
kedvező rá nézve az idő és alkalom akkor, midőn a tuskók ki
irtatván, azok gödre szépen porhanyitva, gazdag televénnyel töl
tetik meg és ezt a kívánatos, jó magágyat a magasba törő fiafal 
tölgyes lombkoronája zárja el a nap égető, fényes sugaraitól. 
Most aztán hamarosan életre is kél a gyertyánnak régóta szuny-
nyadó magva és kedvező helyzetében szinte rohanva tör elő, és 
versenyre kél a tölggyel. De a verseny csak addig tart, mig el 
nern éri annak koronáját; akkor aztán szinte ijedten húzódik 
vissza és veszteg marad az ő rejtélyes sötétségében, érezvén, hogy 
nyilt harczra képtelen az óriással szemben, tehát alattomosan: 
magjaival aknázza azt alá. * 

Igy terjed a gyertyán, mert felületességünkkel magunk 
mozdítjuk elő annak terjeszkedését! 

ú£ t 2 ? 

Egyszerű helyi fatermési táblák. 
Irta: Bund Károly. 

Az uj erdőrendezési utasítás 2. oldalán az eddig használt 
Feistmantel-féle általános fatermési tábla helyett az ujabbkori 
német fatermési táblák használatát ajánlja, anélkül, hogy azokat 
felsorolná. E helyett utal az Erdészeti Lapok 1916. évi I. füzetére, 
amelyben Fekete Zoltán tüzetesen foglalkozik a fatermési táblák 
kérdésével és igen bő jegyzékét adja az idevonatkozó német 
műveknek. 

Habár tehát meg van adva a módja, hogy az érdeklődők 
tájékozódjanak a német irodalom idevonatkozó termékeiről, mégis 
gyakran érkeznek kérdezősködések az Országos Erdészeti Egye
sülethez, hogy mely fatermési táblák használata ajánlatos s igy 
talán nem felesleges, ha itt legalább azok czimet ismétlem meg, 
amelyek több fanemre terjeszkednek ki és általánosabb használ
hatósággal bírnak. Ezek a következők: 

1. Dr. 'Adam Schwappach: Ertragstafeln der wichtigeren 
Holzarten in tabellarischer und graphischer Form. Neudamm, 
1912. Neumann J. kiadása. (Nyir, bükk, tölgy, éger, lucz, erdei- és 
jegenyefenyő-szálerdőre.) 

2. Ertragstafeln zum Oebrauche bei der Forsteinrichtung. 



Giessen, 1913. A hesseni pénzügyminisztérium kiadása. (Tölgy, 
bükk, lucz, erdei- és jegenyefenyőszálerdőre és a bükkaljfára 
kiritkitott tölgy és erdei- fenyőszálerdőkben.) 

3. Stoetzer Hermann: Hilfstafeln zur Forsteinrichtung. Frank
furt a. M. 1907. (Ugyanezen fanemekre a bükkaljfa kivételével) 

A fatermési tábláknak jelentőségét Fekete Zoltán idézett 
értekezésének bevezető része találóan ismerteti. Az uj üzemrende
zési utasítás első pillanatra azt a benyomást teszi, mintha nem 
nagy szerepet juttatna a fatermési tábláknak, mert a fakészletek 
megállapítását lényegileg a vágásra érett erdőkre szorítja, ahol a 
közvetlen felvételt irja elő s a fatermési tábláknak csak a növedék 
kiszámításánál juttat szerepet. Az utasítás eredeti tervezete erre 
nézve is más eljárást hozott javaslatba éppen azért, mert meg
bízható magyar táblák nincsenek, legyenek azok akár általánosak, 
akár helyiek. 

Mindazonáltal téves volna az a hit, hogy az uj utasítás nem 
szükségli a jó fatermési táblákat. Ezekből nyer az erdő tulajdo
nosa és az erdőfelügyeleti hatóság gyors áttekintést a birtokon 
uralkodó növekedési viszonyokról, ezekből indulnak ki a vágás
forduló megállapítását czélzó mérlegelések és támpontot nyújtanak 
az előhasználati fatömegek előirányzásánál. 

Szóval lényeges alkatrészei, az üzemtervnek s nagyon kívá
natos, hogy nagyobb birtokainkon működő erdőrendezőink ne 
riadjanak vissza attól a fáradtságéi, hogy helyi fatermési táblákat 
készítsenek, ha azok nem is készülhetnek egyelőre tudományos 
pontossággal és teljességgel. Fekete Zoltán ismételten hivatkozott 
értekezésének figyelmes áttanulmányozása a követendő útra nézve 
értékes anyagot szolgáltat, de megtaláljuk a szükséges útmutatást 
magában az uj utasításban is (2. oldal, utolsó bekezdés). 

E szerint a külföldi általános fatermési táblák fatömeggörbéit 
csak mint vezérvonalakat használjuk fel a helyi fatömeggörbék 
szerkesztésénél. Elegendő az illető vidéken előforduló legjobb és 
a legrosszabb termőhelyeken nőtt állományokból néhány normá
lisnak minősíthető különböző korú próbát pontosan felvenni s 
ezzel a határértékeket fixirozni. Normális alatt nem szabad csak 
ideálisan tökéletes állományrészeket érteni, hanem a helyes gazdál
kodás mellett, természeti csapások nélkül, elérhető tökéletességi 



fokkal (sűrűséggel stb.) beérhetjük. Ezeket az adatokat grafikusan 
ábrázolva a vezérgörbékhez simulva megvonhatjuk a 7 cm-nél vas
tagabb fatömegre vonatkozó és a magassági görbéket. Ha a két 
szélső görbe megvan, a közbeeső 2—3 görbét már könnyű meg
vonni. 

Nagy súlyt helyezünk az egyes termőhelyi fokokban a 
különböző korokbán jelentkező famagasságok kitüntetésére, mert 
ezekben jut a termőhelyi minőség legszembeötlőbben kifejezésre, 
ami a termőhelyi minőség becslésénél kitűnő támpont és sok 
tévedésnek veszi elejét. 

Az ily helyi fatermési táblának tehát legalább is tartalmaznia 
kell a 20 éves kortól kezdve 10—10 évi korfokozatokban az állo
mány (átlagtörzs) magasságát, a faállomány 7 cm-nél vastagabb 
fatömeget, az átlagnövedéket, a folyó növedéket és a folyónövedéki 
százalékot. 

Ha erdőrendezőink nem riadnak vissza az evvel járó munkául, 
nemcsak munkálatuknak adnak szilárd alapot, hanem a közérdeket 
is szolgálják. Kívánatos tehát, hogy ily munkálataik eredményét 
az Efdészeti Lapok utján vagy más módon közzétegyék. 

Különös érdemet szerezne az, aki a külföldön nem szereplő, 
de nálunk jelentőséggel biró fanemekre is kiterjesztené munkálatait, 
pl. a gyertyánra, cserre, molyhos tölgyre, a kőrisre, juharra, a 
nyárfélékre stb. 

Felkérjük az Erdészeti Lapok előfizetőit, hogy előfizetésüket 
mielőbb megújítani szíveskedjenek. A lap előfizetési ára 1922-re: 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Előfizetési felhívás az Erdészeti Lapokra. 

egész évre 160.— K 
80.— „ 
40.— „ 
20.— „ 

fél 
negyed ,, 
egyes szám ára 

Az Erdészeti Lapok kiadóhivatala. 


