
:sebb, a kelleténél nagyobb záródásbontásra a talaj felszíne elgazosodással, majd sze-
derindásodással felel. 

A 'nem kívánatos fafajok eltávolítása az elegyarány kialakítása céljából is foko
zatosan történik. A vágásterületek erdősítése után jelentkező bükk, gyertyán foltok
ban a sarjak eltávolítása, illetve szabályozása az erdeifenyő törzsek érdekében tör
ténik. Aho l az erdeifenyő törzsek megkívánják, ott tőben végzik a sarjaknak eltá
volítását, vagy szükség esetén közvetlenül az erdeifenyő vezérhajtása alatt való el-
metszéssel. Ott, ahol a lomb nem veszélyezteti a fenyő növekedését, ott a sarj, de kü
lönösen a magról kelt bükk, gyertyán, hárs, juharok szabályozást nem nyernek, sőt 
ezeknek életfeltételeit is feltétlenül biztosítjuk. 

A simafenyő, erdeifenyő, vörösfenyő elegy esetén az erdőápolás különösen a v ö 
rösfenyő szerepének biztosítására terjed ki. A vörösfenyő nagyobb csoportos telepü
lésénél a korona szabad állását biztosítani kell, ezért a vörösfenyő törzsekből is ki
jelölik azokat a jövőt ígérő törzseket, amelyek koronájukkal érintkeznek a széptör-
zsű, jobb korona alakkal bíró vörösfenyő törzsekkel. A vörösfenyő korona vertikális 
elhelyezkedése rendszerint az egyéb fafajokkal szemben való szabályozást nem kí
vánja meg, de ott, ahol a vörösfenyő hossznövekedése nem egészen kielégítő a 15— 
20—30 éves korban, ott természetesen egyéb fafajokkal szemben is biztosítani kell az 
erdőápolások során a vörösfenyő laza koronájának oldalárnyalás mentességét. 

Simafenyő és erdeifenyő tisztítása, gyérítése a fentebb már említett szempontok 
szerint történik az elegyetlen, lombfanélküli településekben. 

A z erdeifenyő, lucfenyő, jegenyefenyő települése esetén, különösen a jegenye
fenyő az, amelyik 20 éves koráig a legtöbb figyelmet követeli az ápolások során. A 
tenyészetének kezdeti éveiben lassú hossznövekedése miatt, különösen az erdeifenyő 
jelent veszélyes versenytársat. Bár a jegenyefenyő települések rendszerint csopor
tosan történnek, mégis a közéjük hulló erdeifenyőmagból kikerült csemeték gyors 
fejlődésük folytán elnyomják a jegenyefenyőket. Ezént az ápolások során az erdei
fenyőket a megfelelő mértékig vissza kell szorítani a szükségnek megfelelően, az erő
sebb erdeifenyő törzsek tőben való visszavágásával. 

A gyérítés a mesterséges telepítésű állományokhoz hasonlóan történik, azzal a 
különbséggel, hogy az elegyes állományban meglévő gazdag fafaj-összetétel, de kü
lönösen a lombelegynek a jelenléte mind a felső, mind az alsó koronaszintben, lehe
tővé teszi a kezelő részére a felső koronaszintben való szabályozásnak csak a korona
fejlődés szempontjainak figyelembevétele alapján való kivitelezését. A természetes 
úton települt erdeifenyvesek ápolási és gyérítési munkálatai megegyeznek az ele
gyes erdeifenyvesekben végzendő munkálatokkal. 

A z állományban elvégzett erdőápolási munkálatok azt célozzák, hogy minél 
nagyobb mennyiségben, minél job minőségben termeljünk élőfakészletet. Ügyelünk 
azonban mindig arra is, hogy élőfakészlet termelése közben termőtalajunk minősége, 
illetve termőereje megóvást nyerjen és a jövőre nézve annak fokozását is biztosítsuk. 
Ezzel az a célunk, hogy a magyar erdőgazdság teljesítő képessége állandó legyen és 
a jövőben még fokozódhassék. 

