
A fatömegtábla és a í a t ö m e g g ö r b e 
a növedék számítás szolgálatában 

írta: Fekete Zoltán. 
Az Erdészeti Kísérletek 1931. évi (XXXIII.) évfolyamában 

német nyelven írt közlemény* keretében foglalkoztam ezzel a 
tárggyal. Az Erdészeti Lapok szerkesztősége felszólított, hogy 
eljárásomat magyar nyelven is ismertessem a jelen folyóirat ha
sábjain. Ennek a felhívásnak szívesen teszek eleget. Bár nálunk 
a faállomány folyónövedékének közvetlen meghatározása a 
gyakorlatban ritkán fordul elő, mégsem árt, ha szakközönsé
günk megismerkedik az alább tárgyalt módszerekkel, mert azok 
aránylag egyszerűek s mindamellett megfelelő pontosságot biz
tosítanak úgy, hogy mind a gyakorlati, mind a kísérleti becslések 
szempontjából figyelembe vehetők. 

Mi a faállomány folyónövedékét legtöbbnyire a fatermési 
táblák segítségével, közvetlen méretezés nélkül szoktuk meghatá
rozni. Ez lényegében annyira egyszerű, gyors és gyakorlatias 
eljárás, hogy a legtöbb esetben nem is volna megokolt jnás meg
oldáshoz folyamodni. 

Tudjuk azonban, hogy a fatermési táblák csak tájékoztató 
adatokat szolgáltathatnak s nagyobb pontosságot azoktól nem 
várhatunk. Különösen nálunk nem, ahol a gazdálkodás és erdő
ápolás rendszere még nem forrott ki anyira, hogy akár a hazai, 
akár a külföldi fatermelési táblák közül találhatnánk olyant, 
amelyik bizonyos adott viszonyoknak teljesen megfelel. A rend
szeres gyérítés nálunk még nem általános és viszonylag nem 
régi keletű. Már pedig a folyónövedék az alkalmazott gyérítési 
móddal szoros összefüggésben van s így nyilvánvaló, hogy meg 
nem felelő fatermési táblával lényeges hibákat követhetünk el. 

Ha tehát a fatermési tábla nyújtotta biztonság nem felel 
meg a célnak ,s mi pontosabb, megbízható növedékadatokat 

* Ermittelung des Bestandszuwachses mittelst Massenafeln bzw. in 
Verbindung mit dem Massenkurvenverfahren. 



kívánunk, más megoldást kell választanunk. Közvetlenül kell a 
növedéket mérnünk. Ez a mérés természetesen csak a múltban 
létrejött növedékre vonatkozhatik, melyből a jövő növedékére 
csak következtethetünk. De ezt is csak igen rövid időszakaszra, 
mert hiszen a folyónövedék általábanvéye elég gyorsan változik. 
Ezzel a kérdéssel azonban ezen a helyen nem kívánok foglalkozni 
s az alábbiakban mindig ,csak egy bizonyos n év alatt a múltban 
létrejött folyónövedék meghatározását tartom szem előtt. 

Ha pontosan akarunk eljárni, akkor a régi gyakorlat sze
rint vastagsági osztályokat kell alakítanunk, mindeniken belül 
több átlag-törzset döntenünk, azokat szakaszosan koboznunk s 
ezen az alapon meghatároznunk a faállomány jelenlegi fatöme-
gét. Ugyanezeken a próbatörzseken meghatározzuk a növedék-
fúróval az n évi vastagsági növedéket minden egyes szakasz 
középátmérőjére nézve (mégpedig lehetőleg|2 oldali befúrással), 
ennek álapján megállapítjuk minden szakasz n év előtti átmérő
jét s ezek szerint kiszámítjuk minden próbatörzs n év előtti fa-
tömegét. Az egyes vastagsági osztályok p, év előtti f atömegét a 
próbatörzsek átlagos n év előtti köbtartalmának a jelenlegi törzs
számmal való szorzata, az egész faállomány n év előtti fatömegét 
pedig ezeknek a szorzatoknak az összege szolgáltatja. Ha most 
ezt a jelenlegi fatömegből levonjuk, kapjuk a faállomány % évi 
folyónövedékét. Ebből azután az évi folyónövedéket (helyeseb
ben: korszaki átlagnövedéket) is könnyen kiszámíthatjuk. Ma
gától értetődik, hogy az így kiszámított folyónövedék csak a 
jelenleg tényleg meglévő fák összességére vonatkozik, nem veszi 
azonban figyelembe azokat ia veszteségeket, amelyeket az illető 
n éves korszak folyamán kiveszett (vagy kivágott) faegyedek 
képviselnek. 

