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Rétegezett mintavétel alkalmazása a fatómegbecslésben
A fakitermelés tervezése egyre pontosabb, megbízhatóbb fatömegbecslési módszereket követel. Ezért a fatömegtáblák hasz
nálata mellett mintafák köbözésén alapuló becslési eljárások be
vezetésére is szükség van. A mintafák
matematikai-statisztikai
alapon történő kiválasztása lehetővé teszi a kívánt pontosság
elérését, a kidolgozott számítógépes programok pedig a gazda
ságos adatfeldolgozást.
A jelenlegi gazdasági körülmények között rendkívül fontos vállalati és
népgazdasági szempontból egyaránt, hogy a fakitermelési munka hatékony
legyen, továbbá, hogy a kitermelések tervszerű keretek között, rugalmasan
tudjanak a piac változó igényeihez alkalmazkodni. A tervezésnek mind na
gyobb hangsúlyt kell kapnia és ennek a korszerű számítástechnikán alapuló
tervezési módszerek, eljárások széles körű alkalmazásában is érvényre kell
jutnia. A statikus éves terveket rugalmas, számítógéppel újrafuttatható ter
vekkel kell felváltani.
A korszerű fahasználati tervezés pontos és megbízható információkat igé
nyel minden egyes kitermelésre szánt erdőrészletről (nettó fatömeg, a fatömeg fafaj-, átmérő- és vastagsági csoport szerinti eloszlása, választék-összeté
tel stb.). A fahasználati tervezést közvetlenül támogató fatömeg-meghatározásnak egy-egy konkrét erdőrészletre kell pontos adatokat szolgáltatnia és nem
egy kerületre, erdészetre vagy erdőgazdaságra. A z utóbbi követelmény így ele
ve meghatározza a szóba jöhető módszerek körét. A vázolt célokat egyelőre
csak valamilyen mintavételi eljárással tudjuk elérni és a következőkben egy
ilyen mintavételi eljárás alkalmazási lehetőségét szeretném bemutatni.
Elméleti alapok
A z erdő faegyedekből álló, ún. véges alapsokaságnak tekinthető, így a
mintavételnél is a véges sokaságból vett minták elméletére kell támaszkod
nunk. (Éltető
1970., Éltető—Meszéna—Ziermann
1982.) A mintavétel alap
feltétele, hogy egy olyan listával rendelkezzünk, amely a sokaság minden ele
mét tartalmazza. A mintavételi tervet ezen lista alapján alakítjuk ki. A so
kaságra a minta alapján következtetünk, meghatározott valószínűségi szinten
intervallumbecslést végzünk.
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A legegyszerűbb mintavétel az ún. egyszerű véletlen mintavétel. A z erdő
állományok becslésére azonban a fák nagy tömegének szórása miatt általá
ban nem a leghatékonyabb eljárás. A mintavétel hatékonyságát az alap
sokaság rétegezésével, azaz L számú csoportra való felosztásával jelentősen
emelni lehet. A rétegezés célja, hogy az eredetileg nagy szórású alapsoka
ságot valamely ismérv szerint kisebb szórású részekre bontsuk. Követelmény,

hogy a rétegezési ismérv könnyen meghatározható legyen, továbbá, hogy
szoros kapcsolatban legyen a vizsgálni kívánt ismérvvel. Esetünkben a vizs
gálni kívánt ismérv a faegyedek vastagfája, a rétegezés alapjául pedig önként
adódik a mellmagassági átmérő.
Rétegezett mintával a becslés úgy történik, hogy minden rétegből külön
mintát veszünk és a rétegstatisztikák (átlag és szórás) összegezésével becsül
jük a várható fatömeget és ennek szórását. A rétegezett mintavételnél alap
vetően két kérdésre kell választ adnunk:
Mekkora

rétegeket

alakítsunk

ki?

Minél kisebb a réteg, annál kisebb az ide tartozó fák szórása, tehát annál
pontosabb lehet a becslés. A rétegek szűkítésével viszont a szükséges minta
fák száma jelentősen emelkedhet.
A mintát milyen szempontok

szerint osszuk szét a rétegek

között?