Erdőbecslési gyakorlatunk időszerű kérdései 
P A L O T A Y I S T V Á N 

a zalaegerszegi erdőrendezési kirendeltség vezetője 

A fa értéke egyre emelkedik és az erdőgazdálkodás jelentősége is egyre nő. Ter-
.melvényeink értékének emelkedésével együtt nő annak a kérdésnek a jelentősége 
is, hogy íafcészletünk mennyiségét a termelő-tervező munka során miyen módsze
rekkel állapítjuk meg. 

Ebből az következik, hogy fejlődésünk jelenlegi szakaszában fatömegbecslésünk 
módszereit a pontosság és gazdaságosság irányában fejlesztenünk kell. 

Állománybecslési módszereink a fejlesztésre alkalmasak, ment jók és a gyakor
lat igényeinek megfelelnek. Alkalmazásuknak egyetlen hiányossága van csupán 
•s ez az, hogy becsléssel elénhető pontosságról csak hozzávetőlegesen tudunk számot 
-adni. Ez pedig jelentős hiányosság. Régebben tűrhető lehetett, de kiküszöböléséhez 
most már haladéktalanul hozzá kell fognunk. 

A szakirodalom elég bőségesen nyújt adatokat arra nézve, hogy tudományos 
kutatók és intézetek által végzett faállománybecslések sorozatai milyen százalékban 
iszol'gáltattak bizonyos hibahatárokon belül maradó eredményeket. (L. pl. Fekete 



Zoltán: Erdőbecsléstan, 435. oldal.) Ezek az adatok igen értékesek az általános tá
jékoztatás és a különböző eljárások pontosságának összehasonlítása szempontjából. 
Azonban a dolog természeténél fogva csak átlagos viszonyokat képviselnek. Nem 
adnak feleletet a gyakorlatban ma már minden esetben felmerülő kérdésre, amely 
így hangzik: adott faállományban próbateres becslést végeztem vagy kívánok vé
gezni bizonyos százalékos próbaterülettel — mekkora az a hiba, amelyre a módszer
ből kifolyólag számítanom kell? Ha pedig az a követelmény, hogy adott hibahatárt 
ne lépjek túl, milyen irányban és mértékben kell az eljárást módosítanom? Nem 
elegendő, ha csak átlagos viszonyok közt és nagyjából ismerem a hibahatárokat és 
azok valószínűségét. A z adott esetben van rá szükségem, amely adott eset az átla
gostól igen nagy mértékben eltérhet. 

A műszaki gyakorlat más ágaiban a mérés szabálytalan hibáit meg tudjuk ha
tározni. A geodéziában megszoktuk, hogy mérésünknek a megengedett hibahatáro
kon belül maradását gondosan ellenőrizzük. Mindinkább szükség lesz erre az erdő-
becslésiben is! A z a tény, hogy a fatömeg mérésének a pontossága a geodéziai mé
rések pontossága mögött elmarad, csak megkönnyíti a dolgunkat, de nem ment 
fel alóla. 

Ma még hiányosságként kell említenünk azt is, hogy a becslési munkákat 
végző átlagos gyakorlati szakembereink nincsenek eléggé tisztában azokkal a té
nyezőkkel, amelyek a fatömegbecslés pontosságát döntően meghatározzák. Ennek 
főképp legjelentősebb becslési módjainknál: a próbateres eljárásoknál van jelen
tősége. 

Tudjuk, hogy kis kiterjedésű erdőrészletek becslésére próbateres módszert al
kalmazni nem szabad. Üj erdőrendezési utasításunk tervezete a területnek ezt az 
alsó határát 1 hektárban szabja meg. Kováts Ernő dr. egy régebbi tanulmányában 
(„Az erdőrészlet nagyságának a befolyása a próba teres becslési eljárások pontossá
gára és a .próbaterület nagyságára" — Erdészeti Kísérletek 1931. évi 3—4. szám) azt 
a területet, amelynél kisebb erdőrészletben csak törzsenkénti becslést tant helyes
nek, 5 holdban jelölte meg, ami kereken 3 hektárnak felel meg. 

A különbség a két területi határérték közt elég nagy. Mi ennek az oka? Az , 
hogy az erdőrendezési utasítás is és Kovéts Ernő dr. is csupán gyakorlati i rányvo
nalat kívántak adni, amely bizonyos tudományos megfontolások alapján áll ugyan, 
de nem támaszkodik számszerű kidolgozott tudományos megállapításokra. 

