
A zalai bükkösök fatermési vizsgálata 
M E N D L I K G É Z A 

Az ERTI az ország minden egyes táj csoportjában végez fatermési vizsgálatokat. 
Ezeknek a vizsgálatoknak az a célja, hogy jobban megismerjük állományaink fatermési 
mutatóit és ezáltal eredményesebbé tegyük erdőgazdálkodásunkat. 

A bükkösök táji fatermési vizsgálatát a göcseji bükktájban kezdtük el. Ennek oka 
az, hogy országos viszonylatban itt növekszik leggyorsabban a bükk, amint azt Magyar 
János 1958-ban megjelent értekezésében kimutatta. A Fekete Zoltán által 1950/51-ben 
kitűzött 25 kísérleti területen kívül 25 újabb kísérleti területet létesítettünk. A z 1950/51-
ben kitűzött területek újrafelvétele 1962-ben megtörtént. Az újrafelvételi és az új terü
letek adatfelvételét az ERTI I. osztályának 1962-ben kiadott metodikája szerint végez
tük. Az újabb területek kiválasztásánál az a szempont vezetett, hogy olyan területeket 
jelöljünk ki, amelyeknek felsőmagassági adatai a régebbi adatokkal együtt biztosítsák 
a szórásmezőben az egyenletes eloszlást. 

Az adatfeldolgozás lyukkártya rendszerű gépek segítségével történt. Az adatok 
közül először a felsőmagasságokat hordtuk fel a Fekete-féle bükk fatermési tábla szórás-
mezejebe. A pontok elhelyezkedését az 1. ábrán láthatjuk. 

1. ábra. A kísérleti területek felsö-
magassági adatainak elhelyezkedése 
Fekete Zoltán bükkfatermési táblájá

nak szórásmezejében 
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A pontok többsége az I., II., III. fatermési osztályban helyezkedik el és csak néhány 
terület felsőmagassága jelenik meg a IV., V. és VI. osztályban. Az I. fatermési osztályba 
0—40 évig egyáltalán nem, 40—50 évig is csak az alsó határvonal közelébe esik terület. 
80 év felett az I. fatermési osztály határvonalán kívül két terület található. A III. fater
mési osztályban 65 évnél idősebb korban nem találunk egy állományt sem. A z állomá
nyok korának és az egyes fák fatermésének pontosabb megismerése céljából 1965 szep
temberében 8 kísérleti területről 15 db 1. és 2. magassági osztályú törzset döntettünk. 

A páratlan métereknél kifűrészelt korongok segítségével törzselemzést végeztünk. 
A törzs hosszmetszetének megrajzolása után megszerkesztettük a magassági növeke
dés diagramját. A kor függvényében felhordtuk a hosszmetszetről leolvasott törzs
magasságokat. 

A törzsek növekedését ábrázoló kiegyenlítetlen vonalak a 2. ábrán bemutatott négy 
törzs növekedéséhez hasonló f utásúak. 

Az I. magassági osztályú törzsek a Fekete-féle tábla felsőmagassági szórásmezejé
ben 20—40 évig a határgörbék alá metszenek, 40 évtől kezdve az osztályhatárokhoz 
viszonyítva fokozatosan emelkednek, majd föléjük kerülnek. 

Ez az eredmény és a felsőmagasságok előbb leírt elhelyezkedése arra késztetett, 
hogy újabb kimagasló törzseket döntessünk és újabb területeket keressünk a legrosz-



szabb és a legjobb termőhelyeken. 8 kísérleti területről 13 törzset döntettünk és 8 
újabb kísérleti területet létesítettünk. A felsőmagassági adatok elhelyezkedése az új 
adatok felhordása után sem változott, úgyszintén a törzsek magassági növekedésének 
vizsgálata is azonos eredményt mutatott a 2. ábrán bemutatott négy törzs növekedés
menetével. Ezért arra az elhatározásra jutottunk, hogy új, helyi fatermési táblát szer
kesztünk. 

