
A t e r m ő h e l y i o s z t á l y o z á s o k r ó l 
írta: Kovács Ernő. 

( Befejezés.) 

A gyakorlatban, mikor tehát besorozásról van szó, szintén 
kétféle eljárást alkalmazunk, aszerint, hogy a kérdéses faállo
mányt közvetlen megbecsültük-e vagy sem. Az előbbi esetben, 
akár állományátlagtörzs döntésével, akár fatömegtáblákkal ha
tároztuk meg a fatömegét, az átlagos átmérővel bíró fa, illetve 
fák magasságát, illetve ezek átlagát fogadjuk el a faállomány 
átlagos magasságául. A másik esetben pedig szembecslés útján 
kiválasztunk egynéhány átlagos magasságúnak ítélt fát és az 
ezeknek közvetlen megmért magasságaiból képezett aritmetikai 
átlag lesz a faállomány átlagos magassága. 

Kérdés, hogy az átlagos famagasságnak ezen eltérő módon 
való meghatározása a besorozásnál nem okoz-e gyakorlati szem
pontból is figyelembeveendő hibát. Az 5. sz. táblázatban feltün
tetett adatok azt mutatják, hogy az átlagátmérővel bíró törzsek 
átlagos magassága a faállomány aritmetikai átlagos magassága 

és a ~ ~ képlettel kiszámított magassága közé esik, egyes kivé

teles esetektől eltekintve, amelyeknél az átlagos átmérőjű fák 
magassága az aritmetikai átlagos famagasság alatt maradt. Az 
átlagmérőjű fák átlagos magassága átlag kb. 50 cm-rel nagyobb 
a faállomány aritmetikai átlagos magasságánál és' kb. ugyan

annyival kisebb a képlettel meghatározott átlagos magas

ságnál. Mivel egyrészt ez az eltérés a gyakorlatban alkalmazott 
famagasságmérők hibahatárán belül van, másrészt pedig még 
a felét sem teszi ki a fatermési táblákban az átlagos famagas
ságnak az egyes termőhelyi osztályokra vonatkozó szélső ér
tékei által határolt intervallumnak, azért a besorozás szempont
jából, ha az átlagos magasság megállapítása a feltételezett mó
don történt, semmi jelentősége sincs annak, hogy az alkalma
zott fatermési táblában az átlagos magasság rovatában az arit-

' Flury: Ertragstafeln für die Fichte und Buche der Schweiz. 
Mit te i lungen der Schweizer ischen Centralanstal t für das forst l iche V e r -
suchswesen. I X . kötet. 
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1 Kunze: Über den Ein-
fluss verschiedener 

y Durchforstungsgrade ... 
j Tharander forstliches 
1 Jahrbuch 49. kötet. 

Rónay: Erdészeti kísér
letek. 1915. évf, 

Flury: Ergebnisse aus 
Holzhochláge. Mittei-
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, sehen Zentralanstalt für 
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metikai átlag, vagy a £

B képlettel meghatározott átlag sze

repel-e. 

Sokkal fontosabb ennél az, hogy az átlagos famagasság 

megállapításánál ne egy, hanem mindig több törzs magasságát 

mérjük meg, mert még ugyanazon vastagsági fokba tartozó 

törzsek magasságai között is igen nagy különbségek fordulhat

nak elő. így pl. az 5. sz. táblázat 4. tétele alatt feltüntetett erdő
részletben az átlagmérővel bíró fák magasság szerinti megosz
lása a következő: 

magasság 37 38 39 40 41 42 43 m 
darab 5 5 8 10 3 0 1 

Megjegyzem, hogy a gyakorlatban alkalmazott 2 cm-es vastag
sági fokoknak megfelelően átlagátmérőjűnek vettem a 39.0— 



40.9 cm-es törzseket. A z átlagátmérőjű törzsek magasságának 
ez a tekintélyes ingadozása arra int, hogy ne bízzuk magunkat 
minden további nélkül az átmérőre az átlagos famagasság meg
állapításánál, hanem vessünk mindig egy-egy pillantást a kivá
lasztott fa magasságára is, hogy alkalmas-e a kérdéses célra. 

