
Negyedik fejezet

ERDŐBECSLÉS, ERDŐRENDEZÉS

Ha valakinek szálerdő vagy sarjerdő van a birtokában, annak tudnia 
kell, hogy évről évre tartamosan mennyi fát termelhet ki belőle. Vagy ha 
szabad keze van abban, hogy valamennyi kivágható fát tarra vágjon és 
értékesítsen, akkor viszont tudnia kell, hogy mekkora az a fatömeg, ami 
rendelkezésére áll. Ezt szeretné tudni a vevő is, mielőtt a szerződést aláírja, és 
az úrbéri bíróságnak is hasonló feladata van most, amikor az úrbéri 
szolgalmat földterülettel kívánja megváltani, és ezt szakemberek bevonásával 
akarják megoldani.

A feladat megoldásánál követett eljárást erdőtaxációnak, 
erdőbecslésnek vagy vágásbecslésnek nevezzük valamennyi ugyanazt 
jelenti. Ezzel szemben az erdőrendezés kifejezés már sokkal többet jelent, 
ugyanis a fakészlet meghatározásán kívül, szükség esetén annak az egész 
vágásfordulóra történő kiszámítását, azonkívül magába foglalja több 
erdészeti adottság szabályozását, az erdőterület nagyságának a 
meghatározását, a szolgalmakat és az egész erdőkezelést is.

Először az erdőbecslésről szeretnék szólni, és ezen belül mindarról, 
ami fontos az erdőtulajdonos számára, majd ezt követően rátérek általában az 
erdőrendezésre.

Erdőbecslésre fa, ill. erdő eladásának szándéka miatt kerülhet sor, 
vagy azért, mert tartamos gazdálkodást kívánunk bevezetni, és ezért 
célszerűnek látszik egy csupán megközelítő (szuperficiális), vagy egy alapos 
és pontos becslést végezni.

Először a megközelítő erdőbecslésről

Erdeink messze nagyobb részének, ezek között is elsősorban 
őserdeinknek, jelenlegi szabályozatlan állapota még nem alkalmas pontos, 
részletes erdőbecslésre, mert a viszonyok még nem értek meg rá. Legtöbb 
erdős vidéken a szokásos, olcsó faárak mellett nem kifizetődő az alapos 
becslési eljárás, a hozzá szükséges, költséges felvonulás, az idő, a fáradtság 
és a magas költség igényével. Az ilyen rendezetlen erdőhöz legjobban a 
megközelítő erdőbecslés illik, ami elegendő a jobb erdészeti viszonyok 
előkészítéséhez is.

Mi is valójában a megközelítő erdőbecslés?

A megközelítő erdőbecslésnél a fakészletnek csupán a kivágható 
részét becsülik meg, az erdőbecslés szabályai szerint néhány holdnyi
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próbaterületen, és az eredményt, figyelemmel a korosztályi viszonyokra, mint 
a fakészlet mércéjére, az egész állományra vonatkoztatják anélkül, hogy azt a 
területet, ahonnan a fát kitermelik, határozottan megadnák Tehát ezek 
átlagszámok, a vonatkozási terület megjelölése nélkül. Ha a becslés az erdő 
pénzértékének megállapítását célozza, és a különböző hozadékokat és 
élőfakészleteket az állományok kora alapján határozzák meg, amennyiben a 
becslés némi szorgalommal és körültekintéssel történik, már nem tekinthető 
megközelítő becslésnek

A megközelítő becslési eljárásnál ismerni kell az adott vidék 
talaj osztályai szerint - minden fafaj vágás kori fakészletének alsó és felső 
határát,. Ha az erdőbecslő többszöri, közvetlen mérések és számítások 
alapján ismeri ezeket a határokat, úgy az ebben jártas szakember néhány 
ellenőrző mérés és számítás felhasználásával, a nagyobb erdőségek gondos 
szemrevételezése után, már szembecsléssel is meg tudja határozni, hogy az 
erdő, amelyet megbecsült, jelenlegi állapota és fakészlete alapján milyen 
csoportba tartozik. Ennek megvilágítására szolgáljon egy példa.

