
„PARVUS II." 
Faátmérő, famagasság, faállomány-körlapösszeg 

és távolság meghatározó zsebműszer 
K I S S R E Z S Ő 

Hosszas kísérletezés után sikerült előállítani egy olyan kisterjedelmű, egy
szerű, könnyen kezelhető zsebműszert, amelyet elsősorban az erdészeti kutatá
sok, valamint az ellenőrzések során jó eredménnyel használhatunk. 

Segítségével segédmunkás igénybevétele nélkül meghatározhatjuk; 
a) bármilyen nagyságú fa átmérőjét cm-es pontossággal a kerületből tör

ténő átszámítással; 
b) a fák magasságát akár deciméteres értékben; 
i) a faállományok hektáronkénti körlapösszegét m 2 -ben dr. Bitterlich-féle 

eljárás alapján; 
á) az erdei választékok méreteit (hossztolás). 
Segéderővel és segédmércével pedig; 
e) nagyobb távolságokat is mérhetünk térképezési, vagy területkitűzési 

munkák elvégzése céljából, 20 m-ig V2 m-es, azon felül 30 m-ig m-es 
pontossággal. 

A zsebmüszer posztó vagy műanyag tokban mindig a szakembernél lehet. 
Viszonylag olcsón előállítható, s kezelése rövid idő alatt elsajátítható. 

A mérőműszer két részből áll: egy megfelelően kiképzett lemezből és egy 
hozzá való zsinórból. 

A lemez egyik oldalára (A és B él közé) a magasságméréshez szükséges be
osztás, a másik oldalára pedig (A és C él közé) a kör kerületéből közvetlenül az 
átmérőt adó skála van bejelölve 

A műszer anyagának legjobban megfelel a 2 m m vastagságú, bevonattal el
látott réz- vagy rozsdamentes acéllemez, de kiválóan alkalmazhatjuk a kemény 
műanyagokat is. Hosszúsága olyan, hogy 5 cm átmérőértéknek megfelelő kerü
let (5 X 3,14 cm) férjen rá. Ez mutatkozik a legkedvezőbbnek, mivel 5-nek 
könnyű a többszörösét képezni és a lemezke egyúttal a gyakorlatias nagyság ha
tárán belül lehet. A lemez szélességét 20 mm-nek vesszük. A magassági mérce 
egy egysége 15 m m és ez 1 m-nek felel meg. Ilyen beosztás esetén még 30 m 
magas fának is aránylag könnyedén határozhatjuk meg a magasságát. Az A és 
C él úgy van kiképezve, hogy feltekeréskor kiküszöböli a zsinór lecsúszását. 
Az éleket ajánlatos legömbölyíteni, hogy a zsinór időelőtti elhasználódását meg
akadályozzuk. Az A élnél levő kiugrás be van hajlítva és hegyesre kiképzett, 
hogy vastag fa esetén ezt a két tüskét a fába beszúrhassuk és a lemezkét elen
gedve a fát a zsinórral körbejárhassuk. A 16 cm hosszúságú műszeren az A és 
B él között, valamint a C élnél különböző méretű beszögellések vannak. Ezek
nek a faállománykörlapösszeg kiszámításában van jelentőségük. Segítségükkel, 
és a zsinóron levő 50 cm-es távolsággal különböző „látószögeket" tudunk ké
pezni. A pontos méretük igen lényeges. A célszerű látószögek kialakítása érde
keben sok esetben, különösen ha tömegmunkát végzünk, műszerünket célszerű 
egy i m hosszúságú rudacskára merőlegesen felerősíteni. Ezt legkönnyebben 
úgy tudjuk elvégezni, hogy a C éltől 20 mm-re levő nyíláson keresztül szeget 
verünk a bot végébe. 

A zsinór tetszőleges hosszúságú, vékony, erős és nem nyúló. Legjobban a 
rádióskála zsinórja felel meg a célnak. Ezt az A élnél levő lyukon úgy kell át
húzni, hogy a végén levő csomó a magassági mérce oldalán legyen. 