A probléma jelentőségét példákkal fogom megvilágítani. Előbb azonban tisztáz
nunk kell bizonyos alapvető tényeket. 

Alaptételünk az, hogy a próbateres becslés annál pontosabb, 
a) minél nagyobb a faállomány-átlagtörzs átmérője, 
b) minél kisebb a különbség a faállomány legnagyobb és legkisebb törzs

átmérője közt, 
c) minél nagyobb a felvett törzsek száma. 

Természetes, hogy itt csak egykorú, illetve közel egykorú állományokról van 
szó, melyek gyakorlatunkban is a legnagyobb számban fordulnak elő. A törzs átmé
rőjén itt és a továbbiakban is a mellmagassági átmérőt értjük. 

Alaptételünk a) és c) alatti részéről a szakirodalomban olvashatunk. A részletes 
bizonyítást helyszűke miatt is mellőznöm kell. Megkísérlem azonban a tétel nyilván-
valóvá-tételét. 

a) Nyilvánvaló, hogy a becslés annál pontosabb, minél megbízhatóbban állapí
tottuk meg a faállomány-átlagtörzs átmérőjét, vagyis minél jobban megközelíti a 
számított átlagos átmérő az egész faállomány valóságos átlagos átmérőjét. Ámde az 
átmérő lineáris eltérése a köbtartalomban négyzetesen érvényesül. Ugyanaz 
az abszolút értékű átmérőhiba aránylag nagyobb fatömeghibát jelent kisebb átmérő 
esetén, mint nagyabbnál. (Ez a tényt részletesen megvilágítja Fekete Zoltán Erdő
becsléstana 95. és következő oldalain.) 

b) Tegyük fel azt a — természetesen csak gondolatban lehetséges—esetet, hogy 
a faállomány minden egyes törzse azonos méretű. Ebben az esetben a próbateres 
becsléssel az átlagtörzs átmérőjét egész pontosan tudjuk meghatározni, a becslés 
eredménye tehát igen pontos lesz. Elegendő pontosságra van reményünk akkor is, 
ha az átmérők csak kevéssé térnek el egymástól. Nyilvánvaló, hogy az átmérő elté
réseinek növekedésével a pontosságnak szükségképpen csökkennie kell. 

c) A becslés pontosságára nemcsak az átlagos átmérő helyes meghatározása van 
döntő hatással, hanem szükséges a pontossághoz az is, hogy az egyes vastagsági fo
kok törzsszám szerinti eloszlása a felvett próbaterületen minél jobban megközelítse 



az egész fállomány törzsszám-eloszlását. Vagyis a vastagsági fokok törzsszámának szá
zalék szerinti eloszlását ábrázoló görbéknek a próbatéren és az egész faállományban 
(utóbbit persze nem szoktuk ismerni) minél jobban illeszkedniök kell egymáshoz. Vilá
gos, hogy ha a próbatéren felvett törzsek száma nem elég nagy, akkor a próbatérre v o 
natkozó görbe az eloszlást nem fogja jól mutatni, az illeszkedés nem lesz megfelelő, 
a becslés nem lesz megbízható. Minél nagyobb a felvett törzsek száma, annál jobb 
a görbék illeszkedése, annál pontosabb a becslés. A legpontosabb akkor, ha a pró
batér az erdőrészlet egész területét magában foglalja — ez azonban már törzsen-
kénti becslés. — A becslési jegyzőkönyv vezetésékor — ha a törzseket jelentő pon
tokat vagy vonásokat arányosan jegyezzük be — szemünk előtt alakul ki az említett 
eloszlást jelentő görbe, amely a végső bejegyzéseket összekötő vonalból áll és (90 
fokos elfordításssal) Gauss valószínűségi haranggörbéjére emlékeztet. Megfigyelhet
jük, hogy a felvételi munka elején, amikor a törzsszám még kicsi, a végpontokat 
összekötő képzeletbeli görbe még szabálytalan, egy-egy vastagsági fok egészen hiá-
nyozhatik is; bizonyos törzsszám elérése után azonban a görbe többé-kevésbé kisi
mul és jellege többé már nem változik meg. Ha ezt a törzsszám-határértéket ismer-
nők, itt akár abba is hagyhatnák a becslést, mert annak pontossága ettől kezdve 
már alig emelkedik. 

