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A fafaj-összehasonlító kísérlet tervét
Majer professzor vezetésével 1968 fo-
lyamán dolgozták ki az Erdõmûvelés-
tani Tanszék munkatársai. A kísérleti
terület egykori úrbéresi rontott sarj-
gyertyános állomány helyén találha-
tó, közel 7 ha-on, a Soproni-hegység
erdõgazdasági tájrészletben. Erdõrés-
zlet száma Ágfalva 6A (2001 üzem-
terv). A kísérlet célja az adott ter-
mõhelyen elõreláthatólag nagy faho-
zamú, termõhelyálló és a vad kárté-
telének is ellenálló fafajok kiválasztá-
sa, de gondoltak olyan kérdések tisz-
tázására is, hogy például elegyetlenül
melyik fafaj növekedése, illetve állo-
mányszerkezete lesz a kedvezõbb. A
telepítés hazai és kismértékben kül-
földi fafajokkal történt. 

A terület átlagos tengerszint feletti ma-
gassága 350 m. A csapadék évi összege
800 mm, a csapadékeloszlás szubalpin
jellegû, átlagos évi hõmérséklet 9,5 °C .
Fekvése északnyugati, lejtése 10°.

A természetes erdõtársulás acidofil
Luzula albida – gyertyános bükkös, ta-
laja kissé podzolos barna erdõtalaj. 

A kísérleti területen gödrös ültetéssel
36 fafajt telepítettek 1969 tavaszán 40 x
40 m-es parcellákon, többségében 1,5 x
1 m-es hálózatban, kivéve
a lucfenyõt, amelyet
különbözõ hálózatban és
elegyítve is telepítettek.

35 éves korra 19 fafaj
értékelhetõ, ezek a követ-
kezõk (hálózattal): Picea
abies (1x1 m) LF; Picea abies
(1,5x1 m) LF; Larix europaea
(1,5x1) VF; Betula pendula
(1,5x1 m) NYI; Tilia cor-
data (1,5x1 m) KH; Tilia
plathyphyllos (1,5x1 m) NH;
Tilia argentea (1,5x1 m) EH;
Acer platanoides (1,5x1 m)
KJ; Picea sitchensis (1,5x1
m) SITF; Pinus nigra (1,5x1
m) FF; Pinus silvestris (1,5x1
m) EF; Pinus strobus (1,5x1
m) SF; Pinus ponderosa
(1,5x1 m) GEF; Pseudotsuga
douglasii var. viridis (1,5x1
m) DF ; Abies grandis (1,5x1
m) ÓJF; Quercus petraea

(1x1 m) KTT; Carpinus betulus (1,5x1 m)
GY; Fagus silvatica (1,5x0,5 m) B; Quer-
cus robur (1x1 m) KST; Quercus rubra
(1x1 m) VT. Az eredetileg telepített fafajok
parcelláinak egy része vagy emberi gyar-
lóság /pl. a jegenyefenyõ-félék többsége/,
vagy abiotikus /széldöntés/, illetve
biotikus /vad, rovar és gomba/ károsítá-
sok miatt értékelhetetlen.

A parcellákon az ápolásokon kívül
egyszeri tisztítás történt 1986-ban, majd
egyszeri törzskiválasztó gyérítés a terü-
let egy részén 1998-ban, másik részén
1999-ben.

A kísérleti területen eddig négyszer
történt faállományfelvétel: 10, 16, 22 és
35 éves korban. A felvételezéskor par-
cellánként véletlenszerûen 2-3 sort jelöl-
tünk ki úgy, hogy a sorokban minimum
100-100 egyed felvételét tudjuk elvégez-
ni; famagasságot és mellmagassági
átmérõt mértünk és meghatároztuk a fel-
vett területek nagyságát. A belsõ feldol-
gozás során kiszámoltuk az egyes par-
cellákra érvényes szorzószámot, az ada-
tokat a biometria módszereivel értékel-
tük, ezt vonatkoztattuk egy-egy parcellá-
ra, végül 1 ha-ra. A táblázatokban a 10
éves korban  és a 35 éves korban kapott
értékeket tüntettük fel. /1.táblázat/

