
telepítik azzal az indokolással, hogy a sűrűbb anyatelepen több dugványt lehet 
termelni. Kétségtelenül igaz, hogy az 1 X 1 rn hálózatban jó termőhelyre, jó l 
előkészített talajra telepített anyatövek az első 2—3 évben olyan buja hajtáso
kat hoznak, hogy azok alsó szakasza dugványnak nem használható fel, mert túl 
vastag. Ettől kezdődően azonban 6—7 éven át — különösen ha a vesszők ta
vaszi egyelését és az oldalhajtások nyári eltávolítását is végrehajtottuk — j ó 
minőségű, egészséges, kiváló növekedési erélyű dugványanyagot szolgáltatnak 
egyre fokozódó mennyiségben. A sűrű hálózatban telepített anyatelep tövei 
között viszont már a második—harmadik évben nagy gyökérverseny indul meg, 
ami nemcsak az anyatelep hozamát csökkenti, hanem az üzemeltetési időtarta
mot is. A sűrű hálózatú anyatelepben 4—5 éves korban már az elöregedés és 
különféle betegségek jelei mutatkoznak. 

Igen ritka az a csemetekert, ahol az anyatelep őszi felásását, vesszőinek ta
vaszi egyelését és a vegetációs időszak alatt a többszöri talajápolást elvégezték. 

Általános tapasztalat, hogy o nyár szaporító anyag termelésre berendezett 
csemetekertek talaja nem felel meg a kívánalmaknak. A folytonos gyökerez-
tetés és csemetenevelés folytán rendszerint termőerejében legyengült a talaj, 
amelyet nagymértékben leront az is, hogy az elmulasztott őszi mélyszántás, 
felásás és kapálások miatt összetömörödött, levegőtlen. 

Csak elvétve találtunk olyan csemetekertet, ahol talajhiba vagy magas víz
állás a gyenge növekedés valószínű oka. 

Több csemetekertben a rovarkárosítók igen nagymértékben elszaporodtak. 
Károsításukat megelőzni csak akkor tudjuk, ha a károsítás mértékétől függően 
az év folyamán több ízben végrehajtjuk az utasításban elrendelt Agri tox poro
zást. 

A második ötéves tervben előírt nyárfásítás ültetési anyagának biztosí
tása csak abban az esetben lesz zavartalan, ha végrehajtjuk az OEF fejlesztési 
utasításait és a termesztés belterjességét a gyökereztetésre és a suhángneye-
lésre is kiterjesztjük. 

A rezgőnyár (Populus tremula L.) fatömeg- és törzsalak-
vizsgálatainak eredményei 

S 0 Y V L Á S Z L Ó 

Szocialista iparunk termelése a második világháború befejezése óta tizen
ötszörösére emelkedett. Ennek megfelelően, mind nagyobb és nagyobb követe
lésekkel és igényekkel lép fel erdőgazdaságainkkal szemben. A z erdészeti tudo
mánynak, de nemkülönben a gyakorlatnak is komoly törekvése, hogy az ipar 
igényeit mielőbb kielégítse. 

Az évenként kitermelésre kerülő fatömeg mennyiségének és minőségének 
a fokozását elsősorban a már meglevő állományok korszerűsítésével (rontott er
dők gyorsütemű átalakításával, korszerű állományápolás mielőbbi bevezeté
sével, gyorsannövő fafajok előtérbe hozásával) kívánjuk biztosítani. Célunk el
érése érdekében mind nagyobb és nagyobb teret kell biztosítanunk a rezgőnyár 
és hibridjei részére nemcsak műszaki j ó tulajdonságuk, a betegség iránti ellen
állóképességük (a nyárfarákkal szemben immúnis), a termőhellyel szembeni 
igénytelenségük, de gyors növekedésük és fejlődésük miatt is. Különösen nagy 
jelentőségű a rezgőnyár — mint előerdö — olyan termőhelyéken, ahol egyéb 
gyorsannövő fafajaink, már számításba sem jöhetnek. 



Fa tömegének vizsgálatakor 170 db törzs szakaszos felvételének és 2 db 
törzs elemzésének adatait használtuk fel. Ennyi adat, akár hazai-, akár külföldi 
fatömegtáblák készítésekor felhasznált adathoz képest elég csekély. Vélemé
nyem szerint azonban elegendő ahhoz, hogy a már közel 8000 db törzs feldolgo
zása alapján elkészített nyár-fatömegtáblák adatainak összehasonlításához ala
pot nyújtson. 

1. ábra A hazai rezgőnyár fatömegadatainak öszehasonlítása külföldi és 
egyéb hazai fatömegtáblák adataival 30 cm mellmagassági átmérőre vo
natkoztatva. Abszcissza: h = famagasság (m). Ordináta: a) V = összes 
fatömeg (m3), b) Vtf= kéregben mért törzsfa fatömege (m3), c) Vtf = 

kéreg nélküli törzsfa fatömege (mz). 