Gyakorlatilag legalkalmasabb a kb. 1,26 m hosszúságú zsinór, mert ezt még 
könnyedén fel tudjuk csavarni és vele 41 cm átmérőig dolgozhatunk közvetle
nül. A zsinórra fekete és színes tussal beosztást készítünk, s ezt a famagasság 
mérésekor használjuk. Az A éltől kezdve a kifeszített zsinórra az A és B él 
közti magassági mérce folytatásaként 1,5 cm-es távolságokat hordunk fel. A z A 
él a 4 m-t jelzi, tehát utána a zsinóron az 5 m jön. Ezt és a többi ötös értéket 
legjobb 3 fekete tusvonallal, gyűrűvel jelezni. A 10 m-nek megfelelő pontot egy 
fekete és alatta, valamint felette egy zöld vonással; a 20 m-nek megfelelőt egy 
fekete és két piros vonással jelöljük. Így járunk el 30 m-nél is. Ezenfelül az A 
éltől mérve felhordunk 30, 60 cm-es távolságokat is, melyeket vastagabb zöld 
színű gyűrűvel jelöljük meg. Ezt a beosztást a távolságméréshez használjuk. 
Ugyancsak az A éltől 50 és 100 cm-t is felmérünk a zsinórra és e helyeket piros 
színnel jelöljük. E beosztásra a körlapösszeg meghatározásához és egyéb általá
nos mérési munkálatokhoz (hossztolás) van szükség. 

Ha jól megfigyeltük zsebműszerünket, rögtön szemünkbe tűnik, hogy rajta 
igen sok adott méret van szánt-szándékkal kiképezve, hogy azokat a minden
napi gyakorlati életben mérések elvégzésére hasznosíthassuk (1; 1,5; 2; 3; 5; 6; 
10: a zsinóron 30, 50, 60, 100 cm stb.). 

í. Faáímérő meghatározása: 
A z átmérőmeghatározás a kerületből történik. A zsinórral egyszerűen k ö 

rülfogjuk a fát a kérdéses helyen és az ujjainkkal megfogjuk ott, ahol az elejé-

1. ábra 



vei összeért. Ezt a távolságot (zsinórhosszt) feltekerjük a lemezke egész hosz-
szára (A és C él körül) és így megtudjuk közvetlenül, hogy a megmért kerü
letünk hányszor ad 5 cm átmérőt. A maradékot természetesen még a mércén
ken meghatározva, esetleg a tizedeket becsülve, a kapott értékhez hozzáadjuk. 

Vastag fa esetén a műszert a kiálló tüskék segítségével vízszintesen a fához 
rögzítjük és a zsinórral körbejárhatjuk a fát. A zsinór végét fehér krétával meg
jelöljük és addig folytatjuk e műveletet, amíg teljesen körül nem érjük a fát. 
A teljes hosszakat és a maradékot összegezve megkapjuk oly nagyméretű fáknak 
az átmérőjét, is, amelyeket átlalóval már meg sem tudunk mérni. 

A műszerrel történő méréseink természetszerűleg bizonyos mértékű hibák
kal terheltek. Ezek a lemez vastagságából, a zsinór megnyúlásából, a feltekeré
sek számából, a zsinór vastagságából stb. adódnak elő. Kiküszöbölésükre azon
ban lehetőség van, mivel rendszeresen fordulnak elő (kivéve a megnyúlást). 

Mindezek figyelembevételével az átmérő meghatározásakor úgy kapunk j ó 
eredményt, ha 

15,1 cm-től 25 cm-ig 0,25 cm-es 
25,1 cm-től 35 cm-ig 0,50 cm-es 
35,1 cm-től 45 cm-ig 1,0 cm-es 

javítást veszünk a mért értéktől felfelé; tudva azt, hogy a kerületből történő 
átmérőmeghatározás mindig kissé nagyobb adatot ad, mert a fa egyenetlensé
gei, kidudorodásai a kerületet növelik. Fekvő fa esetében a félkerület meghatá
rozásával mérjük meg az átmérő felét s így egészen jó eredményt kaphatunk. 

