
SZÁMÍTÓGÉPES TÉRKÉPEZÉS AZ ERDŐRENDEZÉS FEJLESZTÉSÉBEN 
Válasz Németh Ferenc és Reményfy László hozzászólására 

Reményfy László megjegyzéseihez, követve az általa használt sorszámozást, 
az alábbiakat teszem hozzá: 
1. A célprocesszorok (mikroprocesszorok, mikroszámítógépek, m i n i . . . stb), 

árai az utóbbi években rohamosan csökkennek, mind külföldön mind ide
haza. Örvendetes, hogy a gyerekek is használják már, s ez biztosítéka a 
jövő generáció számítástechnikai műveltségének. (Méretük és kivitelük mi
att a terepen is jól alkalmazhatók.) 

2. A földmérési szakvállalatok a múltban valóban kevésbé, jelenleg egyre na
gyobb területen alkalmazzák a számítógépes térképezést pl. B G T V Szeged 
térségében. 

3. A számítógép nem meglevő térképeket színez vagy lát el különböző jelek
kel mint a kézi térképrajzolás, ahol elégnek látszik az erdőrészlet közepé
be egy jel berajzolása, hanem ennél sokkal többre képes. A számítógépben 
tárolt koordináták és terepi állapotjellemzők alapján igen sokféle csoporto
sításban, logikai egymáshoz rendelésben, szinte tetszőleges méretarányban 
(a gyakorlat által megszabott korlátok között) igen gyorsan lehet a kívánt 
színes jelkulccsal megjeleníteni a kívánt információt. 

4. A z általam említett Északi Közép-hegységben jelentkező konkrét üzemter
vezési feladat dokumentációját és az ezzel kapcsolatos vizsgálatokat Re 
ményfy László nem látta és nem ismeri, így ezzel kapcsolatban nincs meg
jegyzésem. 

Reményfy László megjegyzései és Németh Ferenc hozzászólásából idézett „a 
be nem váltott ígéretek veszélyeztetik a legjobban az ajánlott eljárás elter
jedését" (Az Erdő 1982. évi 8. szám 365. oldal) mondat alapján szükségesnek 
tartom ismertetni a számítógépes térképezésben 1982. évben elért eredményein
ket. 

A számítógépes térképezést kétféleképpen fejlesztjük. Egyik a már meglevő 
információk megjelenítésére, a másik új terepi információk gyűjtésére és 
térképezésére alkalmas. 

A z egyik módszerünk alapja a már többször említett erdőrendezési adat
bázis, amelyben az ország minden erdőrészletének főbb állapotjellemzői ben
ne vannak. Ez önmaga kínálja a lehetőséget, hogy az erdőrészletek koordiná
táit hozzárendeljük, és számítógéppel ill. a hozzá kapcsolható megjelenítővel a 
gyakorlat által megkövetelt minden lehetséges logikai kapcsolatban és méret
arányban, ill. jelkulccsal térképezzük. Kísérleti területnek először egy zala
megyei erdőtömböt, majd a Soproni Tanulmányi Erdőgazdaság hegyvidéki er
dészetének teljes területét választottuk. A z erdőrészletek határvonalait a 
B G T V Aristogrid berendezésével digitalizáltuk, azaz mágnesszalagra rögzítet
tük az erdőrészlet adatbázisbeli azonosító kódjához tartozó erdőrészlet törés
pontjainak koordinátáit. Ez a számítógépes térképezés munkaadat bázisa. A 
feladat egyszerűsítése érdekében a kísérletek első részében a jelenleg jóvá
hagyott tematikus térképek tartalmának megfelelő színes számítógépes térké
peket készítettünk a zalai kísérleti területről s annak tapasztalatain okulva 
kezdtük el a bővebb 'számítógépes térképezési rendszer felépítését a K S H 
ÁSZSZ szakemberei segítségével. Először az adatbázis adatkezelő rendszerének 
( K S H H W B gépén) előnyeit kihasználva biztosítjuk a gyors és sokféle lekér
dezés lehetőségét. A megadott erdészeti állapotjellemzők együttes lekérdezése 
és rendezése után előállítjuk az ábrázolandó információ halmazt. Ennek lé-



