
ILLÉS GÁBOR 

Faál lományok fatermő képességének 
becslése részletes termőhelyi adatokból 
többváltozós statisztikai módszerekkel 
és értékelése GIS eszközökkel 

Összefoglaló 
A faállományok fatermő képességét 
nagyban meghatározzák a termőhelyi 
feltételek. Az erdőgazdálkodás tervezé
sében nagy jelentőségű kérdés, hogy a 
tervezeti faállományok milyen fatermő 
képességűek, fatermési osztályúak lesz
nek. A különféle célállományok között 
gazdasági célú erdők esetén - természe-
tesen az. ökológiai szempontok messze
menő figyelembevételével - a jobb 
minőségű faanyagot adó és nagyobb 
fatermő képességű, ezért nagyobb hoza
mú faállományokat részesítik előnyben. 
Л termőhelyi viszonyok részletes isme
rete esetén, és az. általuk meghatározott 
keretfeltételek közölt fejlődő faállo
mányok fatermesének vizsgálatával eb
ben felállíthatok olyan közelítő többvál
tozós egyenletek, amelyek térbeli alkal
mazásával az egyes fafajok fatermő 
képességi viszonyait modellezni lehel 
egy jól körülhatárolt területen. 

Kulcsszavak: fatermő képesség, több
változós regresszió, talajjellemzők, tér
informatika, térképezés. 

Bevezetés 
Az. erdőgazdálkodásnak fontos kérdése az 
adott lemiőhelyi teltételek között megter
melhető' faanyag mennyisége a különlx'iző 
fafajok esetében. Ezért az erdőgazdál
kodással érintett területeken lévő állomá
nyokat fatermő képességük szerint fater
mési osztályokba szokás sorolni, ami az. 
adott terület egyik legjelentősebb erdészeti 
ismérve. A faállományoknak egy bizonyos 
területen várható produkciójának megha
tározása tehát kulcsfontosságú az 
erdőgazdálkodó számára. Az. alábbiakban 
bemutatásra kerül egy olyan kísérleti mód
szer és annak első eredményei, amely tere
pi mérésekre alapozva statisztikai és térin
formatikai eszközökkel kísérel meg leve
zetni fafaj és fatennő képességi lérké|X'ket. 

Anyag és módszer 
A kísérlethez az adatokat az Észak-han
sági Erdészet területén állé) állomá
nyokból gyűjtöttük, mert erről a 

területről részletes termőhelyi adatok
kal már rendelkeztünk (Illés (i. Korács 
G., BidlóA. 2002). 

A fő állományalkotó fafajokat tartal
mazó erdőrészleteklxn kijelölt mintate
rületeken tel|es állománylélvételt készí
tettünk, melynek keretélxn a faegyedek 
átmérő- és magasságadatait vettük fel. A 
kor és a faállományok magasságának is
meretében a grafikus fatermési nomo-
grammokat használva meghatároztuk az 
állományok fatermő képességét (mVha), 
ami egy referencia korban vett összfater-
més átlagnövedék értéke. A vizsgált állo
mányalkotó fafajok ,i következők voltak: 
mézgás éger, olasznyár, fehérfűz. 

A mintapontok koordinátáit GPS-sel 
rögzítettük és felvettük a térinformatikai 
adatbázisba. Az. adatbázis a már koráb
ban elvégzett termőhelyi vizsgálatok nyo
mán tartalmazta az. összes lényeges talaj-
lellemzi > ertekéi ( termőréteg-vastagság. 
pH, mésztartalom stb). Az. adatokat rasz
teres formában tároltuk 20 x 20 m-es fel
bontási alkalmazva. 

Ezek után a faállomány-vizsgálati he
lyekhez rendelhető termőhelyi adatok 
és a fafajok fatermő képessége között 
többváltozós regressziós vizsgálattal 
kerestünk összefüggéseket. A nyert 
eredmények térbeli megjelenítésével 
olyan térképeket nyertünk, melyek 
megmutatják, hogy az, adott fafajok a 
megfigyelt termőhelyi jellemzők jelen
létében milyen fatermő képességi szint 
elérésére képesek. 