II. Famagasság meghatározása. 

A műszerrel való mérés a háromszögek hasonlóságának az elvén alapszik 
(2. ábra). A fától való távolság lemérésére nincs szükség, hanem csak egy, a fa 
mellé állított mércére vagy a törzsön megjelölt 2 m-es magasságra. 

A zsinórt mutató- és hüvetykujjunk közé fogva, a lemezkétől nem nagy 
távolságra, a műszert lelógatjuk és addig közelítjük vagy távolítjuk a szemünk-

H 

2. ábra 



tői, amíg a magasság mérésére szolgáló rész, a négy egység (A—B) nem vág 
egybe a fa mellé állított 4 m-es rúddal, vagy a 2 m-es osztásrész a fán 2 m ma
gasságban levő jellel (krétajel). Ezután a másik kezünkkel a lemezke alját meg
fogva az ujjainkat addig csúsztatjuk fel a zsinóron, ahol a fa csúcsát látjuk. 
Elengedve az alját a metszések helyességét ellenőrizzük és a kisebb kiigazításo
kat elvégezzük. Ezzel a fa magasságát már elő is állítottuk más mértékegység
ben és ez egyenlő a magassági rész aljától (B éltől) az ujjainkig terjedő távol
sággal, melyet közvetlenül, a tizedeket pedig becsülve le tudunk olvasni a zsi
nóron levő magassági értékek segítségével. 

Az eddigi kísérleti mérések beigazolták, hogy meglepően j ó eredményt 
lehet elérni — még nagy famagasságok esetében is —, ha csak a 2 métert je 
löljük meg a fán krétával. Ez jól begyakorolható s így a 4 m-es rúd teljesen 
elmaradhat (nagyon sokat számít, ha ezt nem kell egy segédmunkásnak hor
doznia). A 2-es fonalnál ajánlatos, éppen ezen gyakorlatias és egyszerű mérési 
lehetőség érdekében egy kicsiny mélyedést kialakítani. Ez egyúttal a legalkal
masabb „látószög" kitűzésére is szolgál ( w x ) . 

A szerfahosszúság a zsinórról mindenkor közvetlenül leolvasható. 
Alacsonyabb (2—15 m) magasságú fák esetében a szemünk és a lemez közti 

kicsiny, a leolvasást megnehezítő távolságot kiküszöbölhetjük oly módon, hogy 
a lemezkén levő 4 osztásrészt csak 2 osztásrésznek (2 m-nek) fogadjuk el. Ilyen
kor természetesen a zsinóron kapott magassági értéket kettővel osztani kell. 

711. Faállomány-körlapösszegének meghatározása: 

A „Parvus II" alkalmas arra, hogy vele könnyűszerrel meghatározzuk egy 
faállomány 1 ha-ra vonatkozó mellmagassági-körlapösszegét az immár híressé 
vált dr. Bitterlich Walter-féle eljárás alapján. Elegendő, ha: 

A z erdőrészletben — a köröspróba elvégzéséhez hasonlóan — egyenletes 
elosztásban, több helyen megállunk és ezeken a pontokon a rnűszerecskét úgy 

3. ábra 



emeljük szemünk elé, hogy az 50 cm-re legyen tőlünk. Ezt úgy érjük el, hogy 
a zsinórján a fémlaptól 50 cm-re megjelölt piros gyűrűt j o b b kezünk mutató
ujjával szemünk alá szorítjuk és a bal kezünkbe vett lapocskával, azt vízszin
tes helyzetben, a zsinórral merőlegesen tartva, a zsinórt kifeszítjük. 

A műszeren elkészített bevágáson (A és B él között: W i = 7,07 mm) át 
megirányozzuk a fákat mellmagasságban (3. ábra). 

