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A fatermési és növekvési táblákról, azok 
összeállítása és használata 

Irta Erdödi Adolf. 

(Folytatás.) 

A fentebbi kimutatásokból, melyek még sokkal szamosi) próbát 
képviselnek, azt következtetjük: 

1-szür, hogy az oly termési táblák, melyek alapjául nem t ö 
kéletesen szabályszerű s első koruktól fogva teljesen hasonló körül
mények közt s egészen egyformán kezelt, az az l e h e t e t l e n álladékok 
szolgáltak, nem lehetnek sem a fák számát, sem a közép átmérőt 
vagy közép magasságot és idomszárnot i l l e tő leg annyira é l e 
sen j e l l egezve , miszer int e j e l l e g z é s n e k bár mely ko rban 
való összehasonlí tása valami hasonkoru ál ladók je l legz^ísé-
vcl, az utóbbinak t á l a j m i n ő s é g é r e hacsak félig meddig 
biztos köve tkez te tés t is engedne. 

A fentebbi jellegzök t. i. ugyan azon termőhelyen, az álladékok 
ugyan egy korát és teljes zárlatát feltéve, te l jesen vagy majdnem 
hasonló falu meg mellet igen különbözők lehetnek; hogy tehát . 

2-szor, csak e g y e t l e n egy b i z t o s bé lyegzővel b í runk , 
mely szerint megítélhetjük, ha váljon valami erdötérség termőképes
sége azonos-e avval, melyet a termési tábla képvisel; s hogy e bé
lyegző: a szabályszerű és te l j zári a tű á l ladékok fatöinege. 

Harlig ugyan az ellenkezőt vitatja, nézetét azon mesével akarván 
megalapítani, hogy két egyforma nagyságú álladék, melyek egyike 300 
kisebb mérvű fában ugyan azon tömeggel bir mint a másik 250 arány
lag nagyobb fában, mind a kel tőnek tel jes zár la ta me l l e t t i s , 
különböző termőhelyen nőtt légyen. 
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Harlig- úr, ki a fatómcget épen nem tartja döntőnek a talajmi
nőség megítélésében s arra csak is az álladékjellegzésből akar kö
vetkeztetni, azon hiszemben látszik lenni, bogy a föntebbi 250 nagyobb 
mérvű fa, miután ugyan azon fatümeggel bir mint az említett 300 fa, 
jobb lermöbelyen nőtt, mint az utóbbi; és igaza is lehetne, ha törté
netesen el nem árulja: hogy mind a két o s s z e h a s o n l i t o t l á 11a — 
dék te l jes zá r la lu volt. így azonban, csakugyan beletört a fejszéje! 
Mert ha ezen 250 fa teljes zá r l a tban jobb talajon nőtt volna mint 
ama 300, akkor nem annyi , de a talaj jobb minőségéhez képest több 
falömeggel birt volna! 

Általában igen tévesnek tartom azon nézetet, hogy csak oly 
álladékokban növekszik a falömeg egyarányuan, melyek első koruktól 
fogva azonosan kezelloltek és minden tekintetben hasonló jellegzésnek 
örvendenek. 

Annyi bizonyos, hogy tiz ugyanazon termőhelyen nőtt, most 20 
éves álladók t e l j e s z á r l a t b a n , a fák egymástól egészen eltérő szá
mával, közép átmérővel, magassággal és idomszámmal bírhat ugyan
azon fatömeg mellet t s hogy ez álladékok fatömege azok 25, 30, 
35, 60 és 100 éves korában is egyforma lesz, ha csak elörelálhatlan 
veszélyek és rombolások nem érik azok egyikét vagy másikát. Ebből 
peddig csakugyan világos, hogy a fanövekvés menete és nagysága 
ugyanazon termőhelyet és te l jes zár la to t fö l téve , a növekvési 
lényezök vagy állad é k jc l legzök e s e t l e g e s ö s s z e v e t é s é t ő l 
egészen független, és bizonyos, elég szűk határok közt változatlan. 

líarlig azon vallomása által, hogy ö is akadolt oly tel jzarlalt í 
álladékokra, melyek egyike 250 nagyobb mérvű fában ugyan oly fa
lómeget mulatott ki, mint a másik 300 fában, saját épületét döntötte 
meg s akaratja ellen ö is segítette azon állításomat megalapítani, mi
szerint bármi módon összeállítóit termési lábiák irányában ésszerűen 
nem kövelelhetünk többet, mint: hogy azok minden korra nézve 
az il lető t e rmőhe lynek megfe le lő , szűk és szorosan m e g 
szabo t t ha tá rok közt ingadozó fa tömeg-á l l ago t biztosan 
ki tm.it a ssák. 