nyege, hogy az információk rendezettségének belső gépi kódjai segítségével a 
megjelenítendő koordinátáknak megfelelő szerkezetbe rendezzük az ábrázo
landó' információs halmazt, jelen esetben az erdőállapot jellemzőket, és a 
megjelenítés jelkulcsát. Ezt még a nagy számítógépen végezzük el. A z így 
megjelenítésre rendezett erdőállapot jellemzőket rajzi azonosítókkal együtt 
mágnesszalagra olvassuk. Ezt a mágnesszalagot a rajzolóberendezés beolvasó 
egységébe téve, a rajtalevő rendezett információk vezérlik a színes rajzoló 
egységet, a magyar gyártmányú Colorpress berendezés ötszínű rajzoló görgőit. 
A z első színes erdészeti számítógépes térképek elkészültek, ezek még kísérleti 
teszt anyagok. A tapasztalatok alapján határozzuk meg az erdőrendezési gya
korlatban használatos számítógépes térképezési módszert. 

A számítógépes térképezés másik módszere nem a már meglevő terepi ál
lapot jellemzőket jeleníti meg, hanem új terepi információt gyűjt és jelenít 
meg. 

A légi fényképek erdészeti alkalmazása a már ismert előnyökkel jár. Fel
merült annak szükségessége, hogy a képi információrögzítés lehetőségeinél 
több földi információt rögzítsünk, és az értékelésnél biztosítsuk a felvett in
formációtömeg lehető legsokrétűbb vizsgálatát. Mindezt a szokásos légifényké-
pezési költségnél kisebb költséggel kell megoldani. 

Az előző szempontok alapján választottuk az ún. videó észlelési módszert 
s a vele összefüggő számítógépes értékelési rendszert. A vizsgálat első feladata 
a videó felvételi egységének torzításvizsgálatá volt. A természetes terepi nye
regfelületen geodéziailag kitűzött vetületi négyzetháló csomópontjaiban mérő
jeleket helyeztünk el és A N — 2 repülőgépről videó kamerával mágnesszalagra 
vettük fel a terepi képi információt. A felvételt több magasságból hajtottuk 
végre. A szalag közvetlen képi megjelenítésekor a 400 m fölötti észlelések mé
rőjelei szemmel nem láthatók. A 400 méter alatti jelek képi elrajzolásából meg
állapítható, hogy a videó rendszer jelenleg alkalmazott kamerája elsősorban 
interpretálás! feladatokra alkalmas, geodéziai észlelésre nem. További vizsgá
lataink során lehetőség kínálkozik a torzítás matematikai modelljének meg
határozására, amely ismeretében mát egyes geodéziai feladatok elvégzésére 
is alkalmassá tehető a rendszer. A torzítás további matematikai és számí
tástechnikai vizsgálatát 1983-ban végezzük el. 

A videó rendszer erdészeti alkalmazását elsősorban az erdőrendezés szem
pontjaiból vizsgiáltuk. 

Megvizsgáltuk a videorendszer alkalmazásának lehetőségét az üzemtervezés 
előkészítésében. A z általános értékelésre kifejlesztett számítógépes rendszer 
segítségével megtekintettük a Kazincbarcika környéki tölgyesek, a zalai bük
kösök, a Szombathely környéki elegyes erdők, a Veszprém környéki elegyes 
erdők és a Balaton melletti nyárasok, erdősávok szalagjairól számítógéppel 
előállított videó képeket. A z egyes képi tónusokat gépi úton azonnal tetsző
legesen színezve az éppen kívánt terepalakulatokat, s azok elhelyezkedését 
figyelhettük meg. A számítógép a repülés folyamatosságának megfelelő foly
tonossággal mutatta a terepet, hasonlóan ahhoz, ahogyan azt a repülőgépről 
láttuk. A különbség az, hogy a képet tetszőleges időpontban megállapíthatjuk, 
egyes tónusait tetszőlegesen színezhetjük és bármelyik kép részletet mérőjellel 
körüljárhatjuk, illetve a kívánt képrészletet kinagyíthatjuk.. Ezáltal lehetősé
günk nyílik az üzemtervezendő terület általános megismerésére, a tag erdő
részlet kialakítás térképi felülvizsgálatára és módosítására, az erdő állapotá
nak és jellegének megismerésére és a fontosabb műtárgyak felderítésére. A 
terepi berj árast megelőzően tehát irodai körülmények között megismerked-



hetünk az üzemtervezendő területtel és az utolsó üzemtervezés óta bekö
vetkezett főbb változásokkal. A z általános előzetes üzemtervezési információ 
gyűjtésre a tereptől függően 600—800 m magasságból készült videó mágnes
szalagok alkalmasak. 

