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A rangkorrelációs koefficiens statiszti-
kai próbájához „korrelációs koefficiens
kritikus r értékei” (Fisher és Yates, 1957
után) táblázatot alkalmaztam n-2 sza-
badságfokkal. 

35 éves korban a rangkorrelációs ko-
efficiens: rrang =  + 0,8511

Ekkor a számított r = + 0,8511 na-
gyobb, mint az FG = 22-2 = 20-ra  P = 5
% szinten megadott táblázati r érték
(0,4227). Levonható tehát az a követ-
keztetés, hogy a magassági növekedés
és a mellmagassági átmérõ változás kö-
zött szoros összefüggés áll fenn.  Olyan
szoros ez az összefüggés, hogy még a P
= 1 % szinten megadott táblázati r érték
(0,5368) is alatta marad a kapott érték-
nek. Megállapítható tehát a szoros  kap-
csolat a magassági növekedés és a mell-
magassági átmérõ növekedése között a
vizsgált faállományok 35 éves koráig
biztosan. 

Jól látható, hogy a 10 éves korban
vezetõ helyen álló pionír fafajok növe-
kedési üteme leállt.  Fiatal korban még
nem, de 35 éves korban már szem-
betûnõ a fenyõk vezetõ helye.  Különö-
sen erõteljes növekedést mutat az óriás

jegenyefenyõ, amely 10 éves korban
még a 17., 35 éves korban pedig az elsõ
helyen áll a fafajok rangsorában. Jól nö-
vekednek a hársak, megindult a bükk
és a kocsánytalan tölgy is, gyenge vi-
szont a vöröstölgy növekedési erélye.

Összefoglalva elmondható:
A Soproni-hegység ágfalvi, kissé pod-

zolos barna erdõtalaján az elsõ 10 évben
a legjobb magassági- és mellmagassági
átmérõ-növekedést a pionír fafajok (nyír,
erdeifenyõ, vörösfenyõ) mutatják. Ezek
magassága meghaladta az 5 m-t, vastag-
ságuk pedig 6 cm körüli. Erre a korra már
zárt állományt alkottak. Gyenge volt a
bükk, a kocsánytalan tölgy, a gyertyán, a
kislevelû- és az ezüsthárs, valamint az óri-
ás jegenyefenyõ növekedése. Meg kell je-
gyezni, hogy a kísérletbe bevont jegenye-
fenyõk közül ez az egyetlen, amely 10
éves kor után is értékelhetõ eredményt
ad, köszönhetõen a vadkárosítással
szembeni ellenálló képességének. 

35 éves korban lényegesen változik
a helyzet. A változást a bükk és a ko-
csánytalan tölgy egyre erõteljesebb nö-
vekedése jelenti, mind magassági, mind
mellmagassági átmérõ-növekedés te-

kintetében, sõt a fatérfogatuk alakulásá-
ban is.

A hársak közül különösen a kislevelû
hárs állománya mutat ígéretes állomány-
szerkezetet, bár a fatérfogatot illetõen a
nagylevelû hárs vezet, amely kezdetben
gyorsabban növekedett a többinél és na-
gyobb volt a hektáronkénti törzsszáma
is. A területen egyáltalán nem érzi jól ma-
gát a kocsányos tölgy, de a vöröstölgy, a
gyertyán növekedése sem kielégítõ, bár
ezen fafajok vezérhajtásait a vad fiatal
korban teljesen tönkretette.

Egyértelmûen megállapítható, hogy
ez a termõhely a kísérletbe bevont
fenyõk számára a legkedvezõbb. Az
óriás jegenyefenyõ, a különbözõ háló-
zatba telepített lucfenyõ, a duglász-
fenyõ és a gesztesfenyõ magassági és
mellmagassági növekedése is kedvezõ,
s ezen fafajok jelentõs fatérfogattal is
rendelkeznek.

Kondorné Szenkovits Mariann
egyetemi adjunktus

NYME Sopron
Horváth Tamás

doktorandusz 
NYME Sopron

A kísérleti területet 1968 folyamán az
Erdõmûveléstani Tanszék dolgozói
Majer professzor vezetésével létesí-
tették a Soproni-dombvidék 48 B
erdõgazdasági tájrészletben. Az erdõ-
részlet száma Nagylózs 5 F (2001
üzemterv). A kísérlet  célja az adott
termõhelyen bevált, vagy elõrelátha-
tólag ígéretes, nagy fahozamú, ter-
mõhelyálló fafajok kiválasztása, de
gondoltak olyan kérdések tisztázásá-
ra is, hogy például elegyetlenül me-
lyik fafaj növekedése, illetve állo-
mányszerkezete kedvezõbb. 