A szerkesztést Magyar János 1940-ben kiadott értekezésében közölt módszerrel 
végeztük. A felsőmagassági szórásmező határgörbéit vezér- és vezetőgörbék segítségé
vel szerkesztettük meg. 
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2. ábra. Négy, I. magassági osztályú 
törzs magassági növekedésének me
nete a Fekete-féle táblázat felsőma

gassági szórásmezejében 
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A 3. ábrán láthatjuk a felsőmagassági szórásmező új beosztását a kísérleti terüle
tek felsőmagassági adataival. A magassági növekedés kulminációja, mint a görbékről 
is látható, termőhelyi osztálytól függően 15—30 év között van. 

3. ábra. A zalai fatermési tábla felső-
magassági szórásmezeje a kísérleti 
területek felsőmagassági adataival 

A felsőmagassági szórásmező megszerkesztése után a felsőmagasság és a főállo-
mány összesfatömege közti összefüggést vizsgáltuk. A pontok felhordása és az átlag
pontok számítása után meghúztuk a 4. ábrán látható, folyamatos vonallal rajzolt görbét. 

Minthogy a Fekete Zoltán által szerkesztett táblában különböző fatermési osztályok 
összesfatömeg átlagpontjai egy görbére estek és Magyar János 1958-as értekezésében 
az I. és VII. osztály görbéi közt csak igen csekély az eltérés, a fatömeg adatok kiszámí
tására mi is szerkesztettünk egy görbét. A 4. ábrán szaggatott vonallal a Fekete Zoltán 
által szerkesztett összesfatömeg görbét rajzoltuk meg az új görbével való összehason-



4. ábra. A faállomány összesfatöme-
ge és a felsőmagasság közti összefüg
gés ábrázolása (folyamatos vonal: a 
zalai bükk fatermési tábla; szagga
tott vonal: Fekete Zoltán bükk fater

mési táblája) 

lítás céljából. 35 méter felsőmagasságig az új görbe a régi alatt fut, 35 méter felett 
pedig egy kissé föléje emelkedik. Az eltérés a két görbe között nem nagy. Az eltérés 
okát részben abban látom, hogy az új fatömeg-adatokat a hazai bükk fatömegtábla 
segítségével, míg a régebbieket a Horn—Grundner-féle táblák segítségével számították 
ki. Mint ismeretes, a hazai fatömegtábla adatai 35 méteren alul a Horn—Grundner 
tábla adatai alatt, 35 méteren felül pedig a német tábla fölött helyezkednek el {Sopp 
László, 1963). 

Következő lépésként az I. fatermési osztály határszámsorainak feisőmagassági ada
tai alapján a kor függvényében felhordtuk a hektáronkénti fatömegeket. A z így szer
kesztett határszámsorokat kiegyenlítettük. A kiegyenlített felső és alsó határszámsorok 
hányadosai segítségével számítottuk ki a többi határszámsor adatait. Az így kapott 
görbéket az 5. ábrán láthatjuk. 

5. ábra. A zalai tábla főállományi 
összesfatömeg határgörbéi a kor 

függvényében 

A fatermési osztályok fatömeg értékeinek százalékos eltérései csak 30 év előtti 
időszakban haladják meg a 20 százalékot. A folyónövedék maximuma 40 év körül 
található. A folyónövedék a maximum elérése után nem mutat oly gyors visszaesést, 
mint az országos táblában. Az átlagnövedék maximuma 60—70 év között található és 
még fokozatosabban csökken, mint a folyónövedék. Az átlagmasságokat a felsőmagas
ság és az átlagmagasság összefüggésének megszerkesztése után olvastuk le. A grafikus 



összefüggés 10 méter felsőmagasságtól kezdve egyenest mutat, melynek tangense 1,0-nél 
nagyobb, vagyis növekvő magassággal csökken a különbség az átlagmagasság és a felső
magasság között. A két tényező közt igen szoros összefüggést találtunk, mivel a korre
lációs koefficiens 

SP 
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4223,83 

4228,20 
- = 0,998 

A kapott összefüggés hasonló értékű Magyar János (1958) értekezésében közölt ábrá
val, amelyben a kor függvényében felhordott felső- és átlagmagasság különbsége egy 
maximum elérése után egyenes mentén csökken. 

