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1.

A faterméstan tárgya, módszerei
A faállományokban végbemenı növekedési folyamatok (mennyiségi változások) mértékének

az idı, illetve

különbözı hatások, úgy, mint

a termıhely és egyéb környezeti hatások,

a genetikai adottságok és

az emberi beavatkozások
függvényében történı vizsgálatával foglalkozó tudomány.
Ernst Assmann (1961) megfogalmazása szerint: „A faterméstan feladata az erdıben végbemenı növekedési
folyamatok mennyiségi mértékének kutatása, összefüggésben az idıvel, a termıhellyel és az ember technikaigazdasági beavatkozásával.
A fanövedék minden évben növedékköpenyek (=fapalástok) alakjában rakódik az erdı fáira. Ha az egyesfák,
vagy az egész állomány térfogatát egy bizonyos idıköz elején és végén megállapítottuk, úgy a két térfogat különbsége megadja a fa, vagy állomány növedékét az illetı idıszakra vonatkoztatva. Mivel a növedék, mint a
faállomány mindenkori teljesítményének mértéke, központi jelentıségő, szakterületünk növedéktan néven is
szerepel.
Az erdıben mindenkor létrehozott növedék nem azonos a faterméssel (hozammal). Ha ki akarnánk termelni az
évi növedéket, úgy le kellene fejtenünk az erdı fáira rakódott fapalástokat, ami magától értetıdıen ostobaság
lenne. Ezért az erdıben végzett faaratásnál inkább egész faegyedeket veszünk ki, a bennük sok éven át tárolódott fanövedékkel együtt. A fatermés (hozam) tehát értelmezésünk szerint a faállományok learatott növedéke.
(Üzemgazdasági szempontból elképzelhetık nem realizált hozamok is, azaz olyan élıfakészletek, amelyek
ugyan tartamos üzemeltetés esetén learathatók lennének, azonban az erdıtulajdonos szabad elhatározásából nem
lesznek kihasználva, hanem megtakarításra kerülnek.) Így érthetı, miért használatos szakterületünk megnevezésére ma még sokszor a „növedék- és hozamtan” kettıs cím. Mikor tehát mi a lerövidített hozamtan, illetve
faterméstan elnevezést alkalmazzuk, nyilvánvaló, hogy ezen olyan tudományágat értünk, amely egyrészt a fák
és faállományok növekedési folyamataival, valamint növekedési tevékenységük kvantitatív elemzésével foglalkozik, másrészt a kitermelt faanyagok mennyiségét, sajátos alakviszonyait és méreteit, illetve az ezektıl függı
hozamot vizsgálja.”
A dendrometria: az egyesfák, illetve faállományok statikus állapotfelvételével (mérésével) foglalkozó szaktárgy,
vagyis: hogyan mérjük a fákat és faállományt.
A faterméstan: miért mérjük a fákat, illetve faállományokat.
A faterméstan – dinamikus állapotfelvétel, tehát a mennyiségi változásokat, vagyis a növedéket vizsgáljuk.
A faterméstan ily módon önálló tudomány, amely – mint tudományterület – az erdészeti ágazatban az elsık
között alakult ki. Az üzemszerő bányamővelés rendszeres faanyag-ellátottságot igényelt (bányafa, támfa, főrészáru-választékok, stb.), amelyek a bányák környékén lévı erdıkbıl biztosítottak. A bányákat környezı erdıségek egyenletes használata érdekében hosszú távon ez mindenképpen megfelelı hozamszabályozást igényelt.
A hozamszabályozás elengedhetetlen alapfeltétele az adott faállományok növekedési törvényszerőségeinek
ismerete, vagyis megfelelı fatermési táblák szerkesztése.
A faterméstani ismeretek azonban számos egyéb erdészeti szakterületen is felhasználhatók. A mennyiségi változásokat, vagyis a növedéket a különbözı hatások (ökológiai, genetikai és emberi beavatkozások) függvényében vizsgáljuk, ennek következtében e hatások minısíthetık, illetve rangsorolhatók is,
végsı soron: a faterméstan, mint eszköz alkalmazásával: értékelhetık. Ehhez azonban létfontosságú,
hogy a növekedési folyamatok tisztán biológiai (az adott fafajra, faállomány-típusra jellemzı) törvényszerőségeit feltárjuk.
A faterméstan egyik legfıbb célja tehát: a faállományok (esetenként: az egyesfák) növekedési modelljeinek,
vagyis a fatermési modelleknek, a fatermési tábláknak a létrehozása.
Dr. Csányi Vilmos (1995) modellkoncepciója kapcsán tekintsük át, mik is a modellek, azért, mert az emberi
gondolkodás lényege is az agy modellképzı tulajdonsága.
„A köznapi szóhasználatban többféle értelmezése van a modell szónak. Például „bemutatják a legújabb ruhamodelleket” ebben a mondatban mintát, prototípust jelent. Ha az iskolában kémiaórán bemutatják a vízmolekula
modelljét, akkor arról van szó, hogy a vízmolekula valamilyen tulajdonságát szemléltetik a modell segítségével, például azt, hogy milyen szögben helyezkednek el egymáshoz képest a hidrogénatomok. Vannak technikai
modellek, a kicsinyített repülı vagy traktor makettje is tulajdonképpen a szemléltetés céljait szolgálja.
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A rendszertudományokban használt modellek nemcsak a szemléltetés céljaira készülnek, hanem vizsgálatra,
kutatásra. Ha például egy bonyolult atomerımővet terveznek, érdemes ennek kicsinyített modelljét elkészíteni
és mőködtetni, mert így sok olyan ismeretre lehet szert tenni, ami a tervezésben hasznosítható.
El lehet készíteni egy olyan bonyolult rendszernek is a modelljét, mint az egész földi bioszféra, természetesen
rendkívül leegyszerősített formában. A bioszféra különbözı komponenseinek és a komponensek kapcsolatainak
valamiféle reprezentációt kell kapniuk a modellben, ha a modellt mőködtetjük, akkor a sokféle komponens
kölcsönhatásának eredménye felismerhetı lesz.
Gazdasági világmodelleket is készítenek, a Római Klub a híres „növekedés határai” koncepciója éppen ilyen
modellvizsgálatokon alapult.
A modellkísérlet haszna, a modell gyakorlati értéke, jósága attól függ, hogy mennyire pontosan tükrözi a modellezett rendszert, mennyire reprezentálja annak komponenseit és a komponensek kölcsönhatásait. Ez persze attól
is függ, hogy milyen bonyolult a modell, meg attól is, hogy milyen formában készítjük el.
Lehet matematikai modelleket készíteni, a modellezett rendszer komponenseinek vagy a komponensek közötti
kölcsönhatásnak változókat, függvénykapcsolatokat feleltetünk meg, amelyek reprezentálják a modellezett
rendszert, az erımővet, a gazdaságot, a bioszférát. (…)
A modellezés lényege mindenképpen az, hogy a tanulmányozni kívánt nagyon bonyolult rendszer tetszés szerint
kiválasztott komponenseit, és a komponensek közötti kölcsönhatásokat valamiképpen megfeleltetjük egy másik
egyszerőbb rendszer saját komponenseinek és ezen saját komponensek közötti kölcsönhatásoknak.
Vagyis mindig két rendszer viselkedését hasonlítjuk össze, és következtetéseinket erre alapozzuk.
Nyilvánvaló, hogy egy modell sohasem lehet tökéletes, mert mindig egyszerőbb, mint a modellezett rendszer.
De egy aránylag egyszerő modell sokféle jóslásra alkalmas, majd a valóságban ellenırizhetı, és ennek alapján
esetleg továbbfinomítható a modell.”
A faterméstan keretében létrehozott modellek: a fatermési táblák, amelyeket a 6. fejezetben tekintünk majd át.
Hogyan tudjuk a faállományok növekedési tulajdonságait a gyakorlatban vizsgálni?
Az esetek túlnyomó többségében: visszatéréses mérésekkel, vagyis kísérletek, vizsgálati mintaterületek beállításával, létesítésével.
Magukat a növekedési folyamatokat – mintegy etalonként – alapvetıen az idı függvényében vizsgáljuk. Grafikonjaink többségénél a független változó tengelyén az idıt ábrázoljuk. (Ez az idı azonban eltér a vizsgálatot
végzı személy vagy munkacsoport idıegységétıl!!!) E kísérletek lényege tehát, hogy egy konkrét faállományt –
beazonosított faegyedekkel – hosszú idıtartamon át figyelemmel kísérjünk, illetve rendszeresen állapotfelvételt
(faállomány-felvételt) végezzünk. Ez az idıtartam – ideális esetben – az ültetéstıl a véghasználatig tart, ezért
ezeket hosszúlejáratú kísérleteknek nevezzük.
Hosszúlejáratú kísérleti területek
Hosszúlejáratú fatermési kísérletek mintegy száz éve folynak mind külföldön, mind pedig Magyarországon.
Hazánkban a két világháború közötti idıszakban is létesültek hosszúlejáratú kísérletek, egy részükön évtizedeken át végeztek méréseket.
A hosszúlejáratú erdınevelési és fatermési kísérletek 1962-ben nyertek új lendületet, amikor az Erdészeti Tudományos Intézet Erdımővelési és Fatermési Osztály Dr. Solymos Rezsı vezetésével új, a hazai viszonyoknak
jobban megfelelı fatermési táblák szerkesztését tőzte ki célul a fıbb hazai faállomány-alkotó fafajok vonatkozásában. Munkájuk eredményeként mintegy 2800 hosszúlejáratú kísérleti terület létesült, melyek nagy része mind
a mai napig fennáll.
A terepi munkák metodikája a Birck O. - Kiss R. - Márkus L. - Solymos R. - Tallós P.: "A hosszúlejáratú erdınevelési és faterméstani kísérleti területek kitőzésének, felvételének és fenntartásának irányelvei" (Erdészeti
Kutatások, Bp. 1962.) és Béky A. - Bondor A. - Gabnai E. - Hajdu G. - Halupa L. - Kiss R. - Mendlik G. - Rédei
K. - Solymos R. - Veperdi G.: "A hosszúlejáratú erdınevelési és fatermési kísérleti területek létesítésének, felvételének és fenntartásának továbbfejlesztett irányelvei" (Erdészeti Kutatások, Bp. 1990-91.) címő publikációkban foglaltakon, illetve az idıközben felgyülemlett tapasztalatokon alapul.
A kísérletek alapvetı célja:
- a nevelıvágások ökológiai és ökonómiai szempontból optimális idıpontjának és erélyének meghatározása;
- erdınevelési modellek, modelltáblák elkészítése;
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-

az erdınevelés hatásának vizsgálata, különös tekintettel a faállományok élıfatérfogatára, összfatermésére,
növedékére, értékére;
faállományok és egyes fák növekedési jellemzıinek, fatermésének és növedékének vizsgálata a fı hazai
állományalkotó fafajok, illetve elegyes állományok vonatkozásában;
fatermési és fatérfogat-táblák készítése, illetve pontosítása;
a faállományok szerkezeti tényezıinek (záródás, sőrőség, elegyarány stb.) vizsgálata;
a környezeti tényezık és a fatermés összefüggéseinek vizsgálata;
a természetes gyérülés jelenségének vizsgálata;
elegyes állományok nevelésének és fatermésének a vizsgálata;
rövid vágásfordulójú faültetvények erdımővelési és fatermési kérdéseinek vizsgálata;
a mesterséges és természetes erdısítések módszereinek és lehetıségeinek vizsgálata;
egyéb erdımővelési, ökológiai, ökonómiai, erdıvédelmi vizsgálatok miatt szükséges fatermési elemzések.

A kísérletek terepi egységei
A hosszúlejáratú kísérletek végrehajtásának terepi egysége a parcella. Ezen belül megkülönböztethetı a kísérleti parcella, vagyis olyan parcella, amelyen valamely kísérlet, illetve hatásvizsgálat folyik (pl.: erdınevelési
parcellák), továbbá a megfigyelı parcella, amelyen kísérlet nem, csak rendszeres megfigyelés folyik (pl. egy
különálló fatermési parcella). A kísérleti parcellának a gyakorlatban a precíz parcella elnevezése is elterjedt.
A parcellák mérete eltérı lehet: 0,1-0,25 hektár, de az adott vizsgálat specifikumából adódóan ezektıl a méretektıl szélsıségesen is különbözhet (0,0025 - 0,5 ha).
A parcellát védısávval, más néven védıpásztával szükséges körülvenni abból a célból, hogy a parcella szélén
kiküszöböljük az esetlegesen eltérı jellegő nevelıvágások következtében fellépı, a parcellán vizsgált jelenségekre gyakorolt hatást. A védıpásztát ebbıl adódóan ugyanúgy kell kezelni, mint magát a parcellát. A védıpászta mérete - a kísérlet jellegébıl, a faállomány korából fakadóan 5-20 m, a sorosan ültetett faállományok
esetén legalább 3 sor.
A kísérleti parcellából és a hozzá kapcsolódó védısávból áll a kísérleti tábla. Az azonos célból (vagy egyazon
kísérlet részeként) egymás mellett, vagy egymás közelében létesített kísérleti táblák alkotják a kísérleti sort (pl.
nevelési vagy ültetési hálózati sort), egyes névhasználat szerint a kísérleti területet. Egy kísérleti sorban – az
ERTI gyakorlatában - 3-64 db parcella van. A kísérleti soron belül a táblák egyidejő kitőzésének igen fontos
feltétele a megközelítıleg azonos termıhelyi és faállomány-szerkezeti viszonyok megléte. Lehetıség szerint
törekedni kell a több ismétléses kísérleti sorok létesítésére, vagyis egy kísérleti soron belül ne csak egy parcellán
alkalmazzunk egy bizonyos kezelést, pl. ültetési hálózatot és erdınevelési eljárást. Ez módot nyújt a késıbbiekben a pontosabb matematikai-statisztikai elemzésekre. Minden kísérleti sorban egy vagy több kontrollparcellát, más néven null-parcellát kell hagyni. Ezeket a parcellákat az adott erdıállomány legsőrőbb részén,
lehetıség szerint korábbi beavatkozásoktól mentes részén kell kitőzni, illetve a továbbiakban bennük nem szabad semmilyen nevelıvágást alkalmazni.
A parcellák kitőzése
Középkorú állományokban, illetve a tág hálózatban telepített fafajok (pl.: nemesnyárak) esetén célszerő a 0,25
ha-os parcellák kitőzése, a fiatal állományokban (pl.: ültetési hálózati kísérletek) rendszerint - többszöri ismétléssel - 0,1 ha-os (25 x 40 m, ún. "IUFRO-szabvány") parcellákat létesítünk. Idıs, alacsony törzsszámú (pl.:
magtermı állományokban) egyes esetekben indokolt 0,5 ha területő parcellák kitőzése.
A fenti területadatok csupán irányadóak, nem feltétlenül szükséges pl. kereken 0,25 ha területő parcellát kitőzni.
Korábban ennek a hektárra való átszámítás szempontjából (szorzószám) volt jelentısége, ám napjainkban a
feldolgozás számítógéppel történik, így a terület és a szorzószám "kerekszám-mivolta" lényegtelenné vált. Lényeges viszont a parcella területének pontos meghatározása.
A parcella alakja a kitőzés és területszámítás megkönnyítése érdekében négyzetes, illetve téglalap alakú parcellákat létesítünk, de az ERTI gyakorlatában létezik kör alakú parcella is.
A négyszögletes parcellák kitőzéséhez derékszögő prizmát vagy valamilyen szögmérı mőszert (teodolitot,
busszolát), valamint mérıszalagot használunk. Amennyiben az ültetési sorok jól kivehetıek, célszerő a parcella
két (tágabb hálózatok esetén: két-két) párhuzamos határát a sorközökbe kitőzni, oly módon, hogy a határvonal a
két ültetési sor között középen húzódjon.
A prizmával és a mérıszalaggal egymás után kijelöljük a parcella sarokpontjait, és egyúttal megjelöljük a mérıszalag melletti, de a parcellán már kívül esı törzseket (ezek lesznek az ún. határfák), valamint a sarokponthoz
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legközelebb de a parcellán kívül esı, lehetıség szerint uralkodó vagy kimagasló törzset (ez lesz a sarokfa). A
tapasztalatok szerint hatékonynak bizonyult a késıbbi azonosítás szempontjából a sarokpontból a két határ irányában kb. 1-1,5 m hosszúságú 25-30 cm mély árok kiásása.
Kör alakú parcellák esetén kijelöljük a kör középpontját, majd mérıszalaggal (esetleg ultrahangos távmérıvel)
egy állandó sugárirányú távolság alkalmazásával kijelöljük a határfákat.
Speciális esetekben (ha nem egyöntető erdıtömbrıl akarunk képet nyerni) szalag alakú, egymást hosszában
meghatározott rend szerint követı parcellákat tőzünk ki. Elıre meghatározzuk a vonal irányát, melyet jelzıkarókkal kijelölünk. A vizsgálandó erdıtömb nagyságától függıen 15-30 db, 30-40 m hosszú, a vonaltól jobbrabalra 10-15 m széles parcellákat tőzünk ki. A parcellák közötti távolság minimum a parcella hossza legyen.
Meredek terepen a parcellák területét vízszintes vetületre számítsuk. Ehhez szükséges a lejtszázalék vagy a
lejtfok ismerete. E módszer biztonsággal csak egyenletes lejtéső terepen alkalmazható, erıteljesen változó lejtéső területen a távolságot szakaszonként kell meghatározni. A számításokat nem feltétlenül szükséges a terepen
végezni, elegendı, hogy ha a parcella határainak hosszát és lejtszázalékait (lejtfokait) a terepen megmérjük,
majd a parcella területét ennek megfelelıen módosítjuk, és a területtel kapcsolatos számításokat (hektáronkénti
törzsszám, körlapösszeg, élıfatérfogat, stb.) e módosított terület-értékkel végezzük.
A parcellák állandósítása
A hosszúlejáratú kísérletek alapelve, hogy a parcellákon bizonyos visszatérési idıszakonként méréseket végzünk. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a parcellák megfelelı állandósítása, hogy azt több év elteltével is be
tudjuk azonosítani. Az állandósítást - festést - szükség szerint meg kell ismételni, fiatalabb korban, amikor az
átmérı növekedés intenzívebb, gyakrabban (rendszerint 5 évenként), idısebb korban - fafajtól függıen - 10-15
évenként.
A határfák festése a határt alkotó fák parcellára nézı oldalán szemmagasságban (1,5-1,7 m magasságban) világoskék színő olajfestékkel ecsetszélességnyi (4-6 cm) vízszintes sáv felfestésével történik. Abban az esetben,
ahol az ültetési sorok jól elkülöníthetık, és a sortáv 1,5 m vagy ennél tágabb, akkor szükségtelen a határsor
minden fáját megfesteni.
A sarokfák festése a sarokpontokhoz legközelebb lévı, a parcellán kívül esı, lehetıség szerint uralkodó vagy
kimagasló fákra szemmagasságban (1,5-1,7 m magasságban) világoskék színő olajfestékkel ecsetszélességnyi (4-6 cm) dupla győrő felfestésével történik.
A védıpászták határainak festése a fentiekhez hasonló módon, fehér színő olajfestékkel történik. A védıpásztahatárok állandósításának különösen a több parcellás, nullparcellát is tartalmazó kísérleti sorok esetén van nagy
jelentısége, mivel a védıpásztát az adott parcellával megegyezı módon kell kezelni a szegélyhatás kiküszöbölése céljából.
A parcellák állandósításának illetve felújításának következı fontos mozzanata a parcella területén található fák
sorszámozása. A sorszámok a fa törzsén 1,5-1,7 m magasan legyenek, nagyságuk kb. 6-8 cm, vonalvastagságuk
legalább 0,5-1 cm. A mellmagassági átmérı mérési helyének megjelölése 1,3 m magasságban "T" bető festésével történjen oly módon, hogy a felsı vízszintes vonal jelölje az 1,3 m-es magasságot. Ha a "T" jel ággöcsre,
vagy durvább törzshibára (pl. fagyléc) esne, a jelet az alá vagy fölé fessük (ahol jobban megközelíti az 1,3 m-t).
Mindkét munkánál fehér olajfestéket vagy kimoshatatlan ruhajelzı vegytintát használjunk. Durva kérgő fák
esetén a sorszám helyét meg kell kaparni (a „T” mérési jelnél ez tilos!), egyéb esetekben drótkefével lehet megtisztítani a foszló kéregdarabkáktól, illetve a portól.
A sorszámozást célszerő az ültetési sorok mentén végezni, ha erre nincs lehetıség, a fák sorrendjét úgy alakítsuk
ki, hogy a sorszámok térbeli elhelyezése logikus rendet kövessen. Lejtıs terepen a sorszám és/vagy a mérési jel
a hegy felıli oldalon legyen, a sorszámozást pedig a lejtı alján kezdjük meg, a rétegvonalak irányában haladva.
Nagy törzsszámú fiatal állományok esetén, ahol jól kivehetık az ültetési sorok, eleinte elegendı a sorok számozása is. A tapasztalatok szerint ez megfelelı támpontot nyújt az egyes törzsek késıbbi beazonosításához.
Az egyes törzsek késıbbi beazonosítását segíti elı, ha a parcellán belül bemérjük az egyes fák koordinátáit, és
errıl vázrajzot készítünk. Ha valamely okból csak 15-20 év múlva térünk vissza a parcellához, a sorszámok
lekophatnak, és a törzsek beazonosításának ez az egyedüli hatékony módja. Soros ültetésnél ez igen egyszerő: le
kell mérni a sortávokat, majd az egyes sorok mentén végigfektetünk egy mérıszalagot, és az egyes törzsek távolságát lemérjük. (E munkához kényelmesebben használható az utóbbi idıben elterjedt ultrahangos távolságmérı.) Egyéb esetekben a parcella közepén lefektetett mérıszalagtól derékszögő prizma és távolságmérı segítségével jobbra-balra be tudjuk mérni az egyes törzsek koordinátáit, vagy pedig a parcella középtáján leállított
teodolit (vagy más szögmérı mőszer) és távolságmérı alkalmazásával, a szög és távolság megmérésével. (A kör
alakú parcellák esetében mindenképpen ez utóbbi módszert javasoljuk.) Valamennyi esetben a vázrajz számító–6–

géppel könnyen, gyorsan és pontosan kirajzolható.
A nagy biztonságú azonosítás lehetıségén felül az egyes törzsek koordinátáinak bemérése módot nyújt arra,
hogy a törzsek növıterét bármely idıpontban megbecsülhessük.
Az üzemtervi azonosító jelek az esetek nagy részében tízévenként változnak. Lényeges azonban ezeknek az
adatoknak a naprakészen tartása, ezért minden felvételkor célszerő a helyszínen meglátogatni az adott erdırészlet kezelıjét az üzemtervi adatok aktualizálása céljából. A kísérleti parcellát tartalmazó erdırészlet erdıtervi
térképérıl másolatot kell készíteni, ugyanis az erdırészlet késıbbi beazonosításának legbiztosabb módszere a
térképi kontúrok azonosítása. E vázrajzon célszerő feltüntetni a megközelíthetıség módját, így kutató- vagy
technikus-váltás esetén sem okoz nehézséget a parcella felkeresése.
A kísérleti parcella terepi állomány-felvétele
Az állandósítási munkák az év bármely szakában végezhetık, a faállomány-felvételi munkák azonban csak a
vegetációs idıszakon kívül. Ellenkezı esetben az adatokat nem tudjuk biztosan egy konkrét életkorhoz kötni.
A terepi munkák során az alábbi adatokat szükséges felvételi jegyzıkönyvben vagy mikroszámítógépen rögzíteni:
- A parcella törzskönyvi száma (vagy egyéb kísérleti azonosítója)
- községhatár, tag, erdırészlet. Ezeknek az adatoknak egy része a soronkövetkezı erdıtervezés során változik,
ezért igen fontos, hogy azokat rendszeresen aktualizáljuk.
- Az állomány kora (év) - (Ha ismert az ültetés éve és az ültetéskor felhasznált csemete kora, akkor ez pontosan
megállapítható, egyébként évgyőrőszámlálással, illetve az üzemtervi adatokból állapítható meg. Elegyes korú
faállományok esetén az állomány korát mindig a kísérlet céljának megfelelıen kell feltüntetni, pl. korcsoportok szerint vagy átlagolva.);
- A kísérleti parcella területe (ha);
- A felvétel idıpontja;
- Az egyes törzsek
1. Sorszáma (sorok száma)
2. Fafaja (a fafajok jelölése az ÁESZ kódtábla szerint)
3. Átmérıje - jele: d1, d2, - A mellmagassági átmérı mérése minden sorszámozott fán, a felfestett "T" jelnél, két irányban, milliméteres pontossággal történik, átlaló alkalmazásával. Magas törzsszámú fiatal
állományban elterjedt az egy irányban történı átlalás, törekedni kell azonban arra, hogy legalább 20
éves kortól két irányban átlaljunk. Kerületmérést csak kivételes esetekben alkalmazzunk (pl.: ha az
átlaló túl kicsinek bizonyul az adott törzshöz), mivel tapasztalataink szerint a kerületmérés általában
magasabb értékeket eredményez. Az átlalásnál ügyeljünk, hogy durvább törzshibát (pl. fagylécet) ne
mérjük bele az átmérıbe.
4. Magassága - jele: h - Ha a parcellán 60-nál kevesebb törzs van, célszerő minden törzs magasságát lemérni, magasabb törzsszám esetén pedig 50-60 törzs magasságát, oly módon, hogy a mérések kiterjedjenek valamennyi átmérı-méretcsoportra. A magasságot 15 m-ig deciméteres, ezen felül 0,5 méteres
pontossággal mérjük, egymás utáni állományfelvételeknél lehetıség szerint ugyanazokon a törzseken.
Fiatal állományokban (kb. 10 m magasságig) a teleszkópos magasságmérı javasolt. Ennél magasabb
állományokban a magasságot mérhetjük fix bázistávolságú (15, 20, 30 m) mőszerekkel (Blume Leiss,
Suunto), vagy távolságtól függetlenítve 4 m-es bázisrúd segítségével (Christen). Lejtıs terepen törekedjünk arra, hogy a magasságmérést lehetıség szerint a rétegvonalak mentés végezzük. A megdılt
törzsek magasságát a dılés síkjára merılegesen mérjük. Ha ezt a terepi adottságok nem teszik lehetıvé,
akkor a bázisléccel a fa csúcsa alá kell állni. Ha ezt elmulasztjuk, a felénk vagy ellenkezı irányba megdılt fák magasságmérése több méteres hibát eredményezhet. Kiszáradt vagy csúcstörött fák magasságát
magassági görbéhez ne mérjünk! Lombos fafajok magasságmérése pontosabb, ha e mőveletet a fák
lombtalan állapotában végezzük.
5. Erdınevelési osztálya - no - négyfokozatú skála szerint: javafa=1, segítıfa=2, kivágandó vagy eszmei
mellékállomány=3, száraz fa=4. (Eszmei mellékállományt akkor jelölünk, ha az adott állományfelvétel
idıpontjában nem végzünk tényleges nevelıvágást, viszont figyelemmel akarjuk kísérni a fıállomány
kiválasztódásának folyamatát.)
6. Magassági osztálya - mo - nyolcfokozatú skála szerint (elsı koronaszint: kimagasló=1, uralkodó=2,
közbeszorult=3, alászorult=4, második koronaszint - a fentieknek megfelelıen = 5-8). Kimagasló a fa,
ha koronacsúcsuk kiemelkedik az erdı felsı koronaszintjébıl. Az uralkodó fák koronája alkotja az állomány felsı koronaszintjét. Koronájuk nagy részét közvetlenül éri a fény. A közbeszorult fák koronája
az állomány koronaszintje alatt van, de csúcsát még közvetlenül éri a fény. Az alászorult fák koronáját
nem éri közvetlenül fény.
–7–

7. Egyéb minısítés, pl. egészségi osztályozás, törzsminıség, magtermés-minısítés, villásodás, kéregminısítés, összbenyomás-minısítés, stb. (egy számjegyő, 1-tıl maximum 5-ig terjedı kódokkal), illetve
további adatok, mint pl. az egyes törzsek terepi koordinátái, stb. A hosszúlejáratú fatermési és erdınevelési kísérletek terepi adatfelvételeinek túlnyomó többségében a fenti adatokat rögzítjük. Speciális esetekben azonban egyéb minısítéseket is végezhetünk. A számítógépes feldolgozás megkönnyítése céljából törekedjünk arra, hogy lehetıleg egy számjegyő kódokat, maximum ötfokozatú kódskálát alkalmazzunk.