A kísérleti területet Ikva-menti ka-
vicsteraszon, vékony borítással fedett
területen, hajdan rontott akácsarj-erdõ
helyén alakították ki. 

Tengerszint feletti magasság: 160 m.
A csapadék évi átlaga 668 mm, ebbõl
416 mm a tenyészidõszakban esik. A
csapadék havi eloszlása július és szep-
temberi maximumot mutat, tehát

szubmediterrán jellegû. Az évi
középhõmérséklet 9,5 °C. A talaj kissé
savanyú, alul pszeudoglejes, sekély
rozsdabarna erdõtalaj. 

A természetes erdõtársulás gyertyá-
nos-kocsánytalan tölgyes és cseres-ko-
csánytalan tölgyes közötti átmeneti jelle-
gû volt (Querco petraeae – Carpineum,
ill. Quercetum petreae-cerris) Galium
odoratum, illetve Festuca heterophylla
erdõtípussal. Növényföldrajzilag Pannon-
icum-Eupannonicum flóratartományba,
Arrabonicum flórajárásba sorolják.

A 8 ha-os kísérleti területen 17 fafajt
telepítettek 1969 tavaszán, általában 50 x
50 m-es parcellákon, többségében 1,5 x
1 m-es hálózatban (a vöröstölgy és a
duglászfenyõ különbözõ hálózatban is
elõfordul). 35 éves korra 13 fafaj értékel-
hetõ, ezek a következõk (hálózattal):

Quercus rubra (1x1 m) VT, Quercus
rubra (2x1m) VT, Quercus rubra (2x2
m) VT, Celtis occidentalis (1,5x1 m)

NYO, Tilia platyphyllos (1,5x1 m) NH ,
Tilia argentea (1,5x1 m) EH, Tilia cor-
data (1,5x1 m) KH, Quercus petraea
(1x1 m) KTT,  Castanea sativa (2x2 m)
SZG, Pinus silvestris (1,5x1 m) EF,
Pinus nigra (1,5x1 m) FF, Picea abies
(1,5x1 m) LF, Quercus robur (1x1 m)
KST, Pseudotsuga menziesii var. viridis
(1,5x1 m) ZDF, Pseudotsuga menziesii
var. viridis (1x1 m) ZDF, Padus serotina
(2x1 m) KM. (Az eredetileg telepített fa-
fajok közül letermelésre került már az
óriás- és az olasz nyár, illetve erõs vad-
kár volt a selyemfenyõ és a szürke
duglászfenyõ parcelláiban, emiatt érté-
kelhetetlenek.)

A területen az ápolási munkákon kí-
vül egyszeri tisztítás történt 1987-ben az
erdeifenyõ, a feketefenyõ és a nyugati
ostorfa parcelláiban, 1989-ben pedig a
többi parcellában. 2001-ben az egész
területen törzskiválasztó gyérítést vé-
geztek.

A 35 éves Nagylózsi  (Soproni-domb-
vidék) fafajösszehasonlító kísérlet 
tapasztalatai
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Faállományfelvétel a kísérleti terüle-
ten eddig négyszer történt, 10, 16, 22 és
35 éves korban. A felvételezéskor par-
cellánként véletlenszerûen 2-3 sort jelöl-
tünk ki úgy, hogy a sorokban minimum
100-100 egyed felvételét tudjuk elvégez-
ni; famagasságot és mellmagassági
átmérõt mértünk és meghatároztuk a fel-
vett területek nagyságát. A belsõ feldol-
gozás során kiszámoltam az egyes par-
cellákra érvényes szorzószámot, az ada-
tokat a biometria módszereivel értékel-
tem, ezt vonatkoztattam egy-egy parcel-
lára, végül 1 ha-ra. A táblázatokban a 10
éves korban és a 35 éves korban kapott
értékeket tüntettem fel. /1. táblázat/