Nyilvánvaló, hogy a növedék meghatározásának ez a 
módja sokkal szövevényesebb, mintsem hogy a gyakorlat azt al
kalmazhatná. Még a kísérleti állomásoknak is sok gondot okoz 
ez az eljárás. Igen lelkiismeretes, szakértő személyzet, sok idő és 
pénz kell hozzá, A gyakorlat egyszerűbb megoldásokat keres. 

A németek szeretik a növedék közvetlen meghatározása he
lyett a növedékszázalékot kipuhatolni, még pedig az állófákon, 
mellmagasságban végzett fúrások segítségével. Erre többféle el-



járásuk van, többek közt a Schneider-íéle és a Pressler-féle. 
Mind a kettő képletből indul ki. Sajnos, ezek nem igen adnak meg
bízható eredményeket, úgy hogy igen lényeges hibákat követhe
tünk el velük, újabban javult a helyzet, amióta dr. J. Busse tha-
randti tanár kiadta az ő növedékszázaléktáblázatait,* melyeket az 
Erdészeti Kísérletek 1931. évi kötetében (224. old.) ismertettem. 
De minthogy ez a táblázat is csak bizonyos feltevésekből indul ki 
és a legtöbb esetben a szembecslésnek is teret enged, azért hasz
nálata nem lehet mindig megnyugtató, különösen, ha nagyobb 
pontosságot szabunk ki feltételül. Az alább leírandó eljárás, néze
tem szerint, úgy oldja meg a kérdést, hogy ellene sem a pontos
ság, sem az egyszerűség szempontjából nem lehet kifogást emelni 
s míg kényesebb kísérleti növendékbecslésekre is alkalmas, éppen 
egyszerűségénél fogva a gyakorlati becslések számára is hozzá
férhetővé válik. Természetesen nem szabad szemünk elől tévesz
teni, hogy a növedék közvetlen megbecslése minden körülmények 
közt megkívánja, hogy a vastagsági növedéket milliméteres pon
tossággal határozzuk meg s így a növedék meghatározása soha
sem lehet olyan egyszerű, mint a fatömegbecslés maga, mely 
többcentiméteres kikerekítést is minden hátrány nélkül megbír. 
A növedékfúró használatától a Schneider- vagy a Pressler— 
Busse-féle eljárás sem mentesít. 

Eljárásom egyik fő előnye az, hogy a prőbatörzsek döntését 
feleslegessé teszi s érvényesíti mindazokat az előnyöket, amelye
ket a fatömegtáblák használata nyújt.** De a próbatörzsek dön
tésével kapcsolatos fatömegbecslés esetén is lényeges egyszerűsí
tést jelent a cikkem elején említett szakaszos eljárással szemben. 
Lényege a következő: 

A fatömegtáblával az általánosan ismert módon meghatároz
zuk a faállomány jelenlegi fatömegét. (L. a fentebb idézett köz
leményt.) Ehhez tudvalévőleg az erdőrészlet (vagy a prótaterü-
let) minden törzsének mellmagassági átmérőjét meg kell mérnünk 
és jegyzőkönyvbe vennünk. Ezenkívül fafajonkint 15—20 törzs 
magasságát is meg kell határoznunk (famagasság-mérővel), 