A hektáronkénti körlap-összegek görbéinek levezetésénél azt a módszert választot
tuk, hogy az egyes területek főállományának fatömeget osztottuk az átlagmagasságok
kal, az így kapott G. F. értékeket felhordtuk G. függvényében. A G. F. értékek fater
mési 1 osztályonként nem különülnek el és így a pontokból csak egy egyenest szerkesz
tettünk. A táblabeli fatömegértékek középszámsorait szintén elosztottuk a megfelelő 
átlagmagassági értékekkel. A z így kapott G.F értékeket az egyenesre vetítve olvastuk 
le a körlap-adatokat. A körlap-görbéket a kor függvényében a 6. ábrán láthatjuk. 

A z új görbék még 120 éves korbán is emelkednek, míg Fekete Zoltán táblájának 
görbéi 80 éves kortól kezdve csaknem vízszintesen haladnak. Birck Oszkár 1963-ban tar-
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6. ábra. A zalai tábla főállományi 
körlapgörbéi a kor függvényében 
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tott akadémiai előadásában — amelyben a dunántúli bükk kísérleti területek újrafel-
vételeit értékelte ki — már rámutatott arra, hogy a főállomány táblabeli körlap-értékei 
idősebb korban nem emelkednek. A z újrafelvételek adatai ellenben jelentős körlap-
növedéket mutattak. Ezt a körülményt az országos táblának az újrafelvételek alapján 
történő korrekciójánál figyelembe kell vennünk. 

A mellékállomány fatömeg-adatalt kétféle módszerrel határoztuk meg. Első mód
szerként a főállomány törzsszám csökkenésének segítségével a klasszikus értelemben 
vett mellékállományt számítottuk ki. Ezek az értékek a fatermési tábla 13. oszlopában 
találhatók. Meghatározásunk másik módszereként a felvételezéskor elkülönített mel
lékállomány adatokat változás nélkül átlagoltuk. Ezzel a kétféle módszerrel vezette le 
Sólymos Rezső 1965-ben a hazai erdeifenyő fatermési táblák mellékállományait is. A 
fatömegeket a kor függvényében hordtuk fel. A pontok csoportosítása és az átlagpon
tok képzése után a 7. ábrán látható görbéket kaptuk. Csak az I. és a II. fatermési osztály 
görbéit tudtuk megszerkeszteni, mivel csak ezekhez állt rendelkezésre megfelelő számú 
adat. A III. és IV. osztály adatait hányadosok segítségével számítottuk ki. A gyérítési 
fatömegek 40—60 éves korban a legmagasabbak, de a maximumtól kezdve csak igen 
lassan csökkennek. 
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7. ábra. Az I. és 11. fatermési osztály 
mellékállomány fatömegének válto

zása a kor függvényében 
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A törzsszámgörbék és a táblában egyéb adatok kiszámítását nem ismertetem, hi
szen lényeges eltérést a Fekete Zoltán-féle táblához viszonyítva nem mutattak. 

Hely hiányában csak a I I . osztály táblázatát mutatom be az elkészült 4 fatermési 
osztály adataiból a szembanlévő oldalon. 

A tábla szerkesztése után vizsgáljuk meg, hogy az új tábla mennyiben jelent elté
rést az országostól és az eltéréseknek mi a jelentősége. 