8. Egyéb információ, megjegyzés, stb.
A jegyzıkönyvben a fentiek mellett célszerő feltüntetni az állományfelvételt végzı személyek nevét is.
Az adatokat a fentieknek megfelelı formanyomtatványon, vagy egyszerő füzetben is feljegyezhetjük, ám célszerőbb, ha valamely mikroszámítógép (pl. PSION) alkalmazásával az adatokat a terepen rögzítjük. Ez részint
mentesít az adatbeviteli munkától, és egyúttal kiküszöböli az adatbevitel során óhatatlanul elıforduló elgépelésektıl. (Pl. a PSION ORGANISER modellekre adaptálható egy úgynevezett "POCKET SPREADSHEET" egység, amellyel gyakorlatilag 99 soros és 26 oszlopos Lotus-, Quattro- és Excel-kompatibilis adat-fájlok hozhatók
létre.)
Mintaterületek kitőzése, egyszerő területszámítás
Szabályos mintaterületek:


derékszögő mintaterületek,



kör alakú mintaterületek,
Szabálytalan alakú mintaterületek.

Terület meghatározása x-y koordináták alapján
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Terület meghatározása polár-koordináták alapján
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Faállományok Növedékének Megfigyelése (FNM)
A hosszúlejáratú faállomány-megfigyelések másik – rendszerében eltérı – formája: a Faállományok Növedékének Megfigyelése (FNM) elnevezéső rendszer, amelyet az Állami Erdészeti Szolgálat (ÁESZ) létesített, illetve
üzemeltet.
A két rendszer közötti alapvetı eltérés a mintavétel jellegébıl adódik: az ERTI egy-egy konkrét fıbb hazai
faállomány-alkotó fafaj – lehetıleg elegyetlen, illetve 1,0 sőrőségő – faállományaiban tőzött ki 0,1–0,5 ha területő állandósított mintaterületet oly módon, hogy azok hálózata az adott fafajra jellemzı termıhelyi változatokat
lehetıleg minél teljesebb módon tükrözze. A mintavétel ily módon irányított jellegő. Ezzel szemben az ÁESZ
szisztematikus (2,828 x 2,828 km-es) hálózatban létesített megfigyelési pontokat, amennyiben ezek az elıre
(térképen) kijelölt pontok erdıterületre estek, függetlenül az adott faállomány milyenségétıl. Az FNM esetében
a mintavétel nem területfüggı, hanem az alapelv szerint a mintakörnek rendszerint legalább 20 mintafát kell
tartalmaznia.
Az ERTI hosszúlejáratú kísérleti hálózata ily módon egy-egy konkrét fafaj alkotta faállomány részletes megfigyelésére alkalmas. Az ÁESZ FNM-hálózata az ország erdıállományáról nyújt hiteles képet, a mintakörök
állandósításának és visszatérı jellegő mérésének köszönhetıen pedig az ország faállomány-növedékérıl.
Az FNM viszonylag újkeletőnek mondható, útmutatójának bevezetıjébıl idézve:
Az erdei életközösségek eltérı formában reagálnak az életfeltételeiket meghatározó környezeti elemek módosulásaira. Az utóbbi száz évben az ipari fejlıdés felgyorsulása következtében az emberi tevékenység rohamosan
növekvı mértékben befolyásolta a földi életközösségek létfeltételeit. Szükségessé vált az erdı életében bekövetkezett változások pontos nyomon követésére alkalmas megfigyelı rendszerek kidolgozása és bevezetése.
Európában a légszennyezés erdıkre gyakorolt hatásának megfigyelésére alakult Nemzetközi Együttmőködési
Program (ICP Forests) kezdeményezte 1985-ben az erdı állapotában beálló változások nyomon követésére
alkalmas megfigyelı hálózat létesítését és üzemeltetését. Magyarország kezdettıl részt vett a 35 országot átfogó
együttmőködésben, és 1987-ben létrehozta az erdık egészségi állapotának megfigyelését szolgáló 4*4 km-es
ponthálózatot (EVH).
A környezeti állapot változásának számos indikátora van az erdei életközösségekben. Kiemelkedı jelentıségő
ezek közül a viszonylag egyszerő módszerekkel mérhetı fanövedék, amely az erdei fák életfeltételeit meghatározó természetes és mesterséges eredető környezeti hatások integrált indikátora.
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Az ICP Forests útmutatójának ajánlásait figyelembe véve Magyarországon 1993-ban került beindításra a Faállományok Növedékének Megfigyelése (FNM) elnevezéső program. A program célja a magyar erdık növedékének konkrét mérések alapján történı megállapítása, továbbá a növedék idıbeni változásának vizsgálata. Mivel a
kialakított hálózat mintapontjai teljes körően 5 év alatt kerülnek felvételre, országos és térségi szintő növedék
adat a második felvétel megkezdésével a hatodik év után, a rendszer nyújtotta legnagyobb megbízhatósággal 10
év elteltével áll majd rendelkezésre. A növedék változását a harmadik felvételi ciklus megkezdése után, legnagyobb megbízhatósággal 15 év elteltével lehet majd elemezni.
Az FNM keretében a méréseket úgyszintén nagy pontossággal kell elvégezni, megadott hibahatárokon belül. A
mintakörök állandósítása a mintakör középpontjában levert vascövekkel történik, melyhez viszonyítva pontosan
bemérik a mintafák polárkoordinátáit a késıbbi beazonosításuk céljából. Az állandósítás során az ÁESZ kevesebb festésjelet alkalmaz, abból a célból, hogy az semmiképpen ne befolyásolja a gazdálkodókat az esetleges
elıhasználati tevékenységben. (Az ERTI saját maga jelöli ki a kivágandó fákat egy nevelıvágás elıtt, hogy ily
módon is regisztrálni lehessen a mellékállományt.)

A kísérleti metodika alapelvei
A kísérletek, vizsgálatok fıbb csomópontjai:
1.

a vizsgálat célja, hipotézis

2.

a metodika kidolgozása

3.

a kísérlet elvégzése

4.

az adatok kiértékelése

5.

a következtetés levonása (konklúzió)

A kísérletek fıbb elméleti hibaforrásai:
1.

alapvetı ismeretek hiánya

2.

sablonok, fantáziaszegénység

3.

túlzott fantázia, belemagyarázás
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2.

A növedék
Dendrometriából a növedékkel kapcsolatosan megjegyeztük:
A növedék fogalma
A faegyedek életük során folyamatosan változnak, nevezetesen: nınek. A növényeknek ez igen jellemzı tulajdonsága, tulajdonképpen a nevük is innen ered. A dendrometria, de különösen a faterméstan egyik alapvetı
feladata, hogy ezt a növekedést, vagyis a növekedésmenetet figyelemmel kísérjük. Ennek két alapvetı módja
van:
–

a faegyed növekedését ültetésétıl kezdve folyamatosan figyelemmel kísérjük, méreteit rendszeresen
mérjük. Ez azonban igen hosszadalmas munka lenne, mivel egyes fafajok akár évszázadokig is élhetnek.

–

a növekedésmenet leírásának másik módja: a törzselemzés. Ehhez viszont ki kell vágnunk a fát, hogy
meghatározott méréseket végezzünk rajta.”

Az egyesfák esetén még volt alternatíva: a törzselemzés. Faállományok növedékvizsgálata esetében azonban
már csak egy lehetıség maradt: a rendszeres visszatéréses mérés alapján meghatározni a növedéket.
A növedék faterméstani megfogalmazása:
Növekedés: a gyarapodásból származó méretváltozás folyamata.
Növekedésmenet alatt a növekedés idı függvényében ábrázolt görbéjét, vagy matematikai formában kifejezett
függvényét értjük.
Növedék: gyarapodásból származó méretváltozás. (Növedék alatt kiegészítı jelzı nélkül általában 1 éves fatérfogat-növedéket értünk, m3/év mértékegységgel kifejezve.)
Változatai:
A.

1

A vizsgálat tárgya szerint:
1.

Egyesfa növedéke: egy faegyed gyarapodásból származó méretváltozása.

2.

Faállomány növedéke: a faállomány fáinak gyarapodásából származó méretváltozások
összege.
a.

Faállomány növedéke (alapértelmezés): az elsı állapotfelvétel során meglévı
valamennyi faegyedet figyelembe veszünk. A kivágott, illetve elszáradt faegyedek faállományból való kiesésének idıpontját – ha ezt nem ismerjük pontosan – a
két állapotfelvétel között eltelt idıszak felében állapítjuk meg. Nem lehet negatív
elıjelő.

b.

Faállomány száradékkal csökkentett növedéke: a két állapotfelvétel között
kiszáradt faegyedeket a növedékszámításkor figyelmen kívül hagyjuk. Szélsıséges esetben lehet negatív elıjelő.1 Fıként a száradék (gyérülés, fapusztulás)
által a növedékre gyakorolt hatás elemzésére szolgál.

c.

Faállomány növekménye: a két állapotfelvétel fıállományának méretváltozása. Gyakorlatilag az elıhasználattal és a száradékkal csökkentett növedék. Jelentısebb mérvő elıhasználat vagy száradék-képzıdés esetén a növekmény negatív elıjelő lehet.

d.

Faállomány élı növedéke: a második állapotfelvételkor élıként meghatározott
faegyedek (faállomány-rész) növedéke. Nem lehet negatív elıjelő. Abszolút értékben alacsonyabb, relatív értékben magasabb a növedéknél. Alkalmazási területe: ha csupán egy állapotfelvétel történik, és a megelızı 5 vagy 10 év növedékét fúrás, vagy évgyőrő-mérés révén állapítják meg.

A külföldi szakirodalomban többnyire nettó növedékként említik. Ennek az lenevezésnek a magyarországi
meghonosítása azonban nem tőnik célszerőnek, mivel a „bruttó” és „nettó” jelzık a faterméstanban erısen kötıdnek a fatérfogathoz: pl. a „nettó növedék” könnyen úgy értelmezhetı, mint a nettó fatérfogat növedéke.
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B.

A méret jellege szerint:
1.

Fatérfogat növedék: a térfogat gyarapodásából származó méretváltozás.

2.

Magassági növedék: a magassági gyarapodásból származó méretváltozás.

3.

Átmérı növedék: (vonatkozhat mind a kéregben, mind a kéreg nélkül mért átmérıre)

4.

C.

a.

alapértelmezés: mellmagassági átmérı növedéke

b.

általános értelmezés: adott helyen (adott magasságban, vagy a magasság adott
%-ában) mért átmérı növedéke.

c.

Kéregnövedék: a kéreg vastagodása. (Megjegyzés: a kéregben mért átmérı növedéke egyenlı a kéreg nélküli átmérı növedékének és a kéregnövedék kétszeresének összegével.)

Körlapnövedék: (vonatkozhat mind a kéregben, mind a kéreg nélkül mért átmérıbıl
számított körlapra.)
a.

alapértelmezés: mellmagassági körlap növedéke

b.

általános értelmezés: adott helyen (adott magasságban, vagy a magasság adott
%-ában) vett körlap növedéke.

A számítás módja szerint
1.

2.

Folyónövedék:
a.

Évi (éves) növedék (alapértelmezés): növedék egy adott évben (tenyészidıszakban).

b.

Korszaki növedék: növedék egy adott korszakban (pl. az elmúlt 5 vagy 10 év –
tenyészidıszak – során képzıdött növedék).

Átlagnövedék: a korszaki növedék osztva a korszak éveinek – tenyészidıszakjainak –
számával.
a.

Korátlagnövedék (alapértelmezés: átlagnövedék): amikor a korszak egyenlı a
teljes korral.

b.

Korszaki átlagnövedék: bármely tetszıleges korszakra (pl. 5 évre) számított átlagnövedék. Esetenként folyónövedék elnevezéssel szerepel (pl. a fatermési táblákban), mivel jó közelítı becslést ad a folyónövedékre. Az átlagos folyónövedék elnevezés is alkalmazható rá.
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Növedék-változatok

Felvételek
között
eltelt évek
1. felvétel

1.

Növedék: Az adott minta – faállomány – gyarapodása. Az
elsı faállomány-felvétel során mért valamennyi faegyedet
figyelembe veszünk. A kivágott, illetve elszáradt faegyedek faállományból való kiesésének idıpontját – ha ezt
nem ismerjük pontosan – a két felvétel között eltelt idıszak felében állapítjuk meg. E faegyedek második méretét
az esetek túlnyomó többségében csak becsülni tudjuk – a
faállomány többi fáján mért növedék aránya (százaléka)
szerint. A növedék nem lehet negatív értékő, mivel minden faegyeddel „elszámolunk”.

2.

Élı növedék: a második felvételkor élıként talált faegyedek (faállomány-rész) növedéke. Az elıbbihez hasonlóan
az élı fák növedékének sem lehet negatív az elıjele. Abszolút értékben valamivel alacsonyabb, relatív értékben
pedig valamivel magasabb a növedéknél.
Ezzel a módszerrel a területre vonatkoztatott növedék
tehát kevesebb a valóságos növedéknél (a kiesı fák fél
idıszakra számított növedékével), a fakészletre vonatkoztatott viszonyszám ellenben nagyobb a valóságosnál, mivel kisebb induló fakészletre vonatkoztatunk. Az eltérés
érzékelhetı nagyságú, de nem túlságosan nagy. Sok olyan
erdıleltár volt illetve mőködik ma is a világon, ahol az
elızı öt vagy tíz év növedékét fúrás, évgyőrő vastagság
mérés segítségével állapítják meg. Ezeknél az említett
pontatlanságok fennállnak.

0

1

2

3
elıhasználat

száradék

4

2. felvétel

5

Felvételek
között
eltelt évek
1. felvétel

0

1

2

3
elıhasználat

száradék

4

2. felvétel

5

Száradékkal csökkentett növedék: a növedékhez
hasonlóan számítjuk, azzal a különbséggel, hogy a kiszáradt (elpusztult) fákat (=száradék) a második mé1. felvétel
0
réskor külön kezeljük, nem számítjuk be a növedékszámítás alapját képezı faállomány-részbe. A külföldi
1
szakirodalomban többnyire nettó növedékként említik. Ennek az elnevezésnek a magyarországi megho2
nosítása azonban megkérdıjelezett, mivel a „bruttó”
és „nettó” szavak a faterméstanban annyira kötıdnek
3
a fatérfogathoz, hogy esetleg kavarodást okozna: a
elıhasználat
száradék
„nettó növedék”-et némelyek esetleg úgy értelmeznék,
mint a nettó fatérfogat növedékét. A száradékkal csök4
kentett növedéket, amely sajátos átmenetet képez a növedék és a növekmény között, többnyire a tudományos
2. felvétel
5
kutatásokban, illetve a részletes növedékelemzésekben
alkalmazzák. Elsısorban a száradék (gyérülés, fapusztulás) által a növedékre gyakorolt hatás elemzésére
szolgálhat. Ilyen jellegő speciális vizsgálatok során gyakran alkalmazzák.
Felvételek
között
eltelt évek

3.
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A száradék figyelmen kívül hagyása a növedékszámítás során azon az – egyébként megalapozott és elfogadható – elven is alapulhat, miszerint e fák „nem hasznosultak”, és az összfatermésbe sem számítják be.
Ez az alapelv azonban nem mindig érvényesül, mivel egyrészt a) esetenként valójában lehetetlen megállapítani, hogy egy adott faegyed kiszáradt, vagy pedig még élıként vágták ki; másrészt b) a kiszáradt fa is gyakran hasznosul (ha másként nem, tőzifaként), illetve az elıhasználat során kivágott fa esetenként nem hasznosul faanyagként (pl. az elsı tisztítások faanyagát meglehetısen gyakran hagyják bent az állományban).
A száradékkal csökkentett növedék intenzív száradás esetén negatív értéket érhet el.

Felvételek
között
eltelt évek
1. felvétel

0

1

4.

Növekmény: a két méréskor talált élıfakészlet változása. (E fogalmat Dr. Király László vezette be. ) Gyakorlatilag: az elıhasználattal és a száradékkal csökkentett növedék.
Jelentısebb mérvő elıhasználat vagy száradékképzıdés következtében a növekmény nem ritkán negatív elıjelő.

2

3
elıhasználat

száradék

4

2. felvétel

5

Tekintsük át röviden a növedék és a növekmény közötti legfontosabb eltéréseket:
A növedék esetében a gyarapodás ugyanazokon a faegyedeken, a faállomány azonos részén képzıdik. Áttételesen
vonatkozik ez a száradékkal csökkentett növedékre is, mivel ezt a faállományrészt külön kimutatjuk, noha nem
szerepeltetjük a növedékben. A száradékkal csökkentett növedék ily módon – amint korábban említésre került –
sajátos átmenetet képez a növedék és a növekmény között.
A növekmény esetében csak a mindenkori élı fák fatérfogatát vetjük egybe, vagyis az élıfakészlet gyarapodását
(változását) számítjuk.
A növedék, illetve az élı növedék csak extrém esetben érhet el negatív értékeket.
Ennek lehetséges okai:
a)

pl. az egész faállományra kiterjedı törzstörés (hótörés), amikor lehetetlen a faegyedek valós magasságát megállapítani;

b) durva mérési hibák (pl. a második alkalommal mért magasságok szisztematikusan alacsonyabbak az öt
évvel ezelıtt mérteknél).
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Tekintsük át az eddigieket Lönnroth klasszikusnak mondható módszerét alkalmazva, illetve azt részben bıvítve.
Fekete Zoltán megfogalmazása szerint: „… vannak olyan harmad- és negyedrangú faegyedek is, amelyek a
korszak végéig elpusztulnak és megszőnnek az élı faállomány tagjai lenni. … A faállománynak azt a részét,
amelyik a korszak végéig megmarad, fıállománynak, a veszendı részt mellékállománynak nevezzük.”
A mellékállomány e megfogalmazásban egyértelmően a természetes gyérülés, illetve a száradék-képzıdés következtében kiesı faegyedekre utal.
A klasszikus ábrán a „b”-vel és a „d”-vel jelzett
tartományt tovább osztottuk: ezen az ábrán a
mellékállomány elıhasználati részét b1, a
száradékrészt (gyérülést) b2 jelöli, az e faállomány-részeken képzıdı növedéket pedig d1,
illetve d2. A két rész összege adja ki a „b”-vel és
a „d”-vel jelzett tartományt: b 1 +b 2 =b; illetve
d 1 +d 2 =d. Az eredeti ábrán a d-t „… azért ábrázolja háromszög alakú terület, mert vannak
olyan fák, amelyek mindjárt a korszak elején
pusztulnak el, azokon tehát semmiféle növedék
nem jöhet létre, egyesek pedig csak a korszak
végén halnak el, s addig még nınek is, a többiek
e közé a két határ közé esnek.” Ez teljes mértékben helytálló a gyérülésre, az elıhasználat ideje
azonban elvben ismert.

c
d2 d1

b2

b1

a

K: élıfakészlet az idıszak elején; V: élıfakészlet
az idıszak végén; N: Növedék; E: a két idıszak
K
V
között az élıfakészletbıl kikerülı fatérfogat
(mellékállomány + száradék, azok növedékével
élıfakészlet az
élıfakészlet az
együtt. (Ha a nevelıvágás mindjárt az idıszak
idıszak elején
idıszak végén
elején történik, akkor d1=0. Gondosan nevelt
faállományok esetében a száradékképzıdés elmaradhat, ez estben b2 és d2 0-val egyenlı.)

A Lönnroth-módszer jelölései ennek megfelelıen:
K = a + b1 + b2

V=a+c

N = c + d1 + d2

E = b1 + b2 + d1 + d2

A növedékváltozatok jelölései a Lönnroth-módszer alapján:
1.

Növedék:

N = c + d1 + d2 = V + b1 + b2 + d1 + d2 – K

2.

Száradékkal csökkentett növedék:
NII = c + d1 – b2 = N – d2 – b2 = V + b1 + d1 – K

3.

Élı növedék:

Nélı = c = V – a = V – (K – b1 – b2)

4.

Növekmény = V – K
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A faállományok élıfakészletének és összes fatermésének az idıbeni változását az alábbi ábra szemlélteti:
300

élıfakészlet
összes fatermés

Fatérfogat (m /ha)

250

3

200

a+b+c+d+e

150

f

e

100

d
c
50

b
a

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

A faállomány életkora (év)

A mindenkori élıfatérfogat, mint láthatjuk, a rendszeres elıhasználat következtében jellegzetesen főrészfogalakú, mivel meghatározott idıszakonként (a bemutatott példán: 10 évenként) meghatározott mennyiségő fatérfogatot (az ábrán „a”, „b”, „c”, „d”, „e”, „f” betővel jelölve) kitermelnek, így az adott pillanatban a faállomány
élıfakészlete csökken. (Az ábrán nem tüntettük fel külön az esetleges száradék-képzıdést, vagyis a természetes
gyérülés mértékét.)
Az összes fatermés (összfatermés) fatérfogatát a mindenkori élıfakészlet és mellékhasználatok göngyölített
fatérfogata adja ki. Az ábrán bemutatott példa esetén: 60 éves korban a gyérítés elıtti élıfakészlethez hozzáadjuk az addigi összes elıhasználati fatérfogatot (a+b+c+d+e).
A faállomány fatérfogatának növedéke és növekménye ebben az esetben is jól elkülöníthetı, amint a fenti ábra
egy kinagyított részletén bemutatjuk:
150

100

3

Fatérfogat (m /ha)

élıfakészlet
összes fatermés

növedék

50

növekmény

0
0

10

20

30

40

50

60

A faállomány életkora (év)

A faállomány növedéke alatt általában azt az összes fatérfogat-gyarapodást szokás érteni, amely valamely korszak alatt létrejött. Ezt a fenti ábra szerint valamely korszakra nézve az élıfakészlet alakulását szemléltetı főrészgörbe megfelelı „fogának” alsó és felsı töréspontja közötti rendszál-különbség fejezi ki: a korszak elején
közvetlenül a gyérítés utáni, a korszak végén pedig közvetlenül a gyérítés elıtti állapotot mutatja. Ezzel szemben a faállomány növekménye mindkét esetben a gyérítés utáni állapotot, vagyis a mindenkori fıállomány
élıfakészlete közötti különbséget mutatja.
Mivel az ábrán külön nem tüntettük fel a száradék-képzıdés alakulását, a száradékkal csökkentett növedéket
sem tudjuk ábrázolni. Ugyanez vonatkozik az élı növedékre is, mivel ezen az ábrán nem ábrázoltuk a 30 éves
kori fıállományként megmaradt faegyedek 20 éves kori fatérfogatát.
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A faállományok összfatermésének átlag- és folyónövedéke
Az átlagnövedék delelési pontján az átlagnövedék egyenlı a folyónövedékkel, ez elıtt az idıpont elıtt
a folyónövedék nagyobb, utána kisebb, mint az átlagnövedék. (Technikai vágásérettségi kor)
.

Összes fatérfogat

γ

γ'

Z2
∆A

Z2

β
∆A

α Z1

β'

V2

α'

V3

∆A

γ V1
αA β
1

A2

A3

Kor (A)

Átlagnövedék:

Z átl1 =

V1
= tgα
A1

Z átl 2 =

V2
= tgβ
A2

Z átl 3 =

Ahol:

α<β >γ

Z átl = átlagnövedék
V = fatérfogat
A = kor
α, β, γ = az egyenesnek és a fekvı tengely által bezárt szög
vagyis: tgα < tgβ > tgγ azaz: Z átl 1 < Z átl 2 > Z átl 3

Folyónövedék: Z1, Z2, Z3
α’, β’, γ’ = az egyenesnek és a fekvı tengely által bezárt szög
Ha feltesszük, hogy ∆A= 1 év, akkor:
Z1=tgα’,

Z2=tgβ’,

Z3=tgγ’

A rajzról kitőnik:
α’ > α;

β’ = β;

γ’ < γ

ugyanígy:
tgα’ > tgα;

tgβ’ = tgβ;

tgγ’ < tgγ

Z1 > Z átl 1;

Z2 = Z átl 2;

Z3 < Z átl 3

azaz:

Az átlagnövedék maximuma esetén az átlagnövedék egyenlı a folyónövedékkel.
Ezt megelızıen a folyónövedék nagyobb, utána pedig kisebb, mint az átlagnövedék.
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V3
= tgγ
A3

3.

A faállomány újrafelvételekor minısített állományrészek:
Erdınevelési osztályozás


Fıállomány: a szakszerően végrehajtott nevelıvágás után megmaradt faállomány-rész;
vagy: az adott idıpontban a szakszerőség sérelme nélkül ki nem termelhetı és az adott cél elérése érdekében fenntartandó faállomány-rész.



Mellékállomány: a szakszerően végrehajtott nevelıvágás során kitermelt faállomány-rész.
vagy: az a faállomány-rész, amely a szakszerőség sérelme nélkül kitermelhetı, illetve a faállománynevelés érdekében az adott idıpontban bekövetkezı nevelıvágás (elıhasználat) során kitermelendı.

Valós és eszmei fı- és mellékállomány
eszmei = mindenkori; valós = teljes, pl.: teljes mellékállomány: közvetlenül a nevelıvágás
elvégzése elıtt a mindenkori mellékállomány teljes mellékállománnyá válik


Egészállomány: a fıállomány és a mellékállomány együtt adja ki az egészállományt.
Használatos úgyszintén a mindenkori és a teljes megjelölés. (Ez utóbbi: közvetlenül a nevelıvágás elıtt
álló.)



Száradék: azok a fák, amelyek a két felvétel között eltelt idıszakban kiszáradtak (elpusztultak).

KÓDOK
Erdınevelési osztályozás
1 – javafa,
2 – segítıfa,
3 – kivágandó,
4 – száradék

régen volt „V-fa” is

Magassági osztályozás
Fekete Zoltán: „Állásuk szerint a fákat különféleképpen osztályozhatjuk. Az osztályozás történhetik élettani,
vagy gazdasági alapon.”
Ez nagyjából megfelel a Lönnroth-féle osztályozásnak. A négy törzsosztály többé-kevésbé összefügg a famagassági szintekkel, de a korona fejlettségi foka szerint az erıteljességnek is van része az osztályokba való sorozásban.
Felszinti állományrész
1. szint: I. osztályú fák
A korona felülrıl teljesen, oldalról legalább részben szabad.
2. szint: II. osztályú fák
A korona felülrıl teljesen szabad, oldalról a magasabb szomszédok erıs nyomása alatt áll.
Alszinti állományrész (visszaszorult, vagy elmaradó)
3. szint: túlszárnyalt fák
Csak a csúcs szabad, oldalról a magasabb szomszédok erıs nyomása alatt áll.
4. szint: alászorult fák
Csúcsa sem szabad. A szomszéd fák koronája alá szorult.
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A fák szociális helyzete
(magassági osztályok meghatározása Kraft, Lönnroth és Fekete Zoltán rendszere alapján)
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1. magassági osztály: Kimagasló fák. A korona felülrıl teljesen, oldalról részben szabad. Kivételesen
erısen fejlett korona, felsı része kiemelkedik a faállomány felsı szintjébıl.
2. magassági osztály: Uralkodó fák A korona felülrıl teljesen szabad, nagy részét közvetlenül éri a fény.
Az uralkodó fák koronája alkotja a faállomány felsı koronaszintjét.
3. magassági osztály: Közbeszorult fák Csak a csúcs szabad, a csúcsot még közvetlenül éri a fény, oldalról a magasabb szomszédos fakoronák erıs nyomása alatt áll.
4. magassági osztály: Alászorult fák A koronacsúcs sem szabad, nem éri közvetlenül a fény. A szomszédos fák koronája alá szorult, de még a felsı koronaszinthez tartoznak.
5–8. magassági osztály: A második koronaszint fái Kétszintő faállományok esetén minısíthetı, pl.
újulat vagy pl. egy idısebb faállomány alatt felverıdött gyertyán-elegy esetén.
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A fenti ábra jól szemlélteti, hogy a magassági osztályozás nem a faállományt alkotó faegyedek abszolút magasságán alapul, hanem azok egymáshoz viszonyított relatív magasságán, szociális helyzetén.
A lejtı tetején található uralkodó (2-es magassági osztályú) fák abszolút magassága alacsonyabb értékkel rendelkezhet, mint a lejtı alján található közbeszorult, vagy esetleg alászorult faegyedeké.
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ha a „e” jelő 1-es magassági osztályú fa kikerül a faállományból, akkor az „f” jelő fa 3-as magassági
osztályúnak tekintendı;
− ha az „i” és „k” jelő 2-es magassági osztályú fák kikerülnek az állományból, akkor a „j” jelő fa 2-es
magassági osztályúvá avanzsál.
A fenti két esetben a „d” és „h” jelő 5-ös magassági fák szociális helyzete nem változik.
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Ha pl. a „j”, „k”, „m”, „o” és „r” jelő fák kikerülnek a faállományból, tehát a faállomány-szerkezet változása
nagyobb területet érint, akkor a visszamaradó „l”, „n”, „p” és ”q” jelő fák az adott esetben egyaránt 2-es magassági osztályúnak minısítendı. Mindemellett nem kizárt, hogy a lombkoronák záródása után
a) a „p” jelő fából 1-es,
b) az „n” és „q” jelő fából 3-as vagy 4-es
magassági osztályú fa lesz.
Az a) eset valószínőségét csökkentheti a jelenlegi szociális helyzet ténye, aminek számos – többek között genetikai – oka lehet, ami eleve meghatározta e faegyed adott szociális helyzetét. A
b) eset valószínőségét szintén számos tényezı (fafaj, életkor, egyedi adottságok, stb.) befolyásolhatja.
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4.

