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DR. BAN ISTVÁN 

FAFAJMEGYÁLASZTÁS TERVEZÉSE 

KIVÁLASZTÁSI MATEMATIKAI 

MODELL 

A gyakorlati tapasztalat és a kutatás igen nagy ismeretekkel rendelkezik 
a fafajmegválasztásban. Célunk az erdőállományadattár erdőállomány 
leíró és termőhelyi állapot jellemzők alapján tovább fonirnítani a fafaj 
megválasztást úgy, hogy erdőrészletenként azon fafajkombinációkat 
adjunk meg, amelyekkel a lehető legkedvezőbben biztosítható az adott 
gazdálkodási cél, mint példciul a maximális fatermés, érték, kritikus 
méret elérése, védelem stb. 

Az adot t erdőrészletben elérhető legnagyobb fatermés vagy egyéb gazdálko
dási cél nagy mértékben függ az ot t lévő fafajösszetételtől és termőhelytől. 
Magyarországon a termőhely, földrajzi elhelyezkedésétől függően igen változó. 
Az erdőrészlet mint gazdálkodási egység termőhelye adott , így az optimális 
fatermést vagy agyéb célt elsősorban az optimális fafajösszetétel tervezésével 
érhetjük el. A legkedvezőbb fafajösszetételt az azonos termőhelyű erdő
részletek legkedvezőbb fatermést vagy egyéb célt eredményező erdőrészle
teiből választjuk ki, mint jövőbeni tervezési alapot minden vele azonos 
termőhelyű erdő részletre. Az azonos termőhelyű erdőrészletek nem föld
rajzi elhelyezkedésükben, hanem termőhelyi jellemzőikben azonosak. A ki
választás alapja így nem a földrajzi hely, hanem az adatbázisban lévő ter
mőhelyi és erdőállapot jellemzők. A tervezés alapja tehát az adatbázis, 
amelyből a kiválasztási algoritmus segítségével határozzuk meg a tervezen
dő optimális fafajösszetételt. A tervezőnek az így előzetesen tervezett fafaj
összetételt helyszíneim s ez alapján jóváhagyni vagy korrigálni kell. Az opti
malizáláskor a legkedvezőbb fatermés mellett más célt is ki lehet tűzni mint 
pl. érték, minőség, kritikus méret elérése, védelem stb. külön-külön vagy 
együttesen. 

Adatbázis 

Az adat tár erdőállományleíró és termőhelyi állapot jellemzői közül azokat, 
amelyek a gazdálkodási célt fogalmazzák meg, pl. a fatermést nevezzük cél
állapotjellemzőknek. 

Célállapot jellemzők: elsődleges rendeltetés, fafaj csoport (keménylomb és 
fenyő, lágylomb stb.), fatermésjellemzők (kor, összfatermés, növedék, értéket 
leíró jellemzők stb.). A célállapotjellemzők egy része diszkrét mint pl. az elsőd
leges rendeltetés és a fafajcsoport, amelyek maguk is felsorolásból állanak, és a 
felsorolt „vagy-vagy" relációjú állapotjellemzők bármeliykét jelenthetik. 
A célállapotjellemzők másik része folytonos, mint pl. a fatermés jellemzők, 
amelyek egy adott alsó és felső korlát között veszik fel értéküket. 

A diszkrét állapotjellemzőket jelöljük a^-val egy adott a &-adik erdőrészlet 
esetén, ahol ¿ = 1, 2 N * 
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A fafajcsoport (fafaj; elegyarány) legyen 
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.N) folytonos célállapot-jellemzőit 

A célállapotjellemzőket befolyásoló, vagy azokkal kapcsolatban lévő állapot
jellemzőket nevezzük kiválasztási állapot jellemzőknek. 

Kiválasztási állapotjellemzők: genetikai talajtípus, talajmélység, fizikai 
talajféleség, hidrológiai viszonyok, kitettség, meteorológiai jellemzők és az 
erdőrészlet jelenlegi erdőállományának állapotjellemzői a célállapotjellemzők 
kivételével. 

A &-adik erdőrészlet kiválasztási állapot jellemzőit jelöljük 
av a2, a3,. . . 