A besorozásnál említett másik módon megállapított átlagos 
famagasság és az osztályozásnál alkalmazott eljárásokkal meg
határozott átlagos famagasság között ily számszerű összehason
lítást tenni nem állt módomban. 

Miként azt a fatömeg alapján történt osztályozásnál az ösz-
szes fatermésre vonatkozólag láttuk, úgy a faállomány magas
sági karakterisztikumai között is találunk olyat, amely az átla
gos magasságnál jóval nagyobb mértékben független a kezelési 
módtól és ez a fállomány felső magassága (Oberhöhe). A faál
lomány felső magasságának fogalma nincs egyértelműen defi
niálva. A német szerzőknél (Schwappach, Weise, Grundner) e*. 
a fogalom általában a faállomány legvastagabb fáinak átlagos 
magasságát jelenti. Természetes, hogy ezen definíció alapján 
többé-kevésbé eltérő lesz a felső magasság értéke, aszerint, hogy 
a legvastagabb törzstől számítva több vagy kevesebb törzs ma
gassága alapján határoztuk-e azt meg. Schwappach1 a 100 leg
vastagabb törzs magasságából vezeti le a felső magasságot. Weise 
viszont az „Ertragstafel für die Kiefer" (1880) című munká
jában az Urich eljárása szerint alakított 5 vastagsági osztály 
közül a legerősebb törzseket tartalmazó 5. vastagsági osztály 
átlagos magasságát fogadja el felső magasságként. Leghelyesebb 
még a Lönnroth2 által adott meghatározás, ő a faállománynak 
a magassági differenciálódáson alapuló osztályozásából kiin
dulva az uralkodó állományrész átlagos magasságát tekinti az 
állomány felső magasságának. Lönnroth a faállományszerkezet-
tani és fatermési vizsgálatainál négy ilyen, a magasságon ala
puló biológiai osztályt különböztetett meg : 1. az uralkodó, 2. az 
együtturalkodó, 3. túlszárnyalt és 4. az elnyomott törzsek cso-

1 Schwappach: Die Eichenhochwaldbestánde 1905. Viszont a 
„ W a c h s t u m und E r t r a g normale r Eo tbuchenbes tande" (1893) c í m ű mun
ká jában a legerősebbtől számítot t 101—200.-ik törzs magasságábó l vezeti 
le a felső magasságo t . 

2 L ö n n r o t h : Kiefernbes tande 192,5. 
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1 Kunze: Über den Einflus 
verschiedener Durchforstungs 
Grade auf den Wactistumsgang 
des Waldbestande. 

2 Ez az adat valószínűleg hibás, 
mert nem lehetséges, hogy 
ugyanazon állomány felső ma
gassága 5 év alatt fogyott 
volna. Valószínűleg 23-32 mini 
a helyes átlag. 

portját. Cajanus1 a kimagasló fák átlagos magasságát ajánlja 
a termőhelyi minőség megállapításának karakterisztikumául. 

A 6. sz. táblázatban azonos termőhelyen álló, de különböző 
gyérítési rendszerben kezelt állományok átlagos és felső magas
ságát hasonlítottam össze. Amint látjuk, a felső magasság jóval 
kisebb határok között ingadozik, mint az átlagos magasság. 
A felső magasságnak ez a nagy állandósága arra enged követ
keztetni, hogy az a kezelési módtól úgyszólván teljesen független. 
Erre a megállapításra jutott Schwappach 2 is. 

Az osztályozás szempontjából tehát helyesebb volna a felső 
magasság alkalmazása az átlagos helyett. Már a besorozás szem
pontjából ezt nem mondhatjuk. A felső magasság megállapítása, 
amint annak különböző definícióiból is kitűnik, nem oly egy
szerű és könnyű, mint az átlagmagasságé. 

Jóllehet a felső magasságnak a termőhelyi osztály megálla
pítására való alkalmas voltát már régen megállapították, azért 
mégis csak kisegítőül használták a fatermési táblák összeállítá
sánál arra, hogy a közte és az átlagmagasság között fennálló 
szoros összefüggés felhasználásával az átlagmagasság görbéinek 

i Cajanus: Über die Entwicklung Gleichaltriger Waldbestande. Hel-
singsfors, 1914. 

