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Az erdõgazdálkodás szakmai szín-
vonalának, az erdõmûvelési elvek,
stratégiák terepi alkalmazásának
legfontosabb eredménye a gyakor-
latban az, hogy melyik fára kerül a
mindent eldöntõ jelölés. A jelölés
egy rendkívül összetett feladat, ahol
sok tényezõt kell egyszerre fejben
értékelni, összevetni az ismeretek-
kel, a szakmai elképzelésekkel, cé-
lokkal. Éppen ezért az erdõmûvelé-
si ismeretek gyakorlásának, alkal-
mazásuk elsajátításának és kollégá-
ink továbbképzésének egyik leg-
jobb eszköze a jelölõverseny. A je-
lölõversenyen általában több fel-
adatot kell a versenyzõknek teljesí-
teni, azonban a legfontosabb ver-
senyszám a jelölés. Errõl szeretnék
néhány gyakorlati tapasztalatot
megosztani az olvasókkal.

A versenybizottság kiválasztása
A verseny elbírálásához szükséges min-
tajelölést általában egy páratlan létszámú
(pl. 5 fõs) bizottságnak célszerû elvégez-
ni. A bizottságot egyrészt az erdõmûve-
lésben és fahasználatban jártas szakmai
vezetõk, másrészt a helyi viszonyokat
jobban ismerõ szakemberek alkotják.

A parcella kiválasztása
A versenyek parcellái esetében töreked-
ni kell olyan állományok, illetve állo-

mányrészek kiválasztására, ahol nincs
könnyû feladata a szakembernek. Több-
ször tapasztalható az, hogy korábban jól
elvégzett tisztítások és gyérítések ered-
ményeként egyértelmû a tennivaló. Álta-
lában 200-400 törzset tartalmazó, né-
hány tized hektár nagyságú parcellát kell
kialakítani a kiválasztott területen.

A faosztályozás
A parcellák elõkészítésénél az erdõne-
velési gyakorlati faosztályozás (Dan-
szky, 1972) továbbfejlesztett változatát
célszerû alkalmazni, ahol a javafák mel-
lett kétféle segítõ, és kétféle kivágandó
fát különböztetünk meg a verseny jobb
kiértékelése, illetve a mintajelöléstõl
különbözõ, azonban hasonlóan elfo-
gadható erdõmûvelési megoldások
igazságos megítélése érdekében:

• J, javafa.
• S1, elsõrendû segítõfa: egyértelmû

a védõ szerepe a javafák törzsének ár-
nyalásában, illetve a talaj árnyalásában.

• S2, másodrendû segítõfa: kevésbé
fontos a segítõ szerep, azonban nem ér-
demes kivágni, például ökológiai szere-
pe miatt (holtfaanyag-képzés stb.).

• K1, elsõrendû kivágandó fa: aka-
dályozza a többi jó minõségû egyed nö-
vekedését, vagy például nem a termõ-
helynek megfelelõ fafaj.

• K2, másodrendû kivágandó fa: in-
kább kivághatónak kellene nevezni,

olyan faegyed, amely nem hátráltatja
javafák növekedését, azonban kivágásá-
val nem okozunk problémát az állo-
mányban.

Általában csak az élõ törzseket
vesszük be a versenybe, a lábon álló szá-
raz törzseket figyelmen kívül hagyjuk. 

A parcella berendezése, számozása 
és teljes felvétele

A parcella gondos berendezése nagy-
ban megkönnyítheti versenyzõ felada-
tát. A nagyjából téglalap alakú, szalag-
gal körülvett parcellában 6-10 m széles,
szintén szalaggal elválasztott folyosókat
lehet kialakítani úgy, hogy a folyosó vé-
gén fordulva a következõ folyosóba
jusson a versenyzõ. Ez megkönnyíti a
fák megszámozását, a versenyzõk hala-
dását, és nem maradhat ki fa az értéke-
lésbõl. A számozást a parcella bejáratá-
nál kezdve a folyosón haladva a parcel-
la végéig kell elvégezni úgy, hogy a
szám a fa törzsének két oldalán legyen
megfestve, a haladási irányhoz képest
szembõl és hátulról. A számozás után
fel lehet venni a sorszámok szerint a fa-
fajt, a mellmagassági átmérõt, a magas-
ságot, a szociális helyzetet és meg kell
mérni a parcella pontos területét (a sor-
számozott fák koronái által lefedett te-
rület). Ezekbõl az adatokból meg lehet
határozni a parcella legfontosabb ada-
tait (pl. törzsszám, körlap, élõfakészlet),
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az elegyarányt és más érdekes adato-
kat, mint például az átmérõeloszlást.

A mintajelölés irányelveinek
kidolgozása

A bizottság legfontosabb feladata a
mintajelölés irányelveinek meghatáro-
zása az adott parcellában. A hatékony
munkavégzéséhez célszerû közösen
végigjárni a parcellát, miközben egy-
mással konzultálva ki lehet alakítani az
adott parcella jelölési irányelveit:

• Mik a céljai az adott beavatkozásnak?
• Milyen értéksorrendet állítunk fel

az egyes fafajok között, a termõhely, a
fák minõsége és más szempontok függ-
vényében (természetesen komplex mó-
don, ökológiai és ökonómiai szempon-
tok alapján)? Kell-e esetleg korrigálni az
elegyarányokat?

• Milyen erélyû legyen a beavatkozás?
• Milyen állományszerkezetet célzunk

meg?
Enélkül a bizottság nem tud eredmé-

nyes munkát végezni, mert a jelölés
nem lesz következetes.

