
Cserkéregbecslés. 
Irta : Hajdú János m. kir. főerdőmérnök. 

"•^"Vógrád vármegyében, jelenlegi működési kerületemben, az 
I F állami kezelés alatt álló tölgyerdők közül csak az ujabbi 

időben rendeztünk be néhányat cserhántó üzemre s ezek 
kihasználására most reá is került a sor. Eddig kevés kivétellel 
csak a magánerdőkben voltak cserkéregtermelések és eladások, 
de ezekben aztán, különösen Losoncz vidékén, vigan folyt a hántás 
s tapasztalati adatot is lehetett szerezni bőségesen. 

A magánerdőbirtokosok csaknem kivétel nélkül szabadkézből 
alku utján adják el az árut holdankénti vagy gyakrabban a hántottfa 
ürmétere után számított egységáron, melyből az egész értéket 
csak a kitermelés befejezése után lehet pontosan megállapítani s 
ennek megtörténte után az üzletet lebonyölitani. Ezt a magán
birtokosok megtehetik. Az állami kezelés alatt álló, kötött erdő
birtokokon, számottevő mennyiségnél az ilyesféle eladás ki van zárva. 
Itt csak előre közhírré tett nyilvános árverésen, szakszerű becslés 
alapján előlegesen megállapított érték, mint kikiáltási ár szerint 
lehet az eladást foganatosítani. Tehát előre meg kell állapítani 
külön-külön a hántottfa és kéreg mennyiségét s a kikiáltási ár 
gyanánt szolgáló becsértéket is. 

Mielőtt erre rátérnék, szerzett ismereteimből néhány gyakorlati 
adatot említek fel. 

Nógrád vármegye délkeleti részén jó záródású 18—20 éves 
tölgyesben, közepes viszonyok mellett a 125 cm magasan rakott 
üméter hántottfa 100—110 kg kérget adott (Wellibil szerint átlag 
92—95 kg-mo\). Egy holdról közepes viszonyok mellett 26 ilyen 
ürméter nyúzott fa került ki (Wellibil szerint átlag mintegy 24). 
1914. év tavaszán egy ilyen ürméter fa és kéreg ára együttesen 
átlag 6 K 80 f-t tett ki. Csupán a kéreg ára néhány év előtt 
minőség szerint 2 K-tól 5 K 80 f-ig ingadozott. 

Egy ürméter kéreg súlya rendes kezelés mellett 100 kg-mot 
tett ki. 

Északabbra, Gács vidékén olyan erdő is van, ahol 50 m3 fa 
holdanként 50 q kérget adott, s itt 1915. évben 1 q kéreg ára 
6—7 K volt, 1 ürméter hántott fáé pedig 4—5 K. 



Losoncz vidékén, közepes minőségű 0 8 záródású, 20 év körüli 
tölgyesből 1910. évben 1200 q cserkéreg és 1500 ürméter hántottfa 
került ki 64 hold vágásterületen. 1 ürméter fa 6 K-át, 1 q kéreg 
4 K-át ért a vasút közelében fekvő erdőben, melyből egy hold 
akkor 125 K bevételt adott. 

E vidéken 4 ma fából átlagosan 3 q száraz kéreg került ki. 
Olyan erdőeladás is történt e környéken, ahol a hántott fa 

ürméteréért 5 K-át fizetett a vevő s a kérget ráadásul kapta. 
Ezeknél az eladásoknál a galyfát, kéregszáritórudakat, állványo

kat, aszréteget, hulladékfát stb. a birtokosok a vevő előnyére nem 
vették számításba. 

Ezeknek a példaként felhozott s más gyakorlati és kísérleti 
eredményeknek ismerete alapján a tövön álló fiatal tölgyesek 
becsült fatömegéből a nyerhető hántottfa és kéreg mennyisége 
körültekintő eljárással minden nehézség nélkül, kellő pontossággal 
megállapítható. 

Evégből termési táblák szerint vagy más szokásos módon 
lehető pontosan megbecsüljük a kérdéses erdő fatömegét. Több 
próbafát döntetünk s azokon eszközölt pontos mérésekből meg
állapíthatjuk a dorongfa (7—14 cm átmérős) és a (7 cm átmérőn 
alóli) galyfa arányát. Az erre vonatkozó táblázat segélyével a választék 
arányából megállapíthatjuk az ürméterek tömörköbtartalmát kifejező 
arányszámot s az összes fatömegét evvel az arányszámmal elosztva, 
megkapjuk az ürméterekre átszámított összes fatömegét. 

Ezután tapasztalati adatokból megállapítjuk, hogy (az illető 
vidéken) 1 köbméter hántatlan fa hány métermázsa kérget ad 
(070—1 • 10 q, az erdők minőségéhez képest, Losoncz vidékén átlag 
0 8 0 q). Hogyha az összes fatömegét ezzel a sulylyal megszorozzuk, 
eredményül a hántható kéreg suly szerinti mennyiségét kapjuk. 

Tapasztalati adatok és a magyar erdészeti irodalomból merített 
adatok szerint a 20 év körüli hántatlan tölgyfa lekérgezve nagy 
átlagban 25%-ot vészit űrtartalmából. Hogyha ennek a 25%-nak 
megfelelő űrtartalom mennyiséget a kéreggel együtt számított ür
méter szerinti famennyiségből levonjuk, eredményül a hántottfa 
mennyiségét kapjuk. 