* Dr. J. Busse: Zuwachsprozenttafel. Hannover, 1931. 
** L. Fekete Z.: A fatömegtáblák alkalmazásának gyakorlati mél

tatása összehasonlító kísérletek alapján. (Erdészeti Kísérletek, 1914., 
291. old.) 



hogy azok alapján milliméterpapíroson megrajzolhassuk a fa-
magasságok kiegyenlítő görbéjét. (2. rajz.) Erről a görbéről 
minden egyes vastagsági fokra nézve leolvashatjuk azután azt a 
magasságot, mely szerint az 1 törzsre eső köbtartalmat a fa-
tömegtáblában felkeressük. Miután ezeket a köbtartalmakat az 
illető vastgsági fok törzsszámával megszoroztuk, az így kapott 
szorzatok összege adja a faállomány fatömegét. 

Az n évi növedék becslése lényegében úgy történik, hogy a 
faállomány jelenlegi fatömegéből levonjuk az n év előtti létezett 
fatömegét. Ezt az utóbbit pedig a következőképpen határozzuk 
meg: 

Fafajonkint 15—20, különféle vastagságú fán meghatároz
zuk növedékfúróval az n évi vastagsági növedéket. Ezt levonva 
a jelenlegi átmérőből, megkapjuk az n év előtti átmérőt. Ezeket 
az átmérőket, mint a jelenlegi átmérők függvényeit ábrázoljuk 
egy koordináta-rendszerben. Az így kapott pontok kiegyenlítő
vonala igen közel fog állani az egyeneshez. 

1 . rajz. 

30 

* 20 
r-t 

fr 
r-t-

•§ 10 

0 10 20 30 
Jelenlegi mellm.-átmérő (cm). 



Az 1. rajzban az abszcissza-tengelyen a jelenlegi átmérők, az 
ordinátán az n (a mi esetünkben = 5) év előttiek vannak feltün
tetve. A karikák a felrakott pontokat jelölik, melyek vezetésével 
a kiegyenlítő egyenes könnyen meg volt szerkeszthető, mert annak 
útját a karikák biztosan mutatják. Erről a kiegyenlítő egyenes
ről most már igen pontosan le lehet olvasni bármely jelenlegi át
mérőre nézve az n év előtti átmérőt. Módunkban van tehát olyan 
becslési jegyzőkönyvet készíteni, amelyben a jelenlegi átmérők 
helyett az n év előttiek szerepelnek. Míg azonban a jelenre vonat
kozó jegyzőkönyvben 1—2 centiméteres kikerekítessél alkottuk a 
vastagsági fokokat, addig az n év előttieket feltétlenül milliméte
res pontossággal kell feltüntetnünk. 

Hogy a fatömegtáblából az egyes vastagsági fokok 1 törzsre 
eső átlagos fatömegét is meghatározhassuk, ahhoz még az n év 
előtti magasságok ismeretére is szükségünk van. Erre a célra 
felhasználhatjuk a fennebb már említett magassági görbét 
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Feltételezhetjük ugyanis, hogy bármely konkrét vastagsági 
foknak k év előtt ugyanolyan magasság felelt meg, mint ma. 
Hogy tehát például azok a fák, amelyek 5 év előtt 30 cm vasta
gok voltak, mellmagasságban ugyanolyan magasak voltak, mint 
a'jelenlegi 30 cm-es törzsek. 



Ez az egyedüli „feltevés", mellyel ez az eljárás egybe van 
kötve. Ennek az elfogadhatósága azonban annyira nyilvánvaló, 
hogy helyességéhez alig férhet kétség. Legfeljebb igen kis állo
mányszerkezeti eltolódások játszhatnak olyan szerepet, amelyek 
bizonyos mértékben ellentmondanak ennek a feltevésnek; tekin
tettel azonban arra, hogy a növedékszámítás csak rövid (5—10) 
éves időszakaszra terjed ki, a fennebb említett eltolódások hatása 
kétségtelenül sokkal csekélyebb, mintsem hogy azzal gyakorlati 
szempontból számolni kellene. 