A rezgőnyár f atom egét napjainkig — megfelelő fatömegtábla hiányában — 
a Grundner-Schwappach-féle tölgy-, néhol bükk-fatömegtáblák segítségével 
állapították meg. A külföldön megjelent fatömegtáblák ugyanis nem elégítették 
ki teljes mértékben a modern fatömegtáblák iránt támasztott követelményeket. 

Ilyenek voltak többek között: Dr. Arthur von Kruedener orosz erdész által 
1911-ben a kéregben mért törzsfára készített táblái, amelyeket M. M. Orlov 
1931-ben átdolgozott. Hasonló táblázatokat készített A. V. Tjurin is. I. Kittrege, 
S. R. Geworkiantz, F. S. Baker 1922, illetve 1925-ben az amerikai-rezgőnyárra 
(kéregnélküli törzsfára) készítettek táblázatokat. 

összehasonlító vizsgálataim eredményeit az 1. ábra és az 1. táblázat tartal
mazza. 

1. táblázat 

X hazai-rezgőnyár fatömegadatainak összehasonlítása külföldi- és egyéb hazai-fatömcgtáblák adataival 
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15 
20 
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össze 

103,1 
103,8 
104,3 
104,fi 
105,7 
105,8 

i fatöme 

100,0 
96,1 
93,5 
91,7 
91,0 
89,8 

g 

76,2 
79,5 
81,7 
82,4 
84,4 
85,4 

tör 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

zsfa kéreg 

94,0 
95,5 
96,3 
96,9 
97.4* 
97,7* 

jen 

106,0 
104,5 
103,6 
103,0 
102,0* 
102,3* 

[ 

tc 

100 
100 
100 
100 

1 100 
100 

rzsfa ké 

95,3 
98,2 

105.6 

regnélkii 

106,9 
107,0 
107,0 
107,1 

1 

84,2 
85,9 
91,8 
98,0 

A táblázatban feltüntetett adatokat extrapolálással állapítottam meg. 

Vizsgálataimnál, a törzsfára vonatkozó fatömegadatokat, csak vastagfára, 
azaz a törzsfa 5 cm-es csúcsvastagságáig terjedő részre állapítottam meg. Az 
5 cm-es csúcsvastagságon alul levő vékonyfa betudásával A. V. Tjurin által a 
kéregben mért törzsfára készített fatömegtáblák — hazai viszonyainkra — kie
légítően alkalmazhatók. 

Evi favágási terveink nettó fatömegének a megállapításakor igen nagy je
lentősége van a kéregvastagság, illetve a kéregszázalékok ismeretének. Ez an
nál is inkább fontos, mivel a rezgőnyár kéregvastagságáról eddig még hazai 
vizsgálatok eredményei nem állnak rendelkezésünkre. 

Külföldi adatok közül A. V. Tjurin adatai ismertek, melyek a törzsfára v o 
natkoztatott kéregszázalékok nagyságát a mellmagassági átmérő függvényében 
adják meg. Adatait a 2. ábrán szemléltetem. 

Mint a rajzábráról is látható, Tjurin adatai és az általam hazai viszonyokra 
megállapított kéregszázalékok nagysága között átlagosan 1,5%-os eltérés mu
tatkozik. 

A 3. ábrán a kéregnélküli mellmagassági átmérő nagyságát, a kéregben 
mért mellmagassági átmérő függvényében állapítottam meg. A ferdefutású 
egyenes, illetve a közvetlen mellette levő körök az egyes vastagsági osztályok
ban felvett megfigyelések átlagértékeit, a mellettük levő számadatok pedig a 
megfigyelések számát tartalmazzák. 

Vizsgálatot végeztem továbbá arra, hogy a különböző méretű mellmagas
sági átmérőre megállapított kéregvastagsági, illetve kéregszázalék adatok mi
lyen mértékben használhatók fel a törzsfa bármely szakaszában levő átmé
rőkre. 
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2. ábra. A rezgőnyár magassági és ágatlan törzshosszúsági görbéje, vala
mint az egész törzsfára vonatkoztatott kéreg százaléka a mellmagassági 
átmérő függvényében. Abszcissza: dly 3 = mellmagassági átmérő (cm). 
Ordináta: a) h = famagasság (m), b) h = ágatlan törzshosszúság (m), c) az 
egész törzsfára vonatkoztatott kéregszázalék (%). Összefüggő vonal a 

hazai, a szaggatott vonal pedig A. V. Tjurin adatait tünteti fel.) 
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3. ábra. A kéregnélküli mellmagassági átmérő meghatározása 
a kéregben mért átmérőből (a számok a megfigyelések száma). 
Abszcissza di,3 = a kéregben mért mellmagassági átmérő (cm). 