Az egyes növési tényezők vagy álladékjellegzök a lermési láb-
Iákban az e rzélra vett próbák állagaként színién felveendők ugyan, 
csak hogy ezek ne akarjanak többel j e l e n t e n i , mini: hogy 
az illető termőhelyen oly álladékok is jöhetnek elő, melyeknél a fák 
száma, a közép átmérő, magasság és idomszám a megfelelő táblában 
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kimutatott ebbeli tényezőkkel ugyan egy korban azonos. És az töké
letesen elég annak megitélhelésére, hogy milyen korban fogunk egy 
vagy más termőhelyen nőtt egy vagy más fanemü álladékokban b i 
zonyos czélokra haszná lha tó fát n y e r h e t n i ; a mi pedig e té
nyezők kimutatásának egyedüli gyakorlati értéke. 

A fentebbi próbák eredményeiből végre következik: 
3-szor, hogy az egyforma t e r m ő h e l y e n nőt t t e l j z á r -

latú á l l a d é k o k b a n , ugyan azon fanemet, kort és fatümeget feltéve, 
a közép á tmérők és közép m a g a s s á g o k a fák számához m e g 
fordí to t t a r ányban á l l a n a k ; miné l k i sebb ez e s e t b e n a fák 
száma, annál nagyobb tehá t a közép átmérő és a közép 
magasság! 

A gyérebb zárlatban növesztett álladékok állagfája mérveiben 
fatömege és értékében tagadhatlanul nagyobb lesz, mint a hasonló ta
lajon nőtt, fiatal korától fogva sürii zárlatu ugyan annyi óvü álladók 
át lagfája; holott a fa te rmés az e g y k o r ú , ugyanazon fanemü, 
egyenlő te rmőhelyen nő t t t e l j zá r l a tu á l l a d é k o k b a n csekély 
e l t é r é s e k k e l mindég egyforma, akár azon álladékok igen sürü, 
akár ritkább zárlatnak örvendtek fiatal korukban. 

Ez pedig valóban szerencsés körülménynek mondható, mert kü
lönben azon egye t l en bélyegző is , mely a talajminőség számokban 
való kifejezését lehetíti, megszűnnék biztosnak lenni. 

Az eddig mondottak után tehát Hartig eljárását a lermési táblák 
felállítása körül nem ajánlhatjuk mind addig, míg álladékaink növekvési 
módja nem szabandja magát az ö elméleteihez; addig pedig aligha nem 
még igen sok víz fog szőke Dunánkon lefolyni. 

Néhány szú a sűrűbb vagy ri tkább erdősítés köve tkezménye i rő l . 
Mielőtt tovább mennék tárgyam szoros taglalgatásában, nem 

mellőzhetem egy a tudós és az úgynevezett gyakorlati erdőszök között 
egyaránt elterjedt balvéleménnyel szembeszállani. 

Azt mondják ugyan is: mennél sürübb valamely álladék zárlala, 
mennél nagyobb tehát a térségen növő fák száma, annál magasabbak 
és annál é r t ékesebbek lesznek a fák egyenként. 

Maga Hartig igy ir e tárgyról „Hogy az álladékok folytonos 
zárlatban való növesztésük folytán hosszabb törzsókü, teljesebb, 
galytalanahb és általában értékesebb faanyagot szolgáltatnak, azt senki 
sem tagadja."' 