Növedékbecslésről lévén szó, mindenesetre kívánatos, hogy 
a magasságokat mind a jelenlegi, mind az n év előtti állományra 
nézve deciméternyi pontossággal olvassuk le a görbéről. 

Miután ezeket a magasságokat az n év előtti vastagságok 
szerint összeállított becslési jegyzőkönyv megfelelő rovatába be
jegyeztük, kiolvassuk a fatömegét a fatömegtáblából és vastag
sági fokonkint megszorozzuk azt a törzsszámmal. A szorzatok ösz-
szege adja az n év előtti fatömegét. Ennek és a jelenlegi fatömeg-
nek a különbsége nem más. mint az n évi növedék. 

Bizonyos nehézséget okoz az. hogy a fatömegtábla az átmérőt 
egész centiméterekben, a magasságot pedig egész méterekben 
mutatja ki. A közbeeső értékeket tehát közbesítéssel kell meghatá
roznunk. Ez feltétlenül munkatöbbletet jelent, de korántsem túl
ságosan nagyot. Egy félóra munkatöbblet mindenesetre megéri 
egy-két napi munka megtakarítását (próbatörzses, szakaszos becs
lés), vagy a képletes eljárások bizonytalanságából származó hát
rányok kiküszöbölését. 

Szolgáljon az eljárás megvilágítására az alábbi példa, mely 
a gyakorlatból van véve. 

Az 1. sz. kimutatás azoknak a próbatörzseknek az adatait 
tünteti fel, melyek alapján az 1. és 2. sz. rajz készült. Az első 
rovatban foglalt mellmagassági átmérőket milliméterre beosztott 
átlálóval mértük. A második rovat a növedékfúróval meghatáro
zott 5 évi vastagsági növedéket, a harmadik pedig az előbbi kettő 
különbségét tünteti fel. Az 1. rovat adja az 1. rajzban felrakott 
pontok abszcisszáit, a 3. rovat azok ordinátáit. A kiegyenlítő 
vonal csaknem teljesen egyenes, csak igen kevés domború görbü
lete van. 



1. sz. kimutatás. 
(L. az 1. és 2. rajzot is.) 

Az átmérőnek A magasságnak 
Leolvasás a görbékről Leolvasás a görbékről 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

11.3 
11.8 
13.1 
13.8 
15.7 
17.7 
17.7 
19.6 
19.6 
20.3 

1.1 
0.8 
1.1 
1 1 
0.9 
1.0 
1.1 
1.5 
1.3 
1.3 

10.2 
11.0 
12.0 
12.7 
14.8 
16.7 
16.6 
18.1 
18.3 
19.0 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
16 
18 
18 

12 
13 
15 
14 
15 
16 
16 
16 
17 
19 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 

7.1 
9.1 

11.1 
13.1 
15.1 
17.0 
18.9 
20 8 
22.7 
24.6 

9.5 
11.5 
13.2 
14.6 
15.8 
16.9 
17.8 
18 5 
19.0 
19.4 

21.4 
22.3 
22.5 
23.1 
26.7 

1.1 
1.3 
1.2 
1.1 
1.4 

20.3 
21.0 
21.3 
22.0 
25.3 

19 
20 
21 
22 
22 

18 
18 
19 
18 
19 

28 
30 

26.5 
28 3 

19.6 
19.7 

Kérdés, nem a véletlenen múlik-e, hogy a kapott vonal nem 
teljesen egyenes, hanem kissé hajlott? A domborúság csekély 
volta méltán adhat okot erre a feltevésre. Ha azonban meggondol
juk, hogy a vékonyabb, elnyomott fáknak a dolog természeténél 
fogva nemcsak közvetlen mértékben kifejezve, de viszonylagosan 
is kisebb a vastagsági növedékük, mint az erősebb törzseknek, be 
kell látnunk, hogy az említett görbületnek elméleti magyarázata 
is van. Ne törekedjünk tehát a pontok közt feltétlenül tökélete
sen egyenes kiegyenlítő vonalat húzni, hanem szükség esetén ezt 
a gyenge hajlást is vegyük tekintetbe. 