Az adatokból kitûnik, hogy a törzs-
számcsökkenés természetes úton (ter-
mészetes mortalitás) szinte valamennyi
parcellán bekövetkezett. 10 éves korra
különösen jelentõsen csökkent a bükk,
a sitkafenyõ és az óriás jegenyefenyõ,
míg legkevésbé a duglászfenyõ, a ko-
csánytalan tölgy és a vöröstölgy törzs-
száma változott. A csökkenés tovább
folytatódott a késõbbi években is, bár
lényegesen kisebb ütemben. 35 éves
korra a legkevesebb egyedszámmal a
sima fenyõ és a gesztesfenyõ van jelen
a parcellákon. Ebben a korban a sûrû
(1x1) hálózatban telepített vöröstölgy
adja a legmagasabb törzsszámot,
amelynek törzsszámcsökkenése 10
éves korban a legkisebb volt, s ez a kis-
mértékû csökkenés maradt meg 35 éves
koráig is. A telepítési törzsszámhoz ké-
pest a sûrû hálózatban telepített
lucfenyõ törzsszáma csökkent a legna-
gyobbat. 

10 éves korban a legjelentõsebb
mellmagassági átmérõvel a pionír fafa-
jok állnak az élen, de igen jelentõs a
gesztesfenyõ, feketefenyõ, nagylevelû
hárs mellmagassági átmérõje is. 35 éves
korra már erõteljesen vastagszik a ko-
csánytalan tölgy, a bükk, valamint a

A Soproni-hegységben (Ágfalva) 
található fafaj-összehasonlító kísérlet
tapasztalatai

1. táblázat: Törzsszám (db/ha), átlagos mellmagassági átmérô (cm) és átlagos famagasság (m) 10 éves és 35
éves korban
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hársak. Tovább tartja vezetõ helyét az
óriás jegenyefenyõ, amelyet az erdei-
fenyõ és a simafenyõ követ.

A legjobb magassági növekedést is a
pionír fafajok (nyír, erdeifenyõ, vörös-
fenyõ) mutatják 10 éves korban, de
jelentõs a vöröstölgy növekedése is. 35
éves korra megindul a bükk és a ko-
csánytalan tölgy magassági növekedé-
se, ezen fafajok ekkorra már a 10 éves
korban mért magasságuk közel hatszo-
rosát érik el. Ebben a korban 17 métert
meghaladó magassággal a fenyõk ren-
delkeznek, különösen jelentõs az óriás
jegenyefenyõ utolsó években mutatott
magassági növekedése.

10 éves korban a legnagyobb kör-
lapösszeggel az átmérõhöz hasonlóan a
pionír fafajok rendelkeznek. Változik a
helyzet 35 éves korra. Ebben a korban
jelentõs körlapösszeggel rendelkezik
már a luc-, a duglász- és az óriás
jegenyefenyõ, igen erõteljes a bükk és a
kocsánytalan tölgy körlapösszeg növe-
kedése. A fenyõk, a körlapösszeg
összehasonlításában, a vezetõ helyeket
foglalják el./2.táblázat/

A fatérfogat értékelésének igazán a
faállományok idõsebb korában van
jelentõsége. Ezen adatok ugyanis, fõleg
fiatal korban (jelen esetben a 10 éves
kori felvétel) még csak tájékoztató jelle-
gûek lehetnek, hiszen – a kör-
lapösszeghez hasonlóan – jelentõs sze-
repe van a hektáronkénti törzsszám-
nak. Ez ki is tûnik a sûrûbb hálózatú, il-

letve a magasabb törzsszámmal jelent-
kezõ parcellák javára. 35 éves korra a
törzsszámhoz viszonyítva a legjelen-
tõsebb fatérfogatot az óriás jegenye-
fenyõ adja, amelyet szorosan követ a
duglász-, a luc- és a gesztesfenyõ, de

jelentõs már a bükk és a kocsánytalan
tölgy fatérfogata is.

A fafajok növekedési sorrendjét 10
éves korban Majer (1980) a 100xx mutató
alapján határozta meg. Ez a mutató azon-
ban a késõbbi korokban már nem ad reá-
lis képet a növekedési erélyrõl. A kör-
lapösszeget ugyanis erõsen befolyásolja a
hektáronkénti törzsszám, ezért a növeke-
dési erély meghatározására a továbbiak-
ban a magasság- és a mellmagassági
átmérõ-növekedés változását választot-
tam /3. táblázat/. Mindegyik mutató alap-
ján meghatároztam a sorrendet, majd a
két változó közötti összefüggés vizsgálatá-
ra a rangkorrekciós módszert választot-
tam. A meghatározáshoz elõször a válto-
zók értékeit rangsoroltam, majd a rangsor-
oknak megfelelõen úgynevezett rangszá-
mot adtam. A két változó értékeit külön-
külön rangszámoztam 1-tõl 20-ig, 20-szal
jelölve az értékelt parcellák, illetve fafajok
számát. Azt vizsgáltam, hogy a két változó
rangszámai az azonos megfigyelési egysé-
geken mennyire egyeznek.