9 * 
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És csakugyan, ha van is a ki tagadja, mi legalább szintén ugyan 
azt állítjuk, azon különbséggel, hogy Hartig és társai ugyan azon ter
mőhelyet, fanemet és kort feltéve, a teljes zár la to l a fáknak csak 
egyet len egy , l e h e t ő l e g legnagyobb száma állal képzelik léle-
sülhelőnek; mi ellenben százszoros tapasztalatok nyomán azt vitatjuk, 
hogy bizonyos téregység t ö k é l e t e s b e á r n y é k o l á s á t s igy tehát az 
á l ladék te l jes z á r l a t á t a fák igen kü lönböző , egyes esetekben 
egymástól még egysze r annyival eltérő száma létesítheti. 

Miulán pedig a teljes zárlatit, egykorú, ugyanazon fanemü s egy 
termőhelyen nőtt áliadékok fatömege csekély eltérésekkel egyenlő, igen 
természetes hogy az illető fatömegj, ha a talaj tökéle tes b e á r n y é -
kolása. lehal a teljes zárlat a lehető legkisebb fák száma állal lé-
tesillelili, hogy a falömeg ekkor l egér tékesebb példányokban kell 
hogy lelje kifejezését; — az az: hogy mennél kisebb az ér inlet t kö
rülmények közt a fák száma, annál nagyobb az á tmérője , magas 
sága, köbtartalma egy szóval egész ér téke az egyes fáknak. 

Mi tehát azt állítjuk még pedig Harlignak egy népszerű és idylli 
hasonlatát javunkra felhasználván, mikép az oly tehéncsorda, melynek 
darabszáma épen akkora, hogy bizonyos kiszabott terü legelőn minden 
egyes tehén lehető legdúsabb táplálkozást lelhessen, ha nem is fog 
több, de kevesebb tejet sem fog a d n i , mini ugyanazon legelőn 
sokkal számosabb tagú csorda adna, és hogy a kisebb csorda egyes 
darabjai nem csak többel fognak nyomni húsban, de általában, jobban 
táplált, pompásabb külsejűk és igy arányta lanul nagyobb é r tékük 
is lesz, mint á t lagosan a nagyobb csorda egyes teheneinek. 

Az épen elmondottak igazsága legkisebb kétséget sem szenved, 
ha az illelö kimutatást (IV. füzet 112—116-ik oldal) csak futólagosan 
is szemléljük, miután otl mindenült ugyanazon tömeget a kisebb szá
mú fák mellett értékesebb példányok képviselik. A ritkább áliadékok 
növesztése még azon előnnyel is kinálkozik, minélfogva akkép néha az 
erdő használati vagy vágási korát rövidebbre szabhatjuk és ez idő alatt 
a lehelő legnagyobb atlagnövedékü falömeget a legértékesebb példá
nyokban áüilhatjnk elő. 

Megeshetik t. i. hogy igen sűrű zárlatban a fák legnagyobb 
állagnövedékök korában nem érik el azon vastag ós magasságot, 
mellyel birniok kellene, hogy bizonyos czélokra használhatókká váljanak. 
Ekkor vagy a fordatartamoi kell a legnagyobb állagnövedék rovására 
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megnyújtanunk, vagy gyérebb zárlalu erdők növesztése által oda 
törekednünk, bogy átlagosan a fák a kivánt vastag és magasságot 
korábban: azaz a legnagyobb átlagnövcdék korában érjék el , 

ej Grabner eljárási módja. 
Térjünk már most vissza tárgyunkhoz és nézzük, mily eljárást 

ajánl Grabner, erdögazdászati tanainak második kötelében (Forslicirth-
schaftslehrc Bánd 2. Wien, 185G) a hol körülbelül azt mondja: 

Bizonyos erdőségnek minden lehetőleg tökéletes nagykorú álla-
dékában vétessék egy próba. 

A közönségesen egy bécsi hold nagyságú próbatéren számilas-
sék meg a fák száma, puhatollassék ki az álladók kora és halároztas-
sék meg az átlag fa átmérője, magassága, köbtartalma és idomszáma, 
még pedig nem csak a jelenlegi korra, de törzsök-elemzés utján min
den a mostaninál kisebb 5 vagy 10 évi korfokozatra nézve is. 

Ez ulon az álladók mostani korának és előbbi koiTokozatainak 
megfelelő falömeget egészen pontosan határozhatjuk meg, az álladók 
jelenlegi fáinak számára nézve. 