A kiválasztási állapotjellemzők is lehetnek diszkrétek és folytonosak.. 
A diszkrét kiválasztási állapotjellemzők értékeiket, vagy tulajdonságukat 

ill. egyéb jellemzőiket átmenet nélkül ugrásszerűen veszik fel, a folyamatos 
kiválasztási állapotjellemzők értékeiket ill. egyéb jellemzőiket egy adott alsó és 
felső korlát között folyamatosan vehetik fel. 

Azonosság és kiválasztási feltétel 
Két vagy több erdőrészlet azonos relációjú, ha a kiválasztási állapot jellem

zőik azonosak. 
Kiválasztási állapot jellemzőik azonosak, ha az alábbi relációk állanak fent: 

— „vagy-vagy" reláció fent áll, azaz az állapotjellemzők értékei az előre meg
adot t kiválasztási feltétel állapotjellemzők értékeinek legalább egyikével 
megegyeznek; 

— ,,és-és" reláció fent áll, azaz az állapot jellemzők értékei az állapotjellemzők 
előre megadott kiválasztási feltétel két vagy több értékével megegyeznek; 

— ,,tól-ig" reláció fent áll, azaz az állapotjellemzők értékei az előre megadott 
kiválasztási feltétel állapotjellemzők értékeinek alsó és felső korlátjai közé 
esnek; 

— „különbség" áll fent, állapotjellemzők értékei és az előre megadott 
kiválasztási feltétel állapotjellemzők értékei közötti különbség kisebb 

— „egyenlő" reláció áll fent, azaz = 0 . 
Kiválasztás. Az ország összes erdőrészletének halmazát jelöljük E-vel. 

Feladatunk az egyes erdőrészletek természetadta lehetőségeinek leginkább 
megfelelő azon fafajkombinációk kiválasztása, amelyek a leginkább elérik az 
adot t gazdálkodási célt. 



Az adott erdőrészlet és a vele azonos erdőrészletek természetadta lehetőségeit 
az ún. kiválasztási állapotjellemzők írják le. Először tehát 
1. A kiválasztási állapotjellemzők, valamint az azonosság és kiválasztási fel

tételek alapján meg kell határozni a fafaj megválasztással érintett erdőrész
lettel azonos erdőrészletek halmazát. A ^„-adik erdőrészlettel azonos erdő
részletek rész halmaza legyen Ex 
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ahol a felső indexei a &-adik erdőrészlet 1, 2, 3 állapotjellemzője alsó indexei 
az állapotjellemző értékeit különbözteti meg. 

2. Az Ex erdőrészletek részhalmazából ki kell választani az adott gazdálkodási 
célt leginkább elérő erdőrészleteket, amelyek által alkotott részhalmazt 
jelöljük i? 2-vel. A legkedvezőbb gazdálkodási eélt leíró optimumot a cél-
állapotjellemzők értékeinek kedvező esetei jelzik számunkra. Ezért szükséges 
a) Az Ex részhalmaz részben kiválasztási célállapotjellemző értékeinek elosz

lás vizsgálata. 
b) Az Ex részhalmaz részben kiválasztási célállapotjellemzők legkedvezőbb 

értékeinek meghatározása, pl. max. vx, max. vN

2, max. v*,. v 

e) Az Ex részhalmaz részben kiválasztási célállapotjellemzők legkedvezőbb 
értékeinek környezetébe tartozó erdőrészletek E2 részhalmazának meg
határozása. Ez ismételt kiválasztást jelent ií^-ből, de csak a részben ki
választási feltételek segítségével, amelyek eredményeként kapjuk E2-t. 

3. Az adott gazdálkodási célt leginkább elérő erdőrészletek E2 részhalmazából 
a kedvező fafajkombinációk meghatározása. 
a) E2-he\i maradék célállapot jellemzők meghatározása 
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b) Az i? 2-beli maradék célállapot jellemzők értékeinek osztálybasorolása és 

gyakoriság vizsgálata. 
c) Az E2-beli maradék célállapotjellemzők értékeinek csökkenő gyakoriság 

szerinti sorbaállítása és a legnagyobb gyakorisággal előfordulók kiíratása, 
amelyek egyben az előzőek miatt a legkedvezőbb fafaj, elegyarány kombi
nációkat adják meg. 

Ezek a fafaj, elegyarány kombinációk a gazdálkodó lehetőségei (csemete
igény stb.), az ágazati szükséglet alapján további döntéselőkészítés alapját 
szolgálják, valamint segítséget adnak a tervezőnek az adott erdőrészlet fafaj
összetételének tervezésében. 