Fıbb faállomány-szerkezeti jellemzık
h–H
Hg
Hf – Hg – Dg – N – G – V

Felsımagasság
A felsımagasság értelmezése nem egyöntető
A felsımagasság – a fák egy bizonyos csoportjának az átlagmagassága.
Az értelmezésbeli eltérések e bizonyos csoport mibenlétének meghatározásából adódnak, vagyis hogy valójában
milyen fák csoportjáról van szó. A szakirodalomban lényegesen eltérı értelmezésekkel találkozhatunk (Kramer,
1964; Rondeux, 1993). A szakmai közvélemény azonban egységes abban a vonatkozásban, hogy a felsımagasság
jobban jellemzi egy adott állomány bonitását (fatermési osztályát), mint az átlagmagasság, mivel ez utóbbi erısen
függ a pillanatnyi gyérítettségi állapottól.
A felsımagasság definiálása terén két csoportot különböztethetünk meg: a biológiai felsımagasságot és a matematikai felsımagasságot.
A biológiai felsımagasság meghatározása a fák szociális helyzetébıl indul ki: a kimagasló (más szerzık szerint
a kimagasló és uralkodó) fák magasságának számtani (vagy mértani, tehát körlappal súlyozott) átlaga.
A matematikai felsımagasság – a legvastagabb vagy a legmagasabb fák meghatározott számának átlagmagassága. Egységes megállapodásra az Erdészeti Kutatóintézmények Nemzetközi Szövetségének (IUFRO) 1965. évi
szekcióülésén sem jutott a szakma, pedig ennek kihangsúlyozott tárgya volt a dendrometriai fogalmak szabványosítása. A legtöbb javaslat a legvastagabb fák meghatározott számú (40–200 db/ha) csoportjára irányult. Több javaslat nem
egy meghatározott hektáronkénti darabszámra vonatkozott, hanem a mindenkori hektáronkénti törzsszám egy bizonyos százalékára (10–20%). Olyan javaslat is született, amely szerint nem egy meghatározott számú fa átlagmagasságát, hanem az átlagátmérıjét célszerő kiszámítani, és ebbıl az úgynevezett „domináns (vagy felsı-) átmérıbıl” számítandó a felsımagasság az adott faállomány magassági görbéjével. Általános egyetértés e téren csupán egy vonatkozásban született: a publikációkban közölni kell, hogy milyen módszerrel történt a felsımagasság kiszámítása.
A matematikai felsımagasság – a továbbiakban: felsımagasság – számításának nemzetközi viszonylatban a
leginkább elterjedt módja: a hektáronkénti 100 legvastagabb fa magasságának mértani (körlappal súlyozott)
átlaga (Assmann, 1959; Hummel, 1955).
Átlagos magasság (átlagmagasság):
Az egyes törzsek magasságának körlappal súlyozott átlaga. Jele: Hg.
Kiszámítása (Lorey-féle képlet):

H =
ahol:

g 1 ⋅ h1 + g 2 ⋅ h 2 +... + gn ⋅ h n
G

g = az egyes törzsek mellmagassági körlapja, m2
h = az egyes törzsek magassága, m
G = hektáronkénti körlapösszeg, m2

Újabb javaslat: az átlagátmérınek megfelelı magasság leolvasása a magassági görbérıl.

Magassági görbe szerkesztése
A Dendrometria tantárgy keretében már szó esett a magassági görbérıl: „Tekintettel arra, hogy a magasság
mérése jóval munkaigényesebb feladat, mint az átlalás, ezért – ha a mérés pontossági igénye megengedi – nem
szükséges minden faegyed magasságát megmérni. Ilyenkor folyamodunk a magassági görbe alkalmazásához.”
A faterméstanban nem alkalmazunk egységes magassági görbéket.
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A magassági görbe szerkesztéséhez szükséges terepi mérések: a mérendı faállományban kiválasztunk 40–60
faegyedet oly módon, hogy azok egyenlıen oszoljanak meg vastagsági méretcsoportjuk szerint. (Egyöntetőbb
faállomány esetén elegendı 40 mintafa, változékony (nem egykorú, mozaikos termıhelyő, stb.) faállomány
esetén inkább 60 mintafát válasszunk. Ennek során nem szükséges ragaszkodnunk a 2 cm-s vastagsági méretcsoport szerinti beosztáshoz, elegendı, hogy ha az adott faállományt megközelítıen 5 vastagsági méretcsoportra
osztjuk, és ezekben a méretcsoportokban a mintafák nagyjából egyenlı számban szerepeljenek. Törekednünk
kell arra, hogy a legvékonyabb (legalacsonyabb) és a legvastagabb (legmagasabb) fák egyaránt bekerüljenek a
mintába. A mintafák kiválasztásánál lehetıleg kerüljük az adott faállományra nem jellemzı faegyedeket, pl.: az
olyan szabad állású faegyedet, amely a legvastagabbak közé tartozik ugyan, ám a magassága – a magassági
konkurencia hiányában – még a faállomány átlagát sem nagyon éri el.
A kiválasztott mintafáknak megmérjük a mellmagassági átmérıjét és a magasságát.
Az így kapott adatpárokból számítjuk ki az egyedi magassági görbét.
Magassági görbe
35
y = 9,461Ln(x) - 10,266
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A számításhoz összefüggés-vizsgálatot végzünk, logaritmus függvény alkalmazásával. A számítások során
elméletben akár másodfokú polinomiális egyenletet is alkalmazhatnánk, amely esetén talán magasabb is lenne a
korrelációs hányados értéke (vagyis szorosabb lenne az illeszkedés), ám az ilyen függvénytípusok magukban
hordozzák annak lehetıségét, hogy a magasabb tartományokban – ahol már kevesebb adatpárunk van – visszahajlanak. A logaritmus függvény ezzel szemben növekvı tendenciát mutat. A faállományok esetén viszont alapelvként tekintjük: minél magasabb egy fa, annál vastagabb. (A gyakorlatban természetesen elıfordulnak kivételek ezen alapelv alól, viszont – éppen azért, mert kivételekként tekintjük – nem alapozhatunk ezekre az esetekre
becslési módot.)
Elegyes faállomány esetén minden fafajra külön magassági görbét számítunk. Amennyiben valamely elegyfafaj
kevés (30-nál kevesebb) egyedszámú, minden fa magasságát megmérjük, és ekkor nincs szükség külön magassági görbét számítani az adott fafajra.
A fenti ábrán látható, hogy független változóként a mellmagassági átmérıt szerepeltetjük, függı változóként pedig a famagasságot. Az esetek túlnyomó többségében ez ok-okozati összefüggést is feltételez,
ám a magassági görbére ez nem érvényes. (Annál is inkább, mert nem állítható, hogy a famagasság az
átmérıtıl függ, inkább fordított ez az összefüggés, ám valójában mindkét változó egyéb tényezıktıl –
mikrotermıhely, egyedi genetikai adottságok, stb. – függ.) A magassági görbe estén azért választjuk
független változóként az átmérıt, mert ezt a méretet nagyságrendekkel könnyebb mérni. Éppen ezáltal
érhetı el jelentıs munkamegtakarítás, ha magassági görbét alkalmazunk.
A logaritmus függvény számításmenete Sváb János „Biometriai módszerek a kutatásban” c. könyvében leírtak
alapján kerül ismertetésre.
Két kvantitatív változó regressziós kapcsolata akkor követi a logaritmus függvényt, ha a független X változó
(esetünkben: az átmérı) azonos szorzatos, százalékos növelése esetén a függı Y változó (esetünkben: a famagasság) mindig ugyanannyival, tehát additívan növekszik.
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A logaritmus függvény általános egyenlete (amennyiben logaritmus naturalist alkalmazunk):
Y’ = a + b*lnX
tehát a logaritmus függvény szerinti regressziós kapcsolatban a függı Y változó megfigyelt értékei és a független X változó értékeinek logaritmusai lineáris regressziós kapcsolatban vannak.
Az egyenletben az a regressziós állandó azt adja meg, hogy mennyi az Y értéke, ha X = 1, a „b” regressziós
koefficiens pedig azt adja meg, hogy mennyivel (additívan) változik Y, ha X-et tízszeresére növeljük.
A ln X és Y értékek összefüggését kétváltozós lineáris regresszióanalízissel számítjuk ki. Kiszámítjuk a változók eltérésnégyzet összegét (SQ) és a változó-párok eltérésszorzat összegét (SP).
(n = az adatpárok száma)

(∑ ln d )
−

2

SQln d =

∑ ln d

2

n

(∑ h )
= ∑h −
n

2

2

SQh
SP =

b=

∑ (ln d ⋅ h ) − ∑

ln d ⋅

∑h

n

SP
SQln d

( )

a = h − b ⋅ ln d

A korrelációs koefficiens (az összefüggés szorosságának meghatározására):

r=

SP
SQln d ⋅ SQh

A változók közötti összefüggés szorosságának kifejezésére a számítás módszerétıl függıen számos mutatót
dolgoztak ki. Ezeknek közös tulajdonsága, hogy értékük -1 és +1 között, vagy 0 és +1 között változik. Ha nincs
összefüggés, akkor 0 az értékük. Minél szorosabb az összefüggés, annál jobban közeledik értékük 1-hez, melyet
határesetben el is érnek.
Általában 0,4 alatt laza, 0,4–0,7 között közepes, 0,7–0,9 között szoros és 0,9 felett igen szoros összefüggésrıl
beszélünk. Magassági görbe esetén a korrelációs koefficiens értékének 0,7 felettinek, vagyis a legalább szoros
összefüggésőnek kell lennie. (Heterogén, nem egyöntető faállomány esetén r = 0,65 érték is elfogadható.)
Kétváltozós összefüggés-vizsgálatban a korrelációs koefficiens értéke -1 és +1 között változik. Az elıjel a regressziós koefficiens elıjelével azonos. A magassági görbe estén azonban az átmérı növekedésével a famagasság
értéke is növekszik, ily módon pozitív összefüggésrıl beszélünk.

A magassági görbe adatpárain belül jól elkülöníthetık az egyes magassági osztályok, amint ez az alább következı ábrán jól nyomon követhetık. A magasabb értékő adatpárok tartományát az elsı magassági osztályhoz
(kimagasló szinthez) tartozó faegyedek töltik ki, míg az alsó tartományt (mind az átmérı, mind pedig a magasság szempontjából) az alászorult (4. magassági osztályú) faegyedek adatai:

– 23 –

Magassági görbe, 1 felvétel
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Egy adott faállomány visszatérı (a példa esetén: 10 évenkénti) mérései során a magassági görbék – amint az
alább következı ábrán látható – jellegzetes módon alakulnak: a felsıbb értéktartományokban legyezıszerően
szétnyílnak.
Magassági görbe, 1-2-3. felvétel
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Ennek oka: az imént megbizonyosodhattunk arról, hogy a felsıbb értéktartományokban a kimagasló és uralkodó
szinthez tartozó (1. és 2. magassági osztályú) faegyedek adatpontjai találhatók. E faegyedek növekedése intenzívebb, mind a magasság, mind pedig az átmérı vonatkozásában. Ennek megfelelıen e faegyedek vastagsági és
magassági adatai fokozottabb mértékben nınek, illetve az ábrán: erıteljesebben mozdulnak el a magasabb értéktartományok felé.
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Átlagos mellmagassági átmérı (átlagátmérı):
Az egyes törzsek mellmagasságban (1,3 m magasságban) mért átmérıinek átlaga,
jele: Dg.
Kiszámítása a hektáronkénti körlapösszeg alapján történik:

Dg =

4⋅G
N ⋅Π

G = hektáronkénti körlapösszeg, m2/ha,
N = hektáronkénti törzsszám, db/ha,

ahol:

Az átlagos átmérı az összes törzsek átmérıinek nem egyszerő számtani átlaga, hanem négyzetes középszáma.
A kísérleti eredmények azt mutatják, hogy az ilyen átmérıjő törzsek egy árnyalattal gyengébbek, mint azok,
amelyek a fatömeg valódi számtani átlagát képviselik. Az eltérés azonban gyakorlatilag nem számottevı.
Növıtér-index

Az egyes faállományok növıterének értékelésére a növıtér indexet (S%) alkalmazzuk, melyet a hektáronkénti
törzsszám és a fenti módon meghatározott felsımagasság függvényében számítunk ki, az alábbi módon:

S% =
ahol:

S%
a
Hf

a
× 100
Hf

növıtér index
a fák közötti átlagos távolság (m)
felsımagasság

A fák közötti átlagos távolság – egy meglehetısen elvont szám, amelynek közvetlen meghatározása eléggé bonyolult.
Célszerőbb ezért az egy fára jutó átlagos növıtér meghatározása a Hart-Becking-féle módszerhez hasonló, de attól
kissé eltérı módon levezetett módszerrel. A fák valódi elhelyezkedésének a meghatározása munkaigényes feladat,
ezért e módszer is fák egyenletes elhelyezkedését tekinti alapul. Módszerünkben egy fa átlagosan egy akkora „S”
területet foglal el, amely egy „a/2” sugarú körhöz érintılegesen szerkesztett egyenlı oldalú hatszög területe. (a = a fák
közötti távolság)
A szabályos hatszög területe:

a2 × 3
S=
2

m2

A hektáronkénti törzsszám (N):

N=

10000 20000
= 2
S
a 3

db/ha

Ebbıl a képletbıl kifejezzük a fák közötti átlagos távolságot (a):

a=

20000
N× 3

m

A növıtér index képlete a hektáronkénti törzsszámból és a felsımagasságból számítva:

S% =

a
× 100 =
Hf

20000
10746
N× 3
× 100 =
Hf
Hf × N
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A növıtér index – amint a fentiekbıl kitőnik – átlagadat, mivel a fák elhelyezkedése egy adott területen a valóságban
nem teljesen egységes. Alkalmazása ezért elsısorban a többé–kevésbé homogén (egyenletes törzshálózatú) erdıállományokban célszerő, mint például az ültetvényszerő fenyıerdısítések esetén.

Növıtér-index
= a

S% =

a
× 100
Hf

Hatszög területe

S=

a2 × 3
2

m2

Hektáronkénti törzsszám

N =

a
S% =
× 100 =
Hf

10000 20000
= 2
S
a 3

20000
10746
N× 3
× 100 =
Hf
Hf × N

E mutatószám nagy elınye, hogy egyszerre tükrözi a hektáronkénti törzsszámot, valamint a felsımagasság révén a
fatermési osztályt.
A következı két ábra alapján meggyızıdhetünk arról, hogy két különbözı magasságú és törzsszámú faállomány növıtér-indexe megegyezhet:

h = 15 m
a= 3m
S% = 3 / 15 * 100 = 20%

h = 7,5 m
a = 1,5 m
S% = 1,5 / 7,5 * 100 = 20%
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Ugyanezt szemlélteti – immár térben ábrázolva – az alábbi diagram is:
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A növıtér indexet külföldön gyakran alkalmazzák a nevelıvágások értékelésére, illetve a nevelıvágások erélyének
elıirányzására, ám a hazai gyakorlatban ez még nem terjedt el.
Mind külföldön, mind pedig a hazai gyakorlatban széleskörően alkalmazzák a különféle faállomány-növekedési modellek szerkesztése esetén. E célra kiválóan alkalmas, mivel általában igen kis mértékben (alig 2–3 %-nyi értékben)
változik a fatermési osztály, illetve a kor függvényében. A mesterségesen ültetett faállományok esetén fiatal korban (a
gyérülés folyamatának kezdetéig) azonban eltérések tapasztalhatók az egyes fatermési osztályokhoz tartozó növıtér
index értékek között. Ennek magyarázata: a legjobb és a leggyengébb termıhelyeken is általában megközelítıen
azonos csemeteszámmal erdısítenek. A gyenge termıhelyeken a magassági növekedés kevésbé erıteljes, ennek megfelelıen az egyes faegyedek növıtér-igénye is mérsékeltebb, mint a jó termıhelyeken történı erdısítések esetében.
Változatlan törzsszámot feltételezve a növıtér-index abszolút értéke a kor elırehaladtával fokozatosan csökken. Ez a
képlet jellegébıl adódik: a magassági adat a tört nevezıjében szerepel, vagyis minél magasabb a magasság értéke,
annál alacsonyabb a növıtér-index képlet által számított számbeli értéke.
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Kísérleti területek visszatérı felvételeinek kiértékelése
Elsıként vizsgáljuk meg egy ötparcellás kocsányos tölgy erdınevelési kísérleti sor három 10 éves idıszakban
egymást követı faállomány-felvételi adatsorát.
A következıkben tekintsük át együttesen az öt parcella fıbb faállomány-szerkezeti tényezıinek változását.

Felsımagasság alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában

30,0
I.fto
25,0

Felsımagasság, m

5.

20,0

15,0
VI.fto
10,0

5,0
1. parcella

2. parcella

3. parcella

4. parcella

5. parcella

0,0
Felsımagasság.

Egyes határesetektıl eltekintve a matematikai és a biológiai felsımagasság alapján ugyanaz a fatermési osztály
határozható meg, a jelen esetben: III. fto. A teljes felsımagassági növekedésmenetet – kellı részletességgel,
milliméterpapíron ábrázolva – dendromércének is szokták nevezni. A felsımagassági grafikon esetében az
egyes fatermési osztályok közötti határvonal is feltüntetésre került.
Annak ellenére, hogy az kísérleti terület öt parcellája ugyanabban az erdırészletben lettek kitőzve, és az általuk
meghatározott III–IV. fatermési osztály is többé-kevésbé egyöntető, a felsımagasság alakulása nem teljesen
egyformán alakult, noha a nevelıvágás mértéke, a belenyúlás erélye elvileg nem befolyásolja jelentısen a felsımagasság mértékét.
Az 1. parcellán a 20 évnyi idıtartam alatt a fatermési osztály megmaradt III-nak, jóllehet annak alsó tartományából indul és a felsı tartományában ér véget, tehát növekvı tendenciát mutat.
A 2. parcellán mindvégig a III. és a IV. fatermési osztály határmezsgyéjén alakul 30 és 50 éves korban IV. a
fatermési osztály, 40 éves korban átmenetileg átugrott a III-ba.
Csaknem azonosan alakult a 3. parcella fatermési osztálya, igaz, 50 éves korban még éppen, hogy csak, de megmaradt III. fatermési osztályúnak.
A 4. parcella 40 éves korban átmenetileg a II. fatermési osztályban „vendégszerepelt”. Megjegyzendı, hogy
ezek az eltérések esetleges mérési hibából is adódhatnak.
Az 5. parcella felsımagasságának növekedési tendenciája hasonlóképpen alakult az 1. parcelláéhoz, ám mintegy
fél fatermési osztálynyi eltéréssel: a IV. közepérıl indult, és a III. közepére érkezett.
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A felsımagasság növekedésmenete tehát arról tanúskodik, hogy az öt parcella fatermıképessége nagyjából
megegyezı, a 2. és a 3. parcelláé valamivel gyengébb. Amikor a fatermési osztályokról beszéltünk, akkor megemlítettem, hogy a hatfokozatú fatermési osztály skála helyett a háromfokozatú, vagyis – jó, közepes, gyenge
skála-elnevezéssel – a fatermı-képességi csoportot is szokták alkalmazni, két-két fatermési osztály összevonásával. Ez esetben valamennyi parcella valamennyi felvétele a „közepes” fatermı-képességő csoportba tartozik.
Törzsszám alakulása
Törzsszám alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában
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Az adott kísérleti terület adatsora 30 éves kortól áll rendelkezésünkre. Eddig a korig az erdınevelési modelltábla
a III-IV. fatermési osztályú kocsányos tölgyesek esetén három tisztítást ír elı. Ezeknek az erélyét nem ismerjük.
A 30 éves kori törzsszámot azonban már igen:
Amint az ábrán is látható, 30 éves korban három csoportot különíthetünk el.
Az 1. és 2. parcella 30 éves kori törzsszáma: 1900 körüli; a 3. és 5. parcella: 1600–1700 körüli, a 4. parcella
1300 körüli.
Nem lehetetlen, hogy a 2. parcella volt a kontroll, és a törzsszámcsökkenés nem a nevelıvágások, hanem a gyérülés eredménye. Ezt azonban nem tudjuk megállapítani, mert az adatbázisban nem állt rendelkezésünkre az
erdınevelési kód, vagyis nem tudjuk megállapítani, hogy a következı felvételkor hiányzó fákat kivágták, vagy
pedig kiszáradtak.
A nevelési kód hiánya eredményezi azt is, hogy ezek a vonalak vízszintesek. Valójában a gyérítéseket követıen
is képzıdik száradék 10 éves idıtartam alatt. A következıkben majd bemutatok egy ERTI kísérleti területet, ott
majd jól követhetı lesz ez a jelenség.
Maradjunk abban, hogy az adott esetben az ábra szerinti gyérítést végezték el. A belenyúlás erélyét a függıleges
vonalak hosszúsága jelzi. E szerint az ábrán is egybevethetı, hogy melyik parcellán milyen hektáronkénti törzsszámot vettek ki a törzskiválasztó gyérítések során.
Eszerint az 1. és 2. parcella esetében a törzsszámok beállításával a fatermési tábla IV. fatermési osztályú adatsorát célozták meg, a 3. és 5. parcella esetén a III. fatermési osztályét, a 4. parcella esetén pedig az I. fatermési
osztályét.
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Hogyan hatott ez a faállomány-szerkezeti tényezık alakulására?
Átlagmagasság
Átlagmagasság alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában
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A felsımagasság növekedésmenetének görbéitıl eltérıen itt törésvonalak láthatók, csakúgy, mint a következı
ábrákon. Ezek a törések az adott nevelıvágás hatását szemléltetik.
A felsımagasság görbéjével egybevetve szembeötlı, hogy az átlagmagassági görbék iránytangensei általában
követik a felsımagassági görbe iránytangensét. Mindazonáltal kevésbé alkalmasak a fatermési osztály meghatározására. Erre jó példa a 2. parcella. A felsımagasság esetében, mint említettük, a III-IV. fto. határán húzódott,
az átlagmagasság esetében egyértelmően a IV. fatermési osztály vezérgörbéjére simul.
Ennek oka: a nagyobb törzsszám miatt nagyobb a közbe és alászorult törzsek részaránya, és ez lejjebb viszi az
átlagmagasság értékét. A felsımagasság értékét a törzsszám kevésbé befolyásolja, mert minden parcella esetében a hektáronkénti 100 legvastagabb fáról van szó.
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Az átlagátmérı

mértéke és alakulása fordított arányban tükrözi a törzsszám alakulását. A legnagyobb átmérı-értéket és leginÁtlagátmérı alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában
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tenzívebb átmérı-növekedésmenetet a kezdetben is legritkább, illetve az ezt követıen is a legalacsonyabb törzsszámra gyérített parcella – a 4. parcella – esetén láthatjuk; a legkisebb értéket és a kevésbé intenzív növekedésmenetet pedig a 2. parcella esetén, amely a legsőrőbben volt tartva. Hasonlóképpen alacsony értékeket mutat az
5. parcella.
Növıtér index
Növıtér-index alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában
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3. parcella

4. parcella

5. parcella

Amint emlékszünk, ez a mutató a felsımagasság és a törzsszám viszonyszáma. A fatermési tábla növıtér index
értékei néhány százaléknyi eltéréssel csaknem azonosak a különbözı fatermési osztályokban.
Az 1. parcella második gyérítése, mint látható, erıteljesebb is lehetett volna. Ha visszatérünk a törzsszámdiagrammra, láthatjuk, hogy a második gyérítésnél csak a IV. fatermési osztály törzsszám-modelljét célozták
meg, és ez szembeötlıen megmutatkozik a növıtér index alakulásán.
A 2. parcella – törzsszámgörbe – gyérítései (ha azok voltak, és nem gyérülések) nem érik el még a IV. fatermési
osztály görbéit sem. Ennek megfelelıen a növıtér index értéke alatta marad a kívánatos értéknek.
A többi parcella növıtér indexének alakulása normálisnak mondható. A 3. és az 5. parcella második törzskiválasztó gyérítése erıteljesebb is lehetett volna.
Remélem, sikerült felvillantani a növıtér index alkalmazásának célszerőségét a nevelıvágások tervezésekor. A
felsımagasság ismeretében a korábban bemutatott képletbıl kifejezhetı a betervezett növıtér indexhez tartozó
hektáronkénti törzsszám, ebbıl pedig könnyen kiszámítható a fák átlagos távolsága. Ez utóbbi adható a kerületvezetı erdésznek, vagy a gyérítést végzı vállalkozónak, nevezetesen: átlagosan ennyi és ennyi méterenként
hagyjon meg fát.

A fatérfogat alakulása
Fatérfogat alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában
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A hektáronkénti fatérfogat egyszerre tükrözi az átmérıt, a magasságot és a hektáronkénti törzsszámot, ily módon komplex mutatószámként is tekinthetı.
A legmagasabb értéket az 1. parcella esetében tapasztalhatjuk. Ez nem kis mértékben a magasan tartott törzsszám eredménye, az átlagosnak mondható átlagátmérı-érték, illetve az átlagosnál valamivel jobb átlagmagassági érték mellett. A legnagyobb átlagátmérıjő 4. parcella fakészlet-értékét egyértelmően az alacsonyabb törzsszám „húzza le”, míg az 5. parcella esetén az átlagosnál vékonyabb átmérı, illetve az átlagosnál valamivel erıteljesebb gyérítés.
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Átlagfa térfogata

Átlagfa térfogatának alakulása
a KST mintaterület 30, 40 és 50 éves korában
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A hektáronkénti fakészlet, mint említettük, komplex mutatószám, azonban nem tükrözi, hogy az adott fakészlet
milyen törzsekbıl tevıdik össze. Ezt hivatott kiküszöbölni az átlagfa bevezetése. Magyarországon még nem
terjedt el, ám egyes országokban olyannyira fontosnak tekintik, hogy még a fatermési táblákban is szerepeltetik,
noha egyszerően kiszámítható: a hektáronkénti fatérfogatot el kell osztani a hektáronkénti törzsszámmal. További munkájukhoz mindenképpen javaslom. Semmivel sem kevésbé fiktív, mint például az átlagos átmérı. Azt
fejezi ki, hogy a hektáronkénti fakészletbıl mennyi esik egy fára.
Ebben a vonatkozásban egyértelmően a 4. parcella adatai a kimagaslóak. Ez a nevelési technológia eredményezi
a legtermetesebb törzseket.
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Erdeifenyı kísérleti terület

Mindezt tekintsük át egy, az ERTI által végzett erdeifenyı erdınevelési kísérlet 24 éves adatsorán is.
ERDEIFENYİ ERDİNEVELÉSI TÖRZSSZÁMTARTÁSI HOSSZÚLEJÁRATÚ KÍSÉRLET
CSIPKEREK 10 A (506 A)
TÖRZSKÖNYVI SZÁM: 587
TERMİHELY:
Klíma: gyertyános-tölgyes
Hidrológia: többletvízhatástól független
Genetikai talajtípus: rozsdabarna erdıtalaj
Termıréteg vastagsága: középmély
Fizikai talajféleség: homok
Tengerszint feletti magasság: 200 m
Fekvés: sík
Lejtés: sík

10 A
TKV: 587
VIII.
VII.
V.
III.

Kontr.

2000
1200
800

1200
900
750

VI.
IV.

II.
I.
1200
900
650

taghatár, erdırész határ, út, egyéb parcella
parcella határa

2000
1200
850

Kontr.

1200
900
700

1200 1974-1987-1998. tavaszán
900 beállított törzsszám
650
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2000
1200
700

Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
a felsımagasság az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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A felsımagasság nagyjából egyöntető, a III–IV. fatermési osztálynak felel meg. Kiugróbb értéket csupán a 7. és
8. parcella esetén tapasztalhatunk, a termıhely itt valamivel kedvezıbb.
Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
az átlagmagasság az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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Az átlagmagasság, mint láthatjuk, még ennél is egyöntetőbb képet mutat. A 4. és 4. kontroll parcellák átlagmagasság értéke nem tér el szignifikánsan a többi parcella átlagmagasságától.
A törzsszám grafikonról megállapítható, hogy a kísérlet az adott faállomány 24 éves korában megközelítıen
hasonló hektáronkénti törzsszámról indult, csupán a 2. parcella törzsszáma haladja meg mintegy 300 darabbal a
csoportátlagot. Az elsı belenyúláskor három parcellát (1., 3. és 6.) 1200-ra állítottunk be, hármat (2., 5. és 8.)
2000-re, kettıt pedig (4. és 7.) érintetlenül meghagytunk kontrollnak.
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Csipkerek 10 Aerdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
a törzsszám az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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Ezen az ábrán egyébként jól látható a száradék-képzıdés jelensége. A 2000-re gyérített parcellákon jóval erıteljesebb a száradék-képzıdés, mint az 1200-asoknál. Nyilvánvaló, hogy a 2000 törzs/hektár mértékő gyérítés az
adott termıhelyő és korú erdeifenyvesek számára nem elegendı.
Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
az átlagátmérı az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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Az átlagátmérı alakulását tekintve az elsı gyérítés különbözı erélye jól tükrözıdik a 37 éves kori átlagátmérı
értékén: az erıteljesebben gyérített parcellák átlagátmérıje átlag 2 cm-rel haladja meg a kevésbé gyérített parcellák átlagátmérıjét.
37 éves korban végeztük el következı gyérítést. Az 1200-as parcellák törzsszámát 900-ra, a 2000-esekét pedig
1200-ra csökkentettük. Az erıteljesebb gyérítés hatása itt is hasonló, mint az elızı gyérítés esetén.
A görbék végén látható függıleges szakaszok az utolsó felvételkor, 48. éves korban elvégzett gyérítés eredményei.
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Az élıfatérfogat főrészfogas görbéit tekintve is jól megkülönböztethetı a kétféle gyérítési erély hatása. Minél
magasabb a törzsszám, annál nagyobb a mindenkori élıfakészlet.
Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
az élıfatérfogat az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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Már ezen a görbén is szembeötlik, hogy mind a mellékállomány, mind pedig az élıfakészlet növedéke nagyobb
mértékő az erıteljesebben gyérített – az 1., 3. és 6. – parcellák esetében.
A következı diagramm az összfatermés alakulását szemlélteti. Az összfatermés, mint tudjuk, tartalmazza az
élıfakészletet, valamint az elıhasználatok során kitermelt fatérfogatot. Mivel vitatott kérdés, hogy az
összfatermésbe beszámítsuk-e a száradék fatérfogatát, a diagrammon mindkettıt ábrázoltam.

Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
az összfatermés az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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E tekintetben már nincs olyan lényeges eltérés a kétféle törzsszámbeállítás között. Annál szembeötlıbb, hogy az
érintetlenül hagyott kontrollparcellák összfatermése – akár száradékkal, akár száradék nélkül – lényegesen elmarad a gyérített parcelláké mögött.
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Lényegében ez azt jelenti, hogy az erdész nem hiába tevékenykedik, van valami látszata a munkájának.
Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
az átlagfatérfogat az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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Az átlagfa görbéinek az alakulása várakozásoknak megfelelı: a legtermetesebb fák az erısebben gyérített parcellákon találhatók, átlagban ennél valamivel gyengébbek a mérsékeltebben gyérített parcellák fái, míg az átlagfa értéke a kontrollparcellákon a legalacsonyabb: esetenként fele az erısen gyérített parcellákénak.
Miután ezeknél a faállomány-felvételeknél kódoltuk a nevelési osztályt, mód van a száradék-képzıdés alaposabb áttekintésére.
Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
a száradék darabszáma és fatérfogata az állomány 24, 32, 37 és 48 éves
korában
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Ezen az ábrán a száradék darabszáma és fatérfogata látható. A legkevesebb száradék – mind a darabszámot,
mind pedig fatérfogatukat tekintve – az erısen gyérített parcellákon található, a legtöbb – egyenesen kimagaslónak mondható értékek – pedig a kontrollparcellákon.
Szembeötlı, hogy a száradék fatérfogata egyenletesen növekszik, míg a darabszám rendszertelenebbül. Ennek
oka: elıször a vékonyabb és alacsonyabb fák száradnak ki a gyérülés során, és az idı teltével azok a fák is gyarapodnak, amelyek a következı faállomány-felvétel idejére kiszáradnak.
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Az abszolút számoknál szinte beszédesebbek az egészállományhoz viszonyított százalékos értékek: az egészállomány adatait vettük 100%-nak, és ehhez viszonyítottuk az egészállomány részét nem képezı száradékadatokat.

Csipkerek 10 A erdeifenyı erdınevelési kísérleti terület,
a száradék darabszámának és fatérfogatának százaléka az
egészállományhoz viszonyítva
az állomány 24, 32, 37 és 48 éves korában
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Jól látható a kontroll-parcellák száradékának kimagasló aránya. Mindez azonban fıként a törzsszámra jellemzı.
Ne borzasszon el bennünket ez a közel 60%-os arány, mert ez az állapot a fatérfogat tekintetében a 20%-ot sem
éri el.
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6.

Fatermési táblák
Fekete Lajos idézet.
Fekete Lajos (1837–1917) Az erdészeti szakképzés és a magyar szakirodalom felemelıje. Tevékenysége rendkívül sokoldalú volt, és az erdészetnek szinte minden ágazatában alapvetı örökséget hagyott az utókorra.
A selmecbányai Erdészeti Akadémián elıször az erdımővelés, majd az erdırendezéstan professzora volt.
(1891–1906)
1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagjai közé választotta.
Kiemelkedı alkotása ennek az idıszaknak „Az Erdıbecsléstan kézikönyve” (Scholtz Gyula és Fekete Lajos,
1882), amely negyedik részében részletesen foglalkozik a fatermési táblák céljával, összeállításának módjával és
használatával.
Fekete Lajos „Erdırendezéstan” c. könyve 1903-ban jelent meg.
Mielıtt belemerülnénk a régi szövegekbe, célszerő néhány olyan korabeli szakkifejezést értelmezni, amelyek az
idık során megváltoztak:
állab – faállomány
erdılés – nevelıvágások
néhány fafaj neve (peresznye, bojtor, fenyır)
fatömeg – fatérfogat
fatermési táblák mértékegységei: hold (ma külföldön: átmérı helyett kerület, hektár helyett ár.)
Idézet Fekete Lajos „Az erdık berendezése” c. könyvébıl (Bp. OEE, 1898.)
2. fejezet
„Kedves barátom! – szólít Ligeti, – Tegnap Kúnnal vitatkoztunk egy dolog felett és nem tudtunk megegyezésre
jutni. Téged hívunk fel ítélı bíróul. Én azt mondottam, hogy ha nekem van egy 60 holdas nyárfa-sarjerdım,
mely úgy van már berendezve és régtıl fogva kezelve, hogy minden évben levágok belıle 3 hold húszéves fát,
akkor több fát aratok évente, mintha csak két holdat vágok évente, de az 30 éves. Kún az ellenkezıt állította.
Melyiknek van igaza?”
„Barátom – felelék én – ezt a kérdést így általánosságban eldönteni nem lehet. Hogy a dolgot nektek megmagyarázhassam, szükséges, hogy megismertesselek titeket az úgynevezett fatermési táblákkal; annyival is inkább,
mert az elıadásaim során úgy sem nélkülözhetem. Majd késıbb azután megfelelek, mikor rákerül a sor, a fennebbi kérdésedre is.
Az erdı, mint tudjátok, nem olyan, mint a gabona, hogy vetés után egy év leforgása alatt már arathassuk; hanem
sok-sok ideig kell várnunk, míg az „vágási érettséget” eléri s a fatermést csak akkor használhatjuk. A sarjerdıket 10, 20, 30, 40 éves korukban, a szálerdıket 80, 100, 120 és több éves korukban vágják. Mindazáltal úgy kell
az erdıt berendeznünk, hogy minden évben levághassunk belıle bizonyos mennyiségő fát, és ezt „fatermésnek”
nevezi az erdész.
Már most épp úgy, miként az egyes gabonafajok különbözı mennyiségő magot és szalmát adnak ugyanazon a
területen, ugyanazon a termıföldön, és másrészrıl ugyanaz a gabonafaj különbözı termést ad átlag a különbözı
jóságú termıföldön: úgy az egyes fafajok évi fatermése is különbözı egymás közt, és ugyanaz a fafaj jobb termıföldön több, rosszabbon kevesebb fatermést ad évi átlagban. De a fát vághatom fiatal, közép vagy öreg korában, és természetesen annál több fát kapok egy holdon, mennél hosszabb idıt engedek az erdınek a növekedésre. Magától értetıdik, hogy az erdıt annyira elvénülni nem hagyjuk, hogy a fák elöregedés által értékességükben, egészségükben, jóságukban veszítsenek.
Az erdıgazdát igen közelrıl érdekli az, hogy az egyes fafajok az általa kezelt, gondozott, használt erdıkben
éltük egyes korfokain és a különbözı termıhelyeken mekkora fatömeggel bírnak holdankint (mindig kataszteri
holdat értve), hogy éltük egyes korszakaiban, pl. a 20 és 30, a 30 és 40, a 40 és 50 stb. évek közt mennyi fatömeggel gyarapodnak (korszaki növedék), hogy addig, míg az egyes korfokokat elérték, évi átlagban mennyit
gyarapodtak (közönséges átlagnövedék); de ezenkívül kívánatos tudni azt is, hogy vajjon ez, vagy az a fafaj,
ebben vagy abban a korban, ezen vagy azon a termıhelyen hány törzzsel szokott bírni átlagosan holdankint, és
mekkora a fák átlagos vastagsága az ember mellmagasságában mérve (mellmagassági vastagság), és milyen a
teljes magasságuk, köbtartalmuk stb.
Ezeket az adatokat (s esetleg még másokat is) szokták tartalmazni a fatermési táblák. De minthogy a korra,
fanem elegyedésre, záródásra s a többire nézve az erdık végtelenül különböznek egymástól, annálfogva minden
erdıalakra nézve ily táblázatokat összeállítani lehetetlenség. A tudományos erdész megelégszik tehát azzal, ha
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egyfajú, egykorú és jó zárlatú erdıkre, t. i. sarj- és szálerdıkre vonatkozó fatermési táblákat tud összeállítani a
legközönségesebb fafajok számára.
Azt a nagyszámú adatot tehát, melyek az ily táblázatok összeállítására szolgálnak, csakis ily egykorú, egyfajú és
szabályos erdıkben lehet és kell győjteni.”
……….
Tehát: „Azt a nagyszámú adatot, melyek az ily táblázatok összeállítására szolgálnak, csakis ily egykorú, egyfajú, és jó zárlatú, vagyis szabályos erdıkben lehet győjteni.”
Vagyis a „szabályos erdık egyik kritériuma: a „jó zárlat”, vagyis a jó záródás.
Nézzük, mit ír errıl a fiú, Fekete Zoltán mindmáig alapmőnek tekinthetı „Erdıbecsléstan” címő könyvében:
„Az adatokat szabályos állományokból kell győjteni. A különféle erdıalakok szabályos képe tudvalévıleg más
és más. Fatermési táblát azonban csak az egykorú erdıre készítettek, mert más erdıalakra nézve ebben a tekintetben a nagy változatosság miatt legyızhetetlen nehézségek vannak.”
„Minthogy a fatermési tábláknak minden elıforduló termıhelyet fel kell ölelniük, azért az adatgyőjtést is a
legkülönfélébb termıképességő területekre kell kiterjeszteni a legjobbtól a legsilányabbig.
Éppen ilyen fontos kellék az, hogy a próbaállományok közt nagyjából minden korárnyalat képviselve legyen.
Csak így lehet a fatömegtényezık és a kor összefüggéseit megbízhatóan kipuhatolni.”
„A szabályos állománytól megkívánjuk, hogy:
1. elegyetlen legyen;
2. szabályos sőrőségő legyen;
3. lehetıleg egykorú vagy legalább közel egykorú legyen;
4. faállomány-szerkezeti szempontból egyenletes legyen;
5. ne forduljanak benne elı számottevı termıhelyi különbségek;
6. az állomány nevelése, és különösen gyérítése a múltban megállapodott elvek szerint legyen foganatosítva.
Az elegyetlenségre azért van szükség, mert a fatermési táblák is elegyetlen faállományokra vonatkoznak. Elméletben nem lehetetlen ugyan az elegyes faállományokra is készíteni fatermési táblákat, azonban minden elképzelhetı elegyarányra külön táblát adni: gyakorlatilag megoldhatatlan feladat.
Fontos a szabályos sőrőség kérdésének elbírálása.”
Különbözı gyérítési módok, bontóvágások.
Ha az erısen megbontott faállományok esetén is a sőrőség kifejezésére az 1.0 viszonyszámot alkalmaznánk,
akkor el kellene fogadnunk azt a feltevést is, hogy 1-nél, vagyis 100%-osnál nagyobb sőrőségő faállományok is
lehetnek.
Mivel tudjuk a sőrőség szabályosságát többé-kevésbé ellenırizni? A növıtér-index alkalmazásával, a hasonló
korú állományokban.
Lásd: 1. gyakorlati feladat.
Az erdınek, mint életközösségnek, van egy sajátos tulajdonsága, amelyet hosszú távon érvényesít: az önszervezıdés folyamata. E folyamat általában kapcsolatban áll az élet különbözı megnyilvánulásaival, elsısorban az
életközösségek vonatkozásában, beleértve a teljes bioszférát.
Mint életközösség, az erdı is elıbb-utóbb helyrehozza az abiogén, biogén és antropogén károsításokat: benövéssel.
Ezek az erdık azonban ily módon elvesztik az általunk imént értelmezett „szabályos” jellegüket.
Gyakorlati tanulság: a mintaállományokat ennek megfelelıen nem gyérítés után, hanem közvetlenül gyérítés
elıtt kell felvenni, a mellékállomány kijelölésével.
Ezzel mindjárt fel is vetıdik egy probléma: ha a fatermési táblák „szabályos”, vagyis jó záródású és sőrőségő
faállomány-viszonyokat tükrözik, akkor miképpen alkalmazhatók a gyakorlatban, ahol többnyire nem teljes
záródottságú és sőrőségő faállományokkal találkozhatunk? Ezzel a kérdéssel már a Dendrometria tantárgy keretein belül foglalkoztunk: a záródás, illetve a sőrőség százalékos adatainak megfelelıen módosítjuk a fatermési
tábla adatsorait.
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7.

Fatermési táblák szerkesztése
A faállományok növekedésmenetének modellezésére immár csaknem két évszázada a fatermési táblák szolgálnak. A fatermési táblák három megjelenési formája: a numerikus (táblázatos), a grafikus (nomogram), valamint
a függvényesített fatermési tábla. A számítástechnika elıre törésével egyre inkább ez utóbbi változat használata
terjedt el.
Magyarországon a 19. században készültek az elsı fatermési táblák, Greiner Lajos, Feistmantel Rudolf, Erdıdi
Adolf, illetve ifjabb Greiner Lajos szerkesztésében. A 20. század kezdetéig gyakorlatilag elkészültek a fıbb
magyarországi állományalkotó fafajok fatermési táblái. Ezek sorát a 20. század elsı felében id. Béky Albert,
Fekete Zoltán és Magyar János bıvítette, illetve részben pontosította meglévı fatermési táblákat.
1961-tıl a hazai faterméstan új korszaka kezdıdött, amikor az erdészeti Tudományos Intézetben Solymos Rezsı
irányításával megindult a hosszúlejáratú fatermési és erdınevelési kísérleti hálózat kiépítése. Ezt követıen
mintegy két évtized folyamán az Erdészeti Tudományos Intézet mintegy 2800 kísérleti területet létesített. Ezek
elsı faállomány-felvételeinek feldolgozása és kiértékelése révén új fatermési táblák készültek az 1960-as évek
végétıl. A hosszúlejáratú kísérleti területek többszöri (5 évenként megismételt) felvételei a növekedésmenet
tendenciáinak vizsgálata révén lehetıvé tették e fatermési táblák pontosítását, amire az 1980-as évek elsı felében került sor. Egyúttal ekkor kerültek bevezetésre az egyenlı osztásköző, úgynevezett százalékos fatermési
táblák, melyek adatsorait már a megfelelı fatermési függvényekkel számították ki.
A hazai faterméstani gyakorlatban ezt követıen az ekkor kidolgozott függvény-rendszert alkalmazzuk, amely
lényegében az alábbi összefüggésrendszeren alapul, melynek lényege, hogy a kor és a felsımagasság (illetve a
fıállomány átlagmagasságának) ismeretében kiszámítható legyen valamennyi fıbb faállomány-szerkezeti jellemzı.
1. Fıállomány átlagmagasságának kiszámítása
A fatermési osztályokat a felsımagasság és kor függvényében alakítjuk ki. Ezekre az adatpárokra egy vezérgörbét illesztünk (polinomiális vagy logaritmus-függvényt). Abban az esetben, ha nem állnak rendelkezésünkre
felsımagasság-adatok, akkor e mőveletet a fıállomány átlagmagasság-adataival végezzük el. (Ezt a lehetıséget
az is alátámasztja, hogy a felsımagasság és a fıállomány átlagmagassága között általában egyszerő lineáris
összefüggés mutatható ki.) Ezt követıen meghatározunk egy referenciakort, amelyet többnyire a rendelkezésünkre álló adathalmaz kor-adatainak megközelítıen a kétharmadában jelölünk ki. (Ha pl. mintegy 100 éves
korig rendelkezünk adatokkal, akkor ezt a referencia-kort 70 évben állapítjuk meg.) Kiszámítjuk, hogy a vezérgörbe egyes korokhoz tartozó pontjai hány százalékát képezik a vezér-görbe referencia-korban mutatott értékének. Ezt a százalék-sort függvényesítjük (H%), a kor logaritmus-értékének 1–5 hatványait alapul véve.
A referencia-korban egy függıleges mentén az adott pontfelhıt felosztjuk a kívánt számú fatermési osztályra,
majd ezeket a magasság-értékeket az egyes korokra vonatkozóan megszorozzuk az imént kiszámított H% függvénnyel. Eredményül a felsımagasságnak (vagy a fıállomány átlagmagasságának) adatsorát kapjuk, a kor és a
fatermési osztály függvényében.

1.1.

Vezérgörbe a meglévı kor – magasság adatpárokból
(2-5 fokú polinom, kezdıpont: 0,
vagy: logaritmus-függvény
vagy: aszimptotikus függvény)
Ha polinomiális függvényt alkalmazunk, fennáll annak a veszélye, hogy azokban a kortartományokban, amelyekre vonatkozóan kevés adat áll rendelkezésünkre (ez fıként az idıs korú
faállományokra vonatkozó adatok hiánya esetén lép fel), a vezérgörbe erısen elhajlik, és ily
módon alkalmatlanná válik az extrapolálásra (vagyis a modellszerő elırejelzésre). Ezt a hátrányt az aszimptotikus függvény alkalmazása mindenképpen kiküszöböli.

p ⋅t
H g fá = p1 ⋅ 1 − e 2 


ahol:

Hg fá
: a fıállomány átlagmagassága (m)
p1, p2, p3 : paraméterek
t
: kor (év)
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p3

Az aszimptotikus függvényhez nem szükséges érvényességi határt megszabni, bármely korig
extrapolálható, ezzel szemben a polinomiális függvény – mint említésre került – csak a rendelkezésre álló alapadat-tartomány határain belül extrapolálható. Ezt szemlélteti az alábbi ábra:
A fıállomány-átlagmagasság vezérgörbéinek futása polinomiális és aszimptotikus függvény
alkalmazása esetén
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Mért alapadataink csak 96 éves korig állnak rendelkezésünkre, ennek megfelelıen a
polinomiális függvény segítségével számított vezérgörbe (az ábrán: a 70 éves kori magasság
százaléka) e kor fölött erıteljesen csökken, és még 200 éves kor elıtt negatív értékekbe csap
át. Ezzel szemben az aszimptotikus függvénnyel számított vezérgörbe jól modellálja az adott
faállománytípus átlagmagasságának várható növekedésmenetét.
1.2.

A vezérgörbe egyes pontjaira kiszámítjuk, hogy az hány százaléka a 70 éves kori magasságnak (amennyiben 70 éves kor a referencia-kor)

1.3.

A kor logaritmus értékének 1–5 hatványait alapul véve kiszámítjuk
a magassági százalék alábbi függvényének együtthatóit

H % = m + b1 ∗ log ( A ) + b2 ∗ (log ( A )) + b3 ∗ (log ( A )) + b4 ∗ (log ( A )) + b5 ∗ (log ( A ))
2

ahol:

3

4

A = kor (fatermési táblában 10 évtıl, 10 évenként)
m és b = a konstans és az együtthatók számított értékei

1.4.

Segédszámítások felületének elkészítése, ahol változtatható
az I. és VI. fatermési osztály 70 éves kori magassága

1.5.

Az adott fatermési osztály vezérgörbéjének kiszámítása a fatermési tábla korainak és az adott
fatermési osztály 70 éves kori magasságának függvényében:

Hg fıállomány = H70 * H%
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5

2. Fıállomány átlagátmérıjének kiszámítása a átmérı/magasság hányadosból
A fıállomány átlagos mellmagassági átmérıjének a kiszámítása az átmérı és a magasság hányadosából történik.
A faállományokra vonatkozó alapadatokból kiszámítjuk a D/H értékeket, majd ezeket az értékeket – lineáris
összefüggés felhasználásával – a kor függvényében függvényesítjük.
2.1.

Az adatbázisból kiszámítjuk a D/H értékeket

2.2.

Kiszámítjuk a D/H értékeknek a kortól való lineáris összefüggésének együtthatóit.

2.3.

A fatermési tábla korait és a fentebb kiszámított táblabeli magassági adatokat figyelembe véve
az alábbi képlettel kiszámítjuk a táblabeli átlagátmérı-értékeket:

Dg fıállomány = ( m + b * A ) * Hg fıállomány
ahol:

A = kor (fatermési táblában 10 (vagy 5) évtıl, 10 (vagy 5 évenként)
m és b = a konstans és az együttható számított értékei
Hg fıállomány = a fıállomány átlagmagassága az adott korban és az adott fatermési osztályban

3.

Fıállomány hektáronkénti törzsszámának meghatározása a fıállomány átlagos mellmagassági
átmérıjébıl

A két mutatószám logaritmus-értékei közötti összefüggést alkalmazzuk.
A fıállomány hektáronkénti törzsszámának meghatározása a fıállomány átlagos mellmagassági átmérıjébıl
történik. A két mutatószám logaritmus-értékei közötti összefüggést alkalmazzuk. Ez az összefüggés természetesen felújult faállományok esetén lineáris, amely érvényesnek tekinthetı a természetesen felújuló faállományokra, mivel alacsony átlagátmérı esetén igen magas (több tízezres nagyságrendő) hektáronkénti törzsszámot feltételez. Az utóbbi évtizedek mesterséges erdıfelújításait azonban egyre inkább a csökkentett csemeteszám jellemzi, különös tekintettel az ültetvényszerő – akác, nemesnyár, fenyı – erdısítésekre. A két érték logaritmusai
közötti lineáris összefüggés e fafajok esetében érvényét vesztette. E probléma kiküszöbölésére az átlagátmérı
logaritmusa és a törzsszám logaritmusa közötti polinomiális összefüggést alkalmaztunk, nagyszámú adat alapján:

(m + b ∗(log D )+ b ∗(log D ) + b ∗(log D ) )
= 10
2

Nf
ahol:

Nfı
Dg
m, b

=
=
=

1

ı

g

2

g

3

3

g

a fıállomány hektáronkénti törzsszáma
a fıállomány átlagos átmérıje
a konstans és az együtthatók számított értékei
VAGY:

N f = 10

(m + b1 ∗(log Dg ))

ı

4.

Fıállomány hektáronkénti körlapösszegének meghatározása a fıállomány átlagos mellmagassági
átmérıjébıl és hektáronkénti törzsszámából

Az adott kor és fatermési osztály átlagos átmérıjébıl kiszámítjuk a körlapot, majd ezt megszorozzuk az ennek
megfelelı korhoz és fatermési osztályhoz tartozó hektáronkénti törzsszámmal.
5.

Fıállomány hektáronkénti fatérfogatának meghatározása a hektáronkénti körlapösszegbıl és az
alakmagasságból (H*F)
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5.1.

A fatérfogat és a körlapösszeg adatokból soronként kiszámítani az alakmagasságot.

H ∗F =

V
G

5.2.

Kiszámítani a magasság és az alakmagasság közötti lineáris összefüggés konstansát és együtthatóját (m, b)

5.3.

Az alakmagasság lineáris függvényét felhasználva, az adott kor és fatermési osztály Hg és G
adataiból kiszámítani a hektáronkénti fatérfogatot:

(

)

Vf = Gf ∗ m + b∗ Hg _ f
VAGY:

(

V f = G f ⋅ m + b1 ⋅ log(H g ) + b2 ⋅ (log(H g )) + b3 ⋅ (log(H g ))
2

3

)

A mellékállomány fıbb faállomány-szerkezeti adatainak a kiszámítása a fıállomány-adatokból történik, az
alábbi összefüggések alkalmazásával:
6.

Mellékállomány átlagmagassága – a felsımagasság függvényében

Hg_m = m + b⋅ H f
Abban az esetben, ha a felsımagasság nem került meghatározásra, a fıállomány átlagmagasságának –
Hg_fıállomány – függvényében kell kiszámítani.
7.

Mellékállomány átlagátmérıje – a kor és a mellékállomány átlagmagasságának függvényében
Dg_m= ( m + b * A ) * Hg_m

8.

Mellékállomány hektáronkénti törzsszáma
Az adott korhoz tartozó fıállomány 10 évvel azelıtti törzsszámából levonjuk a fıállomány törzsszámát.
(Ennek következtében a mellékállomány törzsszámának adatoszlopa 10 évvel késıbb kezdıdik, mint a
fıállományé.) Amennyiben a fatermési tábla (modell) korbeosztása nem 10, hanem 5 évenkénti, akkor
ennek megfelelıen a fenti mőveletet nem 10, hanem 5 év vonatkozásában végezzük el.

9.

Mellékállomány hektáronkénti körlapösszege
Hasonlóképpen, mint a fıállománynál: az adott kor és fatermési osztály átlagos átmérıjébıl kiszámítjuk a körlapot, majd ezt megszorozzuk az ennek megfelelı korhoz és fatermési osztályhoz tartozó hektáronkénti törzsszámmal.

Gmá

10.

  Dg _ má
=  
 2


2


 ⋅ π  ⋅ N má




Mellékállomány hektáronkénti fatérfogata
Hasonlóan, mint a fıállomány esetén:

(

Vm = Gm ⋅ m + b1 ⋅ log(H g _ má ) + b2 ⋅ (log(H g _ má )) + b3 ⋅ (log(H g _ má ))
11.

2

Egészállomány átlagos magassága – a felsımagasság függvényében

H g _ eg = m + b ⋅ H f
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3

)

12.

Egészállomány hektáronkénti törzsszáma, körlapösszege, fatérfogata
Az adott tényezı fıállomány és mellékállomány adatának összege

13.

Egészállomány átlagos átmérıje
Az egészállomány hektáronkénti körlapösszegébıl és törzsszámából számítandó:

Geg ⋅10 4

Dg _ eg = 2 ⋅

N ⋅π

14.

Összes elıhasználat – a mellékállomány fatérfogatának göngyölített összege

15.

Összes elıhasználat részarány – az összes fatermés százalékában számítandó

16.

Összes fatermés – a fıállomány fatérfogatához hozzáadjuk az összes elıhasználatot.

17.

Összes fatermés átlagnövedéke – összes fatermés osztva a korral.

18.

Összes fatermés folyónövedéke – az adott korhoz tartozó összes fatermésbıl levonjuk az 5 évvel azelıtti összes fatermést, majd a különbséget elosztjuk 5-tel.

A fatermési táblák általánosan elfogadott szerkezete

F ı á l l o m á n y
Kor

Hf

Hg

Dg

N

G

év

m

m

cm

db/ha

m /ha

1

2

3

4

5

6

5,1
8,1
11,0
13,5

4,1
7,2
10,0
12,5

5,1
9,0
12,7
16,0

4 633
2 741
1 792
1 285

9,6
17,6
22,6
25,9

10
15
20
25

2

E g é s z á l l o m á n y
Kor

Dg

N

G

m /ha

m

cm

db/ha

m /ha

m /ha

év

7

8

9

10

11

12

1

3,3
6,3
9,0
11,5

3,5
6,8
9,9
12,7

1 892
949
507

3

51
113
171
224

2

V

Kor

Hg

3

0,0
4,3
4,8
4,6

0
28
37
39

10
15
20
25

Elıhasználat Ö s s z e s f a t e r m é s
m /ha

%

m /ha

m /ha/év

m /ha/év

év

17

18

19

20

21

22

1

51
140
208
263

28
64
104

51
140
235
327

5,1
9,3
11,8
13,1

17,9
19,0
18,4

10
15
20
25

N

G

év

m

cm

db/ha

m /ha

m /ha

1

13

14

15

16

4,0
7,0
9,9
12,4

5,1
7,8
11,3
14,7

4 633
4 633
2 741
1 792

9,6
21,9
27,5
30,4

V
3

Összes

Kor

V

Dg

10
15
20
25

V

rész

Hg

2

M e l l é k á l l o m á n y

3
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19,7
27,3
31,7

3

Z átlag
3

Z folyó
3

8.