Fafajfelderítés szempontjából megvizsgálva az említett videoszalagokat, ha
sonlóan a légi fényképekhez a tónus és a formai jellemzők nyújtottak se
gítséget. A z egyes mágnesszalagok eltérő vegetációs időben készültek, így 
az egyes fafajok fenológiai állapota is nagy segítséget nyújtott. Kel lő gyakorlat 
után viszonylag jól felismerhetők a fenyvesek, a bükkösök, a nyárasok, az 
akácosok, és a tölgyesek. A z elegyes erdőkben és különösen a fiatalabb rudas 
korú állományokban jelenleg még' bizonytalan az erdei és a fekete fenyő elkülö
nítése. A tölgy és a cser megkülönböztetésére a cser fennmaradt téli lombja adott 
lehetőséget, a bükk és a gyertyán elkülönítése pedig lombfakadásuk alapján 
történhet. A nyár és az akáé eltérő alakjuk és különböző lombhullásuk alap
ján különíthetők el. A fafaj felismerés jelenlegi bizonytalansága miatt elvégez
tük az egyes fafajok szín-tónusainak eloszlás vizsgálatát ugyanezen számító
gépes rendszer segítségével. Ezek a vizsgálatok az egyes színtónusok elő
fordulásának gyakoriságait írták ki a mérőjellel jelzett fák együttesére. 

Sajnos az egyes fafajok tónuseloszlásainak gyakoriságai egymást részben 
átfedik, ezért a fafaj elkülönítés megbízható megoldására a szín-spektrumok 
pontos kimérésére s az ezek alapján alkalmazott felvételi szűrők, valamint 
kiértékelési korlátozások nyújtanak lehetőséget. Ezen fejlesztési munkákat a 
továbbiakban is folyamatosan végezzük. 

A z üzemtervezés szempontjából igen lényeges az egyes erdőrészletek zá
ródásának és elegyarányának megállapítása. A számítógépes rendszer alkal
mas arra, hogy a mérőjelet a koronáknak megfelelő tónusra vagy éppen a 
koronahiánynak megfelelő tónusra állítva a számítógép összeszámolja a meg
jelölt tónusba eső valamennyi kép pontot és kijelezze a teljes kép középpont
jainak számát is. A kettő hányadosa a záródásra jellemző mérőszám. Ugyan
ez vonatkozik az elegyarány meghatározására is, ott azonban az esetleges 
fafaj-elkülönítési lehetőségek jelentenek bizonytalanságot. A fiatal elegyes, jól 
záródott erdő záródásának és elegyarányának meghatározása jelenleg további 
fejlesztése szorul. A nehézség abból adódik, hogy a záródás és az elegyarány 
klasszikus értelemben terület-viszonyszám, viszont az üzemtervezési gyakorlat 
egyes esetekben ezt a fatömeg-viszonyszám alapján határozza meg. A kettő ösz-
szehasonlítása így torzít. 

Matematikai és számítástechnikai összefüggés vizsgálataink alapján a törzs
szám igen lényeges faállományszerkezeti jellemző. Megkíséreltük ezért az em
lített területek erdőrészleteinek törzsszám meghatározását. A z idős, lomb nél
küli bükkösök és tölgyesek, fenyvesek, valamint az ültetvényes nyárasok és 
fenyvesek törzsszáma meghatározható. A fejlesztésnek azonban meg kell te
remteni a törzsszám automatikus észlelésének lehetőségét és a fiatalabb ele
gyes erdők törzsszám meghatározásához szükséges tónuselkülönítési módszert. 