A z említett tényezők egymással szigorú matematikai kapcsolatban vannak. 
Kapcsolatuk alapja az az ismert hibaelméleti képlet, amely szerint a középérték 
(esetünkben az átlagos átmérő) középhibája az ún. szórás és az észlelések száma 
(esetünkben a törzsszám) négyzetgyökének a hánydosa: 

s 

A szórás nem más, mint az egyes észlelések középhibája. Matematikai statiszti
kai és analitikai értelmezésére nézve utalok Fekete-Zoltán Erdőbecsléstanára (297. 
oldal). 

Mivel nekünk nem a középhibára, hanem a még megengedhető maximális hi
bára, és nem az átmérő, hanem a fatömeg hibájára van szükségünk, a képletet meg
felelően át kellett alakítanom. A levezetés mellőzésével itt mindjárt a fa tömeghibára 
hatással levő tényezők kapcsolatát szemléltető képletet közlöm: 

400 s 

hol A a fatömeg hibája, s a szórás, d az átlagtörzs átmérője és n a felvett törzsek 
száma. 

A képlet jobboldalán szereplő mennyiségek közül a szórást nem ismerjük. A 
szórás tapasztalati adatok szerint csaknem egyenesen arányos a faállomány legna
gyobb és legkisebb törzsátmérőjének a különbségével. A z átmérőkülönbség és a szó
rás összefüggését tapasztalati adatokból megállapítottam és a gyakrabban előfor
duló kerek szórásértékekre nézve itt közlöm; 

ha az átmérőkülönbség 20 cm, akkor a maximális szórás s = 5 
26 c m , „ = 6 
30 cm, ,, = 7 
36 cm, „ = 8 
42 c m , „ = 9 

| ,, 50 cm, „ = 1 0 

Tételünkből következik, hogy egy bizonyos állományban, ahol a szélső átmérő
értékek különbsége és ezzel a szórás, továbbá az átlagos átmérő adva van (mert 
könnyen megállapítható) a becslés hibája csupán a mért törzsek számától függ és 
fordítva arányos a törzsszám négyzetgyökével. 

Következik az is, hogy ha a becslés megengedett hibája előre adva van, akkor 
kiszámíthatjuk azt a törzsszámot, amelyet eljárásunk során felvéve, a becsléssel a 
megengedett hibán belül maradunk. 

Természetes, hogy itt nem rendszeres (szabályos), még kevésbé durva hibákról 
van szó, hanem kizárólag szabálytalan (véletlen) hibákról. 



Ha adott hibahatárral a felveendő törzsszámot akarjuk megállapítani, akkor 
képletünk a következő alakban lesz használható: 

Adott állományban tehát a helyesen véghajtott (durva és rendszeres hibáktól 
mentes) próbateres becslés hibája csak a felvett törzsek számától függ. 

Mivel a szórás és az átlagos átmérő adott állományban a képletben állandó 
mennyiségek, a képlet szerint a hibaérték és a törzsszám közt egyszerű hiperbolikus 
függvénykapcsolat van, amely grafikusan vagy táblázatosan rögzíthető. 

Például ha d = 40 c m és s = 6, akkor 
n = 400 törzsnek A = ± 3 % , 
n = 100 törzsnek A = ± 6%, 
n — 40 törzsnek A = ± 1 0 % maximélis hiba felel meg. 

Ha d = 30 cm és s = 9, akkor 
n < 1600 törzsnek A = ± 3%, 
n = 400 törzsnek A = ± 6%, 
n = 150 törzsnek A = ± 1 0 % maximális hiba felel meg. 

Ezeknek az adatoknak a közlésénél kikerekítéseket alkalmaztam, mert a fatö-
megbecslés jellege ezt megengedi és a kerekítés az áttekinthetőség javára válik. 

Ezek után lássunk példát az elmondottakra, összehasonlításul vegyünk két 
különböző állományt. 

í. állomány. Az átmérők 26 cm-től 52 cm-ig terjednek (különböség 26 cm). Az 
átlagtörzs átmérőjű 40 cm. Közölt táblázatunk szerint az átmérőkülönbségnek meg
felelő szórás: s == 6. A törzsszám hektáronként 300. 