Ezen tökéletesen helyes eljárás tehát élénkbe ábrázolja ugyan 
a levágalig megmaradó föálladék növekvési módját; miután azonban ez 
utón csak is az álladók vágási korában még meglévő fák vételnek 
tekintetbe, ugy ez eljárás végeredményei is oly hiányosak, bogy an
nak alkalmazása folytán a gyakorlati éleiben csak igen keveset nyernénk, 

Ez eljárás föhián'yai a következendők: 
1-ször. Miután Grabner azt kívánja, hogy minden nagykorú tö

kéletes álladók számára állítsunk fel külön táblát, ugy e kívánatnak 
engedvén, nem csak minden külön termőhelyre, de annak minden 
legcsekélyebb árnyalatára nézve is birandnánk külön táblával, a 
mi cgyálaljában fölösleges ós haszontalan ós a viszonyok álnézelót 
igen nehezítő lenne. 

2-szor. Az ily utón szerkesztett termési táblák az illető termő
helyen nőtt fiatalabb álladóitok valódi falömegórc nézve semmi felvilá
gosítást nem adván, ezek becslésére nézve segédeszközül nem is szol
gálhatnak. 

3-szor. E táblák segítségével a fiatalabb álladéleoknak melyik 
termőhelyhez való tartozását nern birjuk megítélni; mert mint fönebb 
kimutattuk, a talajminőség egyedüli biztos bélyegzője a teljzáiiahi 
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álladókok fatömege; e lábiák pedig épen az álladékok fiatalabb kor
szakait illető valódi fatömegeket nem tartalmazzák. 

A termési táblák eddig előszámlált felállítási módjain kívül ugyan 
létezik még néhány; ezek egy része azonban mind lényegre, mind alak
ra nézve teljesen elavult; más része pedig általánosan hasznavehet-
lennek ismertetett el p. o. Smalian eljárása, ki a termési táblát bár
mely egyes fából származtatja le, ha az, nézete szerinli szabályszerű 
zárlatban nőtt fel, 

dj Saját eljárásom. 

<x) Altalános elvek. 
Azt hivén tehát, hogy ez utóbbi eljárások részletes leírásával és 

bírálatával olvasóimnak adóssá maradhatok, áttérek már most az álta
lam végrehajtott ebbeli eljárásnak előadására, mely is a következő né
zeteken alapszik: 

1-szór. A ta la jminőség egyedül i biztos és állandó k i 
fejezése a fatömeg, mely azonban ugyanazon termőhelyre, jfanemre 
és korra nézve, teljes zárlat mellett két különböző álladékban némileg 
eltérhet egymástól. Ez eltérésnek azonban nagykorú álladóitokban nem 
szabad az átlagnövedéket illetőleg 1 köbmétert a hektáron (20 köblá-
ltal a holdon) meghaladnia. 

2-szor. A fák száma, az á t l ag á tmérő és magasság , ugyan
azon termőhelyet, fanemet, kort és teljes zárlatol feltéve, nagyon tág 
ha tá rok közt v á l t o z é k o n y tényezők. 

3-szor A vághatás i korig fenmaradó fák növési módját ugyan
azon termőhelyre nézve csak ugy lehet biztosan és tennészelhün meg
határozni, ha azt lehetőleg számos, ugyanazon termőhelyen nőtt, nagy 
és egyenlő korú próbaá l ladékok á t l agábó l a lentebb leírandó 
t ö r z s ö k e l e m z é s utján származtatjuk le. 

4-szer. A csekélyebb korfokozatokra nézve a fák számát a nő-
tér és a minden korfokozatra nézve pontosan meghatározott átlagma
gasságok segítségével teljes biztossággal kiszámíthatjuk a követ
kező már megmagyarázott (lásd IV. füzet 107-ik oldal) képlet szerint: 
N : n = M2: m2. 

A nötér JV kiszámítása pedig ugy történik, ha azon fák számai
nak átlagával, melyek a termési táblák felállítására vonatkozó próba 
alladékokbati valódilag találtattak, az illető téregységet elosztjuk. 