Már „Az okszerű erdőgazdálkodás akadályai” című fejezet 
kiegészítésében megemlítettem, hogy a kárpáti mészkő leggyakrabban 
előforduló jobb talaj osztályain álló fenyőerdőségek, a lucfenyő és a vele 
közel egyező jegenyefenyő kezdettől teljes záródásban nőtt állományai 80 
éves vágáskorban 150 háromlábas bécsi ölet [510 űrméter] adnak holdanként 
[890 űrméter/hektár]. Ez a teljesítményük legfelső határa, ennél többet nem 
adhatnak. Ilyen talajon a legalsó határ, amely alatt már nem könnyű 80 éves 
faállományt találni, melyre még ez a megnevezés illenék, a fakészlet 50 
öl/hold. Egyúttal észlelték azt is, hogy nagy erdőségekben sohasem lehet 
elérni a legnagyobb hozadék szélső határát, ezekben a jobb erdőségekben az 
eddigi átlagfakészlet alig esik 80 öl/hold fölé, legtöbbször azonban csak 60 és 
80 öl között van. Innen tudja az erdőbecslő, aki már több hasonló 
állományban dolgozott, hogy nincs 50 és 150 öl közötti széles játéktere, 
hanem annál kisebb, csupán 60 és 80 öl/hold közötti, amit tervében 
felhasználhat. Ennek alapján néhány napon belül minden ezer holdra 
meghatározhatja a valóságot megközelítő besorolást. Úgy találják, hogy 
vágásérett korban a jobban kezelt erdőségekben átlagosan 80, a 
közepesekben 70, a gyengékben pedig 60 ölre tehető a holdankénti fakészlet.

Egy 4000 holdas erdőterületen ezek alapján, ha nem volt benne 
túlhasználat, hanem úgy gazdálkodtak benne, hogy a négy fő korosztály 
mindegyike közel egyenlő területet foglal el az évi vágásterületből, akkor

80 öl/hold esetén évenként tartamosan 4000 bécsi öl
70 " 3500 "
60 3000

termelhető ki.

65



Ha a fatömeg egészében, vagy jórészt, hiányzik egyik vagy másik 
korosztály, de a harmadikban vagy negyedikben felesleg van, akkor erre a 
körülményre egy ilyen megközelítő becslésnél az erdőbecslőnek fel kell 
figyelnie, ha nem akarja, hogy a munkája csak formai, semmire sem 
használható quid pro quo legyen. Amennyiben egy ilyen 4000 holdas 
erdőben, amelynek kb. 1/4 részén, 1000 holdon, kitermelhető fa áll, és az 
egészet néhány év alatt le lehet vágni és el lehet adni, úgy ez a kitermelhető 
fatömeg önmagában 80 öl esetén 80 000, 70 öl esetén 70 000, és 60 öl esetén 
60 000 bécsi öl.

A nagyrészt még zavartalan tölgy és bükk őserdeinkben úgy találjuk, 
hogy holdanként 80 és 120 bécsi öl közötti használható hasábfát lehet 
berakni. Közben találhatunk azonban olyan részleteket is, ahol, ha az óriás 
fák minden darabját, még a vastagabb ágakat is felölezik, akár 200 öl/hold 
[1180 űrméter/ha] is kiadódhat. Mivel azonban az ilyen erdőkben általában 
alacsonyak a faárak, nagyon sok eladhatatlan olyan darab marad vissza, 
amelyet egyetlen favágó sem dolgoz fel. Az erdőbecslő ezért a használható 
fatömeget, csak 80 és 120 öl között fogja megállapítani holdanként.

Sarjerdeink teljesítménye, ha azok tölgy, bükk, gyertyán, vagy ezeken 
kívül más fafajokkal is elegyesek, és az átlagosnál jobb állapotúak, záródásuk 
pedig szálerdeinkhez hasonló, a szokásos 30 éves vágásforduló esetében 20 
és 30 bécsi öl közötti, gyenge hasáb, és dorongfát adnak holdanként (a holdat 
1600 négyszögöllel számolva). Ezek szerint az erdőbecslőnek csak a jelzett 
határok között kell döntenie.