Álláspontjainkon egy-egy teljes körülforgást csinálva megszámláljuk, hogy 
hány fának látjuk a mellmagassági vastagságát nagyobbnak a bevágásnál, és 
ezt a darabszámot fafajonként feljegyezzük. Amennyiben a fa vastagsága lát
szatra éppen megegyezik a bevágás szélességével, akkor azt egyszer beszámít
juk, egyszer meg kihagyjuk. Sűrű faállományokban a fák gyakran fedik egy
mást, s így egyes fák kimaradhatnak a számlálásból. Ilyenkor célszerű egy 
oldallépést tenni, amellyel a fától való távolságunk nem változott, viszont meg
állapíthatjuk, hogy az eddig takart fa vastagabb-e a használt w értéknél. Ez
után pontosan vissza kell lépni előbbi helyünkre. 

Az álláspontokon kapott darabszámokat összegezzük, majd az összeget az 
álláspontok számával elosztjuk. 

Átszámí tó tényezők (Kw) : (Kw = 
v 2 / y n ) 

1. táblázat 

Szám Zsinór, v. pálcahossz: 
h 

Használt W (bevágás) : Átsz. tényező: (Kw) 

1. 50 cm u>, ( 7,07 mm) 0,5 
2. 50 cm w, (10,00 mm) 1,00 
3.' 100 cm w, (20,00 mm) 1,00 
4. 100 cm wt (14,10 mm) 0,5 
5. 100 cm in, (10.00 mm) 0,2:> 

A z így kapott átlagot — amely az egész állományra jellemző — megszo
rozzuk a használt zsinórhossz vagy pálcahossz és w (bevágás) értékhez, azaz a 
,,nézőszöghöz" tartozó átszámító tényezővel, és máris megkaptuk, hogy hány 
m a a körlapösszeg 1 ha-on (1. táblázat). Ez az eljárásunk csak vízszinteshez 

2. táblázat 

A főbb fokok cosinusa és annak rcciproka 

Fok tp Cosinus <p 1 
cosinus rp 

5 1,00 1,00 
10 0,98 1,02 
15 0,97 1,03 
20 0,94 1,06 
25 0,91 1,09 
30 0,87 1,13 
35 0,82 1,18 

közelálló terepen helytálló. Ferde terep esetén a kapott eredményt még az át
lagos dőlésszög cosinus-értékével osztani vagy ennek reciprok értékével szo
rozni kell (2. táblázat). 
Képletesen : 

m, + n, + n 3 + . . . + nx G ms/ha = 

ahol ,, n , 
Á 

Kw 

G 

Á cos inus <p 
az egyes álláspontokon kapott darabszám, 
az álláspontok száma, 
a használt nézőszöghöz tartozó átsz. tényező 
mellmagassági körlap-terület, 
átlagos dőlésszög. 



Használhatjuk a többi bevágást is. melyek a műszerünk alján vannak: 
w 2 = 20 mm, w 3 = 14,1 mm, w 4 = 10,0 mm. 

Amennyiben tömeges munkát akarunk végezni, legjobb műszerünket egy 
1 m hosszúságú bot végére erősíteni és annak másik végét szorítjuk szemünk 
alá. Ebben az esetben a C élnél levő w 3 -a t és w 4 -e t célszerű használni. 

Országos viszonyaink között a 20—35 cm átmérőjű faállományokban leg
célszerűbb a táblázat 1. sz. és a 4. sz. értékeit használni. Ennél nagyobb átlagos 
átmérők esetén pedig a 2. sz. és a 3. sz. lehetőségeket indokolt alkalmazni. 
Ugyancsak ez utóbbiak válnak be nagykiterjedésű egyenletes, vastagabb állo
mányokban. 

A vizsgált állományunk átlagos átmérője (d) és a kiválasztott „nézőszög" 
(Wg) alapján kiszámíthatjuk az alábbi képlettel az egyes próbakörök körül
belüli, átlagos sugarának (r) a nagyságát. 

100 d 
r = 

W „ 
Például, ha nézőszögünk 1,41 és d = 30 cm, akkor r = 21,27 m; és ha d = 20 
cm. akkor r — 14, J 8 m. 