Ordináta: di,3 = kéregnélküli mellmagassági átmérő (cm). 



Megállapításom az, hogy a törzsfa egyéb szakaszaiban mért kéregvastagsá
gok nagysága a korona megjelenéséig 2—2,5%-kal, a korona megjelenése után 
pedig 0,5;—1,5%-kal kisebbek, majd a csúcsrészben a mellmagassági átmérőben 
mért kéregvastagságok nagyságával azonosak. 

Ennek alapján a 3. ábrán feltüntetett kéregvastagsági adatok, a törzsfa 
egyéb szakaszaira is felhasználhatók azzal a megszorítással, hogy az ábrán ki
mutatott kéregvastagságokat — a szerfának alkalmas részig — átlagosan 2 % -
kal csökkenteni kell. Ezt igazolják az elemzés alá vont 31. sz. törzs adatai is, 
amelynél az egész törzsfára vonatkoztatott kéregnélküli átmérők nagyságát a 
kéregben mért átmérők függvényében ugyancsak a 3. ábrán kis keresztekkel 
( + ) tüntettem fel. Hasonló eredményre jutottam a nemesnyárak esetében is, 
amikor a törzsfa egyes szakaszainak köbtartalmára, valamint a szakaszok köze
pén mért körlapjára vonatkoztatott kéregszázalékok nagyságát, illetve változá
sát vizsgáltam (Erdészeti Kutatások 1959. 1—2. sz). 

Az egész törzsfa kéregszázalékának nagyságát — a mellmagassági átmérő 
függvényében —• a 2. ábrán szemléltetem. A törzsfa kéregszázaléka — ugyan
azon mellmagassági átmérő mellett — a magasság növekedésével fordított 
arányban áll. Tehát, ha a magasság nő, a kéregszázalék csökken és fordítva. A 
változás 5 méterenként átlagosan 1—1,5%-ra tehető. Ezek alapján a 2. ábrá?i 
feltüntetett kéregszázalékok használatakor — az ugyanezen az ábrán feltünte
tett — magassági görbe adatait is vegyük figyelembe. 

» 

A régi piaci választékolás a kitermelésre kerülő faanyagot két fő csoportra 
különítette el, mégpedig: szerfára és tűzifára. Népgazdaságunk tervszerűsége 
megköveteli, hogy az évi favágatási terveinkben, a kitermelésre kerülő faanya
got szerf a választékok szerinti részletezéssel mutassuk ki. Munkánk meggyorsí
tása és pontosabbá tételében igen nagy segítséget adnak az egyes fafajok törzs
alakját meghatározó alaksorok, illetve alkotóvonalak. 

Az egyes fafajok törzsének alakját ugyanis legegyszerűbben úgy fejezhet
jük ki, hogyha megadjuk a törzsfa különböző helyein mért átmérők viszonyát a 
mellmagassági átmérőhöz. 

A 4. ábrán közölt grafikonok is ezt a célt kívánják szolgálni. 
A grafikon alkalmazását röviden az alábbiakban kívánom vázolni: 
aj a becsülni kívánt állomány mellmagassági átmérőit törzsenkénti felvé

tellel megállapítjuk; 
b) 20—30 db törzs magasságának és mellmagassági átmérőjének felvétele 

alapján megszerkesztjük az állomány átlagos magassági görbéjét; 
c) a magasságméréssel együtt —• akár magasságmérővel, akár a törzs mellé 

állított 4 m-es rúd segítségével — a már bemért törzsekre megállapítjuk a szer
fának alkalmas törzsrész hosszát. Az egyes vastagsági osztályok szerfahossz-
adatainak a birtokában megszerkesztjük —• hasonlóan a magassági görbéhez •— 
az állomány szerfahossz-görbéjét; (példánkban erre a célra a 2. ábrán feltünte
tett ágtiszta törzsrész görbéjét használjuk fel.) 

d) a magassági és a szerfahossz-görbének a mellmagassági átmérő függ
vényében való megszerkesztése után bármely vastagsági fokra, illetve mellma
gassági átmérőre leolvashatjuk az átlagos magasságot és a szerfának alkalmas 
törzsrész hosszát. 

Az adatok birtokában — a 4. ábrán levő alaksorok segítségével — megálla
píthatjuk a törzs bármely szakaszára eső átmérő nagyságát. Kiszámíthatjuk 



továbbá azt, hogy egy megadott átmérő hány méterre van a vágáslaptól. A gra
fikon alkalmazásával a jelzett adatok megállapítását az alábbi példákkal kívá
nom szemléltetni. 