137 

fi) Az eljárás általános leírása. IVA«I 
Az illető erdőkerülőt minden teljzárlatu elegyellen álladékában 

próbaterek keresletnek fel, melyek nagysága közönségesen léi hektárnyi 
(közel 1 bécsi hold) és kivételkép negyed hektárnyi szokott lenni. 
A talált próbaterek falümege és nötényezői még pedig az álladékok 
jelen korára és minden kisebb 5 évi korfokozatára nézve kinyomoztal-
ván, ez adatok először is fanemek szerint soroztainak. Az egyes fa
nemet illető próbák fentebbi adatai azután azon korra vitetnek vissza, 
mely a leglöbb próbákkal közös, hogy igy azok fatöinegét lehessen 
össze hasonlítani. Ennek folytán azon próbákat, melyek állag növek
vései nem térnek el egymástól többel mint 0-5 egész l'O köbméterrel 
(közel 10—20 bécsi köblábbal) ugyanazon termőhelyen nőitekül tekint
vén, azok minden eredményeiből valamennyi korfokozalra nézve az 
átlag kiszámiüatik, mi által azon fák számának ál lagára nézve, 
melyek a vett próbákban valódilag találtattak, a növési és növekvési 
mód tökéletes lermészethün van leirva. 

Hogy már most a kisebb korfokozaloknak megfelelő fák számát 
s ezekből az ezen korfokozatoknak megfelelő falömeget és igy a növés 
és növekvés lermészelhü menelét is meghatározhassuk, e fák számának 
kipuhatolására a következő képlettel élünk: M2 :m2 — N : n , melyre 
nézve itt csak emlékezetébe hozzuk olvasóinknak, hogy M és m a fák 
különböző korainak megfelelő magasságát, N és n pedig az ugyan o 
koroknak megfelelő nőtérekel jelenti. 

A fönebbi képlet he lyességérő l . 
E tapasztalati tétel helyességéről közvetlenül ugyan nem gyö-

ződheténk meg, miután az csak is ugy volna lehetséges, ha képesek 
lennénk ugyanazon egy álladók növési menetét annak első korától fogva 
egész váglialási koráig követni. 

Arról kellelt tehát gondolkoznunk, hogy közvetett úton bizonyít
hassuk be, miszerint ezen némely erdöszeti tekintélyek által még min
dég dogmának tartott képlet segítségével felállított lábiáink csakugyan 
helyes eredményre vezetnek. Mielőtt azonban e bizonyítás laglalgalá-
sába bocsátkoznánk, jó lesz termési tábláink alapelveiről megemlékez
nünk, melyek szerint azt állítjuk, hogy a hasonló termőhelyen nőtt 
teljzárlatu álladékok, ugyan egy korban egyenlő fatömeggel bírnak; 
hogy e falömeg azonban egymástól gyakran igen eltérő nötényezöknek 
lehet szülemenye. Mi tehát következetesen ilt is azt álliljuk, hogy a 
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fentebbi képlet segítségével kiszámított fák számai valamennyi korfo
kozatra nézve egymás közt és az átlagfák megfelelő á t m é 
rő ive l , m a g a s s á g a i v a l és idomszátnaival tökéletesen helyes 
arányban lesznek, az az hogy ha valami 140 éves álladékban 575 fát 
találtunk hektáronként (holdanként 331) s ezek átlagos nőiére 17"39 
• méter (17402 Q ' ) átlagmagassága 24'2 méter (76 '5 ' ) ugyan 
ezen álladók átlagmagassága pedig annak 60 éves korában 17-7 méter 
(b&2 0 volt, hogy akkor a fák számának ez álladók 60 éves korában 
okvetlenül 1065-nek (613-nak) kellett ugyan lennie; de nem mondjuk, 
hogy már most valamennyi ugyanazon termőhelyen található 60 éves 
leljzárlatu álladók 1065 (613) fával fog birni, hanem csak azt, hogy 
ugyanazon termőhelyen nőtt valamennyi 60 éves leljzárlatu álladók 
ugyan oly fatömeggel fog birni, mint a minő e korra nézve az á l t a 
lunk e kép l e t s eg í t s égéve l fe lál l í tot t táblában ki van mu
latva. Hogy tehát a fentebbi képletnek az épen előadott érlclcmbeni 
helyességét bebizonyítsuk, a mennyire lehetett, a fiatalabb korú telj— 
zárlatu álladékokban is vettünk próbákat. Ezek közt számos olyan volt, 
melynek lalajminősógóre egész biztossággal vonhattunk következtetést; 
miután azok oly nagykorú álladékok közvetlen szomszédságában feküd
tek, melyek az illető talajminöségnek megfelelő tábla felállítására hasz
náltattak. E felett ezen fiatal álladékok egészen hasonló kőzet és föld
minőséggel, fekvés és lejtékkel bírtak, mint ama nagykorúak. 