A bizottság jelölése
Amennyiben a bizottság megegyezett az
irányelvekben, akkor kialakult stratégia
mellett, a parcellában a kijelölt folyosókon
haladva végzi el a mintajelölést, miközben
az elõkészített parcellajegyzõkönyvben
(amely törzsenként tartalmazza, a sorszá-
mot, a fafajt, az átmérõt, a magasságot, és
a fatérfogatot) osztályozza az egyes fákat
(J, S1, S2, K1, K2). Mivel a versenyzõk is
ugyanezen az útvonalon haladnak végig,
a verseny folyamán minimálisra csökkent-
hetõ a parcella más útvonalon történõ be-
járásából adódó nézõpontbeli különbség.
A bizottság a minél tökéletesebb jelölés
érdekében megszalagozza a java és a ki-
vágandó fákat, majd a munka végeztével
mégegyszer leellenõrzi a jelölést, mielõtt a
szalagokat leveszi a törzsekrõl.

Amennyiben bizottság tagjai az irány-
elvekben megegyeztek, akkor kevés a
vita, mert a stratégiát minden bizottsági
tagnak be kell tartani. Természetesen

egy-két fa esetében itt is lehet vita. Ami-
kor többféle helyes megoldás lehetséges,
azaz nincs lényegi különbség, hogy az
adott helyen melyik fát jelöljük ki és me-
lyik marad, jó alkalmazható a K2 és S2
minõsítést, hogy a másik se legyen igaz-
ságtalanul alulértékelve. A jelölés végez-
tével kell ellenõrizni, hogy a bizottság je-
lölése az irányelveknek megfelelõ erélyû
volt-e, ami a kivágásra jelölt (K1, K2) tör-
zsek térfogatának összegzésével törté-
nik. Ekkor még van arra lehetõség, hogy
helyesbítsünk.

Az értékelés kialakítása
Amikor a bizottság befejezte a parcellák
kijelölését és ezzel együtt a J, S1, S2, K1,
K2 minõsítésû törzsek száma is megál-
lapításra került, ezután mindegyik súlyt,
azaz hibapontot kap.

A J, S1, S2 esetén a törzsszáma szo-
rozva a kivágással, illetve K1, K2 esetén
a meghagyással járó hibapontokkal, ad-
ja az adott versenyszámban elérhetõ
maximális pontszámot. Tehát az adott
versenyszámban (parcellában) az érhet
el nulla pontot, aki az összes J, S1, S2
minõsítésû fát kivágja és az összes K1
és K2 minõsítésû fát meghagyja.

A fenti táblázatban található arányok
megadása biztosítja az egyes minõségi
osztályba tartozó törzsek egyedi súlyá-
nak kiszámítását. A javafák (J), segítõ-
fák (S1, S2) és a kivágandó fák (K1, K2)
közötti arányt tetszés szerint lehet meg-
adni, azonban célszerû körülbelüli
1/3:1/3:1/3 arány megtartása, mert az
állomány fejlõdése szempontjából
mind a három osztály fontos szerepet
tölt be. A segítõfák és a kivágandó fák
esetében az elsõrendûek és a másod-
rendûek megkülönböztetése a súlyok-
ban is megmutatkozik. Az elsõrendûek
egyedi súlya 3-5-szöröse a másodren-
dûekének. Az egyes osztályokba tarto-
zó törzsek súlyának, illetve hibapontjá-
nak kiszámítása az alábbi módon törté-
nik, ahol a P az adott parcellában elér-
hetõ maximális pontszámot (jelen eset-
ben 100) jelenti:

Az arányokat nem szükséges parcel-
lánként változtatni, mégis ez a módszer
minden parcella esetében más hiba-
pontot számol az adott osztályba tarto-
zó törzsszám függvényében. Ha az ará-
nyokat a táblázat szerint alakítottuk ki,
akkor az elérhetõ maximális pontszám
az alábbi triviális esetekben a legkisebb
elérhetõ eredménytõl a legnagyobb fe-
lé haladva a következõképpen alakul,
feltételezve, hogy más hibát nem vét a
versenyzõ:

• összes J, S1, S2 kivágása, összes
K1, K2 meghagyása: 0,0 p

• összes J, S1, S2 kivágása: 34,0 p
• összes J, S1 kivágása: 38,0 p
• összes J kivágása: 66,0 p
• összes K1, K2 meghagyása: 66,0 p
• összes K1 meghagyása: 66,5 p
• összes S1, S2 kivágása: 68,0 p
• összes S1 kivágása: 72,0 p
• összes K2 meghagyása: 99,5 p
• összes S2 kivágása: 96,0 p
• összes J, S1, S2 meghagyása,

összes K1, K2 kivágása: 100,0 p

Összefoglalás
A fenti tapasztalatok alapján szervezzük
a Pilisi Parkerdõ Zrt.-nél több, mint 20
évvel ezelõtt elõször indított, és azóta is
rendszeresen, évente megtartott jelölõ-
versenyeket. Ezeken a versenyeken to-
vábbi versenyszámokat is beiktattunk.
Állandó versenyszám az elméleti felké-
szültséget bizonyító teszt, a trófeabírá-
lat, és amikor lehetõség van rá, a
választékolás. Azonban a verseny leg-
fontosabb száma – mint azt a beveze-
tésben is hangsúlyoztam – a jelölés,
melynek súlya a verseny teljes pontozá-
sában 80-90%, hiszen hivatásunk egyik
legszebb és legfontosabb feladatáról
van szó.

Nem utolsósorban a természetközeli
erdõgazdálkodás fogásait lehet ilyen-
kor bemutatni, és az így kezelendõ er-
dõk jelöléséhez nyújt jó tanpályát és fel-
készülési lehetõséget egy jól szervezett
jelölõverseny. Javaslom, hogy minél
többen szervezzenek rendszeresen je-
lölõversenyeket, ahol a versengés mel-
lett a továbbképzésé a fõ hangsúly.
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