Legyen a becsülni kívánt törzs mellmagassági átmérője: 35 cm, magassága 
27 m, szerfának alkalmas törzshossza: 17 m. 

Először határozzuk meg a szálfa felső átmérőjét. 
A grafikon jobboldalán — ahol a vágáslaptól mért távolságok vannak fel

tüntetve — felkeresem a törzs szerfának alkalmas (17 m) hosszát, majd az in-
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4. ábra. A rezgőnyár kéregben mért törzsfájának alaksorai a magasság függvényében. 
lOOd 

Abscissa: h — famagasság (m). Ordináta: a) — =a famagasság „x" százaléká-
ban mért átmérő százalékos viszonya a mellmagassági átmérőhöz (%). b) h = a 

törzsfa meghatározott távolságai a vágáslaptól (m). 

nen kiinduló görbét mindaddig követem, amíg az a törzs teljes hosszára — az 
abszcissza tengelyen levő 27 m-re — fektetett merőlegest nem metszi. A met-

lOOdx 
széspontot kivetítem a grafikon baloldalára, ahol a -nak megfelelő százaié

ul.. 
kok vannak feltüntetve. 

Esetünkben a 17 m-es görbe 58%-nál metszi a 27 m magas fa ordinátáját. 
A keresett átmérő tehát 35 X 0,58 = 20,3, azaz kereken 20 cm. 

Állapítsuk meg továbbá, hogy a törzs 25 cm-es átmérője, milyen távol fek
szik a vágáslaptól. Először megállapítjuk, hogy 25 cm hány százaléka a mellma
gassági átmérőnek. (Kereken 71%) . A grafikon baloldaláról kiindulva felkeres
sük, hogy a 7 1 % vonala a vágáslaptól milyen távolságban metszi a 27 m-es törzs 





ordinátáját. Ezek alapján megállapítjuk, hogy a példánkban szereplő törzs 25 
cm-es átmérője a vágáslaptól 13,5 m-re van. 

A grafikon használatának ismertetése után nézzük meg, hogy a 4. ábrán 
feltüntetett alaksorok milyen mértékben felelnek meg egyes törzsek vizsgálata
kor. Vegyük példának a kéregvastagságoknál már tárgyalt 31. sz. törzs szaka
szos felvételekor nyert kisimítatlan adatokat. A törzs mellmagassági átmérője 
36 cm, magassága 26,7 m, ágtiszta törzsrésze 11,2 m, szerf ahossz-százaléka 42%. 

2. táblázat 

A .vágáslaptól 
mért 

távolságok 

31-es törzs A grafikon 
Eltérés 

A .vágáslaptól 
mért 

távolságok megfelelő adatai 
Eltérés 

m cm di., %-a cm + — 
Vágáslap 43,6 122,5 44,1 0,5 

1 36,4 101,8 36,6 0,2 
3 33,8 94,0 33,8 — 5 32,0 89,0 32,0 — . 
7 30,5 86,0 31,0 0,5 
9 29,0 81,5 29,3 0,3 

11 28,5 77,0 27,7 — 0,8 
13 25,4 72,0 25,9 0,5 — 15 22,5 65,0 23,4 0,9 — 17 20,1 57,0 20,5 0,4 — 

A grafikon útján megállapított, nemkülönben a szakaszos felvételkor nyert 
adatok közötti eltérés nem meglepő. A grafikon adatait — hasonlóan a fatömeg-
tábla számsoraihoz —• csak nagyszámú törzs átlagára nézve tekinthetjük nagy
jából állandónak. Ezek alapján a hibák kiegyenlítődése annál tökéletesebb, men
nél nagyobb a megfigyelések száma. 

Tegyük fel pl., hogy egy vastagsági osztályban a szórás nagysága ± 10%-os. 
100 db törzs felvételekor a várható pontosság: 

yiöö ~ i o " ± / o 

A rezgőnyár törzsméretének százalékos adatait és alkotóvonalát egyéb fa
fajok törzsméretének százalékos adataival és alkotóvonalával is összehasonlí
tottam. Vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy nyaraink közül leg
jobb törzsalakkal a rezgőnyár rendelkezik. A tölgy törzsalakjához áll a legkö
zelebb. Ez az egyik főoka annak, hogy a rezgőnyár fatömege egyéb nyaraink 
íatömegét ugyanazon mellmagassági átmérő és magasság esetén 10—20%-kal is 
meghaladja. Ez indokolta külön fatömegtábla készítését. 

A fatömegtáblák, mind vastag-, mind összesfára elkészültek és az új Nyár
fa-könyvben kerülnek nyilvánosságra. Tanulmányomban most az összesfára 
vonatkozó számsorokat az 5. ábrán közlöm. 