2 Schwappach : W a c h s t u m und E r t r a g normaler Rotbuchenbes tánde , 
1893. -



futását meghatározzák. így pl. a felsőmagasságból indultak ki 
az osztályozásnál többek között Schwappach', Weise 2 és Grund-
ner 3 is. Azonban a felső magasság görbéinek a megállapítása 
után ezekből az átlagmagasság görbéit vezették le és ezt tüntet
ték azután fel ia fatermési tábláikban. A faállomány felső magas
ságának tehát gyakorlati szempontból még nincs jelentősége. 

Visszatérve az átlagos famagasság alapján történő termő
helyi osztályozásra, annak hibáit a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

1. Az átlagos famagasság nem a termőhelyi jóság, hanem 
a mindenkori áPományjóság kifejezője. 

2. Erdősületlen területek osztályozására, illetve besorolá
sára nem alkalmas. 

A második csoportba tartozó osztályozási rendszerek közül 
csak a Cajander-féle és a Morosoo—Krüdener-féle osztályozás 
lettországi formáját fogom ismertetni röviden, mert ezek ná
lunk a gyakorlatban elterjedve nincsenek. Közös tulajdonsá
guk, hogy az osztályozás alapjául szolgáló vizsgálatok eredeti
leg tisztán növényföldrajzi, illetve növénysociológiai jelleggel 
bírtak. Erdőgazdasági jelentőségüket először Cajander" ismerte 
fel és ő volt az első, aki ezen vizsgálatok alapján az első osztá
lyozást elkészítette. 

Cajander osztályozásának alapelve, hogy a talajt borító 
növényzet és a termőhely között szoros biológiai kapcsolat van. 
Ezért mindazon területek, melyeket azonos növényzet borít, 
azonos biológiai termőhelyi jósággal bírnak. Ezen elvből kiin
dulva Cajander egyedül az aljnövényzet alapján osztályozza az 
erdőterületet és az így elkülönített és egy bizonyos aljnövényzet 
által jellemzett osztályokat erdőtípusoknak nevezi. „Ugyanazon 
erdőtípushoz tartoznak . . . mindazon erdők, amelyek alatt a fa
állomány váeáskora közelében és annak normális vagy ettől csak 
kevéssé eltérő záródása esetén az aljnövényzet többé-kevésbé 
azonos fajösszetételű és ugyanolyan ökológiai és biológiai jel
legű ; továbbá mindazon erdők, melyeknek aljnövényzete az 
előbb meghatározottól csak átmeneti vagy véletlen jellegű elté-

1 Schwappach: Wachstumu. Ertrag normalar Rotbuehenbestánde 1893. 
2 W e i s e : Er t rags tafe l für die K i e f e r 1880. 
3 Grundner : Untersuchungen in Buchenhochwalde 1904. 

4 Ca jander : A . C : Über Wald typen . Hels ingfors , 1902. 



rést mutat. Mint ,pl. a különböző kor, vagy gyérítés által okozott 
eltérés stb. Állandó jellegű eltérés, ha elég jellemző, új erdő
típust jelent, ha az eltérés kevésbé lényeges, de mégis jelentő
séggel bír, úgy al- vagy subtípus alakítandó". 1 

Ezek az erdőtípusok helyettesítik a termőhelyi osztályokat. 
A fatermési vizsgálatok ugyanis arra az eredményre vezettek, 
hogy a különböző erdőtípusokon ugyanazon fafajnak más-más 
a növekedése és ennek megfelelően a produkált fatermés nagy
sága is, míg ugyanazon az erdőtípuson belül ugyanaz a fafaj az 
előbbi tekintetben nagy állandóságot mutat. A.z erdőtípusok és 
a termőhelyi minőség között tehát oly szoros a kapcsolat, hogy 
az becslési és rendezési szempontból a termőhelyi osztályozás 
alapjául szolgálhat. 

Az erdőtípusok száma elég nagy, azonban az erdőgazdaság 
szempontjából nem mind egyforma jelentőségűek. Egyes típu
sok ugyanis csak jelentéktelen százalékkal szerepelnek az erdő
területben, így pl. Lönnroth- adatai szerint Finnország déli ré
szére vonatkozólag az erdőterület 76.3% -a Myrtülus, Vaccinium 
és Calluna típus és a többi típusra csak 23.7% jut. A leggyako
ribb erdőtípusok az Oxalis, Myrtülus, Vaccinium, Calluna, Cla-
dina és Cladonia típus. Ezek azok a típusok, amelyeket már tü
zetesebb vizsgálatban részesítettek fatermési és növekedési, va
lamint faállományszerkezettani szempontból. 