A dolgok ilyen egyszerűsége mellett azt hihetné az ember, hogy a 
megközelítő becslést minden olyan erdészre is rá lehet bízni, aki már jó 
néhány vágást levezetett, és annak hozadékát a vágásterülettel is 
egybevetette. Ha ő egyúttal földmérő is, és ért annyit a méréstanhoz, hogy a 
térképen kiismerje magát és megtalálja a vágásterületet, és a nagyságát meg 
tudja határozni, úgy -  feltételezve mindezek ismeretét -  valóban rábízhatják. 
Ha azonban nem ez az eset, és az illető annak ellenére, hogy ugyanazt a 
fakészletet tapasztalatból vagy máshonnan ismeri, de nem veszi figyelembe a 
különböző állományok kor szerinti területviszonyait, könnyen a felét vagy 
még többet tévedhet az egésznek az eredményére vonatkozóan, és a 
valóságtól messze elrugaszkodhat.

Valamely erdő térnagyságának az ismerete nélkül, és anélkül, hogy ne 
ismernék a 20-20 évet felölelő 4 korosztály, nevezetesen a vágható, a 
közép vastag, és az újulat szerint kialakított erdőrészek egyenkénti területét, 
semmilyen becslés, még közelítő becslés sem végezhető. Egy erdő geometriai 
felmérése az a bázis, amin minden erdőbecslés nyugszik, amelyhez egy 
megközelítő becslésnél egy öreg térkép is egészen jól felhasználható. Egy 
kisebb terület fatömegét elég pontosan meghatározhatjuk anélkül, hogy 
ismernénk a terület nagyságát, ha megszámoljuk a törzseket, és
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meghatározzuk azoknak a térfogatát, és azokat összegezzük. Nagyobb 
erdőségek területének ismerete nélkül azonban ez lehetetlen, és ilyenre 
tisztességes ember nem is vállalkozik. Legalább egy régi térképet kell a 
kezébe nyomni. Egy rátermett szakember a megközelítő becslésnél, némi 
kiegészítésekkel és elkülönítésekkel, segíteni tud magán, és a földbirtoknak 
szép summát tud megtakarítani. A pontos és részletes erdőbecsléshez az 
olyan munkák, amelyek az erdő kiterjedésén kívül, ami az idők folyamán 
gyakran nagyon megváltozott, a benne fekvő birtokrészekkel együtt, a 
vizeken és fő útvonalakon kívül semmi más nem tartalmaz, nem elegendőek.

Egy ilyen megközelítő becslés, mint már korában említettem, csak 
olyan nagyobb, rendezetlen erdőségekben megfelelő, ahol a fának jelenleg 
nagyon alacsony értéke van, amint ez nálunk gyakran előfordul. Itt teljesen 
helyénvaló és a tartamos erdőgazdálkodás megvalósításához a jelenlegi 
viszonyok között mindaddig kielégítő, míg az erdő állományai nem kerülnek 
rendezett állapotba, és a fa nem ér el megfelelő árat. Az elsőt, vagyis egy 
rendezettebb és ezáltal az erdőnek magasabb hozadékot lehetővé tevő 
állapotát, a legtöbb esetben hozzáértéssel, jóakarattal és szorgalommal 20-30 
éven belül el lehet érni. Ennyi idő elteltével, miután végre a rossz, túltartott 
és rendezetlen állományok, amelyek eléggé vegyeskorúak is, legalább nagy 
részben eltűntek, és már csak a jobbak maradtak meg, itt lesz az ideje a 
bizonyára emelkedő faárak miatt is, hogy egy pontos becslést kelljen 
elvégezni, éspedig olyat, amely nemcsak az évi, tartamoson kivágható fa 
átlagmennyiségét adja meg, hanem a területet is legalább 10 évenként 
pontosan és határozottan kijelöli, amelyről az kitermelhető. Ez anélkül, hogy 
a tisztességes ember szabad mozgásában korlátozva lenne, az erdészeti 
személyzet olykor nagy és indokolatlan, önkényes kezelésének egyfelől 
bizonyos határt szab, másfelől keményen ellenőrizni lehet, hogy amit az 
erdőbecslő megadott, az áll-e vagy sem. Ha az egész vágásforduló alatt a 
megközelítő becslés alapján vágnának, minden ellenőrzés nélkül, úgy a 
dolgok természeténél fogva, ha az erdőbecslő mégoly körültekintően járt 
volna is el, csak a legritkább esetben következne be, hogy a megadott ütem 
mellett, amelytől 80 év alatt bizonyára gyakran el fognak térni, a kitermelni 
való fa a vágásforduló végéig éppen kitartson. Az erdővel vagy sokkal 
hamarabb, vagy sokkal később végeznének, ráadásul a becslés sem érte volna 
el a célját.

