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A fatermési táblák készítésével járó belső munkáin : 

tok egyik alapvető részét a próbaállományok termőhelyi osz
tályokba való sorolása, illetve a termőhelyi osztályok meg
alakítása képezi. Az alábbiakban egy erre a célra tudtom
mal még nem alkalmazott, egyébként azonban a dolog lénye
génél fogva egyszerű eljárást írok le, mellyel az az indokol 1 
kívánság, hogy a termőhelyi osztályok arányos különbsé
gekkel alakíttassanak: teljes határozottsággal beváltható. 

Ha a próbaállományainknak valamely a termőhelyi 
elkülönítés elvégzésére, illetve a termőhelyi osztályok meg
alakítására alkalmas tényezőjét egy derékszögű összrendező-
rendszerben a kor függvényeképpen felhordjuk, s azután a 
szórásmező k§t határgörbéjét is megrajzoljuk, akkor a két 
határgörbe révén bármely lehetséges korra nézve, gyakor
latilag azonban bizonyos kívánt korkülönbségenként, egy-
egy értékpárt nyerhetünk, melyet az egyes termőhelyi osz
tályokra ugyanabban a korban jellemző osztópontok ordi-
náta-értékének meghatározására célszerűen felhasználha
tunk. 

A szórásmező felső határgörbéjére nézve egy bizo
nyos korban nyerhető ordináta-érték legyen: ah az alsó 
határgörbére nézve ugyanabban a korban nyerhető érték: 

közben pedig az egyes termőhelyi osztályok osztópont
jainak megfelelő orditána-értékek: a2, as. .. .an-i. Ha felté
telezzük, hogy 



a, a n 

a. a. •n I 

akkor : a 

« i q 
a%.q = ax.a 

ün-2 . q2 = ,n—t 

amiből viszont: 

És ezzel lényegileg célhoz is értünk, mert adott eset
ben: ai és an ismeretesek, azfw—í^-nek megfelel a termőhelyi 
osztályok tervezett száma s így a q hányados könnyű szer
rel meghatározható. Ha pedig ennek bizonyos kívánt kor
különbségenként való ismeretével az egyes termőhelyi osz
tályok osztópontjaira olyan ordináta-értékeket állítunk elő, 
amelyek a levezetés értelmében ugyanabban a korban egy
másnak sorjában ugyanazon többszörösei, akkor ezek az 
értékek, mint természetes is, koronként egy-egy geometriai 
haladványt alkotnak, amikor is nem kétséges, hogy egy-egy 
haladványon belül két-két szomszédos tag különbségének 
ugyanazon két tag átlagához való viszonya következetesen 
állandó. Igy az egyes termőhelyi osztályok arányos különb
ségekkel alakíttatnak. 

Rövid példaképen azonban álljon itt mégis a követ
kező. 

Hogy a termőhelyi osztályok megalakítását alkalom
adtán melyik alkalmas állománytényezőből kiindulva kíván
juk végrehajtani, az az eljárás szempontjából természe
tesen mindegy. Tételezzük azonban fel, hogy történetesen 
az átlagos magasságból indultunk ki s hogy már a szórás
mező határgörbéit is megrajzoltuk, sőt hogy ezeket, — egy 
célszerű fogást alkalmazva, — a folyónövedék segítségével 
az ismert grafikus módon ki is simítottuk. Ehhez mérten 
az 1. ábra a két határgörbét a már símafutású sorok alap
ján mutatja; rajtuk a nullkörök, 5—5 éves korkülönbségen
ként, az előbbiekben: a, és n"-nel jelölt ordináta-értékpá-
r'okat jelzik; 



az 1. táblázat pedig egyrészt számszerűen ez utóbbiakat, 
másrészt meg, négy termőhelyi osztály alakítását tervezve, 
a belőlük kiszámított q értékeket tartalmazza. 

1. táblásat. 

K o r a, (In — Ctf, 

V a, 
óv m 

V a, 

5 ÍO'IO 4-50 0817001 
10 14-65 7-40 0843.040 
15 18-00 9-55 0853.459 
20 2060 1115 0857.733 
25 22-55 1230 0-859.389 
30 24 05 13-15 0-859.909 
35 25-20 1375 0.859.460 
40 26-10 1420 0-858 839 
45 26-75 1450 0.858.047 
50 27-25 14-75 0.857.741 

A 2. táblázat, amint fejrovata világosan mutatja, az 
egyes termőhelyi osztályok osztópontjainak megfelelő ordi-
náta-értékeket foglalja magában, mégpedig négy tizedes
számjegyig. Ügy, ahogyan ezeket szorzás közben tartanunk 



untig elég. Ezek alapján tünteti fel a 2. ábra a szórásmező
ből az egyes termőhelyi osztályokra kiszabott sávokat és a 
sávok felező görbéjét, mely utóbbiakat végtére nem is szük 
séges berajzolni. Az egyes termőhelyi osztályokra az egyes 
korkülönbségenként jellemző átlagértékek már az osztópon
toknak megfelelő ordináta-értékekből is könnyen előállítha
tók. Így ennél az eljárásnál a felező görbék megrajzolása 
legföljebb csak az átlagképzés ellenőrzésére szolgálhat. 