Előnye ennek az osztályozásnak, hogy a termőhelyi minő
séget kifejező karakterisztikum teljesen független a faállomány 
keletkezési módjától és hogy szoros biológiai kapcsolatban áll a 
termőhelyi minőség és az azt kifejezésre juttató tényező között. 

Hátránya, hogy függ a faállománytól. A talajt borító alj
növényzet, aminek az alapján az osztályozás történik, más-más 
lesz aszerint, hogy !van-e fölötte faállomány vagy nincs. Azon
kívül bizonyos fokig a faállomány sűrűsége (tehát a kezelési 
mód) is befolyásolja azt. Ennek következménye, hogy ugyanaz 
a terület az előbbi okokból kifolyó — időközönként más-más alj-

1 Cajander A. K und Hvenala Irjö: Über Waldtypen II. Acta Fore-
Italia Fennica 20. Hels ingfors , 1922. 

2 Lönnroth E . : Untersuchungen Über die innere Struktur und Ent
wicklung gleichaltr iger naturnormaler Kiefernbestánde, Helsinki, 1925. 



növényzettel lehet borítva. Hibájául rójják fel egyesek azt is, 
hogy nincs figyelembevéve a faállomány fafaja, pedig az aljnö
vényzet ennek is függvénye. 

Az idetartozó másik módozat, melyet K. Kirstein1 „Lettlands 
Waldtypen" című cikke alapján ismertetik, kiküszöböli ezeket a 
hátrányokat, amennyiben az erdőtípusok alakításánál a faállo
mánynak jut a döntő szerep. Alapelve, hogy a faállomány és a 
termőhely szétválaszthatatlan egységet képez, ezen egységet kell 
az osztályozásnál figyelembe venni és azt alkotó két tényező együt
tes mérlegelésével az erdőtípusokat elkülöníteni. Nagyobb kiterje
désű terület osztályozása esetén egyes klimatikus zónák elkülöní
tése az első lépés és csak ezután következik az erdőtípusok alakí
tása és elhatárolása. Az erdőtípusok két nagy csoportra oszlanak: 
az ős vagy állandó erdőtípusok és az átmeneti erdőtípusok cso
portjára. Az elsőbe tartoznak azok a területek, melyeknek faállo
mánya autochton, tehát száz százalékig megfelel a termőhelynek, 
ennek megfelelően teljesen kielégítő fejlődéssel bír és ezért belát
ható időn belül fafajcserére nincs szükség. Az átmeneti típusok 
fafaja nem felel meg a termőhelynek. Azt más fafajtól foglalta 
el mesterséges beavatkozás vagy valamely természeti csapás kö
vetkeztében, éppen ezért fejlődése sem kielégítő és helyébe a j ö 
vőben más fafaj telepítendő. Az egyes típusokon belül azután 
még 1—3 termőhelyi osztályt is alakít, még pedig az átlagos fa
magasság alapján. Az egyes erdőtípusokat a faállomány fafaja, 
a talaj és az aljnövényzet leírásával jellemzik. 

Ezt az osztályozási rendszert alkalmazzák az erdőrendezési 
munkálatoknál Lettországban. 13 ős (5 erdeifenyő, 5 lucfenyő és 
3 lomberdőtípus) és 26 átmeneti típust különböztetnek meg. Ha 
tekintetbe vesszük még azt is, hogy az egyes típusokon belül termő
helyi osztályok is alakíttattak, akkor nem szorul bővebb megvilá
gításra ezen osztályozási rendszernek a gyakorlati alkalmazás 
szempontjából vialó nehézkessége, amit maga Kirstein is megálla
pít, mikor azt mondja, hogy a praxis idegenkedik tőle, mert a be-
sorozás alapjául szolgáló tényezők labilis elhatároltsága miatt a 
besorozás nehézkes és bizonytalan. 