. A szakirodalom alapvetően kétféle elosztást javasol:
— az arányos elosztást (minta szétosztása a réteg „súlya", azaz a réteghez
tartozó faegyedek száma alapján történik);
—• az optimális elosztást (a minta szétosztása valamilyen optimalizálási
kritérium alapján történik).
A fatömegbecslés során, ahol a mintavétel komoly költséggel jár, az op
timális elosztás egyértelműen előnyösebb az arányos elosztásnál. Esetünkben
az elosztás alapelvét úgy fogalmazhatjuk meg, hogy egy-egy rétegből annál
nagyobb mintát kell vennünk,
—• minél nagyobb a faegyedek száma ( N i ) ,
— minél nagyobb a faegyedek fatömegének szórása (Si) és
— minél kisebb az átlagfa fatömege ( X i )
az adott rétegre vonatkozóan. A z első két kritérium nem szorul magyarázat
ra, mert egyértelmű, hogy minél nagyobb egy réteg súlya és minél nagyobb
a rétegen belüli szórás, annál nagyobb mintára van szükség a megbízható
becsléshez. A fatömegkorlát alkalmazása viszont azért előnyös, mert a vas
tagabb fák fatömegének meghatározása mindig nehezebb és költségesebb
(akár álló, akár ledöntött fáról van szó), mint a vékonyaké.
A z optimális mintaelosztáshoz tehát bizonyos előzetes információk szüksé
gesek az egyes rétegekre vonatkozóan. A fák darabszámát a mellmagassági
átmérő szerinti felvétellel határozhatjuk meg, a szórást és az átlagfát pedig
régebbi, illetve más erdőrészletekben felvett mintafaadatok alapján közelít
hetjük (pl. regressziószámítás). A z elosztás képlete a következő:
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A rétegezett mintával történő fatömegbecslésnél a következőket kell mér
legelni :
— mekkora legyen a becslés megkövetelt tűrése ( T ) ?
—• mekkora fatömeget érintsen a mintavétel (C)?
— mekkora legyen a mintafák száma (n)?

A három tényező szorosan összefügg egymással. Bármelyiket tekinthetjük
korlátnak, a másik kettő ezáltal meghatározott lesz, tehát kiszámítható (min
den erdőrészletre külön-külön).
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(normális eloszlás és 95% valószínűségi
szint mellett)
D = az összfatömeg várható értékének
szórása
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Ezzel az eljárással előrejelzést kaphatunk arra vonatkozóan, hogy a becs
lés ráfordításai (n és C) várhatóan hogyan aránylanak az eredményhez ( T ) .
Nem kielégítő eredmény esetén a korlátokat addig változtathatjuk, amíg
elfogadható megoldáshoz nem jutunk.
Gyakorlati alkalmazás
A becslés folyamatábrája a mellékelt ábrán látható. A z első lépés az, hogy
valamilyen módszerrel meg kell határozni a becsülni kívánt állomány (il
letve fafaj) faegyedeinek számát és a darabszám melmagassági átmérő szerinti
eloszlását. Több eljárást is alkalmazhatunk, amelyek a következők:
— a teljes felvétel,
— a törzsszámlálásos felvétel,
— a körös mintavétel,
. — a Bitterlich-relaszkópos felvétel.
A legmegbízhatóbb eredményt a teljes felvétel adja, Viszont az esetek j e 
lentős részében ez a legmunkaigényesebb is. Nagy egyedszámú vagy/és vékony
állományokban ezért előnyösébb lehet mintavételi eljárást alkalmazni a darab_
szám meghatározására is. Tudnunk kell azonban azt is, hogy ezáltal becs
lésünk pontossága csökkenhet. (Éltető—Meszéna—Ziermann
1982.)
A törzsszámlálásos módszer lényege, hogy a fákat számoljuk, de csak min
den ötödik, tizedik stb. fa mellmagassági átmérőjét mérjük meg, attól füg
gően, hogy mekkora mintát akarunk venni. Előnye az eljárásnak, hogy az
összdarabszámot pontosan tudjuk, hátránya viszont, hogy minden fát fel
kell keresni, így a teljes felvételhez viszonyítva a munkaigény csak kismérték
ben csökken.
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A körös mintavétel áltatlánosan ismert mintavételi eljárás. A körök területe
és száma változó lehet, az állomány jellegétől függően. Tapasztalataink sze
rint az összdarabszám 12—15 százalékával már kielégítő pontossággal lehet
a darabszámot becsülni. Hátránya az eljárásnak, hogy nemcsak az elosztást,
hanem az összdarabszámot is becsüljük, továbbá, hogy a vékonyabb fáknál
nagyobb, míg a vastagabb fáknál kisebb mintaelemszám adódik a szüksé
gesnél. A vastagabb fák darabszámára a becslés kevésbé megbízható, holott
a fatömeg nagyobb része ide esik. Előnye viszont, hogy a munkaigénye sok
kal kisebb mint a teljes felvételé (20—30%), továbbá, hogy aljnövényzet
tel borított állományokban is alkalmazható. Szorosan ültetett nyár- vagy
fenyőállományokban 'a körös mintavétel helyett alkalmazható a soros min
tavétel is.
A Bitterlich-relaszkópos felvétel szintén körös mintavétel, de itt a körök
nagysága a fák vastagságától függ, így a vastagabb fák nagyobb esélyt kap
nak a mintába való bekerülésre (Zöhrer 1981, Griess 1981). Előnye a relaszkópos felvételnek, hogy ugyanakkora minta esetén jobban becsüli az elosztást
mint. a körös mintavétel. Hátránya viszont, hogy optikai műszer lévén, na
gyobb aljnövényzet esetén nem alkalmazható, továbbá, hogy a felvételt v é g 
zőtől függően kisebb-nagyobb szisztematikus mérési hiba léphet fel.
A faegyedszám megoszlását célzó terepi felvételek után a korlátok meg
adása és a mintafaszétosztás következik (a már ismertetett módon). Elfogad
ható eredmények esetén a mintafafelvételek következnek, amelyek pontos
végrehajtása nagyon fontos, mert a mérésnél elkövetett hibák a becslés
megbízhatóságát erősen csökkentik. Itt is több eljárás alkalmazható, amelyek
az alábbiak:
—. szakaszos köbözés fekvő fán,
— szakaszos köbözés álló fán,
— Bitterlich-relaszkópos felvétel.