Az 1. sz. kimutatás 4. és 5. rovata 15 fának az átlalóval mért 
mellmagassági átmérőjét, illetőleg magasságmérővel meghatáro
zott teljes magasságát adja. A mi esetünkben ezek nem ugyan
azok a fák, amelyeket az 1—3. rovat kitöltéséhez használtunk 
fel, azonban nincs gyakorlati akadálya annak sem, hogy mind a 
vastagsági növedék kiszámításához, mind a magassági görbe 
megszerkesztéséhez ugyanazokat a törzseket használjuk fel. A 
magasságokat is mérhetjük i/2 méteres pontossággal 1 m. he
lyett. Megfelelő magasságmérő alkalmazása esetén ez nem jelent 
munkatöbbletet. A 4. és 5. rovat adatai alapján készült a 2. raj
zon látható kiegyenlítő görbe, melyről a 8. rovatban kimutatott 
átlagos magasságokat olvastuk le minden vastagsági fok szá
mára. 

Ezekután most már semmi akadálya annak, hogy a jelen
legi és az n év (itt (5 év) előtti fatömegét s a kettő különbsége
képpen a növedéket meghatározzuk. 

2. sz. kimutatás. 

J e l e n á l l a p o t 5 é v e l ő t t i á l l a p o t 

d i a h Törzs
Vastagfatömeg 

, i h Törzs
Vastagfatömeg 

d i a h szám egyen
kint összesen 

0 1 . 0 h szám 
egyenkint összesen 

cm m drb köbméter cm m drb köbméter 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

10.1 •• 
12.1 
13.8 
15.2 
16.4 
17.4 
18.2 
18.8 
19.2 
19.5 
19.7 
19.8 

30 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
24 
6 
1 

0.020 
0.041 
0.078 
0.122 
0.168 
0.228 
0.294 
0 364 
0.434 
0.510 
0.588 
0.662 

0.600 
6.396 

25.272 
51.240 
67 536 
69.168 
44.100 
34.944 
20.832 
12.240 
3.528 
0.662 

7.1 
9.1 

11.1 
13.1 
51.1 
17.0 
18.9 
20.8 
22.7 
24.6 
26.5 
28.3 

9.5 
11.5 
13.2 
14.6 
15.8 
16.9 
17.8 
18.5 
19.0 
19.4 
19.6 
19.7 

3U 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
24 

6 
1 

0.006 
0.031 
0.061 
0.098 
0.140 
0.198 
0.254 
0.324 
0.391 
0.456 
0.530 
0.597 

0.180 
4.836 

19.764 
41.160 
56.280 
60.588 
38.100 
31.104 
18.768 
10.944 
3.180 
0.597 

összesen 1963 — 336.518 - — 1963 285.501 
5 évi folyónövedék: 336.518—285.501 = 51.017 m 3. Évi átlag: 10.2 m3. 

