
re valószínûleg inkább az erdõssztyep-
és a valódi sztyepklíma átmenete ér-
vényesülhet.

Összességében megállapíthatjuk,
hogy a 21. század közepére elõrevetí-
tett klímánkra vonatkozó helyzetkép
nemcsak azért tekinthetõ rosszabbnak,
mert az eddigi erdõssztyep-klímaosz-
tály területébõl 11%-nyi a mainál még
melegebb és szárazabb lesz, hanem
azért, mert az olyan klímaadottságú te-
rületek, ahol a természetes elõfordulá-
sú zárt erdõk még eredményesen ter-
meszthetõk, nagymértékben, 34%-ra
csökkennek. A jövedelmezõ gazdálko-
dásra kevésbé alkalmas erdõssztyep
klímájú erdõterületek nagysága pedig
tetemesen, 55%-ra fog növekedni. Az
új klímaosztály tervezett hasznosításá-
hoz pontosan fel kell mérni, mely terü-
leteken várható elõfordulása, ugyanis
ha ott a termesztésbe vont fafajok
számára egyéb vízforrás nem áll ren-
delkezésre, akkor a mai erdészeti sza-
bályozás mellett (természetesség, fafaj-
megválasztás és üzemmód kérdései)
egyáltalán az erdõtakaró fenntartása is
kétségessé válhat.
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A cikksorozatot szerkeszti: Mátyás
Csaba akadémikus (a következõ rész a
szeptemberi számban jelenik meg). 
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A Mecsekerdõ Zrt. megbízásából egyvál-
tozós függvényen alapuló, magasság-
mérést nem igénylõ vágásbecslési rend-
szert dolgoztunk ki a NÉBIH Erdészeti
Igazgatósága faállomány-növekedési
adatai (FNM), illetve a szisztematikus
erdõleltározási (NFI) adatainak felhasz-
nálásával a Mecsekerdõ Zrt. által meg-
határozott öt területi egységre, illetve a
területi egységeken belül az adott kör-
zetre leginkább jellemzõ 5—7 meghatá-
rozó fafajra, illetve fafajcsoportra.

A módszer a már régóta használt ún.
„fatömeggörbés” köbözési módszeren
alapul. (A bajor erdõrendezõk már a
19. század közepétõl, Magyarországon
pedig a 19. század végétõl alkalmazták
az erdõbecslési munkák során.) Egy
meghatározott szempontok szerint ki-
választott mintafacsoport mintafáinak
térfogatát kell függvényesíteni azok
mellmagassági átmérõinek függvényé-
ben. Ezt követõen az álló fák köbözé-

séhez e módszer alkalmazásával ele-
gendõ a terepen csak a fák mellmagas-
sági átmérõjét megmérni, és ebbõl ki-
számítható azok térfogata.

A magasságmérés elhagyása jelentõs
mértékben csökkenti a terepi adatfel-
vételi munkákra fordított idõt (és ennek
következtében: a költségeket), vala-
mint kiküszöböli a téves magasságmé-
résekbõl fakadó hibákat.

Az utóbbi idõben az egyváltozós
függvénnyel történõ becslés – Palotay
István nyomdokait követve – elsõsor-
ban a szálaló, illetve az átalakító üzem-
módú faállományok, erdõtömbök ese-
tén terjedt el az Erdészettudományi
Közlemények 2012/1. számában közölt
cikkünkben ismertetett, erdészeti nagy-
tájakra kidolgozott tarifarendszer alapján.
A szálaló, illetve az átalakító üzemmó-
dok esetén nem annyira az élõfakészlet,
mint inkább a növedék meghatározása
a fontosabb. Erre a célra mindenkép-
pen alkalmas az egyváltozós becslési
eljárás.

A vágásos üzemmódú erdõk esetén
a gazdálkodó az elõhasználatokat, illetve
a véghasználatot megelõzõen vágás-
becslést végez, amelynek során megha-
tározásra kerül a használat során kike-

rülõ bruttó fatérfogat. E munkák során
magasságmérés szükséges, mivel a kö-
bözés kétváltozós módszerrel (Sopp-
tábla, Király-függvény) történik. Pontos
magasságmérés esetén e módszer két-
ségkívül kisebb hibaszázalékkal adja
meg a bruttó fatérfogatot, ám a magas-
ságméréskor ejtett esetleges hibák je-
lentõs tévedéshez vezethetnek az élõ-
fakészletet illetõen.

Részint ezeknek az esetleges hibák-
nak a kiküszöbölése, részint pedig a vá-
gásbecslésre fordított terepi munka
csökkentése vetette fel az igényt a vágá-
sos üzemmódban is alkalmazható olyan
vágásbecslési módszer kidolgozására,
amely nem igényel magasságmérést.

A fentebb említett cikkben közölt
függvényrendszer kisebb módosításá-
val a megbízó által megadott területi
egységekre és fafajokra (fafajcsoportok-
ra) helyi tarifarendszert dolgoztunk ki,
amelyet az MS Excel táblázatkezelõvel
könnyen kezelhetõ algoritmusba illesz-
tettünk. Az érdeklõdõk a módszer, il-
letve az algoritmus részleteirõl a Me-
csekerdõ Zrt.-nél, illetve a szerzõktõl
kaphatnak részletesebb ismertetést.
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