A faállományok vizsgálata során 
2890 db faegyed adata került felvételre, 
a 96 db mintaterületet lx>ríté> faállo
mányból. Összesen 23 különböző fafaj 
vagy fajta egyedeiről van szó. Ebből 10 
nemesnyár-fajta (olasznyár, Pannónia 
nyár, óriásnyár stb.), 3 fűzfajta (pl.: 
bedai egyenes), továbbá a fehér nyár, a 
fekete nyár és szürke nyár. A többi pe
dig a mézgás éger, a kocsányos tölgy, a 
magas kőris, az. amerikai kőris, a hegyi 
juhar a nyír és az akác. 

Láthatóan igen széles spektrumot 
fog át a területen található fafajok listá
ja. Azonban súlyukat tekintve messze 

kiemelkednek a nyárfajták (hazai és ne
mes nyarak) és a füzek. Őket követi az. 
eget A többi fafaj területileg kevésbé 
jelentős, és közülük a nyír természetes 
úton megjelenő elegyfafaj, mely az 
utóbbi időben spontán terjeszkedésbe 
kezdett. 

A fafajok eltérő fontosságának figye
lembevételével ebben a cikkben tehát 
csak a meghatározó fafajokra vonatko
zó fatermési elemzés kerül bemutatás
ra: Nevezetesen az olasznyár. a mézgás 
éger és a fehérfűz esetében. 

Legelőször a mintaterületek mérési 
adalai alapján minden fafaj esetében a 
magasság és a kor függvényében meg
határozásra került az adott fafajra vo
natkozó fatermő képesség ériéke. Ilii
hez az adoll fafajra vonatkozó fatermé 
si nomogrammokat használtuk (llalu-
/XI és A7.4-.s-. 1980: Palotás. 1971; Adói
ján. 1974). Azért volt elengedhetetlen a 
fatermő képességi adatok meghatáro
zása, mert így kiküszöbölhetővé váltak 
a korral változó növekedésmenetbeli 
különbségek hatásai. Ily módon a 
különböző korú. ám azonos fafajú terü
letek is összehasonlíthatókká váltak 

Kívánatos volt olyan jellegű térképek 
levezetése az adatok ábrázolásához, 
amelyek szemléletesen és összehasonlít
ható formában mutatják be az egyes te
rületek fatermő képességi értekét az 
egyes fafajok esetében. A térképek 
előállításában a kővetkező elvet kellett 
követni: Egy adott területen lévő állo
mány fatermő' képességét alapvetően 
két tényező határozza meg: a fafaj és a 
termőhely jósága. Minthogy a fafajok tel
jesítményére vonatkozóan rendelkezés
re álltak adatok a vizsgálati területeken, 
és a termőhely jóságát kialakító ter
mőhelyi jellemzők is lx-ható vizsgálatok 
tárgyát képezték, kézenfekvő volt a gon
dolat, hogy a két változócsoport közötti 
összefüggéseket kell feltárni. 

Ezért a mintaterületek termőhelyi és 
fatermési adatait felhasználva, többvál
tozós regresszióval (multiple step-for
ward regression) kíséreltük meg kap
csolatba hozni a termőhelyi és a fater 
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1. ábra: A vizsgált olasznyár-állományok fatermő képességi adataira 
illesztett regressziós egyenes a konfidencia intervallumokkal 

3. ábra: A vizsgált feltétfűz-állományok fatermő képességi adataira il
lesztett regressziós egyenes a konfidencia intervallumokkal 
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2. ábra: A vizsgált mézgáséger-állományok fatermő képességi adata
ira illeszteti regressziós egyenes a konfidencia intervallumokkal 

nyílik arra, hogy 
egy konkrét erdő
terület esetéhen, a 
megfelelő részle
tességgel elvégzett 
termőhely-feltárást 
követően és az ah
hoz kapcsolódó 
faállomány-felvé
telek felhasználá
sával elkészítsük 
az erdőterület op
timális faállo
mány-bontási tér
kepei 