íí. állomány. Az átmérők 8 cm-től 50 cm-ig terjednek (különbség 42 cm). Az 
átlagtörzs átmérője 30 cm. A szórás 9. A törzsszám hektáronként 500 db. 

Tegyük fel először, hogy a két erdőrészlet területe egyaránt 4 hektár. Így az I. 
állomány törzseinek száma 1200, a II. állományé pedig 2000. 

Ha 10%-os körös vagy rácsos becslést végzünk, az I. állományban mintegy 120 
törzset, a II. állományban 200 törzset veszünk fel. A becslés hibája az I. állomány
ban képlet szerint, de az előbb közölt táblázatból is kivihetően 6%-nál kisebb lesz, 
a II. állományban csaknem eléri a 9%-ot. 

Ebből a példából látható, hogy a próbaterület aránya önmagában milyen inga
tag és csalóka mértéke a becslés pontosságának. 

Állapítsuk most meg, mekkorának kell lennie az egyik és a másik állománynak 
ahhoz, hogy pl. 6%-os hibahatárral próbateres becslést egyáltalán alkalmazhassunk. 
A gyakorlatban 20%-os próbatérnél nagyobbat ritkán veszünk- ezért ezt a próba
térszázalékot tételezzük fel. 

í. állomány. A z előbb közölt táblázatból láthatóan 6%-os pontosság eléréséhez 
100 törzset kell felvennünk. Mivel a 20%-os próbatér az erdőrészlet egész területé
nek ötödrésze, az erdőrészletnek legalább 500 törzset kell tartalmaznia. Mivel pedig 
hektáronként 300 törzsünk van, azért az erdőrészletnek legalább 1,7 hektár nagy
ságúnak kell lennie ahhoz, hogy próbateres eljárást alkalmazhassunk. 

Ebben az állományban tehát az erdőrendezési utasítás-tervezet 1 hektáros terü
lethatára kevés, míg a Kováts Ernő-féle 5 hold sok. 

íí. állomány. A táblázat, ill. a képlet szerint 6%-os pontosság eléréséhez 400 
törzset kell felvennünk. A 20%-os körös vagy rácsos próbához tehát szükséges, 
hogy az összes törzsszám legalább 2000 legyen. Hektáronként 500 törzsünk van, 
ennélfogva legalább 4 hektárosnak kell lennie erdőrészletünknek ahhoz, hogy pró
bateres eljárást alkalmazhassunk. 

Láthatjuk, hogy itt az 5 holdas területhatár is kevés, mert az csak 2,9 hektár! 
Mindezekből nyilvánvaló, hogy a becslési mód megválasztása alapos szakértel

met kíván. Fel kell számolnunk azt a gyakorlatot — amellyel itt-ott találkozunk — 
amely szerint a fatömegbecslés, mint mechanikus munka, kevésbé képzett munka
erőre, sőt elméletileg képzetlen alkalmazottra is rábízható. Az erdőbecslési munká
nak vannak mechanikus fázisai, de maga a módszer és az eljárás megválasztása 



bizony olyan kiterjedt szakértelmet kíván, amellyel az egyébként jól képzett szak
embereink sem mindig rendelkeznek. A z érintett tárgykört különben szakirodal
munk sem dolgozta még fel egységesen. 

Emelnünk kell fatömegbecslési munkánk színvonalát.. Ha ezt nem tesszük, 
akkor sok esetben a kelleténél pontosabban és így többet dolgozunk, vagyis becs
lésünk fölöslegesen drága lesz, sok esetben pedig olcsó lesz ugyan, de pontossága 
nem lesz kielégítő. Mindkét esetre népgazdaságunk fizet rá. A korszerű erdőbecslés
nek a jövőben nem szabad megtűrnie, hogy becsléseink pontossága tekintetében ho
mályban tapogatózzunk, hogy ennek következtében a megengedettnél nagyobb hi
bával dolgozzunk vagy pedig a szükségesnél pontosabb eredményeket érjünk el idő-, 
munka- és költségpazarlás árán. 