Fatermési modell szerkesztése a fatermési tábla alapján
A fentebb ismertetett fatermési függvény-rendszer biztos alapot szolgáltat egy adott fafaj fatermési tábla szerinti
növekedésmenetének modellezésére.
Kiinduló adatként az adott faállomány életkorára, illetve felsımagasságára (vagy a fıállomány átlagmagasságára van szükség), mivel ezek az adatok egyértelmően – és megfelelı módon interpolálva – meghatározzák az
adott faállomány fatermési osztályát.
Mindenek elıtt kiszámítjuk az adott faállomány felsımagasságát (fıállomány átlagmagasságát) az adott fafajra
vonatkoztatott referencia-korra:
–

a H% függvényt (lásd az elızı fejezet 1.3. pontját) kiszámítjuk a konkrét korra;

H%= a + b1 * (log(életkor)) + b2 * ((log(életkor)) ^ 2) + b3 * ((log(életkor)) ^ 3) + b4 * ((log(életkor)) ^ 4) +
b5 * ((log(életkor)) ^ 5)
–

a konkrét magasság-értéket elosztjuk az így kiszámított H% értékkel;

–

ezzel a hányadossal megszorozzuk az adott faállomány referenciakorára kiszámított magasság értéket:

(

) HH %

H ref = a + b1 ⋅ log(Aref ) + b2 ⋅ (log(Aref )) + b3 ⋅ (log(Aref )) + b4 ⋅ (log(Aref )) + b5 ⋅ (log(Aref )) ⋅
2

3

4

5

konkrét

ahol: Href = a referencia-korra meghatározott magasság,
Aref = a referencia-kor,
Hkonkrét = az adott faállomány felsımagassága (fıállomány átlagmagassága)
–

az adott fafajra vonatkozó fatermési tábla referencia-korában szereplı magasságértékek alapján már
könnyen behatárolható a konkrét faállomány fatermési osztálya, mitöbb, ily módon meg is oldódik az
egyes fatermési osztályok közötti interpoláció.

A többi faállomány-szerkezeti jellemzı – az átlagos átmérı, a hektáronkénti törzsszám, körlapösszeg és a fatérfogat – az elızı fejezetben leírtak szerint történik:
átlagos átmérı: =(a+b*életkor)*átlagos magasság, cm
törzsszám: =(10^(a + (b1*LOG(átlagos átmérı)) + (b2*(LOG(átlagos átmérı))^2) + b3*(LOG(átlagos átmérı))^3)), db/ha
hektáronkénti körlapösszeg: =(((átlagos átmérı^2)*PI())/40000*törzsszám), m2/ha
hektáronkénti élıfatérfogat: =körlapösszeg*(a + b1*(átlagmagasság), m3/ha
Az így kiszámított értékek a záródás, illetve a sőrőség értékével módosíthatók.
Elegyes faállományok esetén e modell jelenleg az egyes állomány-összetevık vonatkozásában alkalmazható,
majd a számítások végeredményei összegezhetık. Az elegyes faállományok fatermésére vonatkozó ismeretek
gyarapodása azonban – remélhetıleg belátható idın belül – lehetıséget nyújt e modellnek reálisabbá tételére az
elegyes faállományok növekedésmenetének prognosztizálására is.
Az imént ismertetett algoritmus-rendszer elınyeként tekinthetı, hogy egyszerősége révén könnyen alkalmazható kommersz számítógépes alkalmazásokban is, mint pl. a Microsoft Excel táblázatkezelı programban. Természetesen önálló számítógépes alkalmazásként is megszerkeszthetı, bıvítve a terepi faállomány-felvétel adatrögzítı és adatfeldolgozó moduljával, úgyszintén az adott faállomány választék-kihozatalának megbecslésével.
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9.

A hazai faterméstan története
XVIII. és XIX. században merült fel az igény a



vágásosztás (vágásokra osztás), és a
térszakozás (területszakaszozás)

iránt.
Elıször külföldi fatermési táblákat használtak
G.L. Hartig (1795)
H. Cotta (1804)
Gáty István (1833) cser, tölgy, bükk
utal rá, hogy vannak „a’ föld ’s vidék természetéhez alkalmaztatott oly tabellái, a’ Tser, Tölgy Bükk erdıkre
nézve, melyekbıl minden idıszakra … minden helyheztetésre az esztendınkénti nevekedés mennyisége könynyőszerrel kiszámolható: de ennek közlése más idıre marad.”
A cserre 28 éven át végzett kutatásairól számol be . „Több száz felmetszett, hasogatott és karikáikkal” (évgyőrőikkel) felmért törzs, valamint „több ezer Tser Erdı holdak levágásából” származó adatok alapján 11 tézisben
foglalja össze a cser növekedési, erdınevelési tulajdonságait. Sajnos, ezúttal is csak ígéri, hogy „Ezen fa nevekedése scáláját más alkalommal közölni fogja az értekezı.”
Az elsı publikált hazai fatermési tábla készlet id. Greiner Lajostól származik
(1796–1882)
Német származású erdész, a Koburg uradalmak magyarországi erdıbirtokainak igazgatója volt 46 éven át.
1839-ben és 1842-ben, illetve együttesen 1873-ban publikálta az ún. Greiner-féle fatermési táblákat.
10 fafajra, hat termıhelyi osztályra készült,
a holdankénti törzsszám,
átlagátmérı,
átlagmagasság
és az átlagfa vastagfa köbtartalmának
10 évenkénti megadásával.
Szerkezete egész különleges: eredeti táblaadatként csak a törzsszám szerepel, a kor és a termıhelyi osztály által
megadott mátrix-formában.
A 30 éves korban termıhelyi osztályonként megadott átmérı, magasság és köbtartalom vektorokat a kor függvényében megadott átmérı, magasság és köbtartalom-viszonyszámok vektorai egészítik ki.
A megfelelı vektorok szorzataként a mátrixok bárki által elıállíthatók.
A Greiner-féle fatermési táblák 1896-ban tölgy, bükk, gyertyán és akác sarjtáblákkal bıvítve, 5 éves korfokozatokkal jelentek meg, könnyen kezelhetı formában.
Bár a bıvítést és átdolgozást a Coburg hercegi erdırendezıség végezte el, bizonyítható az ott alkalmazásban
lévı ifj. Greiner Lajos hathatós közremőködése, s ezért a „Greiner-féle fatermési táblák” elnevezés a teljes
táblakészletre is helytállónak mondható. E táblák 5 évenként tartalmazzák az átlagátmérı, az átlagmagasság, a
törzsszám, a fatömeg, a folyó és átlagnövedék adatait, erdıhasználati utalásokkal. Az 1896. évi kiadás részletes
használati útmutatót tartalmaz.
Az útmutató eredeti módon interpretálja a fatermési osztály megállapításának menetét:
„A fiatal és középkorú állabok, a hosszadalmas és körülményes próbatérezés helyett, akként becsültetnek meg,
ha azokban mennél több helyen bizonyos mennyiségő s lehetıleg csoportokban elıforduló különbözı vastagságú törzs méretik meg s azok átlagos átmérıje és kora a termési táblákban elıforduló átlagos átmérıvel és korral
egybehasonlíttatik, melybıl kitőnik, hogy a kérdéses állab melyik termıhelyi osztályba tartozik.
Példa: Ha valamely jó zárlatú lúczfenyvesben 50 felvett törzsnek átlagátmérıje 16,2 cm., átlagkoruk pedig 40 év
volna:
Ezen talált átlag adatok összehasonlíttatván a lúczfenyı termési táblával, kitőnik, hogy ezen állab a III. termıképességő osztályba tartozik, a hol 40 éves mellett az átlagtörzsnek átmérıje 16,6 cm. és holdankénti fakészlete
110 tm.
A zárlat azonban nem minden esetben 1,0, melyre e táblák állapítva vannak, hanem tekintve a széldöntések s
egyéb megkárosítások folytán történt gyérülést, rendesen azon alul vannak.
Az egység tizedeseivel kifejezendı zárlatot tehát a talált holdankénti és az illetı termıhelyi táblában a kipuhatolt kornak megfelelı s teljes zárlatra vonatkozó fıállab-törzsek száma közötti különbözetbıl kapjuk meg.
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részlet ifj. Greiner Lajos Bükk fatermési táblájából (1896)
Ezen a próbaterületen talált és a fatermési táblában elıforduló törzsszám közötti viszonyt még az erdıbecslésekben kevésbé jártas egyén is több összehasonlításból és kísérletbıl annyira magáévá teheti, hogy nemsokára
elsı tekintetre is képes leend a zárlatot lehetı megfelelıleg becsülni.
Ha azonban a fönt felsorolt példában a 40 éves korú s 16,2 cm átmérıjő ledöntött átlagtörzsnek lemért hossza
nem 13,2 m, a mint azt a III. termıhelyi táblázatban a 40 éves korú fák magassága mutatja, hanem silány talaj, –
felette gyér zárlat s egyéb hasonló rossz növési viszonyok folytán csupán 11,0 cm, akkor valószínőbb, hogy a
talált 16,2 cm vastagság a hossznövekedésnek rovására nagyobbodott s a III. termıhelyi osztályú kornak korántsem megfelelı s így a talált termıhelyi osztály is helytelen leend, miután a tényleg talált 11,0 m-nyi törzsmagasságnak a megállapított 40 éves kor mellett tulajdonképpen a IV. termıhelyi osztály felel meg, a hol ugyanis az
átlag törzs átmérıje 14,3 cm – Éppen ezen oknál fogva sőrő zárlatú fiatalosokban és középállabokban a talált
átlag törzs átmérıje a hossznövekvéshez aránylag a rendesnél valamivel alacsonyabb lészen, mert itt ismét a
hossznövekvés a vastagság rovására történik.”
Vagyis: a fatermési osztály célszerőbb a magasság, s nem pedig az átmérı alapján megállapítani…
––––
Széles körben elterjedtek voltak Feistmantel Rudolf fatermési táblái (1854), amelyek azonban a Greiner-féle
tábláknál jóval szegényesebb tartalommal bírtak: eredeti adatként csak a fatérfogat szerepelt bennük (a kor függvényében).
Fesitmantel Rudolf (1805–1871) 1835-tıl 1847-ig a selmeci Erdészeti Akadémia tanára. Az általa publikált
fatermési táblák 1882 és 1918 között kiadott Erdészeti Zsebnaptárakban is megjelentek.
Feistmantel fatermési tábláit Divald Adolf és Vágner Károly 1864-ben, Selmecbányán is megjelentette „Segédtáblák erdıszök és erdıbirtokosok, jószágigazgatók, gazdatisztek, mérnökök, építészek, fakereskedık és mind– 49 –

azok számára, kik a természettudományok gyakroltai alkalmazásával foglalkoznak” c. kiadványukban, „termési
és növekvési táblák hazánk minden fontosabb fanemérıl”. címmel: Tölgy, bükk, szálerdı, Tölgy- és bükk sarjerdı, Nyár és éger sarjerdı, Jegenyefenyı, Lucfenyı, és erdeifenyı fafajokra.
„Az efféle táblák összeállítása nem a legkönnyebb munkák közé tartozik, – írják a táblák használatához írt útmutatójukban a kiadók – de császári és királyi udvari tanácsos Feistmantel Rudolf ebbeli kísérlete mégis sikerültnek mondható, miután ı, mint a szakképzettség igen magas pontján álló férfiú, nemcsak az összes irodalomban található ebbeli adatokat tudta a föntebbi czélra a növekedési viszonyok általánosan elismert elveihez alkalmazva fölhasználni, de magas állásánál és sokszoros összeköttetéseinél fogva különben is az összes birodalomban tett ilynemő kísérletek eredményeinek nagy része rendelkezésére állott.
E táblák minden fanemre nézve 3 fı- meg 9 alosztályt képeznek, és az állabkoron, az annak megfelelı fatömegen, az évi átlagnövekedésen kívül még a különbözı fordatartamoknak megfelelı szabályszerő fatömeget és
használati százalékot is tartalmazzák.”

Részlet Feistmantel Rudolf bükk fatermési táblájából (1854)

A fatermési táblákról, azok összeállítása és használata módjáról Erdıdi (Divald) Adolf értekezik 1862-ben.
Szlavóniai bükk és tölgy fatermési táblái 1866-ban jelentek meg.
A kiegyezés és az I. világháború között elsısorban Fekete Lajos munkásságát kell megemlíteni, aki fıként a
lucfenyı növekedési viszonyaival és faterméstani elméleti kérdésekkel foglalkozott.
Fekete Lajos (1837–1917) Az erdészeti szakképzés és a magyar szakirodalom felemelıje. Tevékenysége rendkívül sokoldalú volt, és az erdészetnek szinte minden ágazatában alapvetı örökséget hagyott az utókorra.
A selmecbányai Erdészeti Akadémián elıször az erdımővelés, majd az erdırendezéstan professzora volt.
1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagjai közé választotta.
Kiemelkedı alkotása ennek az idıszaknak „Az Erdıbecsléstan kézikönyve” (Scholtz Gyula és Fekete Lajos,
1882), amely negyedik részében részletesen foglalkozik a fatermési táblák céljával, összeállításának módjával és
használatával.
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Fekete Lajos „Erdırendezéstan” c. könyve 1903-ban jelent meg.
Megemlítendık:
Rónai György növekedési törvényszerőségekrıl, gyérítési kísérletekrıl és fatermési táblákról írt értekezései
(1909, 1910, 1914, 1916)
Béky Albert tölgy sarjerdı fatermési táblája (1908)
Fekete Zoltán fatermési kísérleti területrıl szóló tudósítása (1913)
Bedı Albert fatermési táblákról szóló tanulmánya (1916)
Bund Károly a helyi fatermési táblákról értekezik (1921), erre Fekete Zoltán (1922) és Schmidt Ernı (1923)
reflektál.
A két világháború között elsısorban Fekete Zoltán és Magyar János munkásságát kell kiemelni.
Fekete Zoltán (1877–1962) – az erdırendezéstan és a faterméstan meghatározó személyisége. 1911-tıl rendkívüli, 1913-46 között rendes tanár, 1952-ig meghívott elıadó.
1941-tıl akadémikus.
Fekete Zoltán az akácra és tölgyre készített korszerő fatermési táblákat (1937, 1946). Figyelemre méltóak a
véghasználat és elıhasználat arányára (1923), valamint a záródás és a sőrőség viszonyára vonatkozó vizsgálatai
(1938) is.
Magyar János új eljárást dolgozott ki a fatermési osztályok alakítására (1938), az egykorú állomány fáinak
osztályozására (1941) és felsımagasságának meghatározására (1942).
Kovács Ernı ugyancsak foglalkozott a termıhelyi osztályozással (1933). Emellett faállomány-szerkezeti vizsgálatokat folytatott (1934, 1937), majd ismertette a gyérítési kísérletek eredményeit (1939).
A II. világháború után, 1951-ben jelent meg Fekete Zoltán „Erdıbecsléstan” címő igen alapos munkája,
amely már lassan 50 éve szolgál egyetemi tankönyvül és kézikönyv gyanánt. Negyedik része „A faterméstan
vázlata” címet viseli, és 84 oldal terjedelemben jó áttekintést nyújt a faterméstan problémakörérıl.
Fekete Zoltán bükkösökben végzett faterméstani vizsgálatai és bükk szálerdı fatermési táblája (1958), valamint
az akácos kísérleti területek újrafelvételeinek eredményei, amelyek igazolták, hogy az akác szálerdı és sarjerdı
növekedése nem mutat szignifikáns eltérés, további ösztönzést adtak a korszerő hazai fatermési táblák valamennyi fıbb fafajunkra történı elıállításához, és a kiterjedt faterméstani kutatások beindításához.
Ebben az idıben az erdırendezés még fıként az átdolgozott Greiner-féle fatermési táblákat használta.
Hazai fatermési tábla csak
az akác (FZ.1937)
tölgy (FZ. 1946)
bükk (FZ. 1958)
nyár (MJ. 1954)
sarjeredető bükk (MJ. 1958)
állt rendelkezésre
A hazai fatermési kutatások új korszaka kezdıdött 1961-ben, az Erdészeti Tudományos Intézetben.
Béky, A., Bondor, A., Gabnai, E., Hajdú, G., Halupa, L., †Kiss, R., †Mendlik, G., Rédei, K., Solymos, R.,
Veperdi, G. 1992. A hosszúlejáratú erdınevelési és fatermési kísérleti területek létesítésének, felvételének és fenntartásának továbbfejlesztett irányelvei. Bp., Erdészeti Kutatások, Vol.82–83.II.:198–213.
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10.

Az egyes fafajok esetében alkalmazandó fatermési táblák listája

KST M, S
Dr. Kiss Rezsı - Somogyi Zoltán - Juhász György (1986) Kocsányos tölgy fatermési tábla (1985). Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.78:265-282.

KTT M
Béky Albert (1981) Mag eredető kocsánytalantölgyesek fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.74:309-320.
KTT S
Béky Albert (1993) Sarj kocsánytalan tölgyek fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.82-83/II:181-197.
VT
Birck Oszkár - Sopp László (1974) Mageredető vörös tölgyesek fatermési táblája in Sopp L.
Fatömegszámítási táblázatok, 342-347.
Dr. Rédei Károly (1991) Vöröstölgy fatermési tábla a nyírségi erdıgazdasági tájra. Bp. Erdészeti Lapok,
CXXVI.évf. 11. szám. 330–332. (Ez utóbbi minden bizonnyal helyi fatermési táblaként tekinthetı.)
CSER M
Dr. Kovács Ferenc (1983) A csertölgyállományok fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.75:179-188.

BÜKK M–S
Mendlik Géza (1983) Bükk fatermési tábla. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.75:189-198.
GY
Béky Albert (1983) Országos fatermési tábla gyertyánállományokra. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.75:199207.
AKÁC M–S
Dr. Rédei Károly - Gál János (1985) Az akácosok fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.76-77:195-204.

KİRIS
Dr. Kovács Ferenc (1986) A mag eredető kırisek fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.78:225-240.

FEKETEDIÓ
Palotás Ferenc (1973) Feketedió-állományok fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.69/I:191-199.
SZELÍDGESZTENYE
Bondor Antal (1985) A szelídgesztenye fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.76-77:133-149.
NNY

Három lehetıség is felmerült, döntés még nem született.

Szodfridt István 1969-ben készített óriásnyár fatermési táblája.
Dr. Halupa Lajos és Dr. Kiss Rezsı által 1980-ban publikált nemesnyár fatermési modellje.
Magyar János Nemesnyár fatermési táblája, 1971.
Dr.Halupa Lajos – Dr. Tóth Béla „A nyár termesztése és hasznosítása” (Mezıgazdasági Kiadó, Bp. 1988.)
HNY
Dr. Rédei Károly (1993) A fehér (Populus alba) és a szürke nyár (Populus canescens) termesztésének és fejlesztésének lehetıségei Magyarországon (benne: Duna-Tisza közi fehér és szürkenyárasok fatermési
táblája) Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.82-83/2:345-352.

FŐZ
Palotás Ferenc (1969) A faalakú füzek termıhelye és fatermése. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.65/2-3:139151.
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ÉGER
Adorján József (1974) Mag- és sarjeredető égeresek fatermési táblája in Sopp L. Fatömegszámítási táblázatok, 351-356.
HÁRS
Dr. Hajdu Gábor (1995) Ezüsthárs (Tilia tomentosa Mönch.) fatermési táblázatok. Bp. Erdészeti Kutatások,
Vol.85:113-124.

NYÍR
Rumszauer József 1985-ös fatermési táblája
EF
Dr. Solymos Rezsı (1993) Új fatermési táblák erdeifenyıre. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.82-83/II:357-382.

FF
Dr. Kovács Ferenc - Dr. Veperdi Gábor (1993) A feketefenyı fatermése és erdınevelési modellje. Bp. Erdészeti Kutatások, Vol.82-83/2:328-344.

LF
Dr. Solymos Rezsı (1973) A lucfenyı-állományok szerkezetének és fatermésének vizsgálata. Bp. Erdészeti
Kutatások, Vol.69/I:125-143.

VF
Tuskó László (1974) Vörösfenyı fatermési tábla in Sopp L. Fatömegszámítási táblázatok, 390-395.
11.

Erdınevelési modelltáblák
Az erdınevelési modelltáblák fatermési osztályonként tartalmazzák a nevelıvágások után lábon maradó faállományrész (fıállomány) szerkezetének fontosabb adatait és a vágáskort. A kitermelhetı fatérfogat az adott faállomány meglévı törzsszáma és körlapösszege, illetve a modelltáblában szereplı fenntartandó törzsszám és
körlapösszeg közötti különbségtıl függ.
Az erdınevelési modelltáblák a „Fatermesztési mőszaki irányelvek” c. sorozat IV. Erdınevelés c. füzetében
jelentek meg, az Agroinfrom kiadásában, 1984-ben, illetve Solymos Rezsı (2000): „Erdıfelújítás és –nevelés a
természetközeli erdıgazdálkodásban” Mezıgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest c. könyvének mellékleteként.
Az erdınevelési modelltáblákban nem szerepel a lábon maradó fıállomány fatérfogata. (Szükség esetén ez az
érték a magasság, az átmérı és törzsszám alapján a törzsenkénti fatérfogat-számítási segédprogrammal kiszámítható.) E táblázatokban a gyakorlati megvalósításhoz eligazításként a hálózatra vonatkozó adatok (a visszamaradó fák átlagos távolsága) szolgálnak. A hálózati méretet megközelítıen az adott faállomány legkiválóbb
fáit a körlapösszeg figyelembe vételével kell lábon hagyni, a többit ki kell termelni. A figyelmet tehát elsısorban a visszamaradó fákra kell összpontosítani.
A hosszúlejáratú erdınevelési kísérletek ismételt felvételi adatai, valamint a már kiadott és részben alkalmazott
erdınevelési modellek gyakorlati tapasztalatainak a felhasználásával a Dr. Solymos Rezsı által vezetett Erdımővelési és Fatermési Osztály kutatói elkészítették az új erdınevelési modelltáblákat: bükk – Mendlik G.
(1980), akác – Halupa L., Kiss R., Rédei K. (1980), tölgyes–bükkösök – Mendlik G. (1979), cser – Kovács F.
(1980), gyertyán – Béky A. (1980), gyertyános tölgyesek – Béky A. (1980), kocsánytalan tölgy – Béky A.
(1980), kocsányostölgy – Kiss R. (1980), kıris – Kovács F. (1980), főz – Halupa L. (1980), éger – Halupa L.
(1980), hazai nyárak – Halupa L. (1980), nemes nyárak – Halupa L. (1980), erdeifenyı – Solymos R. (1980,
1992), feketefenyı – Solymos R. (1980), Kovács F., Veperdi G. (1992), lucfenyı – Solymos R. (1980), cseres–
tölgyesek, tölgyes–cseresek – Béky A., Hajdu G., Kovács F. (1986). Ezek az erdınevelési modellek az új fatermési táblához kapcsolódva fatermési osztályonként tartalmazzák az erdıneveléssel kapcsolatos legfontosabb
adatokat.
A kutatók munkáját egyrészt a Magyar Tudományos Akadémia 1979-ben akadémiai díjjal ismerte el, másrészt a
Mezıgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 1983-ban a gyakorlati bevezetésre javasolt tudományos eredmények pályázatán az erdınevelési modelleket elsı díjban részesítette.
Az alábbiakban példaként bemutatunk egy elegyetlen faállományra vonatkozó erdınevelési modelltáblát.
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Bükkösök erdınevelési modelltábla
Dr. Mendlik Géza, 1980. (kandidátusi disszertációból)
A fıállomány
Nevelıvágás

Kor

átlagos
magassága

átlagos
átmérıje

törzsszáma

év

m

cm

A fák átlagos
tıtávolsága

db/ha

körlapösszege
m2/ha

m

10–12
17–19
24–26
31–33
39–41
48–52
63–67
78–82
98–102
114–126

I. fatermési osztály
4
2
8
5
11
8
14
11
18
15
22
20
27
28
31
36
36
44
39
49

15 000
7 000
3 000
2 000
1 300
800
480
320
230
230

7
13
17
20
23
26
30
33
35
44

0,9
1,3
1,9
2,4
3,0
3,8
4,9
6,0
7,1
7,1

Tisztítás 1.
Tisztítás 2.
Tisztítás 3.
Törzskiválasztó gyérítés 1.
Törzskiválasztó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 1.
Növedékfokozó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 3.
Növedékfokozó gyérítés 4.
Véghasználat

12–14
19–21
26–28
33–35
40–42
48–52
63–67
78–82
98–102
114–126

II. fatermési osztály
5
3
7
5
10
8
13
11
16
14
19
18
24
24
28
31
32
38
35
43

15 000
6 600
3 300
2 200
1 500
1 000
600
400
290
290

8
14
17
20
22
25
28
31
33
42

0,9
1,3
1,9
2,3
2,8
3,4
4,4
5,4
6,3
6,3

Tisztítás 1.
Tisztítás 2.
Tisztítás 3.
Törzskiválasztó gyérítés 1.
Törzskiválasztó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 1.
Növedékfokozó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 3.
Véghasználat

14–16
21–23
28–30
37–39
49–51
63–67
83–87
103–107
124–136

III. fatermési osztály
5
3
7
5
10
8
13
11
17
15
21
21
25
28
28
34
31
39

15 000
8 000
3 600
2 200
1 300
760
460
340
340

10
14
17
20
23
27
29
31
41

0,9
1,2
1,8
2,3
3,0
3,9
5,0
5,8
5,8

Tisztítás 1.
Tisztítás 2.
Tisztítás 3.
Törzskiválasztó gyérítés 1.
Törzskiválasztó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 1.
Növedékfokozó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 3.
Növedékfokozó gyérítés 4.
Véghasználat
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Bükkösök erdınevelési modelltábla
Dr. Mendlik Géza, 1980. (kandidátusi disszertációból)
A fıállomány
Nevelıvágás

Kor

átlagos
magassága

átlagos
átmérıje

törzsszáma

év

m

cm

A fák átlagos
tıtávolsága

db/ha

körlapösszege
m2/ha

m

Tisztítás 1.
Tisztítás 2.
Tisztítás 3.
Törzskiválasztó gyérítés 1.
Törzskiválasztó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 1.
Növedékfokozó gyérítés 2.
Véghasználat

16–18
23–25
30–32
39–41
51–53
65–69
85–89
104–116

IV. fatermési osztály
5
3
7
5
9
7
12
11
15
14
18
19
22
26
25
30

13 000
7 000
4 000
2 400
1 400
870
530
530

11
14
17
19
22
25
28
37

1,0
1,3
1,7
2,2
2,9
3,6
4,7
4,7

Tisztítás 1.
Tisztítás 2.
Tisztítás 3.
Törzskiválasztó gyérítés 1.
Törzskiválasztó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 1.
Véghasználat

18–20
25–27
32–34
44–46
58–62
78–82
94–106

V. fatermési osztály
5
3
6
4
8
7
11
11
14
15
18
21
20
25

14 000
8 400
4 200
2 200
1 300
730
730

11
14
17
19
22
25
35

0,9
1,2
1,7
2,3
3,0
4,0
4,0

VI. fatermési osztály
5
4
7
6
10
10
13
16
15
21

10 000
4 800
2 200
1 100
700

12
15
19
22
24

1,1
1,5
2,3
3,3
4,1

Tisztítás 1.
Tisztítás 2.
Törzskiválasztó gyérítés 1.
Törzskiválasztó gyérítés 2.
Növedékfokozó gyérítés 1.
Véghasználat

23–25
33–35
49–51
68–72
88–92
*

*Véghasználati kort egészségi állapottól és felújíthatóságtól függıen kell megállapítani.
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12.

Növekedési és fatermési modellek
Az erdıgazdálkodási ágazatban fontos elırelátni a faállományok dinamikáját, fejlıdésük ellenırzési lehetıségének a biztosítását. A számítástechnika fejlıdésének köszönhetıen, a 80-as évek elejétıl robbanásszerő fejlıdés
ment végbe a faállományok dinamikus fejlıdésének modellálása terén.
Metodikáját tekintve a modelleknek három alapvetı típusát különböztetjük meg:
a.

növekedési modellek (growth models): egy adott faállomány-szerkezeti tényezı növekedését modellálja egy meghatározott idıtartamra;

b.

fatermési modellek (yield models): a faállomány (pl. térfogatának) produktumát modellálja egy
adott idıpontra.

c.

a fenti két modell kombinációja, vagyis olyan növekedési modellek, amelyek fatermési adatokat is
megjelentetnek a növekedés különbözı meghatározott fázisaiban.

A modellek típusai

A modellek egy olyan matematikai eszközként tekintendık, amelyek lehetıvé teszik egy komplex rendszer (pl.
egy faállomány növekedése) lebontását egy kevésbé összetett rendszerre, egy konkrét kérdésre keresendı megoldás kidolgozása céljából.
Tárgyuk szerint a modellek alábbi típusait különböztetjük meg:
a.

Egyesfák szerkezeti modellje: az egyes fafajok ág- és koronafejlıdését, egész morfológiájának
szervezıdését modellálja. Magyarországon ilyen átfogó jellegő modellek még nincsenek elterjedve. E modellek felhasználási területe: bizonyos mőveletek – pl. nyesések, alakító vágások hatásának szimulálása; illetve a légifényképekrıl történı fafaj-meghatározás.

b.

Egyesfa-modellek: a faállományt alkotó faegyedek növekedésének modellálására irányul; ily módon végsı soron a növekedési modellek alapegysége.

c.

Faállomány-modellek: a fıbb faállomány-szerkezeti tényezık matematikai statisztikai úton levezetett modelljei, a faállományt alkotó fák méretcsoportok szerinti növekedése alapján.

d.

Regionális modellek: egy komplex modell, amely kisebb-nagyobb körzetek modellálására szolgál,
döntés-elıkészítés céljából. Tartalmazhatja az egyesfa-modellek és a faállomány-modellek egyes
szerkezeti elemeit.