Az egész vágásfordulóra vonatkozó becslést anélkül, hogy megadná a 
levágandó területet, ha nem csupán megközelítő, hanem lehetőség szerint 
pontos, tehát minden egyes állományra vonatkozó részletes vizsgálódásokon, 
méréseken és növedékmeghatározáson alapul, a sok esetlegesség (elemi 
károk, vezetőváltás és minden egyéb, számításon kívül álló esemény) miatt, 
amelyek az erdőt 80 év alatt érhetik, manapság általában célszeiűtlennek 
tartják. Helyette, ahol már némileg rendezett erdészeti állapotok vannak, az
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ún. fordulószaki vágásmeghatározást az erdészeti nyelvben ún. 
szakaszolással vezetik be a tartamos erdőgazdálkodás megvalósítására.

A fordulószaki vágásmeghatározás lényege, hogy a vágásforduló négy 
fordulószakának mindegyikére -  tehát egy 80 éves vágásforduló minden 20 
évére -  a vágásra kerülő területeket pontosan megadják, térképen kijelölik és 
jegyzőkönyvbe veszik. A becslési jegyzőkönyv olyan írásmű, amelyből 
kitűnik a becslési eljárás lefolyása, az alapelvek, ami szerint dolgoztak, s a 
számítások és a kivitel zsinórmértékéül szolgáló útmutatások. Minden 
fahasználatra kijelölt állomány fakészletét általános szokás szerint pontosan 
meghatározzák, miután valamelyik fordulószakba besorolták, és ezen 
szakaszon belül egyenletesen elosztják. Az erdőbecslőnek itt tehát csak az 
első kitermelésre kerülő állományok fakészletét kell kiszámítania, azaz az 
első 20 évre, de akkor is csak a kitermelhető fatömegét. Ez nem olyan nehéz 
feladat, mert már felnőtt állományokkal kell foglalkoznia, melyekben a 
fáradtságos és nehéz, sok évre előre készítendő növedékszámítás legnagyobb 
része kiesik, mivel azoknak az állományoknak a növedékét, amely ennek a 
fordulószaknak az első felére esik, tehát a következő 10 éven belül levágják, 
teljesen figyelmen kívül hagyhatják. A szakasz második felébe tartozó 
állományok növedéke ezeknél az idősebb fáknál már egészen könnyen 
meghatározható, ugyanis az állomány jelenlegi fakészletét kell csupán 
elosztani a korának megfelelő évek számával. E számítási mód az elmélet 
szerint nem egészen pontos, de a gyakorlatnak, és a rövid, 10 éves 
időtartamra vonatkozóan teljesen megfelelő.

Terhes ennél a fordulószakos becslésnél vagy vágásbesorolási 
módszernél csupán az, hogy minden 20. évben az erdőt, de csak az akkor 
kivágható faanyagot, ismét újra kell becsülni. Ezzel kapcsolatban a kisebb 
erdőbirtokosok könnyen zavarba kerülhetnek a szakmához értő olyan 
egyének miatt, akikre ezt a munkát gyanútlanul rábíznák, mert azok az ezzel 
járó kényelmetlenségeket és költségeket elhallgatják.

Az ismételt becslést ugyan el lehet kerülni, ha minden szakasz 
területére mindjárt az első becslésnél az egész vágásforduló idejére 
kiszámítanák a hozadékot, vagy ha mindenkor egyenlő hozadékot céloznak 
meg az egész vágásforduló alatt. Ehhez akkor viszont az arányos 
szakaszterületeket kell kiszámítani. E művelet azonban elég nehéz, 
fáradtságos, időrabló feladat, aminek elvégzéséhez jelenleg hiányoznak a 
hozzáértő szakemberek. Emellett a magánbirtokos természetéből fakadóan 
még kérdéses lehet, hogy a családi körülményekbe beálló sok változás, 
amelyek 80 év alatt bekövetkezhetnek, és az erdőt befolyásoló sok más 
körülmény az egész fáradságos munkát végül is nem teszi-e céltalanná. 
Mindenesetre mindig hasznos lesz az ügyet úgy elindítani, hogy a lehető 
legrövidebb időn belül az erdőkezelésnek olyan ellenőrzését vezessék be,
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aminek révén mind az erdőbecslőnek esetleges hibája, mind az erdészeti 
személyzet előforduló túlkapásai, nyíltan, tisztán napvilágra kerülnek.

