
A hektáronkénti törzsszám és a fatömeg összefüggése 
T I H A N Y I Z O L T Á N 

Az erdőnevelés nagy kérdése, hogy az egyes fafajok esetében milyen mértékű 
legyen a gyérítés százaléka. Termőhelytől, kortól és fafajtól függően erősen változik 
a törzsszám és ezzel együtt az egyes egyedek növőtere. Mint minden tényezőnek, a 
növőtérnek is van optimális értéke, amellyel a fa a legjobban ki tudja használni a 
rendelkezésre álló' termőhelyi tényezőket és a legnagyobb fatömeget produkálja. 
Nyilvánvaló, hogy annak az egyednek erőteljesebb a növekedése, nagyobb a fatömege, 
amelyiknek nagyobb a koronája, nagyobb az asszimilációs felülete. Korlátlan mértékű 
növőteret azonban a fa nem képes kihasználni. A kérdés éppen az, hogy meddig gaz
daságos növelni a növőteret, a korona alapterületet és ezzel egy fa köbtartalmát. A 
problémát azonban nem egy fa mérete dönti el, hanem a területegységen termelhető 
fatömeg mennyisége és minősége. 

A következőkben egy vizsgálat eredményét ismertetjük, amely a problémát 
ugyan nem oldja meg, de kellő megvilágításba helyez eddig talán sokak által lényeg
telennek látszó dolgokat és alapjául szolgálhat a további kutatásnak. A vizsgálat 
helye Sopron. A terület nagysága fél hektár. Az állomány 41 éves mageredetű, 
III. (Greiner) termőhelyi osztályba tartozó 93,5% záródású kocsánytalantölgyes. A 
körlappal súlyozott mellmagassági átmérő 11,6 cm. Átlagmagassága 11,7 m, biológiai 
felsőmagassága 13,3 m. Átlagos koronaalapterület 4,3 m. 2 A hektáronkénti fatömeg és 
törzsszám 100%-os záródásra átszámítva 179 m 3 és 2174 db. Megjegyezni kívánjuk, 
hogy az állomány túl sűrű. A 6,5% záródáshiány onnan adódik, hogy vannak benne 
üres foltok. 

A mellmagassági átmérőt és koronaalapterületet két, egymásra merőlegesen mért 
átmérő átlagából számítottuk. Megszerkesztettük a magassági görbét (1. ábra), a ko
ronaalapterület és átmérő függvényében az ún. „átlagos növőtér" görbét (2. ábra) és 
számított értékek alapján a koronaalapterület és a hektáronkénti fatömeg függvényé
ben az ún. „növekedési erély" görbét (3. ábra). 

A táblázat a 3. ábra adatait tartalmazza. Ezt olyan elgondolás alapján szerkesz
tettük, hogy ha minden egyes fának kezdettől fogva egyenlő és egyenletesen növekvő 
növőteret biztosítanánk, akkor az állomány a táblázatban megadott átlagos értéket 
érné el. A táblázat a mért adatok átlagából számítva a következőképpen készült: A 2. 
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1. ábra 

ábrán az egyes átmérőkhöz tartozó átlagos koronaalapterületekből a hektáronkénti da
rabszámot osztás útján, ugyanezen átmérőből és az 1. ábrán hozzátartozó átlagmagas
ságból a köbtartalmat számolva a táblázatban feltüntetett értékeket kaptuk 100%-os 
záródás esetén. 

A 2. és 3. ábrából világosan kitűnik, hogy nagyobb koronaalapterülethez nagyobb 
törzsátmérő tartozik és nagyobb a hektáronkénti fatömeg is. Az egyenlő növőtér pedig 
— amelyet legjobban a hármas hálózat biztosít — jó minőségű, egyenletes évgyűrű-
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c m 1 m' db /ha m m 3 / h a 

5 1,50 6666 6,6 64 
6 1,70 5882 7,6 86 
7 1,95 5128 8,6 111 
8 2,24 4464 9,4 133 
9 2,64 3788 10,2 154 

10 3,15 3175 10,9 167 
11 3,77 ' 2653 11,4 174 
11,7 4,30 2326 11,7 178 
12 4,50 2222 11,8 180 
13 5,32 1880 12,2 185 . 
14 6,18 1618 12,5 189 
15 7,11 1406 12,8 193 
16 8,02 1247 13,0 197 
17 9,01 1110 13,2 201 
18 10,00 1000 13,5 207 
19 11,00 909 13,7 212 

. 20 12,08 827 13,9 218 
21 13,09 764 14,0 224 
22 14,20 704 14,2 230 
23 15,35 651 14,4 236 