A növekedési és fatermési modellek lehetnek továbbá:
a.

statikusak: a fatermést meghatározott erdımővelési technológiával jellemezhetı faállomány vonatkozásában modelláljuk. Ebben az esetben a modell inputja: a fafaj, a kor és a fatermési osztály.
Ilyen statikus modell például a fatermési tábla. Ezeket stratégiai modelleknek is tekinthetjük.

b.

dinamikusak: a fatermés alakulását a fenti input-adatok mellett a nevelıvágások megadásával modelláljuk. A dinamikus modellek taktikai modelleknek is tekinthetık.

Elek Zoltán (http://www.efe.hu/egyetemi.kiadvanyok/erdomodell/)
A régebbi modellekrıl Ferenczy András diplomamunkájában egy jó összefoglalás már megjelent.
Az új modellekrıl pedig Kottek Péter készített egy nagyszerő leírást.
Elek Zoltán szerint:
„A modellek lehetnek szimulációs és emulációs modellek. Az emuláció eredetileg vetélkedést, a szimuláció
pedig színlelést jelent.
Egy emulációs modell a valóságos folyamatok tükre, míg egy szimulációs modellnek csak a kimenete hasonlít a
természetes rendszerre.
A szimuláció egy fekete doboz rendszer. Csak a bemenetet és a kimenetet ismerjük, a köztük fennálló kapcsolatot pusztán matematikai módszerrel írjuk le. Az emuláció viszont fehér doboz rendszer. Ismerjük az alapvetı
okokat, le tudjuk modellezni és képesek vagyunk a futtatáshoz szükséges adatokat a tereprıl begyőjteni. Ha az
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yi = 10(4,4 + xi-0,01956) függvényt (az 1956-os biológiai törvényt) használom a törzsszámváltozás modellezésére,
akkor egy tipikus szimulációs programot készítek. Természetesen egy függvényt nem csak képletével lehet
megadni. Tökéletesen megfelelhet az is, ha a számunkra érdekes tartomány grafikonját, vagy csak a függvény
néhány pontját adjuk meg egy táblázatban. Azt, hogy melyik változatot választjuk, erısen befolyásolja a modellezés célja. Ha a gyakorlati élet számára készítjük el a modellt, akkor a táblázatos, vagy a grafikonos megoldást
célszerő választani, hasonlóan a SOPP táblához vagy a fatermési nomogramokhoz. Kérdéses, hogy egy bonyolult erdımodellnek van-e erdészeti gyakorlati jelentısége. Valószínőnek tartom, hogy egy összetett adatbázis,
amelyik tartalmazza az országos adatokon kívül az adott tájegységre vonatkozó méréseket is, a különféle termıhelyeket, állománytípusokat, a szokásos erdımővelési módszerek hatását, feleslegessé teszi az összetett erdımodellt. Ezt az adatbázist egyébként is létre kell hozni a bonyolult modell 'kalibrálására'.
Képzeljük el az egyszerő modellt úgy, mintha egy nagy folyó felszínét látnánk, rajta egy papírcsónakkal. Az,
hogy hogyan változnak a mintaterületeken az állományjellemzık, megfelel a folyó áramlásának. Ekkor a független változó az idı, és csak egy állományjellemzıt vizsgálunk (a papírcsónak helyét). Ha abban az erdıben
amelyikben vizsgálódok, nem gyérítek, akkor a korosbítás egyszerően az áramlást követi. Ha valahogyan beavatkozok (megpöckölöm a papírcsónakot), akkor a csónak idıvel vagy visszasodródik az eredeti áramlatba,
vagy (ha nagyot löktem rajta) egy másik áramlat kapja a hátára. Az új ismereteket egyszerően be lehetne építeni,
új adatok (áramlatok) formájában. Mindezt egy sokdimenziós rendszerben kell elképzelni, de a lényeg ugyanaz.
Az, hogy ez milyen matematikai módszerekkel kerül megvalósításra, már mellékes.”
A korszerő modellek egyaránt tartalmazzák a szimuláció és az emuláció elemeit.
Az egyesfa modelleken belül megkülönböztetünk:

−

a fák egymás közötti távolságától független,

−

a fák egymás közötti átlagos távolságától (hektáronkénti törzsszámtól) függı, és

−

a fák egymás közötti konkrét távolságától függı

modelleket.

Méretcsoportonkénti növekedési modellek
A növekedési modell alapegységeként tekinthetı az a modul, amelyben a fák vastagsági növekedését modelláljuk méretcsoportonként. Ennek a mőveletnek az eredménye egy olyan növedéktáblázat, amely méretcsoportonként tartalmazza a fák számát és a korszaki növedéket.
Ez a korszaki vastagsági növedék vagy ismételt mérés útján állapítható meg, vagy pedig visszamenıleg, növedékfúró használata révén.
A növedéktáblázatot többféle módon – és egyre nagyobb pontossággal – szerkeszthetjük meg, az alábbi feltételezésekbıl kiindulva:

−

az egy vastagsági méretcsoportba tartozó fákat azonos vastagságúaknak tekintjük, mégpedig az adott
vastagsági csoport középértékének megfelelıen, úgyszintén a vastagsági növedék az adott méretcsoport átlagának felel meg;

−

a fák vastagsága egyenlıen oszlik meg az adott vastagsági méretcsoportban, a vastagsági növedék az
adott méretcsoport átlagának felel meg.

−

az adott méretcsoportban valamennyi faegyed a saját vastagságával és vastagsági növedékével szerepel.
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Az elsı módszer egy viszonylag gyors növedékbecslési módszer, de a növedéktáblázat két vastagsági méretcsoport-tartománya eltér egymástól, eltér továbbá a méretcsoportok szélességi tartománya, és a második esetben
a méretcsoport-határok nem egész számok.

d1

k1

n

∆k

v1

V1

11,1
14,3
17,5
20,7
23,9
27,1
30,2
33,4

35
45
55
65
75
85
95
105

25
176
151
248
309
47
91
22

3,37
4,26
5,14
6,02
6,91
7,79
8,67
9,55

0,057
0,118
0,205
0,316
0,452
0,613
0,800
1,011

1,425
20,768
30,955
78,368
139,668
28,811
72,800
22,242

1 069

k2

v2

38,37
49,26
60,14
71,02
81,91
92,79
103,67
114,55

395,037

d1

vastagsági méretcsoport az elsı méréskor (átmérı, cm)

k1

vastagsági méretcsoport az elsı méréskor (kerület, cm)

n

faegyedek száma az elsı méréskor

∆k
v1

korszaki kerületnövedék (cm)

V1

0,075
0,152
0,259
0,395
0,561
0,756
0,981
1,235

V2

∆V

1,875
26,752
39,109
97,960
173,349
35,532
89,271
27,170

0,450
5,984
8,154
19,592
33,681
6,721
16,471
4,928

491,018

95,981

a faegyed fatérfogata az elsı méréskor (m3)

k2

az adott méretcsoporthoz tartozó fák fatérfogata az elsı méréskor (m3)
vastagsági méretcsoport a második méréskor (kerület, cm)

v2

a faegyed fatérfogata a második méréskor (m3)

V2

az adott méretcsoporthoz tartozó fák fatérfogata a második méréskor (m3)

∆V

a fatérfogat korszaki növedéke (m3)

dk = 0,0883k1 + 0,2846

12
10
8
6
4
2
0

dv = 2E-05k12 - 0,0002k1 - 0,0025

0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,0

0

50

100

150

0

50

100

150

Ez a módszer két méréssorozaton alapul, melyet egy adott minta azonos faegyedeinek felvételekor végzünk el.
A fenti példában a vastagsági méretcsoportokat nem a mellmagassági átmérı, hanem a mellmagassági kerület
alapján állapítottuk meg. Egy kerület-csoport sávszélessége: 10 cm (átmérıben kifejezve mintegy 3,2 cm).
A kiinduló alapadat tehát: k1, n, v1, k2, v2. A vastagság változását, vagyis a ∆k korszaki kerületnövedéket az
adott méretcsoport átlagértékének változása alapján határozzuk meg (k2-k1). Ezt könnyen függvényesíthetjük az
elsı felvételkort mért kerület (vastagsági méretcsoport) függvényében (lásd a fenti baloldali grafikont).
Az adott méretcsoporthoz tartozó fák térfogatát a méretcsoport törzsszámából és fatérfogatából számítjuk ki:
V1 = n * v1; illetve V2 = n * v2
Az elsı méréskor megállapított vastagsági méretcsoportokba tartozó faegyedek száma ily módon nem változik,
változik viszont a vastagsági méretcsoport átlagos értéke, illetve a sávszélessége is rendszertelenné válik.
A ∆V (a fatérfogat korszaki növedéke) = V2 – V1. A fatérfogat korszaki növedékét vastagsági méretcsoportok
szerint is kiszámíthatjuk: ∆v = v2 – v1, majd ezeket az értékeket is függvényesíthetjük a vastagsági méretcsoportok függvényében (lásd a fenti jobb oldali grafikont).
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A második módszer már pontosabb, mint az elızı. Itt már a második méréskor is ugyanazok a vastagsági méretcsoportok szerepelnek, illetve átlagosan figyelembe vannak véve a második mérés idıpontjára a következı
méretcsoportba átkerülı faegyedek átlagos aránya.

d1
11,1
14,3
17,5
20,7
23,9
27,1
30,2
33,4

k1

n

∆k

P

35
45
55
65
75
85
95
105
115

25
176
151
248
309
47
91
22

3,37
4,26
5,14
6,02
6,91
7,79
8,67
9,55

0,34
0,43
0,51
0,60
0,69
0,78
0,87
0,96

1 069

v1

V1

0,057
1,425
0,118 20,768
0,205 30,955
0,316 78,368
0,452 139,668
0,613 28,811
0,800 72,800
1,011 22,242
1,246
395,037

n2s

n2p

N2

16,5
100,3
74,0
99,2
95,8
10,3
11,8
0,9

8,5
75,7
77,0
148,8
213,2
36,7
79,2
21,1

16,5
108,8
149,7
176,2
244,6
223,6
48,5
80,1
21,1
1069,0

V2

∆V

0,941
-0,485
12,841
-7,927
30,682
-0,273
55,682 -22,686
110,555 -29,113
137,036 108,225
38,792 -34,008
80,931 58,689
26,316 26,316
493,775 98,738

P = ∆k / w
d1

ahol: w = a vastagsági méretcsoportok szélességi tartomány (itt: 10 cm)
vastagsági méretcsoport az elsı méréskor (átmérı, cm)

k1

vastagsági méretcsoport az elsı méréskor (kerület, cm)

n

faegyedek száma az elsı méréskor

∆k
P
v1

korszaki kerületnövedék (cm)
a következı vastagsági méretcsoportba átkerülı faegyedek aránya (∆k/10)
3

n2s

a faegyed fatérfogata az elsı méréskor (m )
3
az adott méretcsoporthoz tartozó fák fatérfogata az elsı méréskor (n*v1, m )
az adott vastagsági csoportban maradó faegyedek száma ( n*(1-P); db)

n2p

a következı vastagsági csoportba átkerülı faegyedek száma (n*P; db)

N2

faegyedek száma az adott vastagsági méretcsoportban a második méréskor

V2

az adott méretcsoporthoz tartozó fák fatérfogata a második méréskor (m )

V1

∆V

3

3

a fatérfogat korszaki növedéke (m )

A vastagsági méretcsoportok (és azok sávszélessége) nem változnak. Átrendezıdik viszont az adott méretcsoportba tartozó faegyedek száma, mivel – lévén, hogy feltételeztük, hogy az adott méretcsoportban az egyes
faegyedek egyenletes arányban oszlanak meg – a méretcsoport felsı értéktartományába tartozó faegyedek átkerülnek a következı méretcsoportba. E faegyedek arányát hivatott meghatározni a „P” tényezı, amelyet úgy
számolhatunk ki, hogy a korszaki kerületnövedéket (∆k) elosztjuk a vastagsági méretcsoport szélességi tartományával.
Amint a fenti táblázatból kitőnik: minél magasabb az adott méretcsoport átlagértéke, annál nagyobb a vastagsági
növedéke. (Ezt támasztják alá az 1. sz. gyakorlati feladat adatsorai is, melynek megoldása során meggyızıdhettünk, hogy a növedék döntı többségében a kimagasló és uralkodó szinthez tartozó vastagabb faegyedeken képzıdik. Egy-egy méretcsoportban minél nagyobb a vastagsági növedék, annál nagyobb a valószínősége, hogy
több faegyed kerül át a következı (egy sávszélességgel magasabb átlagértékő) vastagsági méretcsoportba.
A kiinduló törzsszám: „n”. Ha ezt az értéket megszorozzuk az adott vastagsági méretcsoporthoz tartozó „P”
arányszámmal, akkor megkapjuk a következı méretcsoportba átkerülı faegyedek számát (n2p). Az adott méretcsoportban maradó faegyedek számát kétféleképpen is kiszámíthatjuk: n2s = n – n2p; vagy: n2s = n * (1–P). A
méretcsoport második állapotfelvételéhez tartozó törzsszám kiszámítása: N2 = n2s + n2p(elızı méretcsoport);
vagyis: az adott méretcsoportban maradó faegyedek számához hozzáadjuk azoknak a faegyedeknek a számát,
amelyek az elızı méretcsoportból kerültek át. (A törzsszámok ennek megfelelıen nem egész számok is lehetnek.) A korszak elejének utolsó méretcsoportja után a korszak végére természetszerően egy újabb méretcsoport
képzıdik azokból a faegyedekbıl, amelyek „kinıtték” a korszak eleji felsı méretcsoportot.
Az adott vastagsági méretcsoporthoz tartozó faegyedek összes fatérfogatát ezúttal a méretcsoport átlagos fatérfogatának (v1), valamint a két felvétel idejére meghatározott törzsszámnak a szorzataként kapjuk:
V1 = v1 * n; V2 = v1 * N2;
a kettı különbsége pedig az adott méretcsoport fatérfogat-változása:
∆V = V2 – V1
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A harmadik módszer már faegyedenként veszi figyelembe a vastagsági növekedést. A három módszer közül
természetszerően ez a legpontosabb, bár a legmunkaigényesebb módszer. A következı méretcsoportba átkerülı
faegyedek arányát méretcsoportonként kell megállapítani.
A 85 cm-s vastagsági méretcsoport faegyedeinek kerületnövedéke
k1

∆k

cm

cm

80
80
81
83
83
85
85
85
86
87
88
89
89

17,3
6,5
6,0
7,9
6,2
5,8
7,9
6,3
5,5
7,2
6,3
11,9
6,2

k2

Ugrás

97,3
86,5
87,0
90,9
89,2
90,8
92,9
91,3
91,5
94,2
94,3
100,9
95,2

1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
Faegyedek
százalékos
megoszlása
23%
69%
8%

Faegyedek száma

Ugrás
0 = az adott méretcsoportban marad
1 = egy méretcsoportot ugrik
2 = két méretcsoportot ugrik

3
9
1

Az ilyen modellek szerkesztéséhez törzsenkénti növedékadatokra van szükség (mint. pl. az 1. sz. gyakorlati
feladat). Az adott vastagsági méretcsoport (85 cm) a 80–90 cm kerülető faegyedeket tartalmazza a korszak elején. A korszak végére ismerjük a pontos kerületnövedéket, illetve a korszakvégi kerületet. Ennek alapján meg
tudjuk határozni, hogy egy-egy konkrét faegyed
–

az adott méretcsoportban maradt („0” kód);

–

a következı méretcsoportba került át („1” kód);

–

vagy pedig egy méretcsoportot átugrott („2” kód), mivel a korszaki növedéke meghaladta a méretcsoportok sávszélességét.

A faegyedek átkerülési százaléka a következı méretcsoport(ok)ba minden egyes vastagsági méretcsoportra
kiszámítható, illetve számos adatsor megléte esetén – modellálható.
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Az ilyen jellegő prognózis azonban csak rövid, 5 évnél nem hosszabb idıtartamra alkalmazható. A növekedés
intenzitása ugyanis – fafajonként és fatermési osztályonként eltérı módon – különbözıképpen függ a faállomány korától, vagyis lineárisan nem transzponálható.
Ilyen jellegő elemzéseket tehát fafajonként, termıhelyi osztályonként és korcsoportonként kell nagy tömegben
elvégezni. Egy ilyen jellegő munkához csak a hosszúlejáratú kísérleti hálózat mintaterületei szolgáltathatnak
alapadat-bázist. (ERTI)
CAPSIS
Philippe DREYFUS, François-Régis BONNET
Croissance d’Arbres en Peuplemet et Simulation d’Interventions Sylvicoles
Egyesfák és faállományok növedéke, erdınevelési eljárások szimulálása
Computer-Aided Projection of Strategies In Silviculture

A fák átlagos távolságától (hektáronkénti törzsszámtól) függı modell.
http://www.multimania.com/coligny/

A CAPSIS fıbb összefüggései:
1.

a felsımagasság a kor függvényében és a fatermési osztály megjelölése;

2.

egyedi átmérı-növedék;

3.

egyedi magassági növedék;

4.

mortalitás (gyérülés mértéke)

5.

fatérfogat
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13.

A fatérfogat és tényezıinek változása

Fa-rekorderek
A legmagasabb fák:
A legnagyobb jelenleg élı fa: „Tall tree” („Magas fa”): Sequoia sempervirens. 1963-ban fedezték fel. h: 112,1
m, c: 13,4 m, d: 4,27 m. Kora: 600 év. Redwood National Park. (Kalifornia)
A múlt században a Sziklás-hegységben 130 m-es Sequoia-kat találtak. Néhány évtizede még létezett egy 120 m
magas példány.
Más szerzık szerint a legnagyobb mért fa egy duglászfenyı volt, (h: 127 m, c: 24 m, d: 7,64 m), Vancouver,
1895-ben vágták ki. 1992-ben egy 110 m magas duglászfenyıt találtak.
Ezt követik: Sequoiadendron giganteum, 90–95 m, Abies grandis, Picea stchensis: 85–90 m, Pinus lambertiana,
Pinus ponderosa, Abies amabilis, Abies procera, Tsuga heterophylla Chamaecyparis lawsoniana: 70–80 m.
A legnagyobb lomblevelő: Eucalyptus regnans 92–105 m. 1872-bıl fennmaradt egy feljegyzés egy 132,5 m
magas és 17,2 m kerülető egyedrıl.
Európa legnagyobb fái: eukaliptusz-fajok Portugáliában, 100 éve hozták be, 60–70 m magasak.
A Kárpártokban 1964-ben találtak egy 62 m magas lucfenyıt.
A legvastagabb fák:

Taxodium mucronatum, Mexikó, „El Gigante” 1984-ben: c=42 m (d=13,38 m), 40 m magas. (a korona kezdetétıl több törzzsé ágazik szét.)
A legnagyobb fatérfogat:

Seqoiadendron giganteum. Mintegy 80 törzs külön nevet is kapott, a kaliforniai Sierra Nevada nemzeti parkban:
„General Grant” (h=81,5 m, c=32,8 m), „General Sherman” h=83,8 m, c= 31,8). 5 500 tonna, gyökerei: 340 t,
6–7 tonna a kéreg. Térfogata: 1 400 m3. Növedéke: 1 m3/év. Kora: 3000 év. 40 m magasan van egy ága: 43 m
hosszú, 2 m átmérıjő.
Nevada államban találtak egy megkövesedett seqoia-tövet, amelynek a kerülete 90 m (d:28,7 m)
Lombos fák: afrikai baobab (Adansonia digitata), 50 m kerülettel (d:15,9 m).
A legöregebb fák:
A legöregebb élı fa: Pinus aristata, Kalifornia, Sierra Nevada: 4900 év. („Matuzsálem”) Egyes tuskókon csaknem 10 000 évet számoltak meg. (Rossz klimatikus körülmények, 70 oC különbség nappal és éjszaka között.
Kerületnövedéke: 2 cm/évszázad.
A Sequoia-k 2500–3000. Jó körülmények között 6000 évig is elélhetnek.
1995-ben Ausztráliában egyes források szerint találtak egy 10 500 éves huon-fenyıt.
A legidısebb lombos fák: baobab (mintegy 2000 év).
A legısibb fák:

Ginkgo biloba: kb. 300 millió évvel ezelıtt tőntek fel (a földtörténeti ókorban, a Perm idején)
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Az összfatermés alakulása jelentısen eltér fafajok és faállomány-típusok szerint
− gyorsan növı, lassan növı
− fényigényes, árnyéktőrı
konkurencia
− különbözı fafajok, elegyes, vegyeskorú faállomány
− elegyetlen, egykorú faállomány
Hasonlítsuk össze néhány fafaj összfatermésének alakulását (III. fatermési osztály): fatermési táblák, mint modellek
III. fatermési osztály, összfatermés átlag- és folyónövedéke
Összfatermés a kor függvényxében (III.fto.)
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Származás: KTT sarj, KTT mag
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A sarjeredető állományok eleinte gyorsabban fejlıdnek, mert nagy kiterjedéső gyökérzet táplálja ıket mindjárt
az elejétıl fogva. A magról kelt csemetéknek ezzel szemben magának kell a gyökérzetét kifejlesztenie, s ez csak
fokozatosan, évtizedek alatt történik meg. Késıbb azonban az új, életrevaló, fiatal gyökerek már jobban töltik be
a feladatukat, mint a sarjak öreg, s gyakran kimerült gyökérzete. Ennek eredményeként pl. a KTT esetében 50–
60 éves kor a mageredető állományok fatérfogata (és annak tényezıi, pl. a magasság) meghaladja a sarjeredető
tölgyesekét.

A fatérfogat, valamint a növedék görbéi a növekedés menetére, és a termıhelyi különbségek hatására nézve is
kellı felvilágosítással szolgálnak.
Ha érintetlenül hagynánk, akkor az egészállomány fatérfogatának görbéje visszahajlana.
Hasonlóan növekvı tendenciát mutat a magasság, az átlagátmérı és a körlapösszeg alakulása is.
Kivétel: a törzsszám alakulása. Eleinte gyorsan, késıbb lassan, de a kor elırehaladtával állandóan esik. Az eredeti faállomány több ezer törzsébıl csak néhány száz marad hektáronként. A többit az elıhasználatok során
kitermelik, vagy a gyérülés folyamata során magától válik ki a faállományból.
A jobb termıhelyeken a törzsek száma mindig kisebb, mint a rosszabb termıhelyeken. Ez természetes, mert a
kedvezıbb viszonyok között a fák nagyobb méretőek, több helyet foglalnak el, s ezért kevesebb fér el belılük a
területegységen, mint a rosszabb termıhelyek kisebb mérető fáiból. (növıtér index!)
A gyengébb termıhelyeken a faállományok 30–40 éves koráig a növıtér index valamivel nagyobb, a közép- és idıs
korú faállományok esetén a növıtér index közel azonos értéket mutat.
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A gyérítés és a megbontás hatása

Az egyesfára a környezet változásának nagy hatása van. A szabadabb állás erısen fokozza a fák fejlıdését,
különösen a vastagodás tekintetében, a magassági növekedés viszont némileg lelassul, mivel a konkurencia
enyhébbé válik.
A növıtér megnövelése kedvezıbb helyzetbe juttatja a fákat, és szervezetük élettani fejlıdését elısegíti.
Másfelıl azonban az elıhasználati faanyag eltávolítása csökkentıleg hat a fatérfogatra. De ezt a visszaesést –
helyes nevelıvágás esetén – a faállomány hamarosan pótolja, és azonfelül gyarapodást hoz létre.
Igaz, hogy annak a faállománynak, amelyet a múltban gyakran és erısen gyérítettek, az idısebb korban kevesebb a fatérfogata, mint amelyikben csak mérsékelt gyérítések voltak.
Abban a faterméstan szakértıi nagyjából megegyeznek, hogy az összes fatermés egy és ugyanazon a termıhelyen állandónak tekinthetı. Ha tehát pl. valamely mérsékelten gyérített 120 éves faállomány élıfatérfogatához
hozzáadjuk az addigi elıhasználatok fatérfogatát, akkor a különbözı eréllyel gyérített, de hasonló termıhelyő
faállományok összes fatermése nagyjából megegyezik. Csak a véghasználat és az elıhasználat aránya más, a
különféle gyérítési rendszerek szerint. (Lásd a 38. oldalon lévı ábrát.)
Ezt úgy is összegezhetjük, hogy valamely adott termıhely összteljesítménye a gyérítés rendszerétıl általában
független.
Kivételek:
kontroll-parcellák!!!
Túlgyérítés: a túl nagy hézagokat a fák már nem tudják benıni
Túl nagy ültetési hálózat!
Bontóvágások: ha a ritka hálózatban visszahagyott törzsek rohamos vastagodásával olyan értéknövekedés áll
elı, amely a fakészlet-csökkenésbıl származó veszteséget felülmúlja, akkor a bontóvágás gazdaságilag is megalapozott.
A legkedvezıbb mérték megállapítása nemcsak fatermési, hanem nyereségszámítási vizsgálatokat kíván, de ez
már az erdıérték-számítás feladata lesz.

A különbözı szerzık fatermési táblái közötti eltérés számos esetben nem annyira az adott fafaj eltérı növekedési törvényszerőségeit tükrözi, hanem jóval inkább az eltérı erdıgazdálkodási rendszert.
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14.

Elegyes és vegyeskorú faállományok
A magyarországi erdıkre többnyire az elegyesség jellemzı. A legtöbb természetes erdıtársulásban 5–15 fafaj
fordul elı.
Természetközeli erdıgazdálkodás.
A korábbiakban többnyire az elegyetlen egykorú faállományok faterméstanával foglalkoztunk. A fatermési
táblákat, erdınevelési modelltáblákat és fatermési modellek is többnyire az ilyen jellegő faállományok vonatkozásában tekintettük át.
A vegyeskorúság kapcsán Fekete Zoltán így ír: „Azok a megállapítások, amelyek az egykorú szálerdıre vonatkoznak, többé-kevésbé a természetes felújulásból keletkezett, vegyeskorú szálerdıre is érvényesek. Mert, ha az
ilyen faállomány törzsei korra nézve 10–20 vagy esetleg még több évvel különböznek is egymástól, az ebbıl
származó alak- és méretbeli eltérések hatása az idısebb korban már nem érezhetı, s a faállomány szerkezete
nagyjából megfelel az egykorú erdınek. Azért azokra is éppenúgy alkalmazhatjuk a fatermési táblákat, mintha
egykorúak volnának.”
Ha az adott faállományban nem szálalóerdı üzemmódot alkalmazunk, akkor a nevelıvágások során a
vegyeskorúságból fakadó faállomány-szerkezeti sajátosságok fokozatosan eltőnnek.
Megállapítható tehát, hogy faterméstani szempontból az elegyesség jóval több speciális problémát vet fel, mint
a vegyeskorúság.
Ennek alapvetı oka: a faterméstani kutatások jelenlegi szakaszában kellı mennyiségő megbízható vizsgálati
anyag csupán az elegyetlen faállományok vonatkozásában áll rendelkezésünkre. Az ERTI faterméstani kutatásának 30 éves kiértékelésekor megfogalmazást nyert, miszerint be kell indítani az elegyetlen faállományok
növedékvizsgálatát. Idıközben azonban az erdészeti kutatás anyagi helyzetére meglehetısen mostoha körülmények váltak jellemzıvé. Nagyobb volumenő kutatások csak pályázati rendszerben voltak indíthatók, és ez – a
többnyire 1–3 évre terjedı – kutatás-finanszírozási rendszer sajnos nem kedvezı a hosszúlejáratú kutatásoknak.
Ennek ellenére már az ERTI-ben is történtek ilyen jellegő kutatások, amelyek jellemzıen Dr. Solymos Rezsı
akadémikus és Béky Albert tudományos fımunkatárs nevéhez főzıdnek. Az érdeklıdık az „Erdészeti Kutatások” c. kiadvány utóbbi évtizedben megjelentetett számaiban találnak elegyes erdık fatermésére vonatkozó
cikkeket e szerzıktıl. Csesznák Elemér (1965), ifj. Solymos Rezsı (1980, 1989)
Már az erdınevelési modelltábla kapcsán is szóba került, hogy az elegyes faállományokra táblázatos megjelenítéső fatermési táblát eléggé bonyolult szerkeszteni, mivel nyilvánvaló, hogy minden elképzelhetı elegyedési
arány nem jeleníthetı meg.
Történt egy ilyen kísérlet: Béky Albert – Dr. Somogyi Zoltán közremőködésével – 1995-ben adott közzé egy
gyertyános-tölgyes fatermési táblát.
Az erdınevelési modelltábla esetén valamivel kedvezıbb a helyzet. Mint annak idején említettem, a nevelési
modelltáblák esetén az adott fafajra, korra és fatermési osztályra optimálisnak ítélt fıállomány-adatok kerülnek
megjelenítésre. Ugyanez vonatkozik természetesen az elegyarányra is: vagyis az adott termıhelyen az adott
korban optimálisnak minısített elegyarány szerepel az erdınevelési modelltáblában.
Ugyanott említettem, hogy kielégítı eredményt ebben a vonatkozásban minden bizonnyal csak a számítógépes
növekedési és erdınevelési modellek nyújtanak majd a jövıben.