A rangkorrelációs koefficiens képlete:

2.táblázat: Körlapösszeg (m2)- és fatérfogat (m3) alakulása 1 ha-ra vonatkoztatva 10 és 35
éves korban

3.táblázat: A fafajok növekedési erély szerinti sorrendje 10 éves és 35 éves korban

* A LF (1,5x1) és (1x1) hálózati parcellák adatai átlaggal szerepelnek a táblázatban, ezért van
csak 19 adat a sorrendben 
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A rangkorrelációs koefficiens statiszti-
kai próbájához „korrelációs koefficiens
kritikus r értékei” (Fisher és Yates, 1957
után) táblázatot alkalmaztam n-2 sza-
badságfokkal. 

35 éves korban a rangkorrelációs ko-
efficiens: rrang =  + 0,8511

Ekkor a számított r = + 0,8511 na-
gyobb, mint az FG = 22-2 = 20-ra  P = 5
% szinten megadott táblázati r érték
(0,4227). Levonható tehát az a követ-
keztetés, hogy a magassági növekedés
és a mellmagassági átmérõ változás kö-
zött szoros összefüggés áll fenn.  Olyan
szoros ez az összefüggés, hogy még a P
= 1 % szinten megadott táblázati r érték
(0,5368) is alatta marad a kapott érték-
nek. Megállapítható tehát a szoros  kap-
csolat a magassági növekedés és a mell-
magassági átmérõ növekedése között a
vizsgált faállományok 35 éves koráig
biztosan. 

Jól látható, hogy a 10 éves korban
vezetõ helyen álló pionír fafajok növe-
kedési üteme leállt.  Fiatal korban még
nem, de 35 éves korban már szem-
betûnõ a fenyõk vezetõ helye.  Különö-
sen erõteljes növekedést mutat az óriás

jegenyefenyõ, amely 10 éves korban
még a 17., 35 éves korban pedig az elsõ
helyen áll a fafajok rangsorában. Jól nö-
vekednek a hársak, megindult a bükk
és a kocsánytalan tölgy is, gyenge vi-
szont a vöröstölgy növekedési erélye.

Összefoglalva elmondható:
A Soproni-hegység ágfalvi, kissé pod-

zolos barna erdõtalaján az elsõ 10 évben
a legjobb magassági- és mellmagassági
átmérõ-növekedést a pionír fafajok (nyír,
erdeifenyõ, vörösfenyõ) mutatják. Ezek
magassága meghaladta az 5 m-t, vastag-
ságuk pedig 6 cm körüli. Erre a korra már
zárt állományt alkottak. Gyenge volt a
bükk, a kocsánytalan tölgy, a gyertyán, a
kislevelû- és az ezüsthárs, valamint az óri-
ás jegenyefenyõ növekedése. Meg kell je-
gyezni, hogy a kísérletbe bevont jegenye-
fenyõk közül ez az egyetlen, amely 10
éves kor után is értékelhetõ eredményt
ad, köszönhetõen a vadkárosítással
szembeni ellenálló képességének. 

35 éves korban lényegesen változik
a helyzet. A változást a bükk és a ko-
csánytalan tölgy egyre erõteljesebb nö-
vekedése jelenti, mind magassági, mind
mellmagassági átmérõ-növekedés te-

kintetében, sõt a fatérfogatuk alakulásá-
ban is.

A hársak közül különösen a kislevelû
hárs állománya mutat ígéretes állomány-
szerkezetet, bár a fatérfogatot illetõen a
nagylevelû hárs vezet, amely kezdetben
gyorsabban növekedett a többinél és na-
gyobb volt a hektáronkénti törzsszáma
is. A területen egyáltalán nem érzi jól ma-
gát a kocsányos tölgy, de a vöröstölgy, a
gyertyán növekedése sem kielégítõ, bár
ezen fafajok vezérhajtásait a vad fiatal
korban teljesen tönkretette.

