dünák, nagyobb 
szint-különbségek, árterek, folyótorkolatok, vízborította ré
szek, ipartelepek, stb.) esetén a többi eljárással szemben 
nagy előnnyel jár. A fotogrammetria jelenlegi fejlődése 
folytán megállapítható, hogy alkalmazásának főelőnyei kü
lönleges terepalakulások esetén annyira érvényesülnek, hogy 
azt az országos felmérés keretében is alkalmazni kell, stb." 
Ezt még 1931-ben határozták el, később nemcsak, hogy be
tartották, de ki is bővítették. A z 1928-i Berlinben rendezett 
nemzetközi légifénykép-kiállítás eredményei: a francia vá
rosrendezési törvény a 10.000-nél több lakosú városokat 
arra kötelezi, hogy aránylag rövid időn belül városrendezési 
terveket készítsenek. Ennek a nagy munkának végrehaj
tása rövid időn belül csak légifényképezés utján volt lehet
séges. Ugyancsak ez a törvény mondja: „ A légifényképezés 
vízi építkezés, vízszabályozás céljaira hasonló előnyöket 
nyújt. Légi felvétellel a vízállás tetszés szerinti időpontban 
rögzíthető és a valóságos helyzet egyöntetű, teljes és ter-



mészethű képét nyújtja. A lógifényképen felismerhetők a 
partviszonyok, átjárók, kikötői építmények, árvízteriilete
ken a lefolyások, a lefolyás akadályai, partvérő művek, 
homoklerakódások, száraz, vizenyős és mocsaras részek, ná
dasok, régi medrek, stb. Megkönnyít i a helyszíni tájékozást 
és a helyszíni mérések házi feldolgozásához jó emlékeztető 
segédeszköz. A mező- és erdőgazdaság szempontjából a kö
vetkező előnyöket nyújt ja: felismerhetők rajta a parcellák, 
ezeknek pillanatnyi állapota, szikes és homokos területek, 
erdőben a különböző fanemek, az erdőgazdaság pillanatnyi 
állása, irtások, új ültetvények, stb. Üzemtervek készítéséhez 
igen jó segédeszköz. Geológiai felvételek és kutatások szem
pontjából különösen nagy a fontossága. A légifénykép a 
meteorológusnak módot nyújt arra, hogy a felhők fölé is 
belásson és a felhőrétegek eddig nem látott részeit is tanul
mány tárgyává tegye." 

I lyen és ehhez hasonló mértékadó körökből elhang
zott állításokat még sokat felhozhatnék a fotogrammetria 
gyakorlati voltának és sokoldalúságának a bizonyítására, 
de azt hiszem, a már idézett példák is elegendők a kétkedők 
meggyőzésére. Éppen a gyakorlat az, ami igazolja a foto
grammetria fontosságát, mert ezzel a zöld asztal is közelebb 
kerül a zöld erdőhöz! 

A fotogrammetria sokoldalúsága meg alkalmat nyújt 
arra, hogy egyes felvételeket egészen különböző működési 
ágak is felhasználhassanak, ami a felvételeket lényegesen 
olcsóbbá teszi. Természetesen fel kell erre hívni a figyelmét 
a többi közületeknek, hivataloknak is és reá kell mutatni 
a külföldi példákra. Hiszen annyi rosszat és nálunk ke
vésbé használhatót átvettünk már a külföldtől, miért no 
vennénk át a hasznosat és értékeset is! 
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Die Rolle der Aerophotogrammetrie in der zeitgemássen 
Forstwirtschaft. Von Á. Szederjei. 

Die ersten Luftaufnahmen in Ungarn (1880) wurden von 
Oberförster v. Csiby vorgenommen. S. v. Jankó, Professor der 
Vermessungskunde an der ehemaligen Kön. Ung. Hochsehule 
für Bergbau u. Forstwesen schrieb das erste mngarische Hand-
buch über die Photogrammetrie, die in Ungarn als selbstandiges 
Fach derzeit alléin auf der forstlichen Abteilung der Kön. Ung. 
Palatin Josef TJniversitat für Technische u. Wirtschaftewissen-
sohaften vorgetragen wird. 

Verf. bestimmt zuerst den Platz der Lichtbildmesskunst 
innerhalb der Geodesie, erlautert nachher ibre Teilgebiete (ter-
restrische und Aerophotogrammetrie) berichtet dann — auf Grund 
eigener Erfahrungen — über die Einzelheiten der Luftkartierung 
(Flugplan, Flugzeuge, Messinstrumente, Ausführung des Fluges 
rend der Aufnahmen, Genauigkeit und Kosten des Verfahrens) 
und weist mit Nachdruck auf ihre forstliche Bedeutung hin. 

• 

Le rőle de raérophotométrie dans la sylviculture moderné, 
par A. Szederjei. 

Aprés un coup d'oeil rétrospectif sur le développement de 
la photogrammetrie et sa place dans la géodésie, l'Auteur fait 
eonniaiitre les diverses bnanches de cetté science et expose — sur 
la base de sa propre expérience — le cőté pratique de l'aérophoto-
métrie en insista.nt particulierement sur les points intéressant la 
sylviculture. 

• 

The Rőle of Aerophotogrammetry in Modern Forestry By 
A. Szederjei. 

After a sbort historical retrospect and fixing the position 
of pbotogrammetry in surveying the author deals first witb the 
two parts of this subject in generál; furthermore he describes 
— on the basis of his owu experience — the details of practical 
aerophotogrammetry stressing its importance for forestry. 