Az adatokból kitûnik, hogy 35 éves
korra lényegesen csökkent a törzsszám
valamennyi parcellában A törzsszám-
csökkenés természetes úton (természe-
tes mortalitás) csaknem valamennyi fa-
faj esetében bekövetkezett az elsõ 10
évben, amely különösen jelentõs volt
az ezüsthársnál és a kislevelû hársnál. A
területen ugyanis 10 éves korig - az
ápolási munkákon kívül – nem történt
erdõmûvelési beavatkozás. Legna-
gyobb mértékben a szelídgesztenye
törzsszáma csökkent, ennek két oka is
van: egyrészt a kezdeti növekedés ide-
jén erõsen károsította a vad, másrészt
ezen fafaj sokat szenvedett a kései fa-
gyoktól is. Az erdeifenyõ törzsszáma
fõleg 35 éves korra csökkent erõsen,
amely részben a hótöréssel, részben a
parcellában erõsen felverõdõ akácsar-
jak nyomásával magyarázható. 

Magassági növekedést tekintve meg-
figyelhetõ, hogy 10 éves korban a nyu-
gati ostorfa, a kései meggy és a zöld

duglászfenyõ állnak az elsõ helyeken.
35 éves korra megmaradt a zöld
duglászfenyõ erõteljes magassági növe-
kedése, továbbra is az elsõk között van
a kései meggy és a lucfenyõ, valamint
jelentõs a különbözõ hálózatba telepí-
tett vöröstölgy magassága is.

A mellmagassági átmérõt tekintve 10
éves korban a zöld duglászfenyõ
(mindkét hálózatban) és a pionír fafa-
jok mellmagassági átmérõ-növekedése
jelentõs, s ezen fafajok  35 éves korban
is megtartják vezetõ helyeiket.

Az 1 ha-ra vonatkoztatott kör-
lapösszeg 10 éves korban azon fafajok
esetében a legmagasabb, melyek nagy

törzsszámmal voltak jelen
a területen, mint például a
sûrû hálózatú zöld dug-

lászfenyõ és az erdeifenyõ.
Változik a helyzet a késõbbi
korokban. 35 éves korra to-
vábbra is az 1,5x1 és 1x1-es
hálózatba telepített zöld
duglászfenyõ vezet, de
jelentõs körlapösszeggel bír
a különbözõ hálózatba tele-
pített vöröstölgy is. Ebben a
korban csökken a kör-
lapösszeg például a szelíd-
gesztenyénél és az erdei-
fenyõnél. Ezek magyaráza-
ta a nagyszámú természetes
törzsszámcsökkenés, ami a
károsítások, illetve az akác
által történõ elnyomás
következménye. /2. táblá-
zat/

A fatérfogat-adatok fiatal
korban ( 10 éves ) még csak tájékoztató
jellegûek lehetnek, hiszen a kör-
lapösszeghez hasonlóan a fatérfogat
meghatározásánál is jelentõs szerepe
van a hektáronkénti törzsszámnak. Ez
ki is tûnik a sûrûbb hálózatú parcellák
javára. 35 éves korban látható, hogy
vezetõ helyen áll a zöld duglászfenyõ,
kiemelkedõen magas mind az 1,5x1 m-
es, mind az 1x1m-es  hálózatba telepí-
tett parcella fatérfogata. Jó értéket mutat
a lucfenyõ is, s erõteljesen megindult a
kocsányos tölgy térfogat-növekedése is.

A fafajok növekedési erélyét, s ez
alapján a fafajok növekedési sorrendjét
10 éves korban Majer (1980) a 100xx

1.táblázat: Törzsszám (db/ha), átlagos mellmagassági átmérõ (cm) és átlagos famagasság (m) 10 éves és 35
éves korban

2.táblázat: Körlapösszeg (m2)- és fatérfogat (m3) alakulása 1 ha-ra vonatkoztatva 10 éves és
35 éves korban
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érték alapján határozta meg. Ez a muta-
tó azonban a késõbbi korokban már
nem adott reális képet a fafajok növe-
kedési erélyérõl. A körlapösszeget
ugyanis erõsen befolyásolja a hektáron-
kénti törzsszám, ezért a növekedési
erély meghatározására a késõbbiekben
a magassági és a mellmagassági átmé-
rõnövekedés változását választottam.
Mindegyik mutató alapján meghatároz-
tam a sorrendet, és a két változó közöt-
ti összefüggés vizsgálatára a rangkorre-
lációs módszert választottam. E mód-
szerben elõször a változók értékeit
rangsoroltam, majd a rangsoruknak
megfelelõen úgynevezett rangszámot
adtam. A két változó értékeit külön-kü-
lön rangszámoztam 1-tõl 16-ig, 16-tal je-
lölve az értékelt parcellák, illetve fafajok
számát. Azt vizsgáltam, hogy a két válto-
zó rangszámai az azonos megfigyelési
egységeken mennyire egyeznek.