A legpontosabb a fekvő fa szakaszos köbözése, viszont ez a legköltsége
sebb is, ezért lehetőleg a minimumra kell szorítani ezt a felvételi eljárást.
Vannak olyan eszközök (pl. Bitterlich-relaszkóp, Wheeler-pentaprizma stb.),
amelyekkel tetszőleges magasságban lehet átmérőt mérni, így alkalmasak álló
fák szakaszos köbözésére. Korlátozza az alkalmazásukat viszont, hogy nem
mindig elfogadható a mérési pontosságuk, a függőlegestől elhajló v a g y görbe
szakaszok hosszát pontatlanul mérik. Problémát okoz az is, hogy az oldal
ágak takarása miatt egy felállásból nem mindig mérhetők meg. A z optikai
átlalók tehát a kevés oldalágú, egyenes törzsű faegyedeknél (elsősorban fe
nyőknél) alkalmazhatók.
A Bitterlich-relaszkóp egy más jellegű alkalmazásával is van lehetőség
a mintafa döntésének csökkentésére. A z ún. Pressler-formula segítségével
(Finlyson 1982) az álló fa tömegét gyorsan meg lehet határozni. A formula
jellegéből következően az így meghatározott fatömeg a tényleges fatömeghez viszonyítva szisztematikus hibát tartalmaz. Kisebb számú mintafadön
téssel viszont ez a hiba kiszámítható és a relaszkópos felvételek korrigái
hatók (ez az ún. kalibrálási eljárás — Jonsson 1982). A relaszkópos felvétel
lag nagy mintaelem számhoz juthatunk, aránylag kis ráfordítással,
és a mintafadöntés kombinálásával olyan eljárást kapunk, amellyel arányA mintafafelvételek után következik a tényleges becslés. N e m kielégítő
eredmény esetén újabb mintafákat is fel lehet venni, bár a mintavétel
költségessége miatt ez nem javasolható eljárás. Gyakorlati tapasztalataink
szerint 30—50 mintafával 3—8% pontossággal lehet egy adott erdőrészlet
adott fafajára becslést adni. Természetesen minden esetben gondosan ' mér
legelni kell, hogy megéri-e a rétegezett mintavétel és nem valamilyen e g y 
szerűbb módszert kell-e alkalmazni (pl. kevésbé értékes elegyfafajok ese
tén).
A Nyugatmagyarországi Fagazdasági Kombinátnál a fatömegbecslés szá
mítógépes programjai elkészültek, amelyek a következő szolgáltatásokat nyújt
ják:
— a faegyedszám meghatározására mind a négy említett felvételi mód
alkalmazható;
— a mintafaf el vételnél mindhárom felvételi mód alkalmazható;
— bruttó fatömeg számítása (Király
László által kidolgozott függvények
alapján);
—• a vastagfa becslése (rétegezett mintával, továbbá 40-nél nagyobb min
taelemszám esetén regressziós becslés i s ) ;
— a bruttó fatömeg és a vastagfa mellmagassági átmérő szerinti eloszlása;
— a vastagfa méretcsoportonkénti eloszlása;
— választékbecslés (rönk, fagyártmány fa, egyéb választék bontásban).
A fatömegbecsléssel kapcsolatos terveink között szerepel az adatfelvételeket
segítő terepi adatrögzítők beszerzése és üzembe állítása, továbbá a vastag