1. A mellékállomány I I . fatömeg adatai statisztikus jellegüknél fogva azt mutat
ják, hogy a vizsgált állományokban átlagosan mennyi a kitermelhető fatömeg. Ezek a 
számok nem túl magasak és nem jeleznek olyan nagy tartalék-fatömeget, mint amilyet 
a nyugatdunántúli erdeifenyvesek mutatnak. A számsorokat azonban nem lehet végle
gesen helyeseknek kimondani, mert a növekedésnek megfelelő értékeket csak a több
ször meggyérített kísérleti területek adatai alapján lehet majd megállapítani. A gyérí
tések végrehajtásához és tervezéséhez a mellékállomány I I . számsorait javaslom figye
lembe venni. 

2. A körlapértékek idősebb korban is folytatódó növekedésére már az előző részben 
rámutattam. Ez a körülmény összefüggésben van azzal, hogy a folyónövedék is maga
sabb értékeket mutat idősebb korban, mint Fekete Zoltán táblájában. A főállomány 
folyónövedék-értékei 120 éves korban még a I I I . fatermési osztályban is meghaladják 
az országos átlagot. Ezért a vágáséretlségi kort az I — I I . fatermési osztályban 120 év
ben, míg a I I I . fatermési osztályban 110 évben javaslom megállapítani. 

3. A magassági növekedésmenet vizsgálata azt mutatta, hogy a bükk a göcseji bükk-
tájban kiegyenlített növekedést mutat. Ez azt jelenti, hogy fiatal korban nem nő olyan 
gyorsan, mint a fényigényes fafajok, ellenben idősebb korban tovább megtartja magas
sági növekedését. Ennek a ténynek Zalában a magtermő állományokra nézve van jelen
tősége. A magtermő rendeltetésűvé nyilvánított erdőrészletek jelenleg a legjobb fater
mési osztályú állományokat foglalják magukban. Ezek az erdőrészletek a zalai faterméi:i 
táblában közölt magas folyónövedéket termelik. A magassági növekedés és a még jelen
tős fatomegtermelés azt mutatja, hogy ezek az állományok stádiumos fejlődésükben 
még fiatalabbak, mint pl. a hasonló korú erdeifenyő állományok. A magtermések gya
koriságának növekedését csak idősebb állományoktól várhatjuk. A koronának szabad 
állásba hozásával a rövid hajtások száma és ezzel a magtermés lehetősége növekszik. 
Ezért a már többek által (Mátyás Vilmos, Kollwentz Ödön) javasolt koronafejlesztő gyé
rítések megkezdése mellett a magtermő állományok vágásérettségi korát a termőhely
től függően 150—200 évben javaslom megállapítani. Kitűzött célunk, hogy az 58 fater
mési terület felvételéből szerkesztett zalai fatermési tábla adatait az új raf el vételekkel 
javítsuk, ezáltal az erdőgazdaságok és az erdőrendezőség munkájának eredményessé
gét növeljük. 

Összefoglalás: 58 Zala megyei bükk fatermési terület adatai es 28 kimagasló, illetve 
uralkodó bükktörzs elemzése alapján megállapítottuk, hogy a szóban forgó területen 
a bükk magassági növekedése eltér az országos bükk fatermési tábla növekedési me
netétől. Helyi fatermési tábla megszerkesztése után megállapítottuk az új tábla és az 



országos tábla közt található különbségeset. A vágásérettségi korokat a fatermelést 
szolgáló erdőrészleteknél 110—120 évben, míg a magtermő állományoknál 150—200 év
ben javasoljuk megállapítani. 

r. MendAUK : HCCJlEnOBAHHE 3A11ACA 3AJ1ARCKHX EVKOBblX HACAWflEHHfl. 
tlccjieflOBaHHíi aBTopow 3anacoB noi<a3HBaioT, M T O B 6yKOBbix HacaMí.aeHHHX B paííoHe 3a.na npupoCT B 

BbicoTy OTJiHMaeTCíi O T Taö.inu 3anacoB, npmiHTbix no CTpaHe. A B T O P cocTaBM.n MeCTiibte Tafj.iHUbi sanara c yqe-
T O M OTAenbHbix Jiecubix i'qacTKOB. B:>3pacT pyÖK H 3AC0b npeanoMTeH B 110—120 J I C T , a juiíi ceiueHr.BoncTBa E 0 3 -

pacT npeaKowen B 150—200 -ieT. 