A pontossági követelménynek az erdő értékéhez kell igazodnia. Rossznövésű, 
szerfát alig szolgáltató gyertyán sarjerdő becslésében nagyobb hibahatárok enged
hetők meg, mint jó fejlődésű tölgyesben. A z előbbiben ejtett 10%-nál nagyobb hiba 
sem érintheti oly érzékenyen tervgazdaságunkat, mint az utóbbi becslésének 5%-os 
hibája. 

Szükséges, hogy mindig az adott eseteknek megfelelő becslési módszert alkal
mazzuk. Törzsenkénti becslést — mivel a legköltségesebb — csak akkor alkalmaz
zunk, ha próbateres becsléssel nem boldogulunk. Ennek megítélése az említett té
nyezők és azok összefüggésének ismeretében lehetséges. Többnyire csak akkor kell 
törzsenként becsülnünk, ha az állomány törzsszáma nem elég nagy. A próbateres 
becslés alkalmazásában a területi százalék megállapítása a legfontosabb. Ezt az át
mérő-adatok ismeretében a törzsszám alapján kell megállapítani. A tervezéshez kö
zelítő adatokat is jól felhasználhatunk, mert munkánk becslés-jellege ezt megengedi. 

Mivel a törzsszám sokkal jellemzőbb a becslés pontosságára, mint a terület, 
olyan új becslési módszerek kidolgozását is fontolóra kell vennünk, ahol a törzsszám 
az összehasonlítási alap, nem pedig a próbatér. Ha nagyobb választási lehetőségünk 
lesz eljárásaink között, a becslési munkát még gazdaságosabbá tehetjük. Ennek 
csak az lehet a módja, hogy a matematikai statisztikát, a valószínűségszámítást tesz-
.szük becslési megfontolásaink alapjává. A faállomány halmozati természetét, amely
ről Fekete Zoltán kitűnő Erdőbecsléstana igen részletesen értekezik (291—321. old.) 
használjuk fel arra, hogy munkánkat szakszerűbbé és gazdaságosabbá tegyük és 
ezzel sok munkaidőt és költséget takarítsunk meg. 

Remélem alkalmam lesz erre vonatkozó tanulmányaim eredményét közzé tenni. 
Egyelőre csak céljainkra és lehetőségeinkre kívántam rámutatni erdőrendezői és 
üzemi részlettervkészítési munkánknak ezen az egyre fontosabbá váló szakaszán. 

A természetes felújítás hozamfokozó hatásáról 
Y I B I T Y Á R P Á D 

erdőmérnök 

A természetes felújítás kérdése hosszú évtizedek óta foglalkoztatja az erdészet 
tudósait, kutatóit, valamint a gyakorlat szakembereit egyaránt. Ennek a problémá
nak a vizsgálata két táborba csoportosította a szakembereket. A z egyik tábornak 
hívei elsősorban a kitermelésnél mutatkozó gazdasági előnyei által vezérelve tör
nek lándzsát a tarvágásos üzemmód védelmében. A másik tábor - vállalva a több fi
gyelmet és nagyobb szakértelmet kívánó munkát, a természetes felújítás módszerét 
tette magáévá és tudományos vizsgálatok, valamint gyakorlati megfigyelések alap
ján igyekezett felsorakoztatni érveit álláspontjának védelmében. 

Ez a vita hazánkban az 1879. évi erdőtörvény megjelenése után vetett kiterjedt 
hullámokat és az egyes tudományos kutatási eredmények megállapításaitól függően 
váltakozó erőviszonyokkal folyik tovább még napjainkban is. 

A vita már gazdag, eredményekkel teljes múltra tekinthet vissza, s az eredmé
nyek a két módszer gazdasági szembeállításán túl, a biológiai kihatások egy részét 
is tisztázta. így a természetes felújítás híveinek azt az érvét, hogy a tarvágás követ
keztében a talajélet, a talajszerkezet és ezek folyományaképpen a talaj vízgazdál
kodása számottevően leromlik, dr. Fehér Dánielnek 1931-ben közzétett kutatási 
eredményed megcáfolták, sőt bebizonyították, hogy a tarvágások területén a levegő
vel való jobb ellátottság következtében a nitrifikációs folyamat gyorsul. Kielégítő a 
víztartalom is, mert a felverődő gyomok megakadályozzák a víz elpárolgását. Ahol 