És e fiatal teljzárlatu álladékok csakugyan oly falömeggel bírlak, 
a minőt az illető korra nézve a kérdéses termőhelynek megfelelő táb
lában kimutattunk. 

Már pedig a táblák egyes korfokozataira nézve kimutatott fatö-
meg nem egyéb, mint az átlagfának a fák számávali szorozata; s mi
után a fák e száma a fentebbi képle t szer in t számiltaték ki, 
kétségtelenül áll: hogy a táblában kitett fák számai a megfelelő kor 
átlagfájának magasságával, átmérőjével és idomszámával tökéletes helyes 
arányban állanak, s hogy e képlet segítségével csakugyan szerkeszthe
tünk oly lermési táblákat, melyek a te rmőhely egyedül i biztos 
b é l y e g z ő j é t , a fa tömeget helyesen, pontosan és természethün fog
ják kimutatni. 

Lényeges külömbségek a mi e l j á rásunk és a többieké közt . 
A lermési tábláknak általunk használt szerkesztési módja az eb

beli leirt eljárásoktól annyiban tér el, hogy: 
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1-ször mi e táblákat mentül számosb, nagy- és egykorú álladék 
atlagaiból állítjuk össze, minél fogva a kimutatott növési és növekvési 
menet lehetőleg természelliüvé válik; 

2-szor hogy mi nem indulunk sem természetellenes elvekből, 
sem pedig olyanokból, melyek bebizonyítva vagy bármikor szakérlök 
állal ellenőrizhetők ne volnának és 

3-szor hogy a mi tábláink nem csak a fák azon számára nézve, 
mely a próba álladékokban valódilag találtatott, hanem az egyes kisebb 
korfokozatoknak megfelelő fák számára nézve is kimutatják a növés és 
falömegnövekvés módját. 

E lábiák tehát egyrészt a fiatalabb altod ék ok folömegének és c 
tömeg a vágási korig való növekvésének meghatározására, más részt 
meg arra valók, hogy segítségükkel az álladékokal az illető termőhely 
osztályokba sorozhassuk. 

Továbbá a körülményekhez képest használandó falermés megha
tározására szolgálván, egyszersmind az erdők növésének sajátságait 
tárják fel elöltünk, igy levén lehetségessé a gazdászalra vonatkozó leg
fontosabb!) kérdések p. o. a legczélszerübb használati kor s a t. meg
határozásának eldöntését. 

A faterniési és növekvési táblák felállításának részleteiről. 
Miután tábláink felállítási módjának általános rajzát könyebb át

tekintés végett clörebocsájloUuk, most már az e felállítás körül előfor
duló egyes munkálatokat fogjuk még pedig ugyan azon sorban, a mely
ben azok szükségkép következnek egymásután, oly körülményesen és 
világosan leirni, hogy bárki is, ha kellő szakképzettséggel bír, a gya
korlati életben minden tétova nélkül indulhasson utánunk. 

E munkák két részre oszolnak, melyek elsejét az erdőben kell, 
mert csak olt lehet és melyek másikát a szobában még pedig czélsze-
i libben ott lehet végezni, mint a szabadban. 

.4. Az erdőbeli munkák. 
i) A próbatér kitűzése. 