Mendlik G.: ERTRAGSPRÜFUNGEN IN DEN BUCHENWALDERN DES KOMIT ATS ZALA. 
Auf Grund von Ertragsprüfungen wurde nachgewiesen, d a s s im Komitat Zala das Hóhen-

wachstum der Buche von den Zahlenreihen der allgemeinen Ertragstafel abweicht. Die Unter-
schiede wurden durch die Herstellung einer lokálén Ertragstafel niedergelegt. Das Hiebsalter der 
Buche wird für die Produktionsbestande in 110 bis 120 Jahren. für die Saatgutbestande in 150 bis 
200 Jahren vorgeschlagen. 

Nemesnyár telepítési hálózatok gazdaságossága 
DR. S Z O D F R I D T I S T V Á N 

A gazdaságos nemesnyár telepítési hálózatok meghatározására irányuló vizs
gálataim első eredményei „ A z Erdő"-ben megjelentek (Szodfridt, 1966). Most a 
további vizsgálati eredményekről szeretnék beszámolni és ezek alapján javasla
tot tenni a gazdaságos telepítési hálózatra, a különböző termőhelyi adottságoktól 
függően. 

Korábban már utaltam arra, hogy a nálunk általában alkalmazott telepítési 
hálózatok túl sűrűek, különösen a gyengébb, optimálistól távol eső nyártermő
helyeken. Ennek következtében az első belenyúlások révén nyert fatömeg rend
szerint kisebb értékű, mint a termelésre fordított költség, ezenkívül feleslegesen 
sok ültetési anyagot, munkabért és energiaköltséget használunk fel a kelleténél 
nagyobb egyedszámú telepítéshez. Helyesebb lenne tehát, ha olyan telepítési 
hálózatot választanánk, mint amilyet a veszteséggel járó első belenyúlás után ki
alakítunk. Ily módon elkerülnénk az első tisztítás veszteségeit, de az ültetés során 
is megtakarítást tudnánk elérni, amelyet még az a tény sem csökkent nagymér
tékben, hogy a jelenleginél ritkább hálózat választása megnyújtja az ápolás szük
ségességét, valamint némi nyesési munkatöbbletet jelent. 

Kérdés az, hogy mekkora legyen ez a hálózat. Ha a feltett kérdésre választ 
kívánunk adni, akkor nemcsak a biológiai és fatermési vonatkozásokat kell szem 
előtt tartanunk, hanem messzemenően ügyelnünk kell a gépi ápolás lehetőségeire 
is, hisz az erdőgazdaságok munkaerőhelyzetének számottevő javulásával aligha 
számolhatunk, inkább a meglevő munkaerő csökkenését várhatjuk. Éppen ezért 
javaslatomat ennek a körülménynek figyelembevételével teszem meg, tehát a 
meghatározott hálózati méret helyett az egy fára eső növőtérre teszek javaslatot, 
ott is bizonyos határok között mozgó értékeket jelölök meg, amelyeken belül a 
gépesítési lehetőségek figyelembevételével lehet a helyes hálózatot a helyi sajá
tosságoknak megfelelően megválasztani. 

Az első belenyúlások során kikerülő választékok általában a következők le
hetnek: vékony tűzifa, farostfa, papírfa. Ha az ezek megtermelésére fordított 
költségeket elemezzük, akár az országos munkabérnormák figyelembevételével, 
akár a helyi sajátosságoknak megfelelő módosítással, meg kell állapítanunk, hogy 
a tisztításokból termelhető vékony tűzifa és farostfa termelési költségei maga
sabbak, mint az eladásukból származó bevétel. Ennek igazolására az országos 
normakönyvek adatait is idézhetném, ez azonban túl hosszadalmas lenne, ezért 