A kérdés: nagyobb-e az elegyes faállományok fatermése.
Elmélet: igen. Assmann
Az elegyes állomány fafajainak különbözı fényigénye nagyobb asszimilációs teljesítményt eredményez, mint az
elegyetlen állományokban. Ez különösen akkor várható, ha a felsı koronaszintet fényigényes fafajok, a középés alsószintet árnytőrı és félárnytőrı fafajok alkotják. Ezek a felsıszintő fényigényes fafajok által átengedett
fényt jó asszimilációs teljesítménnyel használhatják ki és így „additív” növedéket hozhatnak létre. Egy elegyetlen fényigényes állománnyal, például erdeifenyı vagy vörösfenyı állománnyal szemben ilyen többletnövedék
kétségtelenül elvárható, amennyiben az ilyen állományok többnyire buja talajvegetációjának (pl. áfonya)
szervesanyag-termelése helyett is faanyag jön létre.
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Az elegyben szereplı fafajok különbözı természetes növekedési ritmusa különleges termelési viszonyokat
eredményez. Ez a természetes ritmus-változásokat szenved az esetleges korkülönbség, a különleges telepítési
mód, az elegyítési mód és a késıbbi elıhasználatok szerint.
Ha az elegyített fafajok különbözı gyökérszinteket igényelnek, a termıhely jobban kihasználható. Általánosan
feltehetı, hogy a gyökérrel árszıtt talajtérség minden mélyítése és szélesítése növeli a fatermıképességet. Így
ugyanis a megnövelt talajtérség szellızöttsége javul: víztároló-képessége nı és a talajélet részére hozzáférhetıbbé válik.
Az elegyfafajok alomjának, mindenekelıtt a fehérjékben gazdagabb, könnyebben bomló almoknak sajátossága,
hogy a talajélet stimulációja útján a termelési feltételeket megjavíthatják. A földre jutó csapadékmennyiségek,
valamint a felsı talajszint hıviszonyai is a résztvevı fafajoktól függnek. A télen kopasz lombfák közbeelegyítése megjavíthatja a fenyıállományok talajbiológiai viszonyait.
Tudott dolog, hogy a növények részben kedvezı, részben kedvezıtlen szomszédhatást váltanak ki.
Allelopátiáról és allelofiliáról beszélünk. Ezeknél a gyökerek által kiválasztott anyagok vagy a lehullott alom
hatásai, esetleg a növények által kibocsátott illóanyagok (fitoncidek) játszanak szerepet. Hogy ezek miképpen
befolyásolják erdei fáink növedékét, azt jelenleg még nem ismerjük.
Az állományszerkezet stabilitása elegyes állományban rendszerint nagyobb, mint az elegyetlenben. Sokszor egy
szabadabb erdımővelés-technikai kezelésmód is lehetséges. Míg egyrészt a nagyobb stabilitás biztosabbá teszi a
hozamokat (csökkenti a kockázatot), másrészt számolnunk kell a fiatal a korban a relatíve magasabb ápolási
költségekkel is.

Béky A. – Dr. Somogyi Z. (1999) Erdészeti Kutatások Vol. 89.: „Gyertyános-tölgyesek fatermése az elegyesség
függvényében” címő cikke alapján:
Nem véletlen, hogy a fenti tanulmányokat a gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben végezték, hiszen ezek a
hazai elegyes erdık közül a leggyakoribbak közé tartoznak (és az összes erdık 7,2 % -án találhatók, ÁESZ,
1996). Ezen erdık kezelésének legfontosabb kérdéseivel – építve az addigi részeredményekre – a fent említett
korábbi tanulmányok szintén részletesen foglalkoztak.
Bár a korábbi tanulmányok érintették, pontos választ nem adtak azokra a – régi – kérdésekre, amelyek azzal
kapcsolatosak, hogy vajon a két fafaj elegyedése együtt jár-e a fatermés fokozódásával, s ha igen, milyen mértékben, ill. milyen körülmények között? Másként megfogalmazva: jobban kihasználható-e a termıhely két
(vagy több) fafaj együttes alkalmazásával?
Béky (1996) elmélete és a már említett fatermési tábla (Béky, Somogyi, 1995) szerint gyertyános-tölgyesekben
általában nincs ilyen fatermés-többlet, vagy ha van, akkor az nagyon kicsi (maximum 3 %), és nehezen igazolható. Ez az állítás részben a szórványos tapasztalati eredményeken alapult, részben pedig azon a meggondoláson, hogy az elegyítésbıl adódó viszonyok között egyik fafaj sem produkálta azt a fatermést, amit külön-külön,
elegyetlenül, s emiatt együttes termesztésük nem jár többlethozammal.
A fenti kérdéssel kapcsolatos elméletek között ugyanakkor van olyan, amelyik azt valószínősíti, hogy két fafaj
elegyítése bizonyos esetekben fatermés-többlettel jár; ezt aztán sok erdımővelı tényként is kezeli. Bizonyítékokat (legalábbis részlegeseket) jócskán találni a faterméstani szakirodalomban (pl. Kramer, 1987). Ezek a bizonyítékok részben fatermési táblák összehasonlításából, részben egyes erdészeti kísérletekbıl származnak. Így pl.
erdeifenyı-bükk elegyes erdıkben 140 éves vágásforduló mellett az elegyes erdı átlagnövedéke 20 % -kal,
erdeifenyı-lucfenyı elegyes erdıkben 120 éves vágásforduló mellett 15 % -kal haladta meg az elegyetlen állományokét. A hazai elegyes állományokhoz talán leghasonlóbb tölgyes-bükkösökben 120 éves kornál 13%, 160
éves kornál 21%, 200 (!) éves korban pedig 27 % -kal haladta meg az átlagnövedék az elegyetlen tölgyesekét.
Habár nem megfelelı elegyaránynál, ill. erıs gyérítésnél egyéblomb-elegyes bükkösökben a növedék akár 20
%-kal is visszaeshet, az optimálisnak számító 13 % egyéblomb elegy mellett az elegyes erdı növedéke még
mindig magasabb, mint az elegyetlen bükkösé. Ha pedig vörösfenyıvel elegyítik a bükköt, akkor az elegyes
állomány akár 30 % többlethozamot is ad.
A fatermés-többlet magyarázatát az egyes fajok élettereinek részbeni különbözıségében, a fafajok komplementer viselkedésében látják. E komplementaritás azt jelenti, hogy mindegyik fafaj élettere a rendelkezésre álló
összes víz- és tápanyagmennyiségnek csak egy részére terjed ki, az egyes fajok élettere ugyanakkor csak részben fedi egymást. Elegyes állományban mind az átfedı, mind pedig a fajspecifikus élettér-részeket kihasználja a
két fafaj, vagyis összességében többet használnak ki a rendelkezésre álló erıforrásokból. A fenti eleméletek
szerint emiatt hatékonyabb termıhely-kihasználás valósul meg, s ennek eredményeként fatermés-többlet jön
létre.
A cikk szerzıi az alábbiakban kísérleti parcellák több évtizedes adatsorai alapján vizsgálták meg, hogy hazánk
egyik legfontosabb elegyes erdı típusában, a kocsánytalan tölgy és a gyertyán elegyedési viszonyai, ill. a fater– 67 –

mést meghatározó egyéb tényezık: a termıhely és a kor hogyan hatnak az egyes fajok növekedésére, ill. az
egész állomány fatermésére.
Hangsúlyozták, hogy a két faj elegyedését kizárólag fatermési szempontból, mégpedig elsısorban az állomány
összes fatermése alapján vizsgálták. A fatermesztést mindamellett sohasem szabad csak a faprodukcióra optimalizálni (maximalizálni), és a gyertyánnak a fatermési szempontok mellett számos biológiai, ökológiai értéke van,
ami azt jelenti, hogy e fafajok termesztésekor nem csupán az itt és máshol bemutatott fatermési ismereteket,
hanem sok más egyéb (ökológiai, gazdasági, természetvédelmi, üdülési stb.) szempontot kell figyelembe venni.
Ugyancsak fontos hangsúlyozni, hogy az elegyes erdık fatermésének elemzésekor sem kizárólag az összes
növedék számít; külön-külön az egyes fafajok növedékének, a növedék térfogat- és átmérı-eloszlásának, és még
sok más tényezınek a figyelembe vétele szükséges a teljes fatermési értékeléshez. Fatermesztési, de biológiai
stb. szempontból ezen túlmenıen a megtermett faanyag szárazanyag tartalma, a faegyedek legkülönbözıbb
méretei, ill. ezek eloszlása, a levélfelület nagysága stb. szintén fontos, el nem hanyagolandó mennyiségek.
Körlap (fatérfogat)-elegyarány a törzsszám szerinti elegyarány függvényében:

A törzsszám szerinti elegyarány függvényében a gyertyán esetében általában alacsonyabb, a tölgyek esetében
pedig általában magasabb a törzsszám szerinti elegyaránynál.
Ez a tendencia természetesnek ítélhetı meg, mivel a gyertyán jellemzıen alsó szintbeli fa, a törzsszáma ugyan
eléggé magas lehet, de alá- és közbeszorultsága révén az átlagátmérıje – és ennek megfelelıen a körlapösszege
– alacsonyabb, mint a felsı koronaszintbeli fák, mint pl. a tölgyek körlapösszeg-aránya.
A cikk szerzıi is hasonló megállapításra jutottak:
A tölgyek fatérfogat (vagy körlap) szerinti elegyaránya jóval nagyobb, mint a törzsszám szerinti elegyarány. A
két elegyarány között a legnagyobb különbség a jellemzıen tölgyes szerkezető faállományokban alakult ki.
A szerzık megvizsgálták, hogy a két fafaj fatérfogat-elegyaránya hogyan függ össze a folyónövedékkel.
Ha kortól és termıhelytıl függetlenül vizsgáljuk a gyertyán elegyarányának a függvényében az össznövedékhez
viszonyított relatív folyónövedékeket, akkor az tapasztalható, hogy a gyertyán faterfogat szerinti elegyarányszázaléka és a tölgy növedékének aránya között lineáris összefüggés van. A relatív növedékek akkor egyenlık,
amikor a gyertyán elegyaránya 60 % körül van. (Gyertyános szerkezető állományoknál 57, ideális szerkezetőeknél 62 % -nál egyenlık a relatív növedékek.)
Ez arra utal, hogy a gyertyán növedéke összességében kisebb, mint a tölgyé.
A felvételek összességére összevetve a gyertyán átlagos elegyarányát (37 %) és relatív növedékét (27 %) szintén
az adódik, hogy a gyertyán az elegyarányánál kisebb mértékben járul hozzá a faterméshez, mint a tölgy. Ennek a
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tölgy javára végzett gyérítéseken (vagyis a gyertyán az árnyékos második szintbe való kényszerítésén, s a gyorsan növı gyertyánegyedek kivágásán) túlmenıen az az oka, hogy az összes felvétel 30 évesnél idısebb állományban történt, amikor a tölgy növekedésben már felülmúlja a gyertyánt.
A gyertyán 27 % -os, ill. a tölgy 73 % -os részesedése az össznövedékbıl az összes felvétel átlagában a kortól
szinte teljesen független. Fatermési osztályonként ábrázolva az adatokat ugyanakkor kitőnik, hogy a 2. fatermési
osztályban 72-rıl 78 % -ra, a 3-ban 68-ról 72 % -ra nı, a 4-ben pedig 75-rıl 70 % -ra csökken a tölgy részesedése az össznövedékbıl. Hasonlóképpen, az ideális szerkezető állományok esetében a tölgyek részesedése 73ról 80-ra, a gyertyánosok esetében 53-ról 55 % -ra nı; ezzel szemben a tölgyes szerkezetőekben 90-rıl 86 % -ra
csökken ez a részesedés.
Az elegyarány függvényében ábrázolva a tölgy növedékét az tapasztalható, hogy a tölgy (folyó-)növedéke a
gyertyán elegyarányának növekedésével általában jelentısen csökken. Többlet egyáltalán nem mutatható ki,
ugyanakkor – fıleg a jobb fatermési osztályokban – 10–15 % gyertyán-elegyarányig csak kicsit csökken a
növedék. A kor növekedésével mindinkább kevésbé csökken a növedék.
Az összes folyónövedéket vizsgálva az elegyarány függvényében elemezhetı, hogy vajon elérhetı-e bárhol is
fatermés-többlet az elegyetlen tölgyekhez képest, vagyis hogy létezik-e fatermési szempontból optimális elegyarány. A szerzık megállapították, hogy az esetek többségében egyértelmően nem. Ugyanakkor a jobb termıhelyeken (FTO=2) 60 év felett mutatkozik egy ilyen többlet, ami a 80–100 éves kor között is csak kb. 10 % -ot ér
el.
Fatermési osztályonként kategorizálva, és a kor, ill. a GYV% függvényében, illesztéssel vizsgálva az
össznövedéket megállapították, hogy az optimális elegyarány kor szerinti függése, de csak a 2. fatermési osztályban. A harmadikban már egyértelmően a gyakorlatilag tölgyes parcellák növedéke volt a legnagyobb; a
negyedikben éppenséggel nem maximum, hanem minimum mutatható ki az elegyarány függvényében.
Fontosabb ugyanakkor megállapítani – és ezt biztosabban is meg lehet tenni –, hogy a jobb termıhelyeken
(FTO=2) 60 év felett létezik egy széles elegyarány-sáv (ami fiatal korban kb. 0–15 % van, de késıbb akár 0–50
%-ra szélesedik), ahol nem kell számolni össznövedék-veszteséggel, akármennyi is legyen a gyertyán elegyaránya. A 3. fatermési osztályban az említett korosztályokban ez a sáv 0–20 % között van. A többi vizsgált kategóriában különbözı mértékben, de egyértelmően csökken az össznövedék a gyertyán elegyarányának növekedésével; a kor növekedésével itt is javulás mutatható ki a tölgy javára.
Annak, hogy a bevezetésben említett németországi példákkal ellentétben a hazai gyertyános-kocsánytalan tölgyesekben miért nem mutatható ki általános, ill. jelentıs növedéktöbblet, a szerzık megállapítása szerint feltehetıen két fı oka van.
Az egyik az, hogy a gyertyán a tölggyel hosszútávon nem versenyképes, növekedésében elmarad, nem úgy,
mint a fent említett elegyes erdık akármelyik fafaja. A gyertyán így – egy idı után – természetétıl fogva a második szintbe szorul. Emellett második okként szerepel az, hogy a gyertyánt – mivel kevésbé értékesnek tartjuk,
mint a tölgy – ráadásul az erdımővelési beavatkozások során eleve a második szintbe szorítjuk, és a jól növekedı egyedeket kivágjuk, ami a gyertyán növedékrészesedését csökkenti. Nyilván más volna a helyzet, ha egyrészt
a gyertyán helyett pl. a gyorsabban növı bükk venne részt a társulásban, ami emellett a tölggyel összevethetı
értékő és mennyiségő faanyagot szolgáltatna.
A növedéktöbblet elmaradásához feltehetıen az is hozzájárul, hogy a felszíni gyökérzettel rendelkezı, a vizet a
tölgynél sokkal kisebb hatásfokkal felhasználó gyertyán sok vizet szív el a tölgy elıl, így az nem képes annyira
növekedni, mint ha elegyetlenül tenyészne. A csapadék egyébként még a gyertyános-tölgyesekben is kevesebb
nálunk (nem is beszélve a levegı páratartalmáról), mint – visszautalva a fenti példákra – Németországban, ami
szintén csökkenti a növedéktöbblet kialakulásának lehetıségét a gyertyános-tölgyesekben.
A fentiek értelmében fatermési szempontból sokszor elıny tehát, ha a gyertyán szerves része a faállománynak; a
túl alacsony gyertyán elegyarány ilyen szempontból sem kívánatos. Nagyobb növedékveszteséggel csak nagy
elegyaránynál (“elgyertyánosított” erdıkben) kell számolni, ill. akkor, ha nem szálanként elegyedik a két fafaj.
Célszerő ugyanakkor itt is – mint az elegyetlen tölgyesekben is – törekedni az értéktölgy termesztésre. A nem
elsısorban növedékképzésre, hanem a tölgyek koronájának, törzsének nevelésére alkalmazott gyertyánnak a
növedékképzésnél sokkal nagyobb értékteremtı szerepe van.
A gyertyánnak, ill. esetenként más elegyfajok meghagyásának, sıt gondozásának ezért szintén figyelmet kell
szentelnünk. Hangsúlyozzuk a gondozás szükségességét is, hiszen a cél az, hogy a gyertyán az egész vágásforduló ideje alatt jelen legyen az állományban. A túlságosan visszaszorított, a csak a leggyengébben növı fákból
álló gyertyánpopuláció képtelen lesz elérni a (100-)120 éves, vagy még nagyobb vágáskort. Ezért aztán a gyertyánok közül is meg kell hagyni néhány jól növekvı, jó alakú egyedet, esetenként a felsı szintben is, amíg azok
bírják a versenyt a tölggyel: azután, hogy a gyertyán már lassabban nı, mint a tölgy, esetenként a rossz alakú,
– 69 –

beteg tölgyeknek a gyérítések alkalmával történı kivágásával a kívánatos gyertyán egyedeket segíteni is kell
(Béky, 1997).
A tölgy (és ennek megfelelıen a gyertyán) elegyaránya természetesen korral változik. A faállomány nevelés
célja az ideális szerkezet elérése, ill. megtartása. Az ideális szerkezetre, ill. annak változására mutat példákat az
5. ábra. Ezen jól látható, hogy mintegy három évtized alatt 7–10 % -kal növelendı (növelhetı) a tölgy fatérfogat-elegyaránya akkor, ha már elértük a kívánt – természetesen kor- és termıhelyfüggı – szerkezetet.
A szerzık végezetül külön kiemelik, hogy csak akkor lehet kellıképpen tölgyesíteni, és ezzel a maximális öszszes fatermés és értéket elérni, ha legalább V-fa hálózatban vannak kimagasló tölgyek. Különösen fiatal korban
szükséges ez a feltétel, hiszen akkor mindenképpen gyorsabb lehet az elegyarány-változtatás üteme, mint késıbb. Foltos állományból nem lehet jó szerkezetőt csinálni. Ezért túl nagy gyertyán elegyaránynál, ill. ha túl
nagyok a foltok, nem növelhetı kellıképpen a tölgy elegyaránya, sıt az esetenként még csökken is.

FNM
KTT : a folyónövedék a körlap szerinti elegyarány függvényében
(tehát: nem lett külön figyelembe véve a kor, fatermési osztály, illetve az, hogy milyen fafajjal lett elegyítve.
Transzponálás: a fatérfogat- és növedék adatokat a körlap szerinti elegyarány-viszonyszámmal történı osztás
útján transzponáltuk át 100%-os elegyarányra, vagyis 1 hektárra.
599 mintából mindössze 7 minta haladja meg a 20–30 m3/ha/év értéket

Az ábrát szemlélve megállapítható, hogy az FNM mintakörök alapján nem mutatható ki egyértelmően konkrét,
trendszerő összefüggés a tölgyesek elegyaránya és folyónövedéke között.
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Összegezve az elegyesség elınyeit:
Ökológiai szempont:



jobb élettérkihasználás.



stabilabb állomány



természetközeli, természetszerő erdıgazdálkodás

de: megvannak-e az ökológiai feltételek
Fatermési szempont: feltehetıen nagyobb fatermés, de ez még nincs kellı mértékben bizonyítva.
Erdıgazdálkodás: többletmunka - jobban oda kell figyelni az ápolásnál, erdınevelésnél.

ifj. Solymos Rezsı, 1980
Elegyes bükkös-gyertyános-tölgyesek vizsgálata során megállapította, hogy a termıréteg vastagsága és a faállomány összetétele között szoros összefüggés van.
Termıréteg vastagsága
41–60 cm
GY–KTT
61–80 cm
GY–B–KTT
81–100 cm
KTT–B
101– cm Bükkös (1–5%-ban elıforduló gyertyán eleggyel.
Nevelıvágásokkal el kell érni, hogy:



A GY részaránya 30 éves korban már ne haladja meg a 20–25%-ot, mivel e fölötti jelenléte a fatermésre kedvezıtlenül hat.



A 41–80 cm mély termıréteg vastagságú ABE talajon álló állományokból a gyertyánt az uralkodó
szintbıl idıben el kell távolítani (mélyebb talajon a tölgy és a bükk növekedése a gyertyánét meghaladja, ezért itt ritkábban szükséges ilyen irányú beavatkozás.



A 100 cm feletti mélységő ABE talajokon álló faállományok nevelésénél a cél az, hogy lehetıség
szerint az állomány csak kis mértékben legyen elegyes. mivel így érhetı el a legmagasabb
élıfakészlet, csupán 5% körüli elegyaránnyal célszerő az elegyfafajokat fenntartani.



A 61–100 cm mély talajon álló gyertyános-bükkös-kocsánytalantölgyesek, illetve a kocsánytalantölgyes-bükkösök kialakításánál az erıs differenciáltság kedvezıtlenül hat. Legtöbb esetben a gyertyánt
még a harmadik magassági osztályból is célszerő eltávolítani.



A kocsánytalantölgyes-bükkös állományokban a kedvezı állományszerkezet kialakítása során a kiugró, nagy koronájú bükkegyedeket ki kell vágni. Laza állású, közel azonos koronaszintő tölgyesbükkös állomány kialakítása legyen a cél, mert így érhetı el a legnagyobb fakészlet és a legkiválóbb
törzsminıség.



A tölgyes-bükkösökben a tölgy és a bükk elegyedése akkor a legkedvezıbb, ha a bükk kisebb tölgycsoportokat vesz körül.
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15.

Növıtér – növedékvizsgálatok elegyes faállományokban

Fatermési szempontból igen fontos a fatérfogat növedékének a meghatározása. A TO38415 számú OTKA kutatás keretében megvizsgáltuk, hogy a természetközeli kezeléső faállományokban miképpen alakul az egyes fák
(és a faállományok) növedéke, illetve ez a növedék milyen tényezıktıl és milyen mértékben függ.
A Soproni Tanulmányi Erdıgazdaság ZRt (TÁEG) Hegyvidéki Erdészetének területén 4-szer 12 db, egyenként
0,25 hektár területő (összesen: 12 hektár) elegyes fafajösszetételő mintaterületet újítottunk fel. A mintaterületek
természetvédelmi, illetve rekreációs funkciójú faállományokban kerültek kialakításra. A fenti erdırészletekben
összesen 4682 db mintafa újrafelvételét végeztük el, illetve e mintaterületek korábbi felvételi adatainak újrafeldolgozásakor 8745 db mintafával végeztük el az újraszámításokat.
A felvételek közben eltelt évek figyelembe vételével kiszámítottuk minden mintafa fatérfogat- és átmérı korszaki átlagnövedékét, amelyet az adott idıszakra vonatkoztatott éves folyónövedéknek tekintettünk. Kiszámítottuk továbbá azokat a tényezıket, amelyek függvényében elemezni kívántuk az egyes fák növedékének alakulását. Ezek: az egyes fák közötti, körlappal súlyozott átlagos távolság; az egyes mintafák növıtere; a növıtér
index; a Hegyi-index.
Az egyes tényezık kiszámítása:
az egyes fák közötti, körlappal súlyozott átlagos távolság
Az algoritmus a mintafák koordináta-adatai alapján kiszámítja egy megadott sorszámú mintafához a három
hektáros mintaterület összes többi mintafájának a távolságát, valamint ezt a távolságot a viszonyított mintafák
körlapjának arányában felosztja. Ebbıl az adathalmazból az algoritmus kiemeli a hat legközelebbi fához viszonyított távolságadatot, és ezeket átlagolja. Ezt az adatot hozzárendeli az adott mintafához, majd ugyanezt a mőveletet valamennyi mintafára elvégzi.
az egyes mintafák növıtere
Az elıbb kiszámított átlagos távolság felhasználásával, a szabályos hatszög terület-képletének alkalmazásával
kerül kiszámításra.
A szabályos hatszög területe:

S=

a2 × 3
2

m2

ahol: a = az adott mintafának a hat legközelebbi mintafához viszonyított, körlappal súlyozott átlagos távolságrészének
kétszerese. A módszerben ugyanis egy fa átlagosan egy akkora „S” területet foglal el, amely egy „a/2” sugarú körhöz
érintılegesen szerkesztett egyenlı oldalú hatszög területe. (a = a fák közötti távolság)
a növıtér index
A növıtér index eredeti értelmezése: a faegyedek között átlagos távolság osztva a faállomány (vagy faállományrész) átlagos magasságával. A mi esetünkben a növıtér indexet ettıl eltérıen alkalmaztuk, mivel minden egyes
mintafa adata a rendelkezésünkre állt, az általános növıtér indexnél pontosabb értéket határozhattunk meg: az
egyes mintafák körlappal súlyozott átlagos távolságát osztottuk az adott mintafa konkrét magasságával.
a Hegyi-index
A Hegyi-index a szomszédos fák mellmagassági átmérıjét tekinti viszonyítási alapul.
n

BHD j

j =1

BHDi

HgCI i = ∑
ahol:

⋅

1
Abst ij

HgCI i = HEGYI konkurenciaindex a viszonyítási fára, i;
BHDj= mellmagassági átmérıje a szomszédos fának j [cm];
BHD i= mellmagassági átmérıje a viszonyítási fának i [cm];
Abst i j = távolság a viszonyítási fa, i és a szomszédos fa, j [m] között;
n= a szomszédos fák száma az elıre meghatározott 10 m-es körön belül.

Az alábbiakban röviden – terjedelmi okok miatt a teljesség igénye nélkül – áttekintjük az eredményeket, a növedék és az említett tényezık közötti összefüggést egy-egy példán bemutatva.
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A növedék mértéke, természetesen, nagymértékben függ az adott mintafa méreteitıl, amit a mellmagassági
átmérı és a magasság alapján számított fatérfogat értékével jelenítünk meg. Ez az összefüggés régóta ismert és
számszerősített, csupán ellenırzésként elemeztük.
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A fatérfogat éves folyónövedéke (m3/év)
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1. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke a mintafák fatérfogatának függvényében (Károly-magaslat). zv1: az
1990 és 2000 közötti éves folyónövedék, zv2: a 2000 és 2005 közötti éves folyónövedék.
Megjegyzendı, hogy az elsı idıszak (1990–2000.) vonatkozásában ez az összefüggés szemmel láthatóan szorosabb. Hasonló szoros összefüggés mutatható ki külön-külön az egyes mintafa-méretek (átmérı, magasság, körlap) esetében is.

A továbbiakban az egyes térbeli tényezık – az egyes fák közötti, körlappal súlyozott átlagos távolság, az egyes
mintafák növıtere, a növıtér index és a Hegyi-index – folyónövedékre gyakorolt hatását vizsgáltuk.
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2. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke a körlappal súlyozott átlagos sugár függvényében (Károly-magaslat).
zv1: az 1990 és 2000 közötti éves folyónövedék, zv2: a 2000 és 2005 közötti éves folyónövedék.
Az adatok szórását, illetve a lineáris regresszió determinációs koefficiensének (r2) értékét vizsgálva megállapítható, hogy ez az összefüggés szorosnak mondható. Ez esetben is érvényes, hogy a faállomány fiatalabb korában
(1990–2000. közötti idıszak) ez az összefüggés szorosabb, mint az utóbbi idıszakban (2000–2005. között). A
körlappal súlyozott átlagos sugár a fentieknél szorosabb összefüggésben áll az adott mintafa fatérfogatával. A
determinációs koefficiens értéke az elsı idıszakra vonatkozóan: r2 = 0,7191, a második idıszakra vonatkozóan:
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r2 = 0,7307. Figyelemre méltó, hogy ebben az esetben a két idıszak között nincs lényeges eltérés az összefüggés
jellegének vonatkozásában.
Tekintettel az összefüggés szorosságára, a fenti elemzést fafajonkénti megbontásban is elvégeztük.
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3. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke fafajonként a körlappal súlyozott átlagos sugár függvényében (Károlymagaslat). 1990–2000. közötti idıszak.
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4. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke fafajonként a körlappal súlyozott átlagos sugár függvényében (Károlymagaslat). 2000–2005. közötti idıszak.

Hasonlóan szoros összefüggést tapasztaltunk az éves folyónövedék és a körlappal súlyozott átlagos sugárból
számított növıtér között.
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5. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke a növıtér függvényében (Károly-magaslat). zv1: az 1990 és 2000 közötti éves folyónövedék, zv2: a 2000 és 2005 közötti éves folyónövedék.
A növıtér-index már kevésbé befolyásolta a mintafák éves folyónövedékének alakulását. Megjegyzendı azonban, hogy a faállomány fiatalabb korában ez az összefüggés is szorosabbnak bizonyult:
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6. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke a növıtér-index függvényében (Károly-magaslat). zv1: az 1990 és
2000 közötti éves folyónövedék, zv2: a 2000 és 2005 közötti éves folyónövedék.
A Hegyi-index az adott mintafa körüli 10 méteres sugarú körben viszonyítja a szomszédos fák mellmagassági
átmérıjét. A külföldi tapasztalatok szerint a konkurencia hatása a lombos, illetve a fényigényes pionír jellegő
fafajok vonatkozásában mutatkozik meg leginkább. Az alábbi ábra tanúsága szerint az összefüggés ez esetben is
csaknem olyan szoros, mint a körlappal súlyozott átlagos sugár esetében.
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7. ábra: A fatérfogat éves folyónövedéke a Hegyi-index függvényében (Károly-magaslat). zv1: az 1990 és 2000
közötti éves folyónövedék, zv2: a 2000 és 2005 közötti éves folyónövedék.
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A fenti vizsgálatot elvégeztük fafajonkénti megbontásban is. Az elemzések során kiderült, hogy az összefüggés
a gyertyán esetében a leglazább, míg a fenyık esetében a legszorosabb.