A z eljárás helyességét dr. ing. Bitterlich Walter elméleti levezetése alapján 
az alábbiakban kívánom bizonyítani: 

Minden nézőszög, mely alatt egy tárgyat nézünk, megfelel egy pontosan meghatá
rozott aránynak. Ha egy fát nézünk (3. ábra) akkor a rnellmagassági átmérő törve 
a fa tengelyének a szemünktől való távolsággal egyértelműen határozza meg látó
szögünket. Eljárásunkban az átmérőt mindig cm-ben, a szemtől való távolságot pedig 
m-ben mérjük. Eredményül egy „szögszámnak" nevezett („nézőszög") új mérték
egységet kapunk, melynek dimenziója cm/m, és egysége 1/100, vagyis 1 cm átmérő 
minden 1 m távolságra. 

Az aránylat meghatározásához tulaj donképen nem szabadna az átmérőt használni, 
mert a fához húzott iránysugarak tangenciálisan érintik a fát és így a mellmagassági 
átmérőt valamivel nagyobbnak látjuk. Ez a hiba azonban elhanyagolható, mivel a fa 
átmérőjéhez képest az irányzótávolság nagy. A hiba legtöbbször csak mm-ben fejez
hető ki. 

A fenti egységnyi nézőszög alatt vizsgálva egy fát, mely ,,a" távolságra áll, a követ
kező egyszerű összefüggéseket kapjuk : 

Ha W = l (vagyis olyan nézőszög, amely az 1/100 aránynak felel meg), 
d 1 

akkor 
ha W = 2, 
akkor 
és, ha W = n, 

a 100 

d 2 

100 

d Wn 10CW 
akkor — = : ebből a = 

a 100 Wn 

Láthatjuk, hogy meghatározott átmérő és meghatározott szög csak egy ,,a" 
értéket határoznak meg. Vagyis ha pl. az erdőben valamilyen módon rögzített látó
szög alatt nézem a fákat, akkor egy bizonyos átmórőjű fa csak egy távolságban felel
het meg pontosan látószögünknek. Számszerűen : W = 2 szögnél minden 30 cm átmé
rőjű fa csak 15 m távolságban fedheti pontosan látószügönket. Ha ránézünk a 3. ábrára 
ez világos is, mert ha a fa közelebb lenne, akkor nagyobbnak, ha távolabb lenne, akkor 
kisebbnek látszana a látószögnél. Mivel egy meghatározott látószög egy ilyen képzelet
ben meghúzott kört határol el, azért az előforduló „ 4 " fő szöget „határszögnek" nevez
zük. 

Ezekután a határkör szélén álló fára felírhatjuk : 
lOOd 

r s = ; , 
W 

mivel r —- a, ós Wn = Wg 



Most vizsgáljuk meg, hogy miként aránylik az elméleti határkörön álló fa mell
magassági körlapja az elméleti kör területéhez : Tudjuk, hogy a körök területei úgy 
aránylanak, mint sugaruk négyzetei, tehát : 

d-

T r°-
behelyettesítve r értékét 

í d y da 

T flOOdy lOOOOd2 

\Wg~j ~Wg^~ 

— g y e i egvszerűsítve 
4 

T 4 ( 2 \ « 
10 000 10 000 

Wg2 { Wg ) 

T 10 000 l 2 j 
Láthatjuk, hogy ebben az arányban se a fa távolsága, se az átmérője nem szerepel. 

A viszony pedig megfelel az 1 m 2 / h a aránynak, melyet a I—~—I tényezővel kell 

megszorozni. Ezt a következtetést azért lehet levonni, mert a fa körlapjának és az elmé
leti kör területének az arányából indulhatunk ki, tehát végeredményül is terület
arányt kapunk. 

Ezeknek megértése után elérkeztünk az eljárás alapelvéhez, mely szerint : ha 
minden fát, amely az arányban szereplő Wf irányszögnél vastagabbnak látszik, meg-

I Wg y' 
számlálunk és a I—-—I tényezővel megszorozunk, akkor m 2 /ha-ban megkapjuk 

az állomány körlapösszegót. 
A szögmérésben elkövetett %-os hiba a körlapösszeg %-os hibájára kétszeresen hat. 
Műszerünk használatbavétele előtt meg kell győződnünk arról, hogy irányszögeink 

pontosak. Ezt a használatos határszögeink esetében a következőképen érhetjük el : 
A megfigyelés irányára merőlegesen, a szemünktől 10 m távolságra jól megfigyel
hető 20, 14,1 és 10 cm hosszú éles jeleket helyezünk el. Ezeket a jeleket a műszer meg
felelő bevágásainak pontosan fedni kell. Ha nem fedi pontosan a jelet, akkor ez számí
tásainkban egyoldalúan ható, arányos hibát okozna, melynek kiküszöbölése legcél
szerűbben a zsinór- vagy bothosszúság megváltoztatásával történhetik. 