( A számí to t t át lagos koronaalapterülethez (4,30 m 2 ) tar tozó értékek egyeznek a 1 0 0 % záródásra átszár 
mí to t t valódi értékekkel.) 

szerkezetű, egyenes, hengeres, ágtiszta törzset nevel. Második koronaszint kialakítása 
ámytűrő fafajokból feltétlenül fontos, s ez még plusz fatömeget is jelent. Hang
súlyozni kívánjuk azonban, hogy az egyenlő növőtér kialakításához, az állandó és 
nagy záródáshoz gyakori, mérsékelt és egyenletes gyérítés szükséges. Egy már idősebb 
állományt hiába bontunk meg egyszerre, a táblázatban számított értékekre, az nem 
vezet eredményre, sőt kárt okozunk vele. 

A' 16 cm törzsátmérő és a hozzá tartozó értékek a vizsgált területen nem mentek 
ritkaságszámba. Az állomány kimagasló és uralkodó szintjében 20% 16 cm vagy annál 
nagyobb méretű fa fordul elő. Joggal feltételezhetjük tehát, hogyha a területünkön 
minden fa megközelítően 8 m2-es növőtérrel rendelkezne, altkor az állomány elérte 
volna az átlagosan 16 cm mellmagassági átmérőt és a 13 m átlagmagpsságot. Ez 1247 
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2. ábra 

db törzs esetén 197 m 3 jó minőségű faanyagot hozott volna létre. A fatömegtöbblet 
így 10%-os. A minőség és értékemelkedés szintén jelentős, mivel kb. fele törzsbe 
sűrítve és 18 m3-rel több faanyagot kapunk, ami jóval nagyobb értéket ad. A törzs-
számküiönbség mögött- a nagyobb előhasználati fatömeg lehetősége is rejlik. Ezenkí
vül áz állomány egésze valamivel hamarabb érné el a kívánt méreteket. 



Érdemes az állomány adatait a fatermési tábla átlagos adataival összehasonlítani. 
Itt szintén arra a megállapításra jutunk, hogy igen magas a hektáronkénti törzsszám, 
az átlagátmérő pedig kisebb a helyes ápolás esetén elérhetőnél. A számított értékek 
viszont megközelítik, illetve valamivel jobbak a fatermési tábla átlagos adatainál. 
Elméletileg a 236 m3/ha is lehetséges 651 db törzzsel. Teljesen egyenlő termőhelyi, 
származási, ápolási tényezők gyakorlatilag nem biztosíthatók, de törekedni kell rá. 
Ugyanígy nincs meg a valóságban a táblázat elején szereplő néhány érték sem. Meg
vannak viszont a táblázat közepén szereplő értékek és véleményünk szerint a terme
lési eredmény minden növénynél függ a sűrűbb vagy ritkább állástól. 
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3. ábra 

Ha ezeket a vizsgálatokat minden fafajra elvégeznénk a kor és termőhely függ
vényében, akkor a gyérítés százalékát is könnyebben és helyesebben lehetne kijelölni. 
Addig is kisebb próbaterületek felvételével meg lehet győződni a törzsszám helyessé
géről és korrigálni lehet. így nem fordulhat elő a fenti eset, hogy még a fatermési 
tábla értékeinél is sokkal magasabb törzsszámot hagyunk meg. 

A faanyagszükséglet nő, az erdősült vagy beerdősíthető területünk nagysága kor
látozott. A problémát a jobb erdőnevelés nagyban csökkentheti. Ezt a célt szolgálja 
az egységnyi területen a több és jobb faanyag termelése is. 

Műszaki fejlesztés 
a Kiskunsági Állami Erdőgazdaságban 

M E S K Ő J Ó Z S E F 

Az erdőgazdasági munkák gépesítése új, alig néhány éves. Célja a nehéz testi 
munka kiküszöbölésé, a termelékenység emelése, az önköltség csökkentése, a rövid 
munkaidény jobb kihasználása, vagy egyes műveletek gyorsabb elvégzése. Az elmúlt 
évtizedben belterjesebbé vált az erdőgazdálkodás, megnőttek a szakmai követelmé
nyek és a feladatok, sőt új feladatokat kellett elvégezni, ezért a műszaki fejlesztés 
egyes erdőgazdaságokban rendkívüli fontosságúvá vált. így volt ez a Kiskunsági 
Állami Erdőgazdaságban is. 

Ma már elmösődottak a gépesítés első lépéseinek emlékei, a kicsomagolatlan gé
pek, a képzetlen gépkezelők, a kialakulatlan technológiák, a karbantartás hiánya és 
a mindezzel járó balsikerek. Ha néhány évre visszamenőleg a számok tükrében vizs-