fára vonatkozó helyi fatömegtáblák kidolgozása.
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A vegyszeres erdőgazdasági gyomirtással foglalkozó szakembe
rek előtt közismert, hogy a fenyőerdősítések ápolásához sikerült
olyan korszerű eljárásokat kialakítani, amelyekkel szelektív módon
távolíthatók el a konkurrens lágy- és fásszárú gyomnövények.
Más a helyzet a lomberdősítések esetében. Ezekben a lombos
fafajok rügyállapotában csak a lágyszárú gyomnövények irthatok
fenológiailag szelektív szerekkel. A elcserjésedésre hajlamos te
rületeken pedig nagy veszély fenyegeti a lombújulatot. A végvágás
után felverődő cserjék és tuskósarjak, valamint gyomfák jelen
leg mechanikai módszerekkel gyakorlatilag nem szoríthatók vissza,
részint a többnyire kedvezőtlen terepalakulatok, részint a mun
kaerőhelyzet miatt. A feladat tehát olyan formában jelentkezett,
hogy kíséreljük meg lombfafajok természetes újulatát vegyszeres
úton a fásszárú gyomnövények nyomása alól tartósan mentesíteni.
1979 és 1980 őszén állományátalakítás céljából végzett fenyőerdősítések vegy
szeres helikopteres gyomirtásának értékelése során felfigyeltünk arra, hogy
a területen kismértékben felverődött, maximum 20—25 cm-es természetes
tölgyújulatban csak elenyésző fitotoxikus hatás volt észlelhető.' Ugyanakkor
a. 40 cm-nél magasabb fásszárú lombos növényzet gyakorlatilag elpusztult.
Más területeken hasonló körülmények között földi permetezőgéppel végzett
munkák esetében hasonló jelenség mutatkozott. Felmerült tehát a kérdés,
hogy a lombos fás növények egy része miért károsodott, más része pedig
miért nem. Önként adódott két magyarázat. A z egyik, hogy a növények
vegyszertűrő képessége ebben az őszi időszakban egymástól lényegesen el
térő, a másik pedig, hogy az alacsony természetes újulat, a föléje nőtt cser
jék, gyomnövények árnyékoló hatása folytán védett helyzetben volt.
Ezen megfigyelések alapján állítottuk be vizsgálatainkat az említett fel
tételezések tisztázására. A kisparcellás permetezési kísérleteken kívül a Mát
rai, majd a Borsodi Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság szakembereivel együtt,
az ő bátor kockázatvállalási készségük révén lehetőségünk nyílt üzemi mé
retű vegyszeres kísérleti munkákra is. Ugyanezeken a területeken a M É M
N A K - k a l együttműködve, egyidejűleg permetléeloszlási vizsgálatokat is végez
tünk. Meghatároztuk, hogy cserjékkel és gyomfákkal 1 m magasságig mint
egy 80%-ban ellepett vágásterületeken a talaj felett különböző szintekben,
hogyan oszlik el a helikopterrel kiszórt permetté a levelek színén, ül. f o 
nákján. Egyidejűleg megfigyeltük ezekben a szintekben a növények károso-