Növedékszázalék: 3.57% 



A 2. sz. kimutatás első része nem szorul bővebb magyará
zatra. Amint látjuk, a vastagsági fokok alakítása 2 centiméteres 
kikerekítessél történt. (Amint a gyakorlatban mondani szokás: 
csak a páros számú centimétereket vettük fel.) A 2. rovat ada
tait a 2. rajz görbéjéről olvastuk le, a 3. rovat a törzsszámot tün
teti fel (a becslési jegyzőkönyvben szerepelni szokott vonáskákat 
i t t ' az egyszerűség kedvéért elhagytuk), a 4. rovat adatait a 
Grundner—Schwappach-féle fatömegtáblákból* nyertük közbesí-
téssel, az 5. rovat ezeknek a törzsszámmal való szorzatát mu
tatja. Hogy ez a közbesítés milyen egyszerű, arról bárki meg
győződhetik, ha egy-két adat kiszámítását az idézett fatömeg-
táblából ellenőrzi (1. a 98—99. oldalt). 

A kimutatás jobb oldala az 5 év előtti faállomány adatait 
tünteti fel. A 6. rovat egyezik az 1. sz. kimutatás 7. rovatával, 
a 7. rovat az előbbi 8. rovatával. A 9. rovatot ismét közbesítés 
útján határozzuk meg. Ebben az esetben azonban a közbesítés 
már körülményesebb, mert nemcsak a magasságokat, hanem az 
átmérőket is közbesíteni kell. Ez a munkatöbblet azonban alig 
jöhet figyelembe ott, ahol a próbatörzsek szakaszos elemzésével 
szemben napokat takaríthatunk meg. Egyszerűsíthetjük egyéb
ként a dolgot, ha a gyakrabban előforduló esetekre nézve leg
alább az átmérők viszonylatában előre kiszámítjuk és egy-
szersmindenkorra feljegyezzük az arányos részeket (partes pro-
portionales). 

Maga a növedék kiszámítása aztán, mint a kimutatás alján 
lévő sorokból látható, már igen egyszerű és gyors. 

A fennebb ismertetett eljárással szemben felmerülhet az a 
kifogás, hogy a növedéknek a fatömegtáblákkal való meghatá
rozása tulaj donképen nagyon merész dolog. Hogy lehet ott, 
ahol az átmérőmérés legkisebb hibája is erősen megbosszulhatja 
magát, a fatömegtáblákat használni, amelyekkel magában a fa-
tömeg becslésében is igen lényeges (akár 10%-ig mehető) hibá
kat követhetünk el? 

Bár ez a kifogás az első pillanatra valóban megokoltalak 

* Táblák álló fák és faállományok fatömegének meghatározására. 
(Kiadja az Orsz. Erd. Egyesület, Budapesten.) 



látszik, az aggályok mégis hamarosan eloszlanak, ha meggon
doljuk, hogy itt csak két fatömeg különbségéről van szó, mely 
akkor is helyesen mutatja a növedék nagyságát, ha a számítás 
alapjául szolgáló fatömegek maguk eltérnek a valóditól. Feltéve 
természetesen, hogy az eltérés mind a korszak elején, mind a 
korszak végén szereplő fatömegre nézve egyetértelmű és azonos 
nagyságú. Ha például a fatömeg valamely 5 éves korszak elején 
ténylegesen 200 m 3 , a végén 205 m 3 volna, akkor az 5 évi folyó
növedék 5 m 3-ra rúgna. Ugyanerre az eredményre jutnánk, ha a 
fatömegtáblával a fennebbi fatömegek helyett a korszak ele
jére 205 m3-t, a végére pedig 210 m 3-t kaptunk volna. A kettő 
különbsége ismét csak 5 m 3 . 

Hogy ez az eltolódás valóban ilyen lineáris-e, a fölött nyil
ván lehet vitatkozni. És pedig nézetem szerint joggal lehet. Mint
hogy azonban az a hiba, amely az előbbi feltevés téves voltából 
származik, számszerű értékben kifejezve nem lehet nagy, azért 
az eljárás gyakorlatiassága mégsem szenved számbavehetően. A 
fatömegtáblákkal elkövetett hiba az esetek nagyobb részében 
nem lépi túl az 5%-ot, másrészt az a korszak is rövid szokott 
lenni (5 évnél ritkán több), amelyre a növedéket meg akarjuk 
határozni. A hiba tehát ilyen szűk határok közt szintén nem 
lehet túlságosan nagy s az 1 kat. holdra eső évi folyónövedék 
abszolút értékében csak az első tizedesben mutatkozhatik, ille
tőleg a 0.1 m 3-t ritkán lépheti túl. 