Ezek után a fa és a kéreg mennyiségét a megfelelő egység-



árakkal szorozva, a kérgestől eladandó fa összes tőértékét, vagyis 
a kikiáltási árat kapjuk végeredményül. 

További fejtegetések helyett bemutatom egy példában röviden 
azt a gyakorlati eljárást, amelyet a cserkéregtermelésre alkalmas 
fiatal tölgyerdők tövön álló fatömegének becslésénél és értékmeg-
állapitásánál követnünk kell: Például: 

Egyik vasúti állomástól 12 kilométernyire eső 7 6 i kat. holdas 
erdőbirtokunk a községtől 2 kilométer távolságban 20—30°-os, 
északnyugati és déli hegyoldalon, elég mély, köves, homokos, 
televényes, kötött agyagtalajon fekszik. Déli részét 35'0 kat. hold 
kiterjedésben 0 - 9 záródású, 22 éves kocsánytalan tölgyes borítja, 
az északnyugati 41 '1 kat. holdat ugyanilyen sűrűségű, 19 éves 
kocsánytalan tölgyes. Az egész erdő sarjról keletkezett. Termőhelye 
atölgysarjerdőkrevonatkozó fatermési táblák III. termőhelyi osztályá
nak felel meg. A szóban forgó erdő tehát minden tekintetben 
közepes minőségűnek mondható. 

35 - 0 kat. hold 22 éves, 0 9 záródású tölgyes fatömege 
holdanként 35 m3, egészben 1225 m3, 41*1 kat: hold 19 éves 
0'9 tölgyes fatömege holdanként 27 m3, egészében 1110 m3, 
76'1 kat. hold fatömege összesen 2335 m3, 

A faállomány 2/a része dorongfának, Va része ágfának 
becsültetett s eszerint egy ürméter fa = 0-555 m3, 2335 m3 pedig 
= 4207 ürm3. 

Ezen a vidéken tapasztalat szerint ilyen erdőben átlagosan 
minden 1 m3 fa 0-809 q kérget ad s igy 2335 m3 fáról 1868 méter
mázsa kéreg hántható, ami ugyanannyi ürméter kéregnek felel meg. 

A hántás következtében az ürméter cserzőfa eredeti űrtartalmá
ból átlagosan 25%-ot vészit, a mi esetünkben 1052 ürmétert tesz 
ki. Hogyha a 4207 ürméter hántatlan fából ezt az 1052 ürm3-t le
vonjuk, akkor 3155 ürméter hántottfát kapunk eredményül. 

Az eladandó fa tőértéke ezek után kéreggel együtt a következő: 
3155 ürméter hántottfa 5 K-val 15.765 K, 1868 métermázsa 

cserkéreg 7 K-val 13-076 K, összesen 28.841 K. 
Ebből a becslésből végeredményképen az is megállapítható, 

hogy ebben a 19—22 éves vagyis 20 éves átlagkoru, 0 - 9 záródású, 
közepes minőségű tölgyesben egy kat. hold fatömegének a becs
értéke (28841:76-1) = 378 K 96 f. 



Wellibil Károly hasonló minőségű, de teljes záródású, jól 
kezelt, cserzésre alkalmas, 18—20 éves tölgyes kat. holdankénti 
fatömegét az „Erdészeti Lapok" idei február 15-iki füzetében 
300—400 K-ra, átlagosan tehát 350 K-ra értékeli. Hogyha ezt 0"9 
záródású erdőre számitjuk át, akkor (350 X 0 9 ) = 315 K esik egy 
holdra, hogyha azonban az L5 évi korkülönbségnek megfelelő 
fatömeg és kéregtöbbletre eső mintegy 62 K-nyi értéktöbbletet 
is hozzávesszük ehhez, akkor 377 K esik egy holdra, ami a fenti 
378 K 96 fillér értékkel majdnem teljesen egyezik s igy ez az 
egymástól teljesen függetlenül végzett különböző alapokból kiinduló 
két számítás egymás helyességét teljesen megerősíti. 

Minthogy pedig a például felhozott erdőt minden tekintetben 
közepes minőségűnek lehet mondani, fenti becslés egységadatai 
jobbak hiányában átlagadatok gyanánt fogadhatók el s a cser
kéregtermelésre alkalmas tölgyerdők becslésénél a különböző 
viszonyok által megkívánt módosításokkal esetleg más helyeken 
is irányadóul szolgálhatnak. 
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A keskenyvágányu erdei vasutak felépitményéröl. 

I r ta : Sztehlo Gyula társulati főmérnök. (Folytatás) 

B) T a l p f á k 

Minthogy jobbfajta erdei vasutaknál hossztalpfákat ma már 
nem alkalmaznak, csakis a kereszttalpfákat tárgyaljuk. 

A talpfák alakja. A legszokásosabb talpfakeresztmetszetek a 
derékszögű négyszög, a két oldalán letompított derékszögű négyszög, 
az egy oldalán letompított négyszög és végül a trapéz. Alsóbb
rendű erdei vasutaknál szoktak olyan talpfákat is alkalmazni, amelyek 
két oldalt gömbölyűek és csak alul meg felül vannak megbárdolva, 
sőt néha az alsó lap is gömbölyű. Azelőtt alkalmaztak félköralaku 
és háromszögű talpfákat is, de ezek a pálya biztonságára és fen-
tartására való tekintetből nem ajánlhatók. 

A leghelyesebb és legszokásosabb alak a két sarkán letompí
tó, t négyszög, mint amely a teljes négyszögön kivül a legteljesebb 