A fenti elemzések során arra a következtetésre jutottunk, hogy a mintafák fatérfogatának éves folyónövedéke
(korszaki átlagnövedéke) a faállomány térbeli tényezıi közül leginkább a körlappal súlyozott átlagos távolsággal (átlagos sugárral), illetve az ebbıl számított növıtérrel áll a legszorosabb összefüggésben.
A vizsgált faállományokban ez az összefüggés 4,5–5,5 méteres körlappal súlyozott átlagos sugár-értékek, illetve
60–90 m2 növıtér-értékig érvényesül, ezeknél magasabb értékek esetén az éves folyónövedék értéke már jóval
kisebb mértékben függ össze e tényezıkkel.
Mind a négy összefüggés-elemzés során azt tapasztaltuk, hogy a faállomány fiatalabb korában ez az összefüggés
szorosabb. Megjegyezzük, hogy mind a négy mintaterület faállománya idıs (közel a vágásérettségi korhoz),
magassági növekedésük csekély értéket mutatott. Nézetünk szerint fıként ezzel magyarázható, hogy a növıtér
és a növedék közötti összefüggés szorosabbnak bizonyult, mint a növıtér-index és a növedék közötti összefüggés. Ez utóbbi tényezı esetében ugyanis a magasság értéke is meghatározó szerepet tölt be.
Vizsgálataink igazolták, hogy az idısebb kori gyérítések végrehajtásának szakszerősége nagyban befolyásolja a
fıállomány késıbbi növedékének alakulását. Amennyiben a belenyúlás erélye megfelelı, valamint eloszlása
egyenletes (a Hermes, a Házoldal és a Károly-magaslat mintaterületek esetében), a visszamaradó fıállomány
képes ezt a növıtér-többletet növekedésével kihasználni. A Sopron 80 B erdırészletben található mintaterületen
(„Kemping”) a gyérítést – pontosabban: inkább egészségügyi belenyúlást – nem egyenletesen, hanem foltokban
végezték, emiatt a visszamaradó egyedek növekedésének üteme elmaradt a várttól. Emellett nem hagyhatjuk
figyelmen kívül azt a tényt, hogy az adott faállománynak mennyi ideje állt rendelkezésre az adott növıtértöbblet kihasználására.
A kapott eredményeket kiértékelve arra a következtetésre jutottunk, hogy az idısebb faállományok faállományszerkezeti vizsgálata esetén fıként a faállományok jellemzıi és a növıtér között érdemes összefüggést

keresni.
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16.

Ki-kicsoda a faterméstanban?
Béky Albert
A XX. sz. harmadik harmadában az ERTI-ben dolgozott, GY, KTTm, KTTs, GY-T fatermési tábla, erdınevelési modelltábla, az egyenlı osztásköző fatermési táblák elvének kidolgozása Kiss Rezsıvel és Halupa Lajossal;
a gyertyános-tölgyesek, tölgyes gyertyánosok fatermése, elegyes állományok fatermésének és erdınevelésének
kutatása.
Fadgyas Kálmán
A XX. sz. második felében, az Egri Erdıtervezési Iroda igazgatója. Aktív korában, illetve nyugdíjba vonulása
után kiterjedt tevékenységet folytat a dendrometria és a faterméstan terén (fatérfogat-függvények paramétereinek pontosítása, fatermési táblák függvényesítése, stb.)
Feistmantel Rudolf (1805–1871)
1835–47-igh Selmecen az Erdészeti Akadémia tanára. 1854-ben fatermési táblákat adott ki, amelyek az 1882–
1918 között kiadott Erdészeti Zsebnaptárakban is megjelentek.
Feistmantel fatermési tábláit Divald Adolf és Vágner Károly 1864-ben, Selmecbányán is megjelentette „Segédtáblák erdıszök és erdıbirtokosok, jószágigazgatók, gazdatisztek, mérnökök, építészek, fakereskedık és mindazok számára, kik a természettudományok gyakroltai alkalmazásával foglalkoznak” c. kiadványukban, „termési
és növekvési táblák hazánk minden fontosabb fanemérıl”. címmel: Tölgy, bükk, szálerdı, Tölgy- és bükk sarjerdı, Nyár és éger sarjerdı, Jegenyefenyı, Lucfenyı, és erdeifenyı fafajokra.
Fekete Lajos (1837–1917)
Az erdészeti szakképzés és a magyar szakirodalom felemelıje. Tevékenysége rendkívül sokoldalú volt, és az
erdészetnek szinte minden ágazatában alapvetı örökséget hagyott az utókorra. A selmecbányai Erdészeti Akadémián elıször az erdımővelés, majd az erdırendezéstan professzora volt.
1896-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezı tagjai közé választotta.
Kiemelkedı alkotása ennek az idıszaknak „Az Erdıbecsléstan kézikönyve” (Scholtz Gyula és Fekete Lajos,
1882), amely negyedik részében részletesen foglalkozik a fatermési táblák céljával, összeállításának módjával és
használatával.
Fekete Lajos „Erdırendezéstan” c. könyve 1903-ban jelent meg.
Fekete Zoltán (1877–1962) – az erdırendezéstan és a faterméstan meghatározó személyisége. 1911-tıl rendkívüli, 1913-46 között rendes tanár, 1952-ig meghívott elıadó.
1941-tıl akadémikus.
Az akácra és tölgyre készített korszerő fatermési táblákat (1937, 1946). Figyelemre méltóak a véghasználat és
elıhasználat arányára (1923), valamint a záródás és a sőrőség viszonyára vonatkozó vizsgálatai (1938) is.
Fekete Zoltán bükkösökben végzett faterméstani vizsgálatai és bükk szálerdı fatermési táblája (1958), valamint
az akácos kísérleti területek újrafelvételeinek eredményei, amelyek igazolták, hogy az akác szálerdı és sarjerdı
növekedése nem mutat szignifikáns eltérés, további ösztönzést adtak a korszerő hazai fatermési táblák valamennyi fıbb fafajunkra történı elıállításához, és a kiterjedt faterméstani kutatások beindításához.
Greiner Lajos (1796–1882)
Az elsı publikált hazai fatermési tábla készlet id. Greiner Lajostól származik
Német származású erdész, a Koburg uradalmak magyarországi erdıbirtokainak igazgatója volt 46 éven át.
1839-ben és 1842-ben, illetve együttesen 1973-ban publikálta az ún. Greiner-féle fatermési táblákat.
10 fafajra, hat termıhelyi osztályra készült,
a holdankénti törzsszám,
átlagátmérı,
átlagmagasság
és az átlagfa vastagfa köbtartalmának
10 évenkénti megadásával.
Szerkezete egész különleges: eredeti táblaadatként csak a törzsszám szerepel, a kor és a termıhelyi osztály által
megadott mátrix-formában.
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A 30 éves korban termıhelyi osztályonként megadott átmérı, magasság és köbtartalom vektorokat a kor függvényében megadott átmérı, magasság és köbtartalom-viszonyszámok vektorai egészítik ki.
A megfelelı vektorok szorzataként a mátrixok bárki által elıállíthatók.
A Greiner-féle fatermési táblák 1896-ban tölgy, bükk, gyertyán és akác sarjtáblákkal bıvítve, 5 éves korfokozatokkal jelentek meg, könnyen kezelhetı formában.
Bár a bıvítést és átdolgozást a Coburg hercegi erdırendezıség végezte el, bizonyítható az ott alkalmazásban
lévı ifj. Greiner Lajos hathatós közremőködése, s ezért a „Greiner-féle fatermési táblák” elnevezés a teljes táblakészletre is helytállónak mondható. E táblák 5 évenként tartalmazzák az átlagátmérı, az átlagmagasság, a
törzsszám, a fatömeg, a folyó és átlagnövedék adatait, erdıhasználati utalásokkal. Az 1896. évi kiadás részletes
használati útmutatót tartalmaz.
Halupa Lajos
A XX. sz. utolsó harmadában az ERTI-ben dolgozott, a 90-es években a faterméstani osztály vezetıje. Fı kutatási területe a nemesnyárak fatermése és erdınevelése, részt vett az egyenlı osztásköző (százalékos) fatermési
táblák szerkesztési elveinek kidolgozásában. Emellett kiterjedt kutatási tevékenységet folytatott (ökológiától a
fafajhonosításig, energiaerdı.)
Király László
A XX.sz. utolsó harmadában a Soproni Egyetem Erdırendezéstani Tanszékének vezetıje, többek között a
faterméstan oktatója. Nevéhez főzıdik: a grafikus fatermési táblák (nomogramok), illetve az ún. Király-féle
fatérfogat-függvény csakúgy, mint a növekmény fogalmának a bevezetése. Ennek legújabb paramétereit 2000ben számította ki Fadgyas Kálmánnal együttmőködve, ennek alapján kerül kiadásra 2001-ben az új fatérfogattábla.
Kiss Rezsı
A XX. sz. utolsó harmadában az ERTI-ben dolgozott, 1992-ben halt meg. KST fatermési és erdınevelési kutatása. A Solymos Rezsı által alakított fatermési iskola alapító tagja. Nevéhez főzıdik a növıtér-index magyarországi meghonosítása.
Kovács Ferenc
A XX. sz. utolsó harmadában az ERTI-ben dolgozott, 1993-ban halt meg. Fatermési táblái: FF, MK, CSm. E
fafajok (faállományok) fatermésével, erdınevelésével foglalkozott.
Magyar János
Akadémikus.
Új eljárást dolgozott ki a fatermési osztályok alakítására (1938), az egykorú állomány fáinak osztályozására
(1941) és felsımagasságának meghatározására (1942).
nyár (MJ. 1954)
sarjeredető bükk (MJ. 1958)
Mendlik Géza
A XX. sz. utolsó harmadában az ERTI-ben dolgozott, 1992-ben halt meg. Bükk fatermési és erdınevelési kutatása, a természetes felújítás vizsgálata.
Solymos Rezsı
Jelenleg: akadémikus. 1960–1984-ben az ERTI-ben dolgozott. A magyarországi modern faterméstani iskola
megalapítója és meghatározó személyisége. A faterméstani osztály vezetıje. EF, FF és LF fatermési táblák,
erdınevelési modelltáblák. Az elegyes állományok fatermésének vizsgálata. Természetközeli erdıgazdálkodás.
Sopp László
A század harmadik negyedszázadában az ERTI-ben dolgozott. Legjelentısebb alkotása: a Sopp-féle
fatömegtáblák. Az itt közölt fatérfogat-adatok alapján lettek kiszámítva a Király-féle fatérfogat-függvény paraméterei.
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17.

Faterméstani alapfogalmak
Faterméstan: a faállományokban végbemenı növekedési folyamatok mértékének a genetikai adottságok, a
termıhely, az idı, az emberi beavatkozások és az egyéb környezeti hatások függvényében történı vizsgálatával foglalkozó tudomány.
Faállomány: a valamilyen szempontból egységnek tekinthetı erdıterületen található fák összessége (pl. egy
erdırészlet, vagy egy erdıbirtok faállománya).
Életkor: az elsı sziklevél – vegetatív szaporodás esetén az elsı hajtáslevél – megjelenésétıl a kormeghatározás idıpontjáig eltelt teljes tenyészidıszakok (vegetációs periódusok) száma.
Gazdasági kor: a növekedést gátló körülmény (pl. árnyaltság, vadrágás) miatti növekedés-visszaesésnek megfelelı idıtartammal csökkentett életkor.
Faállomány-szerkezet: a faállomány összetétele fafaj, kor, eredet, átmérı, magasság, faosztályok, minıség és
más jellemzık szerint.
Faállomány-szerkezettan: a faállomány-jellemzıkkel, azok egymáshoz való viszonyával és változásaival foglalkozó tudományterület.
Növekedés: a gyarapodásból származó méretváltozás folyamata.
Növekedésmenet alatt a növekedés idı függvényében ábrázolt görbéjét, vagy matematikai formában kifejezett
függvényét értjük.
Növedék: gyarapodásból származó méretváltozás. (Növedék alatt kiegészítı jelzı nélkül éltalában 1 éves fatérfogat-növedéket értünk, m3/év mértékegységgel kifejezve.)
Változatai:
A.

B.

A vizsgálat tárgya szerint:
1.

Egyesfa növedéke: egy faegyed gyarapodásból származó méretváltozása.

2.

Faállomány növedéke: a faállomány fáinak gyarapodásából származó méretváltozások
összege.
Faállomány növedéke (alapértelmezés): az elsı állapotfelvétel során meglévı
valamennyi faegyedet figyelembe veszünk. A kivágott, illetve elszáradt faegyedek faállományból való kiesésének idıpontját – ha ezt nem ismerjük pontosan – a
két állapotfelvétel között eltelt idıszak felében állapítjuk meg. Nem lehet negatív
elıjelő.

b.

Faállomány száradékkal csökkentett növedéke: a két állapotfelvétel között
kiszáradt faegyedeket a növedékszámításkor figyelmen kívül hagyjuk. Szélsıséges esetben lehet negatív elıjelő.2 Fıként a száradék (gyérülés, fapusztulás)
által a növedékre gyakorolt hatás elemzésére szolgál.

c.

Faállomány növekménye: a két állapotfelvétel fıállományának méretváltozása. Gyakorlatilag az elıhasználattal és a száradékkal csökkentett növedék. Jelentısebb mérvő elıhasználat vagy száradék-képzıdés esetén a növekmény negatív elıjelő lehet.

d.

Faállomány élı növedéke: a második állapotfelvételkor élıként meghatározott
faegyedek (faállomány-rész) növedéke. Nem lehet negatív elıjelő. Abszolút értékben alacsonyabb, relatív értékben magasabb a növedéknél. Alkalmazási területe: ha csupán egy állapotfelvétel történik, és a megelızı 5 vagy 10 év növedékét fúrás, vagy évgyőrő-mérés révén állapítják meg.

A méret jellege szerint:
1.

2

a.

Fatérfogat növedék: a térfogat gyarapodásából származó méretváltozás.

A külföldi szakirodalomban többnyire nettó növedékként említik. Ennek az lenevezésnek a magyarországi
meghonosítása azonban nem tőnik célszerőnek, mivel a „bruttó” és „nettó” jelzık a faterméstanban erısen kötıdnek a fatérfogathoz: pl. a „nettó növedék” könnyen úgy értelmezhetı, mint a nettó fatérfogat növedéke.
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2.

Magassági növedék: a magassági gyarapodásból származó méretváltozás.

3.

Átmérı növedék: (vonatkozhat mind a kéregben, mind a kéreg nélkül mért átmérıre)

4.

C.

a.

alapértelmezés: mellmagassági átmérı növedéke

b.

általános értelmezés: adott helyen (adott magasságban, vagy a magasság adott
%-ában) mért átmérı növedéke.

c.

Kéregnövedék: a kéreg vastagodása. (Megjegyzés: a kéregben mért átmérı növedéke egyenlı a kéreg nélküli átmérı növedékének és a kéregnövedék kétszeresének összegével.)

Körlapnövedék: (vonatkozhat mind a kéregben, mind a kéreg nélkül mért átmérıbıl
számított körlapra.)
a.

alapértelmezés: mellmagassági körlap növedéke

b.

általános értelmezés: adott helyen (adott magasságban, vagy a magasság adott
%-ában) vett körlap növedéke.

A számítás módja szerint
1.

2.

Folyónövedék:
a.

Évi (éves) növedék (alapértelmezés): növedék egy adott évben (tenyészidıszakban).

b.

Korszaki növedék: növedék egy adott korszakban (pl. az elmúlt 5 vagy 10 év –
tenyészidıszak – során képzıdött növedék).

Átlagnövedék: a korszaki növedék osztva a korszak éveinek – tenyészidıszakjainak –
számával.
a.

Korátlagnövedék (alapértelmezés: átlagnövedék): amikor a korszak egyenlı a
teljes korral.

b.

Korszaki átlagnövedék: bármely tetszıleges korszakra (pl. 5 évre) számított átlagnövedék. Esetenként folyónövedék elnevezéssel szerepel (pl. a fatermési táblákban), mivel jó közelítı becslést ad a folyónövedékre. Az átlagos folyónövedék elnevezés is alkalmazható rá.

Fatermési modell: adott fafajú vagy fafaj-összetételő faállományok legfontosabb jellemzıinek idıbeli változásait
megjelenítı táblázat, nomogram, függvény illetve algoritmus.
Formái:
Fatermési tábla: adott fafajú vagy fafaj-összetételő egykorú faállományok legfontosabb jellemzıinek idıbeli változásait fatermési osztályonként megjelenítı táblázatos formájú fatermési modell.
Fatermési nomogram: adott fafajú vagy fafaj-összetételő egykorú faállományok legfontosabb
jellemzıinek idıbeli változásait megjelenítı grafikus formájú fatermési modell.
Fatermési függvény: adott fafajú vagy fafaj-összetételő egykorú faállományok legfontosabb jellemzıinek idıbeli változásait megjelenítı matematikai függvény.
Fatermési algoritmus: adott fafajú vagy fafaj-összetételő egykorú faállományok legfontosabb
jellemzıinek idıbeli változásait a fatermési függvények segítségével megjelenítı számítógépes alkalmazás (program).
Fatermési fok (Fatermıképesség): az összfatermés fatermési modell szerinti hektáronkénti átlagnövedéke
100% sőrőség és elegyarány feltételezésével, adott – fafajonként megállapított – korban. Meghatározása az állomány-összetevı kora és átlagmagassága alapján történik. Mértékegysége: m3/év/ha.
Véghasználati fatermési fok: adott állomány-összetevı véghasználatra várható fatermési foka (l. "dinamikus
bonitálás").
Fatermési osztály: Az adott faállomány (állomány-összetevı) magassági növekedésének az ország összes azonos fafajú állományához viszonyított intenzitása, a legjobbtól a legrosszabbig I-tıl VI-ig terjedı római
számokkal jelölve.
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Dinamikus bonitálás: Az egységes országos fatermési tábláktól eltérı helyi magassági növekedésmenet figyelembevétele a véghasználati fatermési fok, a vágáskori fatérfogat, a magassági, átmérı- és fatérfogatnövedék, továbbá a törzsszámcsökkenés meghatározása során.
Erdıbecslés (taxáció), Erdıleírás alatt a faállomány-jellemzık meghatározására irányuló erdırendezési tevékenységet értjük. (Fakészlet-felvétel: a faállomány-jellemzık mérésen alapuló matematikai-statisztikai
becslését jelenti.)
Faállomány-jellemzıknek nevezzük mindazokat az ismérveket, amelyek egy erdırészlet faállománya állapotának, múltjának és további fejlıdésének meghatározásához szükségesek.
Köbtartalom: az egyes fák összesfa-térfogata, m3-ben (illetve tömörköbméterben) kifejezve.
Fatérfogat (faállomány fatérfogata): a faállomány kritikus méret fölötti fái összesfa-térfogatának (köbtartalmának) összege.
Élıfakészletnek nevezzük egy nagyobb térség összes faállományának a fatérfogatát.
Egykorú faállományról beszélünk, ha a faállomány fáinak kora azonos, vagy közel azonos (+/- 5év).
Többkorú faállomány esetében a faállomány fáinak kora két vagy három eltérı értékkel jellemezhetı.
Vegyeskorú faállományban a faállomány fáinak kora nagy eltéréseket mutat és az állományban háromnál több
eltérı korú állományrész található (+/- 15 évnél nagyobb eltérés, lassan növı fafajoknál)..
Nevelıvágásnak (elıhasználatnak) nevezzük azt a fakitermelést, amely nem jár sem felújítási kötelezettséggel,
sem mővelési ág változással.
A faállomány állapotfelvételekor minısített állományrészek:
Fıállomány: a szakszerően végrehajtott nevelıvágás után megmaradt faállomány-rész;

vagy: az adott idıpontban a szakszerőség sérelme nélkül ki nem termelhetı és az adott
cél elérése érdekében fenntartandó faállomány-rész.
Mellékállomány: a szakszerően végrehajtott nevelıvágás során kitermelt faállomány-rész.

vagy: az a faállomány-rész, amely a szakszerőség sérelme nélkül kitermelhetı, illetve a
faállomány-nevelés érdekében az adott idıpontban bekövetkezı nevelıvágás
(elıhasználat) során kitermelendı.
Valós és eszmei fı- és mellékállomány
eszmei = mindenkori; valós = teljes, pl.: teljes mellékállomány: közvetlenül a nevelıvágás elvégzése elıtt a mindenkori mellékállomány teljes mellékállománnyá válik
Egészállomány: a fıállomány és a mellékállomány együtt adja ki az egészállományt.
Száradék: azoknak a faegyedeknek az összessége, amelyek a két állapotfelvétel között eltelt idıszakban a növekedési konkurencia (gyérülés), vagy különbözı károsítások (abiogén,
biogén, antropogén) következtében kiszáradtak (elpusztultak).
Állományösszetevı: a faállomány legkisebb – faállomány-jellemzıkkel leírt – része. Az erdıleírás külön sorban tárgyalja (fafaj, eredet, kor, vagy más ismérv alapján a többitıl elkülönítve), ezért "fafajsornak" is
nevezzük.
Állományrész: az állomány egy vagy több állomány-összetevıbıl álló, valamilyen szempontból (kor, záródás,
szint) azonosan kezelhetı része.
Állományrészlet: horizontálisan elkülöníthetı állományrészlet, melynek területi kiterjedése meghatározható, ill.
megnyugtató módon becsülhetı (kivételesen több állományrészletet is tartalmazhat).
Állományszint (szint): az állomány vertikálisan elkülönülı vagy elkülöníthetı része. Az állomány vertikális
tagolására, elsısorban a "többszintő állományok" leírására, az "állományszintek" elkülönítése ad lehetıséget.
Szintezettség: a faállomány vertikális –szerkezetére, a szintek számára utaló ismérv. Megkülönböztetünk egyés többszintő (két- vagy háromszintő) faállományokat.
Törzsszám: a kritikus faméret feletti törzsek száma.
Növıtér: az egyesfa növekedésére rendelkezésre álló terület.
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Átlagos növıtér: a faállomány teljes területe osztva a törzsek számával.
Kritikus méret: az a legkisebb faméret, amelyiken aluli fát már nem veszünk számításba, nem tekintjük állományalkotó fának. A kritikus méret függ az állomány, vagy állományrész átlagos méretétıl.
Átlagos tıtávolság: a fák átlagos távolsága.

Kiszámítása:

a=
ahol:

107,457
N

a: átlagos tıtávolság (m),
N: hektáronkénti törzsszám (db/ha).
(Megjegyzés: a fenti képlet levezetése: a fák közötti átlagos távolság – egy meglehetısen elvont
szám, amelynek közvetlen meghatározása eléggé bonyolult. A fák valódi elhelyezkedésének a meghatározása munkaigényes feladat, ezért e módszer a fák egyenletes elhelyezkedését tekinti elvi alapul. Módszerünkben egy fa átlagosan egy akkora „S” területet foglal
el, amely egy „a/2” sugarú körhöz érintılegesen szerkesztett egyenlı oldalú hatszög területe. (a = a fák közötti távolság)
A szabályos hatszög területe:

a 2 × 3 m2
2
A hektáronkénti törzsszám (N):
S=

N=

10000 20000
db/ha
= 2
S
a 3

Ebbıl a képletbıl kifejezzük a fák közötti átlagos távolságot (a):

a=

20000
N× 3

m

Törzsszámcsökkenés: a faállomány törzsszámának csökkenése, pusztulás vagy kitermelés következtében.
Törzsszámnövekvés: a faállomány törzsszámának növekedése pótlás, állománykiegészítés, sarjadás, természetes felújulás és belenövés (állományalkotóvá válás) következtében.
Belenövés: a kritikus méret alatti fák méret fölöttivé válása, vagyis állományalkotóvá válása, növekedés következtében.
Törzsszámváltozás: a törzsszámnövekvés és a törzsszámcsökkenés különbsége.
Záródás: jelenthet egy eseményt, vagy egy állapotjellemzıt.
Mint esemény, a záródási folyamat befejezıdését jelöli. Ez bekövetkezik akkor, amikor a fiatal fácskák koronái – a növekedés folytán – a szomszédos fák koronáival túlnyomó részben összeérnek. Kiterjesztett értelemben bármilyen állománykorban használhatjuk a fogalmat a koronaszint bármilyen ok (pl. erdınevelési beavatkozás, falopás, fapusztulás) miatti megbontása,
megbomlása utáni "koronazáródási folyamat" befejezıdésére.
Mint állapotjellemzı - az állomány fái által elfoglalt terület és az állományterület hányadosa. Általában százalékban adjuk meg.
Fafaj-összetétel: nagyobb területi egységek fafajainak terület szerinti megoszlását jelenti, százalékban kifejezve.
Elegyarány: egy állományösszetevı (fafaj) által elfoglalt terület és az állomány fái által elfoglalt összes terület
hányadosa (általában százalékban kifejezve).
Sőrőség: a faállomány valós fatérfogatának viszonyszáma ahhoz a fatérfogathoz, amellyel az adott faállomány
az adott termıhelyi és környezeti tényezık teljes kihasználása esetén rendelkezhetne. Gyakorlati meghatározása: a faállomány fatérfogata és a fatermési táblák alapján 100%-os sőrőség feltételezésével
számított fatérfogat hányadosa, százalékban kifejezve. A faállomány sőrősége egyenlı a részsőrőségek
összegével.
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Részsőrőség: az állományösszetevı hektáronkénti fatérfogata osztva a megfelelı fatermési tábla valamely –
fıállományra vagy egészállományra vonatkozó – fatérfogat adatával.
Átmérıeloszlás: a törzsszám vastagsági fokok, vagy osztályok szerinti eloszlását jelenti.
Vastagsági fok általában az állomány egyes fáin mellmagasságban végzett átlalás élességének megfelelı átmérı-tartomány. Általában 1 vagy 2 cm, de kivételesen 1 mm-es, vagy 4 cm-es vastagsági fokok is alkalmazhatók.
Átlagmagasság: az egyes faegyedek magasságának körlappal súlyozott átlaga. Jele: Hg.
Felsımagasság:
Biológiai felsımagasság: a kimagasló faegyedek magasságának átlaga.
Matematikai felsımagasság: a hektáronkénti 100 db legvastagabb fa magasságának átlaga.
Átlagátmérı (körlapátlag-átmérı): az állomány fáinak mellmagassági átmérıibıl számított négyzetes átlag.
Jele: Dg.
Körlapösszeg: egy faállomány törzseinek mellmagassági körlapterület-összege. Jele: G.
Faállomány-típus: az erdırészlet faállományának fafaj-összetételét kifejezı állományismérv, amely a fafajelegyarány viszonyokat összevontan érzékelteti.
Fıfafaj: az a fafaj, amely a faállomány jellegét, nevelését, vágáskorát elsısorban meghatározza. Általában annak a fafajosztálynak, vagy fafajcsoportnak a legfontosabb fafaja, amely a véghasználat elérésekor várhatóan a legnagyobb elegyarányt fogja elérni. Az erdıleírás során mindig az elsı sorba írjuk.
Magassági osztályozás: a faállományt alkotó faegyedek egymáshoz viszonyított szociális helyzetének jellemzése. Fokozatai:
1. magassági osztály: Kimagasló fák. A korona felülrıl teljesen, oldalról részben szabad. Kivételesen erısen fejlett
korona, felsı része kiemelkedik a faállomány felsı szintjébıl.
2. magassági osztály: Uralkodó fák A korona felülrıl teljesen szabad, nagy részét közvetlenül éri a fény. Az
uralkodó fák koronája alkotja a faállomány felsı koronaszintjét.
3. magassági osztály: Közbeszorult fák Csak a csúcs szabad, a csúcsot még közvetlenül éri a fény, oldalról a
magasabb szomszédos fakoronák erıs nyomása alatt áll.
4. magassági osztály: Alászorult fák A koronacsúcs sem szabad, nem éri közvetlenül a fény. A szomszédos fák
koronája alá szorult, de még a felsı koronaszinthez tartoznak.
5–8. magassági osztály: A második koronaszint fái Kétszintő faállományok esetén minısíthetı, pl. újulat vagy
pl. egy idısebb faállomány alatt felverıdött gyertyán-elegy esetén. Amennyiben a második koronaszint
fái nem képezik külön értékelés tárgyát, egységesen az 5. magassági osztály megjelölés alkalmazható.
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