Minthogy látha
tólag a faállo
mányok teljesítő
képessége és az 

mesi adatokat. Minthogy nem tisztázott, 
hogy az egyes termőhelyi jellemzők mi
lyen mértékben járulnak hozza az állo
mányok növekedéséhez, ezért minden 
egy es lem к íhely i tenv ez.< í . i/onos nu lu 
lo súllyal szerepelt ( I ). am az egyes vál
tozók nemcsak line.ins l o m u l u n szere 
peliek a vizsgálatokban, hanem I.. 1. és 
3. hatványon, illetve exponenciális for
mában is. (Monscrudes Slertxt. 1996) Л 
regressziós eredmények részletezése 
nélkül bemutatjuk a kiemelt három fafaj 
esetében kapott, a regresszió eredmé
nyeken! nyert egyenletek es a méri ér
tekek eltérései .1 / ábráki >n 

Eredmények 
bithalo a regressziós eredmenyeklx'íl. 
hogy mind .1 három fafaj fatermő képes 
ségel .1 vizsgálatba vont termőhelyi 
jellemzők jelentősen Ivfolyásolják es igen 
jól magyarázzak 

Л jelen cikkben bemutatott kísérleti 
módszer fejlesztésével lehetőségünk 

egyes termőhelyi változók között igen 
szoros kapcsolatok állnak fenn. ígv ki 
emelt fontosságú, hogy a termőhely
feltárási munkákat a lehető legponto
sabban végezzük el. hmellett természe
tesen a kérdéses termőhelyeken álló fa
állományok aktuális fatermő képesseget 
is meg kell határozni. Előnyös, ha ha
sonló termőhelyi körülmények között 
fejlődő, .1111 eltérő fafajit állományok 
adatai is szerepelnek az adatbázisban, 
mert így lehetőség nyílik ezek tel
jesítőképességének összehasonlítására 

A termőhely fatermő k é p e s s é g kap
csolatokai közelítő egyenletrendszerek 
terintormalikai adatbázison való lefutta
tása után a vizsgált fafajokra kirajzolód 
nak az elméleti fatermő képességi po 
tendálok a vizsgált terület minden 
egyes raszterpont ja ra, az arra a pontra 
jellemző termőhelyi jellemzők értéké 
nek függvén vei >en Kzek után mar csak 
egy leválogatást kell végrehajtani, hogy 
kiderüljön, hol melyik fafaj elméleti tel

jesítőképessége szárnyalja túl a lobbi 
fafaj azonos erteket. Ezáltal előállítható 
a maximális fatermési b i z t o s í t ó fafaj
megoszlás-térkép. Egy további műve
lettel ehhez a térképhez hozzákapcsol
ható a maximális fatermési szolgáltató 
fafaj konkrét fatermő képességi értéke 
is. A módszert nem csak az erdőter 
vez.es korszerűsítésében lehetne alkal
mazni, de lehetőség nyílhal az. aktuális 
allományviszonyok fatermő képessége 
es az elmeleli állomány-összetétel fater
mő képessege közötti különbségek 
vizsgálatára is. 

A következő ábrákon az észak-han
sági erdőterületekre ezzel a módszerrel 
meghatározott, maximális fatermő 
képességei jelentő fafaj összetételi be
mutató térképel (4. ábra), i l lene az eb
ben az esetben várható fatermő 
képesség adatokat bemutató térképet 
15 ábra) szemlélhetjük 

A kei térkép gyakorlatilag vegered 
menynek tekinthető, hiszen .1 termőhe
ly. 1 V iszonyok tel |es figyelembevelelev el 
ad becslést az adott körülmenyek kö
zöli legjobban teljesítő es a területen 
jelenlévő talajok várható produkciójára 
Amit ábrázol az nem más, mini a terület 
fafajra es fatermési osztályra való fel
bontása olv moilon. hogy a maximális 
fatermő képességű fafajokat részesíti 
előnyben 