A termőhelyi osztályozásoknak ezen kritikai ismertetésével 
kapcsolatban önként felmerül az a kérdés, hogy gyakorlati szem
pontból az egyes osztályozási rendszereknél felhozott hibák mek
kora jelentőséggel bírnak. Ezen kérdés elbírálásánál csak a hazai 
erdőgazdasági szempontokat fogom figyelembe venni. Ennek 
megfelelően a továbbiakban csak a fatömeg és a famagasság 
alapján történő osztályozást tárgyalom. 

Gyakorlati szempontból a termőhelyi osztály megállapítása 
legfőkép az erdőrendezés terén és ott is csak ia legközelebbi forduló
szak alatt kihasználásra kerülő faállományok növedékének megál
lapításánál játszik szerepet. A termőhelyi osztályt ugyan a többi 
részletre vonatkozólag is meg kell állapítanunk, ennek azonban 
csak az erdőbirtok területe termőhelyi osztályok szerinti megosz
lásának a megállapítása szempontjából van jelentősége, mert hisz 
annak alapján egyes kivételes, esetektől eltekintve, semminemű 
további következtetést vagy számítást a f atömegre vagy a jnöve-
dékre vonatkozólag nem végzünk. Szerepe van még a termőhelyi 
osztálynak ugyancsak a legközelebbi fordulószak alatt kihaszná
lásra kerülő faállományok sűrűségének és elegyarányának megál
lapításánál is. ' 

A növedék meghatározása a nálunk általánosan alkalmazott 
gazdasági rendszerben, miután a hozadékszabályozás tulaj donké
pen a terület alapján történik, csak arra szolgál, hogy a forduló
szak közepére vonatkoztatott íatömeget meghatározhassuk. Vizs
gáljuk meg, hogy a termőhelyi osztály Megállapításában elköve
tett hiba mekkora hibát eredményez a kérdéses fatömegben? 

Tegyük fel, hogy a tényleges termőhelyi osztálynak megfelelő 
növedékszázalék pi, ta helytelenül megállapítotté ps. A faállomány 
fatömege közvetlen becsléssel megállapítva V m 3 . Kérdés, mekkora 
hibát okoz a növedékszázalék helytelen megállapítása a forduló
szak közepére vonatkoztatott fiatömegben. A fordulószak 20 év. 
A helyes növedékszázalékkal számítva lenne a fatömeg 10 év 
múlva V + V. 0 .Opi X 10 m 3 és a helytelen p* számított fatömeg 
V + V. 0 -Op2 X 10 m 3 , ill. 10-zel beszorozva lesz V + V. O :pi 
ill. V + V. 0 -pa. Az elkövetett százalékos hiba lesz 

ío-o 
(V + V.0- P l ) - (V-f-V. o-p2) 

v + v . o-, =100 
V. 0-p] — v. o-p., 

V-f-V. 0-pi 
l O ( P i - P i ) 

1-p. 



Tegyük fel azt a szélsőséges esetet, hogy mi egy jelenleg 50 
éves tölgyállományt az I. tho. helyett a Vl.-ba szorultunk volna. 
Ez esetben a Coburg hgi fatermési táblákkal számolva az elkö
vetett hiba a fenti képlet alapján 

A 7. számú táblázatban feltüntettem a gyakorlatban legin
kább alkalmazott három tölgyfatermési táblára vonatkozólag a 
termőhelyi osztály hibás megállapításából származó és a forduló
szak közepére vonatkoztatott fatömegét terhelő hibák átlagait és 
szélsőséges értékeit. Az elkövetett átlagos hibák Schwappach fa
termési tábláinál a 70, a többinél pedig már az 50 éves (kortól kez-
dődőleg oly kicsinyek, hogy iazoknak gyakorlati jelentőségük nincs, 
mert .hiszen a fatömegbecslés hibahatárán jóval belül fekszenek. 
Ha a fatömegbecslésnél elkövetett átlagos százalékos hibát + mi-
gyel, a növedékbecslésből származó átlagos hibát + ms-vel jelö
löm, akkor a fordulószak közepére vonatkoztatott fatömegben 
elkövetett várható átlagos hiba ( + ma) : 

Matematikailag az egyenlőség nem áll, mert a + m i a forduló
szak elején lévő fatömegre vonatkoztatott százalékos hiba, + rm 
pedig a fordulószak közepére vonatkoztatott fatömegre vonatko
zik . 'Az ebből származó eltérés azonban oly csekély, hogy figyel
men kívül hagyható. 