Mindenek előtt azon erdőterületet, melynek számára a táblák 
felállitandók, szorgosan be kell járni, hogy az ekkép talált minden telj-
zárlalu, lehetőleg szabályszerűen és egyidejűleg felnőtt elegyellen álla
dókban rendszerint fél- és csak a fiatalabb erdőkben negyed hektárnyi 
próbáiért lehessen kitűzni. 
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E kitűzés következőkép történik: 
A próbának szánt tér bármelyik szögletében felállítjuk az i r á n y 

a s z t a l k á t , mely két részből áll. A függőlegesen a földbe lüzendö, 
vassal saruzolt karóból a, melynek 
felső vége kelté van hasítva és 
gömbölyű lyukkal, oldalán pedig 
csavarral ellátva, hogy avval az 
emiilett üreget tágabbra lehessen 
ereszteni vagy összébb bűzni. A 
másik része egy-négy derékszögű 
5 századméternyi (körülbelül 2 bé 
csi hüvelyk) vastag deszkácskábol 
b áll, melynek állapja közepébül 5 

I c századméternyi hosszú, 1 századmélernyi vastag göm-
I bölyü csap áll k i , hogy azt a karó emiitett lyukába 
L belillesztvén az oldali csavarral annyira meghúzhas-
U suk, mikép a deszkácska még mindig kényelmesen 
Íj körben forgatható legyen. — E 62 LJ századméternyi 
' (körülbelül 9 Q bécsi hüv.) térségü deszkácska á l 

lapján azon kivül még két egymást függőlegesen metsző fürészvágat 
létezik, mely 3 századméternyi mély és 2 ezredméternyi széles lehel, 
hogy azon keresztül két derékszög alatti oldal felé irányozhassunk. 

Mig ez irányasztalkát megkivántatókép felállítjuk, addig a nap
számosok készitnek vagy 30 egy méternyi (3 bécsi láb) hosszú és 3 
szdméternyi vastag, azonkívül 4 ugyan oly hosszú 8 szdméternyi (3 bécsi 
hüv.) vastag karót. E négy karó utólagosan a próbatér négy szögle
tébe üttetik, miután azokra a próba számát vörös krétával felirtuk volna. 

Ez meglévén, a napszámosok ketteje az elkészült karókkal és 
fejszével ellátva egymásután az irányasztalka két irányvonalába lép 
és abban a karókat 6 — 1 0 méternyi távolban az illető becslő által a 
vonalba igazítva, függőlegesen a földbe üti mind addig, mig e vonalak 
valószínűleg elegendő hoszúságban kiliizvék. Ezekre már most a szük
séges mértéket két méternyi hosszú, tizedmélerekbe osztott egyenes 
póznával fölvisszUk, és a vizirányosan kimért vonalak végpontjait az 
emiitett, számokkal ellátott karókkal megjelöljük. *) Hogy a még há-

• ) Itt meg kell jegyezni, hogy legelőnyösebb a próbatért rendes 
négyszögalakban kitűzni. 

P 



Mi 

Iralévö két vonalat kitűzhessük, az irányaszlalt a kimért vonalak egyi
kének végébe állítjuk űgy, hogy a deszkáoska egyik fiirészvágatáiiak 
iránya a kimért vonal irányával egybeessék. Ez állal a második fü
részvágat a kitűzendő 3-ik vonal irányát fogja mutatni. Miután e 3-ik 
vonal is kitűzetett és megméretett volna, az irányasztalkát annak vég
pontjára állítjuk, onnét a már előadott módon a negyedik vonalat is 
kitűzvén. így a próbatér be volna ugyan kerítve, hogy azonban a ke
rítést a további munkaközben véletlenül ál ne lépjük, a próbatér körüle-
léliez legközelebb álló fákat azoknak a próba felé fordított oldalán 
meghántoljuk, az az a kéreg egy részét, a mennyire ez egy fejsze-
csapással lehetséges, eltávolítjuk, miáltal az illető fán világosabb szinü 
s mesziröl látható folt támad. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy ha az irányvonalak valamelyi
kében, gyeng bb elnyomott fácskák vagy bokrok hátráltatják az irány
zási, ezeket kivágatjuk, míglen az ill álló vastagabb fákat megkerüljük. 
Az pedig igy történik: 

Az utolsó kél kai ót, mely a vonalban álló fához legközelebb esik az 
irányzó felé, a kilüzöfélben levő vonallal egyenközüen jobbra vagy balra 
tesszük át, és azután a kél karó irányában folytatjuk a vonal kitűzését. 