Ha a fatömegét nem fatömegtáblával, hanem próbatör
zsek döntésével határozzuk meg, akkor a növedéket a következő 
módon becsülhetjük előnyösen. 

A különböző vastagságú próbatörzseken ledöntés előtt pon
tosan meghatározzuk a jelenlegi és (növedékfúróval) az n év 
előtti mellmagassági átmérőt. Ezeknek az adatoknak a segítsé
gével épenúgy megszerkesztjük a kiegyenlítő egyenest, (1. rajz) 
mint ahogy azt fennebb már leírtam s arról leolvashatjuk az 
n év előtti valószínű átlagos átmérőt minden egyes vastagsági 
fokra nézve (1. sz. kimutatás 6. és 7. rovat). 

A döntött és szakaszosan kobozott törzsek köbtartalma sze
rint megszerkesztjük a fatömeg görbéjét, melyről mind a jelen
legi, mind az n év előtti átmérőknek megfelelő köbtartalmát 



vastagsági fokonkint leolvashatjuk és beírhatjuk a becslési 
jegyzőkönyvbe. Miután a faállomány köbtartalmát az így ka
pott adatokkal a korszak elejére is, végére is meghatároztuk, 
egyszerű kivonás útján kiszámíthatjuk a növedéket magát. 

Az elmondottak megvilágítására szolgáljon az alábbi példa. 
Egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy az 1. sz. kimuta

tásban szereplő 15 törzset használtuk volna fel próbatörzsnek. 
Az 1—3. és 6—7. rovat adatai tehát itt is érvényesek. A sza
kaszos köbözéssel meghatározott köbtartalmak a 3. sz. kimutatás 
2. rovatában találhatók. Ezek alapján készült a fatömeggörbe 

3. rajz. 

u 
TTÁ5 



3. sz. kimutatás. 
A próbatörzsek köbtartalma. 

A vastagfa köb
Mellmagasság tartalma a sza

á tmérő kaszos köbözés 
szerint 

cm m3 

11.3 0.0ö2 
11.8 0.080 
13.1 0.095 
13.8 0.110 
15.7 0.150 
17.7 0.231 
17.7 0.220 
19.6 0.280 
19.6 0.271 
20.3 0.329 
21.4 0.342 
22.3 0.345 
22.5 0.381 
23.1 0.430 
26.7 0.540 

Erről a görbéről most már leolvasható minden vastagsági 
fok átlagos köbtartalma, mégpedig mind a jelenlegi, mind az 5 
év előtti átmérőnek megfelelően (4. sz. kimutatás, 3. és 7. rovat). 

U. sz. kimutatás. 

J e 1 e D á l l a p o t 5 év e l ő t t i á l l a p o t 

Törzs
A vastagfa köb
tartalma (m3) Törzs

A vastagfa köb
tartalma (m3) 

cm 
szám egyen

kint összesen cm szám egyen
kint összesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

30 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
24 

6 
1 

0.020 
0.042 
0.079 
0.120 
0.173 
0.232 
0.296 
0.365 
0.432 
0.510 
0.589 
0.663 

0.600 
6.552 

25.596 
50.400 
69.546 
70.992 
44.4110 
35.040 
20.736 
12.240 
3.534 
0.663 

7.1 
9.1 

11.1 
13.1 
15.1 
17.0 
18.9 
20.8 
22.7 
24.6 
26.5 
23.3 

30 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
84 

6 
1 

0 015 
0,031 
0.060 
0.098 
0.148 
0.201 
0.259 
0.322 
0.390 
0.458 
0.530 
0.600 