Egyértelmûen megállapítható, hogy
ez a termõhely a kísérletbe bevont
fenyõk számára a legkedvezõbb. Az
óriás jegenyefenyõ, a különbözõ háló-
zatba telepített lucfenyõ, a duglász-
fenyõ és a gesztesfenyõ magassági és
mellmagassági növekedése is kedvezõ,
s ezen fafajok jelentõs fatérfogattal is
rendelkeznek.

Kondorné Szenkovits Mariann
egyetemi adjunktus

NYME Sopron
Horváth Tamás

doktorandusz 
NYME Sopron

A kísérleti területet 1968 folyamán az
Erdõmûveléstani Tanszék dolgozói
Majer professzor vezetésével létesí-
tették a Soproni-dombvidék 48 B
erdõgazdasági tájrészletben. Az erdõ-
részlet száma Nagylózs 5 F (2001
üzemterv). A kísérlet  célja az adott
termõhelyen bevált, vagy elõrelátha-
tólag ígéretes, nagy fahozamú, ter-
mõhelyálló fafajok kiválasztása, de
gondoltak olyan kérdések tisztázásá-
ra is, hogy például elegyetlenül me-
lyik fafaj növekedése, illetve állo-
mányszerkezete kedvezõbb. 

A kísérleti területet Ikva-menti ka-
vicsteraszon, vékony borítással fedett
területen, hajdan rontott akácsarj-erdõ
helyén alakították ki. 

Tengerszint feletti magasság: 160 m.
A csapadék évi átlaga 668 mm, ebbõl
416 mm a tenyészidõszakban esik. A
csapadék havi eloszlása július és szep-
temberi maximumot mutat, tehát

szubmediterrán jellegû. Az évi
középhõmérséklet 9,5 °C. A talaj kissé
savanyú, alul pszeudoglejes, sekély
rozsdabarna erdõtalaj. 

A természetes erdõtársulás gyertyá-
nos-kocsánytalan tölgyes és cseres-ko-
csánytalan tölgyes közötti átmeneti jelle-
gû volt (Querco petraeae – Carpineum,
ill. Quercetum petreae-cerris) Galium
odoratum, illetve Festuca heterophylla
erdõtípussal. Növényföldrajzilag Pannon-
icum-Eupannonicum flóratartományba,
Arrabonicum flórajárásba sorolják.

A 8 ha-os kísérleti területen 17 fafajt
telepítettek 1969 tavaszán, általában 50 x
50 m-es parcellákon, többségében 1,5 x
1 m-es hálózatban (a vöröstölgy és a
duglászfenyõ különbözõ hálózatban is
elõfordul). 35 éves korra 13 fafaj értékel-
hetõ, ezek a következõk (hálózattal):

Quercus rubra (1x1 m) VT, Quercus
rubra (2x1m) VT, Quercus rubra (2x2
m) VT, Celtis occidentalis (1,5x1 m)

NYO, Tilia platyphyllos (1,5x1 m) NH ,
Tilia argentea (1,5x1 m) EH, Tilia cor-
data (1,5x1 m) KH, Quercus petraea
(1x1 m) KTT,  Castanea sativa (2x2 m)
SZG, Pinus silvestris (1,5x1 m) EF,
Pinus nigra (1,5x1 m) FF, Picea abies
(1,5x1 m) LF, Quercus robur (1x1 m)
KST, Pseudotsuga menziesii var. viridis
(1,5x1 m) ZDF, Pseudotsuga menziesii
var. viridis (1x1 m) ZDF, Padus serotina
(2x1 m) KM. (Az eredetileg telepített fa-
fajok közül letermelésre került már az
óriás- és az olasz nyár, illetve erõs vad-
kár volt a selyemfenyõ és a szürke
duglászfenyõ parcelláiban, emiatt érté-
kelhetetlenek.)

A területen az ápolási munkákon kí-
vül egyszeri tisztítás történt 1987-ben az
erdeifenyõ, a feketefenyõ és a nyugati
ostorfa parcelláiban, 1989-ben pedig a
többi parcellában. 2001-ben az egész
területen törzskiválasztó gyérítést vé-
geztek.

A 35 éves Nagylózsi  (Soproni-domb-
vidék) fafajösszehasonlító kísérlet 
tapasztalatai