Az igy kitűzött vonal hossza meglévén mérve, valamennyi az 
credeli irányvonalon kívül álló karót abba bele helyezzük akkép, hogy 
azokat a földből kihúzatván annyival üteljük isméi jobbra vagy balra a 
földbe, a mennyivel az eredeti vonaltól balra vagy jobbra el kellé 
térnünk. 

Miulölt tovább mennénk megjegyezzük, hogy a következőkben 
leirt munkálatok mind ugyanazon nagykorú tölgyfaálladékra vonat
koznak. Mi e czélra azért választottunk nagykorú lombfaálladékot, 
mert erre nézve nemcsak a már gyakrabban emlegetett lörzsökeletnzés, 
de az ág- vagy g«Iy- és a rőzsefa köbtartalmának meghatározása is 
előfordul s mert e példán kereszlülmenve, mindent elmondánk, a mi c 
tárgyra bármiféle álladékot illetőleg vonatkozhatik; főkép ha hozzá 
tesszük, hogy a tűlevelűek álladékaiban a galy- és rőzsefa közönsége
sen nem vételik tekintetbe és hogy valamennyi fiatalabb álladékban a 
törzsökclcmzés is elmarad. 

2) A próbatéren létező fák kisz-ámlcilása. 
Miután a próbatér a fenirt módon kitűzőiéit, kél napszámos an-

n;ik egyik kénylcgesen választolt szögletébe áll, az egyik pontos szer-
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kezettt csütörtmérövel, a másik fejszevei ellátva, miglen a becslő jegy
zökönyvét veszi elő, melyben minden próba számára egy lajstromozóit 
lap létezik a fák átmérőinek feljegyzésere, két vagy három tisztán 
hagyott lap pedig a további kiszámítások véghezvitelére. Az ily fel
jegyzések és kiszámítások mintáját e füzethez csatolt I. alatti mellék
letünkben adjuk. (Folytatása következik.) 

Igénytelen megjegyzések az álladalmi erdé
szeti közvizsgálatok ügyében. 

Irta Erdödi Adolf. 

Az orsz. Magyar Gazdasági Egyesület a m. királyi Helytartó 
Tanács elejébe az álladalmi erdöszeli közvizsgálatok ügyében oly szak
véleményt terjesztett, melyet mi igen nagybecsünek s a mennyiben 
érvényre juthatna, igen nagy horderejűnek is tartunk; megvalljuk azon
ban, hogy mind a mellett sem tudunk annak minden egyes részletével 
tökéletesen egyet érteni, a miért is előre bocsátván a nagy becsű szak
vélemény főpontjait, arra egy két igénytelen megjegyzést fogunk tenni, 
kérvén t. szaktársainkat, hogy mennél többen szólljahak ö valóban mér-
hetlen fontosságú ügyhez, mikép azok, kiknek dicső feladatuk döntő 
szavukkal erdöszeink nevelésének alapját megvetni, e részben kimerilö-
leg értesülhessenek. 

A t. Egyesület ugyan is némi kisegítő mód gyanánt az ugy ne
vezett „álladalmi erdöszeti vizsgálatok" megtartását kívánatosnak tartja 
a következő tekintetek és feltételek figyelembe vétele mellett: 

\) Az erdöszeti közvizsgálatok csak az álladalmi szolgálatra, 
s nem egyszersmind a magán erdőbirtokosoknál alkalmaztatni vágyó 
erdőszökre legyenek kötelezők. 

2) Hazánk nyelvviszonyainál fogva a jelentkezők a vizsgálatok
nál szabad tetszésök szerint használhassák azon nyelvet, a melyen 
felelni óhajtanak. 

3} A vizsgálatok legczélirányosabban tartathatnának Budán, az 
ország központján, hova a bejuthatás a jelentkezők részéről minden 
oldalról jutányosán és gyorsan történhetik, s hol a vizsgáló bizottmány 