0.450 
4.836 

19.440 
41.160 
59.496 
61.506 
38.850 
30.912 
18.720 
10.992 
3.180 
0.600 

össz. 1933 340.299 1963 290.142 
5 évi folyónövedék: 340.'299—290.142 = 50.157 
5 „ „ 50:157 . 5 = 10.0 m* 

Növedékszázalék = 3.46 % 



Ezeket szorozva a törzsszámmal (2. ill. 6. rov.) s az így kapott 
szorzatokat (4. és 8. rov.) összegezve, kapjuk az összes fatöme
gét az 5 éves korszak végére, illetőleg elejére. Ezek különbségét 
osztva 5-tel, nyerjük az 1 évre eső folyónövedéket (10:0 m 3 ) . 

Amint látjuk, ez a számítás nem kívánja meg sem a ma
gassági görbe megszerkesztését, sem a közbesítéssel járó mun
kát. Használata igen ajánlható mindazokban az esetekben, ami
kor nemcsak a növedéket, hanem a fatömegét magát is pontosan 
és megbízhatóan kívánjuk meghatározni s ezért nem elégszünk 
meg a fatömegtáblák használatával. 

Végül rá kell még mutatnom arra, hogy a növedékfúró hasz
nálata nagy óvatosságot s bizonyos gyakorlatot kíván meg. Mint
hogy elég gyakori eset az, hogy az évgyűrűk vastagsága a ke
resztszelvény különböző részein ugyanarra az időszakaszra nézve 
is lényegesen eltéréseket mutat (különösen az excentrikus nö
vésű fákon), azért, sohasem szabad egy fúrással megeléged
nünk, hanem legalább két irányból kell minden törzset meg
fúrnunk. A mellmagassági átmérő növedéket legcélszerűbb a 
növedékfúróval még akkor is az álló törzseken meghatározni, 
ha a fatömegét döntött próbatörzsek segítségével becsüljük. 
A fekvő fán ez a művelet sokkal kényelmetlenebb. 

Olyan fákat, amelyeknek a keresztmetszete szemmel látha
tólag eltér a kör alakjától, ne használjuk fel a növedék meg
határozására. 

Meg kell itt még emlékeznem Tischendorf tanulmányáról* 
is, mely a növedékfúró helyes használatára és a vastagsági nö
vedék megbízható megállapításának szabályaira nézve ad meg
szívlelendő utasításokat. Habár ezeket betartani nézetem sze
rint, minden tekintetben nem lehet (mert túlságosan körülmé
nyesek), mégis jó, ha Tischendorf megállapításait ismerjük, 
mert több olyan új dolgot említ, amelyeket eddig ennek a tárgy
nak művelői nem fejtettek ki ilyen alakban. 

Nálunk a növedék közvetlen meghatározásával még alig 
foglalkozott valaki, "úgyszólván kizárólag a fatermési táblákat 
használtuk erre a célra. Ennek a gyakorlatias volta ugyan két-

* Zui Fr.age der Zuwachsprozentermittelung (Forstwissenschaftli-
ches Centralblatt 1933, 1. füzet, 1. oldal). 



ségtelen, de azért tekintettel arra, hogy fatermési tábláink meg
bízhatóságához sok esetben kétség fér, egyáltalában nem volna 
fölösleges a való tényállásról közvetlen úton is meggyőződni s 
fatermési tábláink adatait ilyen módon ellenőrizni. Hogy ez eddig 
nem történt meg, annak egyik oka a képletes eljárások (Press-
ler, Schneider) iránti jogos bizalmatlanság, a másik a közvetlen 
növedékmérés eddig ismert módszerének rendkívül körülmé
nyessége volt. Remélem, hogy eljárásommal sikerült megtalál
nom azt a megoldást, mely a fennebb említett hátrányokat meg
szünteti s a kérdést a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeihez 
jelentékenyen közelebb hozza. 