A rangkorrelációs koefficiens képlete:

A rangkorrelációs koefficiens statisz-
tikai próbájához „A korrelációs koeffici-
ens kritikus r értékei” ( Fisher és Yates,
1957 után) táblázatot alkalmaztam n-2
szabadságfokkal.

35 éves korban a rangkorrelációs ko-
efficiens:   rrang =  + 0,5882 

Ez a számított  r = 0,5882 nagyobb,
mint az FG = 14-re P = 2 % szinten meg-
adott táblázati r érték /0,5742/. Így le-
vonható az a következtetés, hogy a ma-
gassági növekedés és a mellmagassági
átmérõváltozás között szoros összefüg-
gés áll fenn a P = 2 % valószínûségi
szinten vagy felette.

Jól látható, hogy 10 éves korban elsõ
helyen a kései meggy áll, bár kevés da-
rabszámmal van jelen a területen, de
egyaránt jelentõs ezen egyedek magas-
sági és mellmagassági növekedése. 35
éves korban jelentõs a kocsánytalan
tölgy elõretörése, s ebben az idõszakban
fejlõdik nagyot a kocsányos tölgy is.
Visszaesõben vannak a fenyõk, különö-
sen a zöld duglászfenyõ. Az erdeifenyõ
növekedése csak 10 éves koráig volt
erõteljes – pionír volta miatt –, a késõbbi
korokban erõteljesen visszaesik a növe-
kedési rangsorban. /3. táblázat/  

Összefoglalva elmondható:
Ezen a sekély, rozsdabarna erdõtala-

jon kezdetben, az elsõ 10 évben a kései
meggy és a zöld duglászfenyõ mutatta a
legjobb magassági- és mellmagassági
átmérõ-növekedést. Sorrendben ezután

az erdeifenyõ, a nyugati ostorfa és a
nagylevelû hárs következett. Ezek a fa-
fajok 8-10 éves korra már zárt állományt
alkottak. Feltûnõen kicsi a hazai töl-
gyek, a feketefenyõ és a lucfenyõ ma-
gassági- és mellmagassági átmérõ-növe-
kedése.

35 éves korban a legjobb állomány-
szerkezetet a zöld duglászfenyõ adja.
Növekedési erélye ugyan jelentõsen
visszaesett - ez az összehasonlító rang-
sorban látható-, de továbbra is a legna-
gyobb fatérfogati értékeket ezen par-
cellák adják. Ebben a korban erõtelje-
sen megindulnak a hazai tölgyek, külö-
nösen a kocsányos tölgy fatérfogat nö-
vekedése jelentõs. Egyenletes fejlõdést

és jó állományszerkezetet mutatnak a
hársak és a különbözõ hálózatban tele-
pített vöröstölgy is. Erre a korra viszont
erõteljesen lecsökkent mind a növeke-
dési erélye, mind a fatérfogat-növeke-
dése az erdeifenyõnek és a kései
meggynek is – pionír voltuk miatt-, hi-
szen ezen fafajok voltak azok, melyek
az elsõ idõszakban a legjobb fejlõdést
mutatták. Természetesen igen messze-
menõ következtetések ma még nem
vonhatók le, további megfigyelésekre,
vizsgálatokra van szükség, amelyek je-
lenleg is folyamatban vannak.

Kondorné Szenkovits Mariann
egyetemi adjunktus

NYME Sopron

3.táblázat: A fafajok növekedési erély szerinti sorrendje 10 éves és 35 éves korban
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Idõtartama: 150 óra, ebbõl 80 óra feladatmegoldás.

Ütemezése: 2007. március 19-23, április 16-20., 2 hét oktatás + önálló fela-
dat + vizsga.

Részvételi díj: 150 ezer Ft+ÁFA

A jelentkezés feltétele: Felsõfokú végzettség + legalább középfokú erdészeti,
vagy felsõfokú, erdészeti ismeretet adó (agrár, kertészeti, faipari) végzettség.
Felvilágosítás és jelentkezés: dr. Héjj Botond, 99/518-192, fax 99/329-911
9400 Sopron, Bajcsy Zs. u. 4., hejjb@emk.nyme.hu

Jelentkezési határidõ: 2007. március 1.
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egyetemi docens
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