Pl. ha a fatömegbecslés átlagos hibája + 8 % , a tho. téves 
megállapításából származó átlagos hiba + 4 % , akkor a hozadék
ban elkövetett várható átlagos hiba 

Ha még figyelembevesszük azt, hogy a táblázatban szereplő 
átlagok kiszámításánál .oly termőhelyi osztálybeli különbségeknek 
megfelelő hibák is szerepelnek,1 amekkora hibát iá termőhelyi osz
tály megállapításában a gyakorlatban sohasem követünk el, akkor 
a fenti átlagos hibák még inkább,veszítenek jelentőségükből, mert 
hacsak azokat a hibákat vesszük tekintetbe az átlagok kiszámítá-

1 Pl. a Coburginál azok a hibák is figyelembe vannak véve, amit 
akkor követnénk el, ha I tho. helyet t V I tho-t becsültünk volna , a Feis t-
mantel-félénél ped ig I tho. helyet t V I I I . tho.-t és viszont . 

10(1.6-2.4) 
16 = —6-9. Kereken — 7°/o. 
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sánál, melyek a termőhelyi osztály megállapításánál a gyakorlat-
óban előfordulhatnak (a fatömeg alapján történő'besorolásnál 3, a 
.Jamagasság alapján történőnnél 1 — 2 ) , akkor az átlagos és szél
sőséges hibák is jóval kisebbek lesznek a fentieknél. 

Sarjerdőnél már sokkal erősebben érezteti hatását a termő
helyi osztályban elkövetett hiba, mert a sarj erdőknél a növedék
százalék sokkal nagyobb ingadozást mutat az egyes termőhelyi 
osztályok között, mint a szálerdőnél. Ezzel ellentétes hatása van 
annak, hogy a sarj erdőkben a fordulószak leggyakrabban csak 1 0 
év szokott lenni és ennek következtében csak 5 évi növedék szere
pel a fordulószak közepére vonatkoztatott fatömegben. Az elkö

vetett százalékos hiba az előbbi levezetés analógiájára 10(Pl~P2) 
2- Di 

Pl. Coburg hgi fatermési táblák, akác sarjerdő. A termőhelyi 
osztály megállapításában elkövetett hiba a fordulószak közepére 
vonatkoztatott fatömegben az alábbi "max. és min., ill. átlagos hi
bákat okoz: 
kor 1 0 - 2 0 20--30 30—40 év 
átlagos hiba ± 6 . 3 ± 7 . 5 ± 1 . 9 °/o 
min.ésmax.biba ± 1 . 1 - 1 6 . 0 ± 2 . 0 - 1 9 . 1 ± 0 - 4 . 7 °A> 

Ha az átlagok kiszámításánál csak fa gyakorlatban is előfor-



dúlható tévedéseket veszem figyelembe (3 termőhelyi osztály), 
akkor a hibák a következők: 

kor 10—20 20 -30 30 - 40 év 
átlagos hiba ±3.4 ±3.6 ±1*5 % 
min. és max. hiba ±1.1-12.0 ±2.0—10.7 ±0—3.2 o/o 

Az átlagok tehát ebben az esetben is kisebbek, mint a fatömeg-
becslést terhelő hibák. 

Az előzők (alapján kimondhatjuk, hogy a termőhelyi osztály 
megállapításában elkövetett hiba, feltéve,;hogy a jelenlegi fatöme
gét magát közvetlen méretezésen alapuló helyszíni becsléssel hatá
roztuk meg, a hozadékban, vagyis a fordulószak közepére vonat
koztatott fatömegben gyakorlatilag jelentéktelen hibát okoz. 

8. sz. táblázat. 