A faállományok fatermő 
képességi modelljének 

értékelése 
A jelen fatermő képességi modell esc 
lében is érvényesek a regressziós mód
szerekre általában érvényes korlátozó 
megállapítások Ilyenek például a véli 
összefüggések magyarázatára használt 
függvényalakok kötött alakjából taka-
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"i. rtfint: Az Eszak-Hanság területeinek fatermő képességét bemutató térkép optimális fafaj
összetétel esetén 

dó korlátok, vagy a/ alkalma/hatos.ig 
terheli hehatároltsága. Ez. utóbbi a/.t je
lenti, hogy az összefüggésrendszer 
csak a vizsgált terület határain belül és 
a mintaterületekhez hasonló termőhe
lyi teltételek mellett adhat megbízható 
eredményt. Ha a vizsgálni kívánt terü
let termőhelyi és laállomány-borítási 
változatosságát sikerül megragadni, 
ahogy erre jelen esetben is töreked
tünk, akkor a vizsgálat szempontjából 
fontos fafajok esetében kielégíti) 
mennyiségű adat allhat rendelkezésre 
regressziós elemzésekhez. F.gyéb fafa
jok (pl . tölgy) vizsgálatára azért nem 
került sor, mert nem állt rendelkezésre 
az elemzésekhez szükséges minta
szám. Ez a mintavételezéshez, használt, 
itt részleteiben nem tárgyalt rétegzett 
mintavétel eredménve, aminek célja az 
volt, hogy a legjelentősebb állománytí
pusok lehető legpontosabb jellemzé
sei tegye lehetővé olyan .non. hogy i 
kevésbe jelentős állománytípusok felé 
haladva a becslés megbízhatósága es 
alkalmazhatósága csökken. 

Figyelemre méltó, hogy a három 

tcszttatai tatermő képessége és a talaj
jellemzők közötti regressziós kapcsola
tok biotógiai értelemben véve megle
hetősen erősnek bizonyultak. A 0,74, 
0,75 és (),87-es R 2 értékek ilyen vonat
kozásban nagyon szoros kapcsolatokra 
utalnak a regresszióba vont talajtulaj
donsági és fatermő képességi változé)k 
között. 

A bemutatott model l sajátossága, 
hogy előnyben részesíti a gazdálkodási 
szempontokat, mivel ahol lehet a maxi
mális fatermésűnek becsült fafajt része
síti előnyben, illetve a gyenge fatermő 
képességűnek becsüli területek elhe 
lyezkedésére mutat rá. Fontos kiemelni, 
hogy ez. egyfajta szempont, ám semmi
képpen sem az egyetlen. Más, a ter
mőhellyel és a fafajokkal kapcsolatos 
kérdések megválaszolására is használ
ható az ilyen módon létrehozott össze
tett adatbázis, csak akkor az igények
nek megfelelően változik a szükséges 
ailatok köre. 

Látható az eredmények alapján, 
hogy elődeinknek alapvetően sikerült 
megvalósítani a Hanság lecsapolásának 

kivitelezésekor és az erdőgazdálkodás 
területre történő bevezetésekor a ma
guk elé kitűzött célt, mégpedig a nyár-
fatermcsztesre alkalmas termőhelyek 
létrehozását. A 4. ábra tanúsága alapján 
leszögezhető, hogy a nemes nyarak -
olasznyár - produkciója a terület nagy 
részén meghaladja az. őshonos fafajok 
produkcióját. Fz. persze nem azt jelenti, 
hogy az olasznyáron kívül más fafaj 
nem ültethető az adott területre, csak 
azt jelenti, hogy más fafaj esetében (fűz 
és éger) gyengébb produkcióra lehet 
számítani. Természetesen, ha nem a fa-
termesztés az elsődleges rendeltetés, 
akkor ennek a megállapításnak nincs 
jelentősége. 
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A harsány napsütésben 
oly csapzott mar a rét 
és sárgáll már a lomb közt 
a szép aranyranét. 
Mókus sivít már és a büszke-
vadgesztenyén is szúr a tüske. 

E r d é s z e t i Lapok C X L . é v f . 7-8. s z á m (2005. j ú l i u s - a u g u s z t u s ) 225 