2. táblázat. 

K o r a, ff2 = íii . g a s — °t • '/ «4 — <h • H a 6 = at . q 

év m 

5 10 10 8 2517 6-7416 5•5079 4 50 
10 14 65 12 3505 10-4120 8-7777 7-40 
15 18 00 15 3623 13-1111 11-1898 9 5 5 
20 20 60 17 6693 15-1555 12-9994 11-15 
25 22 55 19 3792 16-6543 14-3125 12 30 
30 24 05 20 6808 17-7836 15 2923 13 15 
35 25 20 21 6584 18•6145 15'9984 13-75 
40 26' 10 22 4157 19-2515 16 5339 14-20 
45 26 75 22 9528 19-6946 16 8989 14 50 
50 27 25 23 3734 20-0483 17 1962 14-75 

2. ábra. 



Az arányos különbségek, más szóval ugyanazon 
viszony, számszerű bizonyítása céljából vegyük ki a 2. táb
lázatból pl. a 25 és a 45 éves kornak megfelelő at a5 

értékeket, képezzük a szomszédos tagok különbségét, majd 
pedig átlagát s végül számítsuk ki a különbségeknek és a 
megfelelő átlagértékeknek egymáshoz való %-os viszonyát. 
(3. táblázat.) 

3. táblázat. 

K o r 
ííj -— 

100 . kt 

K o r 

db 
100 . /c4 

K4 

év m °/„ 

25 

22.55 
19-3792 
16.6543 
14-3125 
12-30 

3-1708 
2-7249 
2-3418 
2-0125 

20-96460 
18-01675 
15-48340 
13-30625 

15.12 
15-12 
15-12 
15-12 

45 

26-75 
22-9528 
19-6946 
16-8989 
14-50 

3-7972 
3-2582 
2 7957 
2-3989 

24 85140 
21-32370 
18*29675 
15-69945 

15-28 
15-28 
15-28 
15 28 

Amint a 3. táblázat utolsó rovatából látható, a — = F — 
100 k 1 

. . . —TJ— viszonyszámok egy-egy haladványon belül mind a 
4 

négy termőhelyi osztályra nézve állandók.* És állandónak 
találnók ezeket a viszonyszámokat bármely más kornak meg
felelő haladványon belül is. Azt a kívánságot tehát, hogy 
az egyes termőhelyi osztályok arányos különbségekkel ala
kíttassanak, ez az eljárás teljes mértékben kielégíti. És 
emellett úgy a termőhelyi osztályok megalakítására adott 
esetben alkalmazott állománytényezőre, mint ennek növedé-

* Bizonyos számú tizedesszámjegyig; aszerint, hogy részint a q 
értékeket, majd pedig ezekkel az osztőpontoknak megfelelő ordináta-
értékeket hány tizedes pontossággal vezetjük keresztül szorzásainkon. 



kére is, a termőhelyi osztályokat illetően egymással a leg
teljesebb összhangban álló sorokat szolgáltat. 

* 
E i n f a c h e s V e r f a h r e n z u r B i l d u n g v o n Standortsk lassen 

mittels proport iona len Dif ferenzen. Von J. Magyar. 

Ein zweckmássiges Verfahren zur Bildung von Stand
ortsklassen bei der Aufstel lung von Ertragstafeln, das auf der 
GesetzmaBsigkeit der geometrischen Reihen beruht. (Die Graphika 
dienen zur Erliiuterung eines angefiihrten Zahlenbeispiels.) 

U n e méthode s imple p o u r l a f o r m a t i o n des stations a u 
m o y e n des différences proport ionel les , par J. Magyar. 

L a méthode est basée sur les propriétés de la progression 
géométrique. 

A s imple method to f o r m q u a l i t y classes on the bas is of 
propor t iona l différences. B y J. Magyar. 

The method suggested is based on the rule val id for 
arithmetioal progressions. 

Időjárás és vadszaporodás. 
I r ta : P é t e r f a y József urad. főerdész. 

Négy évi adatot feldolgozva, az Erdészeti Lapok 1935. 
évi júniusi számában foglalkoztam ezzel a vadszaporodási 
szempontból rendkívül fontos, azonban majdnem teljesen 
elhanyagolt kérdéssel. 

Mindnyájan tudjuk, hogy az időjárásnak igen nagy 
hatása van a vadszaporodásra és ez több formában is meg
nyilvánul. Nem tárgyalom, de megemlítendőnek tartom az 
időjárási viszonyok függvényének tekinthető növényfejlő
dést, aminek a kedvező vagy kedvezőtlen voltától függ a 
szaporodás minősége, nem egyszer a mennyisége is. Ugyan
csak nagy a jelentősége az időjárással összefüggő kór
okozó-terjedésnek is. Száraz időjárás, napfényes meleg igen 
sok baktériumot, parazitát elpusztít, míg a nedves, nyirkos 
levegő, talajvíz a baktérium terjesztésének egyik legfonto
sabb tényezője, elsősorban az ú. n. talajbetegségeknél. 