Ha a növedékszázalék megállapításánál a Coburg hercegi íatermési 
táblák helyett a Feistmantel-félét alkalmazzuk, vagy viszont, akkor 
a kétféle növedékszázalék alapján meghatározott és a fordulószak 
közepéte vonatkoztatott fatömegek között a százalékos eltérés az 

alábbi korok között: 

50-60 60—70 70—88 80—90 90-100 100-110 110-120 
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-5-3 
+5-0 

A i termőhelyi osztály megállapításában elkövetett hibánál 
sokkal nagyobb befolyása van a fordulószak közepére vonatkozta
tott, fatömeg nagyságára az alkalmazandó fatermési tábla megvá
lasztásának. Más szóval, sokkal nagyobb lesz az eltérés valamely 
faállománynak a fordulószak közepére vonatkoztatott és más-más 
fatermési táblából kiolvasott növedékszázalék alapján megállapí
tott fatömegei között, mint az ugyanazon fatermési táblából vett, 
de eltérő termőhelyi osztályra vonatkoztatott növedékszázalékok 
alapján kiszámított fatömegei között. Oka ennek abban keresendő, 



hogy a növedékszázalék értéke kisebb mértékben függ a termő
helyi jóságtól, mint a növekedés menetétől. (Utóbbit az egyes fa
termési táblákra vonatkozólag a fatömeggörbék reprezentálják). 
A növekedés menete pedig elsősorban a keletkezési és kezelési 
módtól függ. Azonos keletkezési és kezelési mód mellett a növeke
dés menete a különböző termőhelyi osztályokban, főleg az idősebb 
korban nagyon hasonló, amit a vonatkozó hövedékszázalékok kö
zött csekély differencia is bizonyít. Ezzel ellentétben a különböző 
fatermési táblák többé-kevésbé eltérő kezelési (gyérítési) rend
szert tételeznek fel és ennek megfelelően az (ugyanazon korra vo
natkoztatott növedékszázalékaik között is nagyobbak az eltérések, 
mint az ugyanazon fatermési tábla egyes termőhelyi osztályainak 
növedékszázalékai között. Pl. tölgy szálerdőre nézve a 90—100 
éves kor között az 

I, II. III. IV. V. VI. VII. VIII. thó.-ban 
Feistmantel íater-
mési táblái szerint 1.7 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.5, 
aCoburg hercegi 
fatermési táblák 
szerint . . . . 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 a növedékszázalék 

A két tábla növedékszázalékai között az átlagos különbség 1.18%, 
ami a fordulószak közepére vonatkoztatott fatömegben + 10.1, ill. 
— 11.2%-os hibát eredményez, aszerint, hogy azt Feistmantel 
vagy a coburgi fatermési tábla alapján leszármaztatott fatömegre 
vonatkoztatom-e. Ugyanígy állapítottam meg a 8. sz. táblázatban 
lévő adatokat is. Az átlagok végig jóval magassabbak, mint a ter
mőhelyi osztály helytelen megállapításából eredők és mindig egy
irányúak. A sarjerdőre nézve a kétféle hibaátlagok körülbelül 
ugyanazok, mert a növedékszázaléknak ugyanazon fatermési táb
lán belül a különböző termőhelyi osztályok közötti ingadozása kb. 
ugyanannyi, mint ugyanazon korban és termőhelyen a különböző 
fatermési táblákban. 

Tévedések elkerülése végett még egyszer hangsúlyozom, hogy 
az előzőkben mondottak iszigorúan a fordulószak közepére vonat
koztatott fatömegre, fnem pedig a növedékre magára vonatkoznak. 

Ha a növedéket vizsgáljuk a kérdéses'szempontból, úgy meg
állapíthatjuk, hogy a növedék annyira érzékeny a termőhelyi osz
tály megállapításában elkövetett hibával szemben, hogy egy ter-



mőhelyosztálynyi differencia már gyakorlati szempontból is elfo
gadhatatlan hibát okoz a növedékben. 

A növedéket a termőhelyi osztály hibás megállapításából ere-

dőleg terhelő hiba százalékos mértékét a - ~ (pj—p>) képlet fe

jezi ki, melyben p i a helyes, p s a hibás növedékszázalékot jelenti. 