A z előző ún. klasszikus faállományszerkezeti jellemzők videó meghatározá
sának tapasztalatai alapján a fatermés mérésére két lehetőség kínálkozik. A z 
első az ismert földi módszerek alkalmazásához; szükséges1 jellemzők videó meg
határozásával biztosítjuk azokat a fállományszerkezeti adatokat, amelyekkel 
meghatározható az erdőrészlet fakészlete. Ennek a módszernek az alkalmazá
sához szükség van a már említett fejlesztési munka elvégzésére. A fatermés 
meghatározásának második, jelenleg járhatóbb útja a következő. A mérőjel
lel körüljárjuk a megmérendő erdőrészietet, vagy egyéb erdőterületet. A vizs-



gálandó területen belül elkülönítjük, amennyiben van ilyen, a nem egyöntetű 
foltokat. A közel azonos foltokon belül terepen könnyen haszosítható terület
részt jelölünk meg, amelyet térképen is bejelölve és a terepen felkeresve, föl
di módszerrel meghatározzuk a beazonosítható folt, vagy foltok fakészletének 
nagyságát és egyéb jellemzőit. A továbbiakban ezen mintaterületek képi jel
lemzőihez, mint pl. tónusjellemzők eloszlása és képpontok száma, hozzáren
deljük a mintaterület fakészletét. A számítógépes rendszer az erdőrészleten 
belül megvizsgálja a mintaterületek képi jellemzőivel azonos területeket és azok 
képpont aránya alapján kiszámítja az erdőrészlet, vagy egyéb vizsgált terület 
fakészletének nagyságát. 

Eddigi vizsgálataink szerint a videó felvételi és értékelési rendszernek er
dőrendezési szempontból a jövőben nagy szerepe lesz, mind az erdőállapot
jellemzők meghatározásában, mind azok változásának megfigyelésében. Tech
nikájának fejlesztésével könnyebb és kevesebb terepi munkára és pontosabb 
állapotfelvételre nyílik majd lehetőség. 

Előzőek alapján remélem látszik, hogy a számítógépes térképezés nem 
felelőtlen ígéret, hanem már meglevő eredményeink és • a tovább folytatott 
fejlesztési munkánk alapján gyakorlati valóság. 

Dr. Bán István 

AZ USA ÁLLAMERDÉSZETÉRŐL 

A nálunk is előfizethető amerikai földrajzi folyóirat, a National Geographic 
általában kitűnik azzal, hogy évenként legalább egyszer foglalkozik az erdé
szettel, s annak társadalmi, kulturális, politikai vonatkozásaival. Ezévi szep
temberi számában az U S A állami erdeit fogta vallatóra, s nem kevesebb mint 34 
oldalt szentelt a kérdésnek. 

Űgy tűnik, hogy az energiaválság mellett, az általános gazdasági válság 
nyomán a közfigyelem még erősebben irányul a megújítható természetes 
erőforrások és a természet felé. Egyre több általános fórum foglalkozik az er
dők és a fa olyan részletproblémáival is, amelyek eleddig csak a szakemberek 
szűk körét érdekelték. 

Az amerikai erdők mérhetetlen kiterjedése és fakészlete elkényeztette a né
pet. Az 1891-ben Harrison elnök által hozott első, az erdőt védő rendelkezést 
még antidemokratikusnak és amerikaellenesnek nevezhette a közvélemény, de 
még Theodore Roosewelt azon döntése is éles tiltakozást váltott ki, amellyel 
Erdészeti Szolgálatot alapított 1905-ben. 

Az amerikai erdészet Bed'ó Albertjét Gifford Pinchotnak hívják, aki az er
dészetet Európában tanulta és az U S A Erdészeti Szolgálatának első főnöke volt. 
Működését 1890-ben kezdte. Bevezette a szálalóvágást, kidolgozta a természe
tes felújítás helyi módszereit, harcolt a tüzek és az erózió ellen. Ö kezdemé
nyezte az első erdészeti főiskolai fakultás megalapítását a Yale Egyetemen 
1900-ban. Pinchot hamar befejezte erdészeti főnöki pályafutását: megkísérelt 
leleplezni egy korrupciós összeesküvést, amelynek célja az volt, hogy az értékes 
alaszkai szénmezőket egy bizonyos bányatársaság kapja. A társaság fő támo
gatója történtesen a belügyminiszter vo l t . . . Pinchot ezután kétszer volt Penn
sylvania állam választott kormányzója, ami nem kis dolog. Lelkében mindig 


