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Dr. Madas László új módszert alkalma-
zott a törzsszámváltozás hatásának vizs-
gálatára. A visegrádi erdészet területén
elhelyezkedõ különbözõ korú bükkál-
lományok felsõ szintjébe tartozó véko-
nyabb és vastagabb törzsekbõl álló kis
biocsoportokból 120 évet átfogó 2 fejlõ-
dési sort állított. A fejlõdési sort a követ-
kezõ korú egyedek képviselõi által állí-
tották össze: 119-79-52-43-23-12. Eze-
ken belül két növekedési sort állítottak
fel. Az 1. sor alacsony törzsszámú, vi-
szonylag nagyobb növõterülettel ren-
delkezõ, vastagabb egyedekbõl álló, la-
za szerkezetû állomány, míg a 2. növe-
kedési sor vékony egyedekbõl álló, sû-
rû állományt képvisel, melynek törzs-
száma mindig több, mint kétszerese
volt az 1. állománynak. 

Szükséges az alábbi fogalmak tisztá-
zása: Növõtérnek a fák koronájának a
külsõ felület  és a talaj felszíne közötti
területet nevezzük. A növõtérnek a talaj
felszínén jelentkezõ vetülete a növõte-
rület. (Madas L. 1968). A koronaátmérõ
és a mellmagassági átmérõ viszonyát
Seebach vizsgálta elõször 1845-ben és a
kettõ hányadosát növõtérszámnak ne-
vezte el. Növõtérszámon Madas azt a
számot érti, amellyel ki lehet fejezni az
erdõben növõ fa koronanagyságát és a
fa biológiai kapcsolatát. Ez a biológiai
kapcsolat az adott körülmények között
(kor, záródás, fafaj, termõhely, génállo-
mány stb.) egy bizonyos koronanagy-
sághoz egy meghatározott törzsvastag-
ságot rendel. (A koronanagyságot kife-
jezhetjük a koronaterület átmérõjével, a
törzsvastagságot pedig a mellmagassági
átmérõvel). A Madas L. (1968) által ké-
szített ábra meghatározó a szálaló szer-
kezetû erdõk alakításának folyamatá-
ban: 

Az ábra abcisszáján az átmérõk szere-
pelnek egyre növekvõ sorrendben, az
ordinátáján a növõtér-számok, míg a le-
gyezõszerûen elhelyezkedõ vonalak az
életkorokat jelzik.  Látható, hogy a korral
viszonylagosan csökken a növõtérigény,
mindkét növekedési sorra vonatkozóan.
A vékonyabb fa (2) növõtérszáma – azo-
nos korban – mindig kisebb, mint a vas-
tagabb fáé (1). „ A kisebb koronájú és ép-
pen ezért vékonyabb fának viszonylag
kisebb növõterületre van szüksége, mint
a vele egyidõs vastagabb, nagyobb koro-
nájú fának.” Ez a megállapítás merõben
ellentmond Seebach szabályának, amely
szerint a vastagabb törzsnek a véko-
nyabbhoz képest viszonylag kisebb a

növõterülete.” A növõtérszám csökke-
nést a kor okozza, „a növõtérszám csök-
kenése csupán olyan összefüggésben
van az átmérõ növekedésével, amennyi-
ben az átmérõ a fa öregedésével nõ”. Az
életkor szerepe a perdöntõ, amely mind
a mellmagassági átmérõnek, mind a nö-
võtérszámnak a változását elõidézi.

Fekete Lajos így fogalmazott: „A vi-
szonyszám értéke a korral csökken.”
Ha valamelyik életkort képviselõ sugár
mentén (pl. kék vonal) átváltunk a 2-es
görbérõl az 1-es görbére, akkor azt lát-
hatjuk, hogy a vastagabb átmérõ felé
haladva a növõtérszám viszonylagosan
növekszik. (kéknél: 15,8-ról, 17,2-re).
Az is kiolvasható, hogy a fa növõtér-
száma fiatalabb korban nagyobb, mint
idõsebb korban. Ez azt jelenti, hogy fia-
talabb korában a vastagságához képest
nagyobb növõtérre van szüksége, mint
idõsebb korban. Másképpen úgy is le-
het fogalmazni a fenti jelenséget, hogy
a fa vastagodását megelõzi a korona

növekedése. „Ahhoz tehát, hogy egy fa
jobban vastagodjék, mint eddig, nem
lineárisan, hanem progresszíven na-
gyobb növõtérre van szüksége. A
progresszivitást a koronavetületi átmé-
rõ és a mellmagassági átmérõ hánya-
dosának a növekedése fejezi ki!”

(Részlet Horváth Dániel „A vágásos és a szá-
lalóerdõ közötti átmenet értékelése visegrádi
Erdõanyában” c. diplomamunkájából (2008))

Elsõ találkozásom
dr. Madas Lászlóval

Laci bácsi otthon várt, beléptem a szo-
bába, hangos szóval és szeretõ – jó
erõs! – kézfogással fogadott, majd az
íróasztalhoz vezetett és leültetett. „Er-
dõanya, hol is kéne keresni benne – hol
lenne a legjobb?” kérdezte saját magát.
Majd beültünk a terepjáróba. Öcsi fenn
vár minket” – mondta a mellette ülõ
mûszaki vezetõnek, és rögvest szóba
elegyedett vele, miközben éles szemek-
kel kutatta az erdõt.

Hirtelen megálltunk – kézfogás, vál-
lon veregetés – „hogy vagy?, mi a hely-
zet?, mi történt?”, Laci bácsi mindenkit
név szerint ismert, mindenkihez volt
egy kedves szava. Valóban érdekelte,
hogy mit mondanak az emberek! Sze-
mélyes kapcsolata volt nemcsak az er-
dõvel, de a benne dolgozó emberekkel
is. Aztán hopp, elõkerült Öcsi bácsi is,
és Laci bácsi szeme még jobban csillo-
gott. Megérkeztünk. „Öcsi a nyiladék
mentén kéne, itt van több generáció is,
de várj, felmegyek, megnézem jó lesz-e
itt” – mondta és már indult is. Egy óra
alatt megtaláltuk a Laci bácsi által jónak
talált és elfogadott mintaterületet. Aztán
Laci bácsi odahívott egy nagy matuzsá-
lem mellé; „Ugye nem láttál még sehol
sem ilyen nagy koronájú fákat, Dani?” –
kérdezte. Nemmel bólintottam. 2006
nyarát írtuk…

Horváth Dániel

A növõtérszám és az életkor
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