Amint látjuk a növedékszázalékban elkövetett 'hiba — arányban 
Pi 

megsokszorozódik, tehát mennél kisebb 'a jpi, annál érzékenyebben 
reagál a növedék az elkövetett hibára. így pl. 90 és 100 év között, 
ha II. tho. helyett III. tho.-t állapítok meg, a növedékben elköve

tett hiba (tölgy szálerdő Coburg hgi fatermési tábla) 
100 

w ( 0 . 5 - 0 . 4 ) = + 2 0 o / o 

viszont ugyanaz; a differencia ( 0 : 1 ) fiatalabb korban (50—60 

év között) csak (1.7—1.6) = +5.90/0eltérést okoz. 

Ugyanez áll, csak még fokozottabb mértékben a fatermési 

tábla megválasztását illetőleg. Pl. ha ia Coburg hgi fatermési táb

lát alkalmazom a Feistmantelé helyett, akkor az a fenti példa 

adatait megtartva a II. tho.-raívonatkozólag^^ (1.7—0.7) = +58.8°A> 

hibát okoz. 

Az erdőrendezési utasítás a termőhelyi osztály megállapítását 
illetőleg úgy intézkedik, hogy azon részletek, amelyeknek fatö
mege közvetlen becsléssel megállapíttatott, a fatömeg, a többiek 
pedig az átlagos famagasság alapján sorolandók be a termő
helyi osztályokba. Ez a szétválasztás nem indokolt. Egyrészt az 
egyöntetűség végett, másrészt, mert az átlagos magasság helye
sebb ismérve a termőhelyi jóságnak, mint a fatömeg, azért az 
egész vonalon az átlagos famagasság alapján kellene a besoro-
zásnak történnie. 

A gyakorlatban gyakran előfordul, hogy valamely fatermési 
tábla alkalmazásával kapcsolatban a famagasság és a fatömeg 
alapján megállapított termőhelyi osztály között lényeges el
térés van. Ha ez az eltérés az egész vonalon észlelhető, úgy bizo
nyosak lehetünk abban, hogy az alkalmazott fatermési tábla más 
növekedési menetet mutat, mint a Tíérdéses részletek, tehát helyte-



lenül választottuk azt meg. 1 'Felvilágosítással szolgálhat e tekin
tetben a holdanként törzsszám és átlagátmérő ill. a mellmagassági 
körlapösszeg. Ha ezek a fatermési táblában,feltüntetett adatokból 
lényeges és állandóan egyirányú eltérést mutatnak, úgy bizonyo
sak lehetünk abban,, hogy a kérdéses fatermési tábla fatömeg-
adatai nem alkalmazhatók a vonatkozó erdőrészletekre. Ebben az 
esetben feltétlen a famagasság alapján meghatározott termő
helyi osztályt kell elfogadnunk. 

L e h e t - e k í s é r l e t e z n ü n k ? 
írta: vitéz Tury Elemér m. kir. s. erdőmérnök. 

Ma, amikor az ország talán minden idők egyik legválságo
sabb helyzetében vegetál és jóformán csak máról-holnapra él, 
amikor a katasztrofálisan alacsony terményárak dacára a nép 
széles rétegei munka és kenyér nélkül vannak, télvíz idején di
deregnek, az állam az adókat csak alig-alig tudja behajtani s 
ennek folytán az államháztartás szekere örökös kátyúkon tán
col, felmerül a kérdés: átmenetileg nem elégedhetnénk-e meg 
az eddigi tudásunkkal és van-e szükség rá, hogy kísérletekre 
költekezzünk ? 

Szerény írásommal erre a kérdésre megfelelve, röviden azt 
kell mondanom, hogy: kísérlete válogatja! 

Ma e tekintetben a legfőbb faktor az, hogy a kísérletek 
folytatása gyarapítja-e pozitív, gyakorlatilag is hasznos érté
kekkel a tudásunkat, termel-e produktív munkát, teremt-e mun
kaalkalmakat vagy sem. 

A kísérleteknek mindezen tényezőkkel rendelkező ágához 
tartoznak az erdészeti kísérletek is. 

Beszámolóm keretében csak a püspökladányi m. kir. erdé
szeti szíkkísérleti telepnek, mint az erdészeti kísérletügy egyik 

1 A fatermési tábla helyes megválasztására vonatkozólag lásd Fekete 
Zoltán „Fa te rmés i tábláink" c ímű cikkét az Erdészeti Lapok 1916. évf.-
nak 1. oldalát. 