IV. Távolságmérés: 

A távolságmérés az arányos távolságok elvén alapszik (4. ábra) . Esze
rint a mérésnél úgy járunk el, hogy jobb kezünk mutatóujjával a zsinóron 30 
cm-re megjelölt zöld jelet szemünk alá szorítjuk és bal kezünk hüvelykujjával 
— e zsinórnál alátámasztva a műszerecskét úgy, hogy az függőlegesen álljon — 
kifeszítjük a fonalat. Most a műszer A — T B éle mellett elnézve (amely 3 cm) m e g 
állapítjuk, hogy ezzel a kérdéses távolság végén függőlegesen elhelyezett mér 
céből (acél-zsebmérőszalag) mekkora hosszúság vág egybe. A segédmunkásnak 
a szalagra fektetett tenyerét addig irányítjuk fel vagy le, amíg ez nem követ
kezik be. Ennek a hosszúságnak a cm értékét meghatározva és azt tízzel meg
szorozva kapjuk a keresett távolságot. 

Ha nagyobb távolságot kívánunk mérni, célszerű a 60 cm-re levő másik 
zöld jelet szemünk alá szorítani, de akkor a kapott cm értéket hússzal kell m e g 
szorozni. 
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AB:CA = <xh Ca 

ha ah~: Ca - 3 • 30 = / . • fo 

«AMor ± ; CA= rVAB 

a mert tárolság m fQx mércahom. 

4. ábra 

A műszeren levő más oldalhosszakkal és a zsinórhossz megváltoztatásával 
számos más, kedvező arányt is előállíthatunk. 

A módszert jól használhatjuk adott távolságok kitűzésére is (kísérleti terü
letek, köröspróba). Ebben az esetben célszerű az adott hossznak megfelelő k ü 
lön mércét készíteni pl. fából. 

A „Parvus II"-vel ezideig végzett próbamérések hosszabb időn keresztül, 
különböző viszonyok között igen kedvező eredményt adtak. * 

Irodalom 
Dr. ing. Bitterlich Walter: Relaskoptechnik. Cbl. Ges. Eorstw. Wien, 1959. 76. 

évf. 1. sz. 

Beszámoló a pílisesabai kopárfásításról 
F E J É R I S T V Á N 

A Pilisi Állami Erdőgazdaság piliscsabai erdészetéhez tartozó mintegy 500 kh ki
terjedésű kopár területek erdősítésére az első ötéves tervfeladatot 1955 júniusában 
dolgoztuk ki. A z ütemezés szerint 1960. őszén befejeződtek Budapest felé haladva az 
1. számú műúttól balkézre elterülő kopár tömb munkálatai. Azt hisszük, hogy nem 
lesz érdektelen, ha az eddig szerzett tapasztalatokról, eredményekről beszámolunk. 

A z erdészethez tartozó kopárok dolomit alapkőzetű váztalajok. Tipikus jellemző
jük, hogy legfeljebb 10—15 cm-es humuszos termőréteg fedi az alapkőzetet. A talaj-
bemosódás viszonylag kevés. E talajok lúgos kémhatásúak. Mélyebb humuszréteget 
csak a hajlatokban, lejtők lábánál, találunk. Talajtani osztályozás szerint e területek 
talaja a sötét színű erdőtalajoknak rendzina fogalma alatt tárgyalt altípusai közé 
tartozik. A dolomit triászkori képződmény, alkotó elemei kalcium és magnézium, s 
e két sónak a tengervízből való kicsapódásából keletkezett. Gyakran van szennyezve 