Apáink, ennek az ellenőrzésnek és a tisztánlátásnak a fontosságát 
felismerve, egy egészen egyszerű utat választottak. Minden régi térképről 
kiderül a „latinos időből” ismert mondás: divisio sylvarum in aequales 
sectiones [az erdő egyenlő részekre való felosztása], s ezzel kész az egész 
erdőrendezés. Ismert tény, hogy ezt az egyszerű, az erdőtulajdonos jó 
szándékát, de egyúttal az erdészeti túlkapások gyermekkorát is idéző 
erdőrendezési eljárást nagy erdőségekben sehol sem tartották, de nem is 
tarthatták be. Nemcsak azért, mivel az egyes évi vágásterületek hozadéka 
gyakran nagyon különböző volt az erdő szokásos változatossága 
következtében, hanem az épületfa, iparifa és szerszámfa iránt fellépő igényt 
nem lehetett az évi vágás kis területéről megfelelő mennyiségben kielégíteni. 
Ezen túlmenően a hegyen-völgyön keresztül haladó vágásnyildékok, amelyek 
mellett az erdő úgy festett, mint ha káposztáskert beosztású lenne, 
legtöbbször nem voltak tekintettel a fa- és a faszénszállítás lehetőségeire. így 
ez a rendszer, amely sarj erdőknél célszerű, szálerdőknél - már csak a tarra 
vágott vágásterületek miatt is - tarthatatlanná vált.

Az a tény, hogy még mindig a terület biztosítja a leghatékonyabb 
ellenőrzést, hozzávéve még, hogy sok helyen gazdatisztek látják el a kisebb 
erdőségek irányítását, továbbá még mindig érezhető, hogy hiány van a 
képzett erdészekből, mindez együttvéve már 30 évvel ezelőtt arra késztetett, 
hogy egy olyan rendszeren törjem a fejemet, amely szálerdők esetében 
kihasználná az egyszerű tisztánlátás előnyeit, a vágásbesorolás már jelzett 
határait pedig elkerülné. Az akkor felvállalt erdőmérési és rendezési 
munkáim közben, a „Gatterer-i Forstarchiv” áttanulmányozása után, melyben 
megtalálható volt az erdőkezelésről és erdőrendezésről minden addig ismert 
rendszer rövid ismertetése, hasznos megjegyzésekkel kísérve, kiválasztottam 
a meghatározott hozadékkal arányosított vágásbeosztás szálerdőben is 
alkalmazható ötéves rendszerét, amelyet már Bechstein „Forstbotanik” c. 
munkájának 94. oldalán, mint a mainingi hercegségben bevezetett módszert, 
említi. Ebben a rendszerben minden szakasz ötévi vágásterületet foglal 
magába, és minden ilyen ötévi vágásterület a meghatározott hozadéknak 
megfelelően arányosított nagyságban hol nagyobb, hol kisebb, gyakran 
kétszer akkora lesz, mint a szomszéd. Ebben az egész vágásfordulóra 
elkészített vágásbesorolásban az ötévi vágás összevont, nagyobb területéről 
nemcsak biztosabban lehet minden fafajból az igény szerinti, közel egyforma 
mennyiséget kitermelni (az átlagoshoz közel megállapított és az erdészeti 
személyzetnek zsinórmértékül megadott évi vágásterület nagyságának 
ismeretében), hanem ez a nagyobb terület lehetővé teszi, hogy 
megvalósuljanak az egyre inkább előrelépő tudomány kézhez kapott 
természetes felújító vágásai, mint a sötét-, világos- és tarvágásos felújítási
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módok, a fokozatos felújító vágás vagy a kulisszás vágás, és ami még 
lényeges, biztosítja az áttekinthetőséget, és ugyancsak egyszerű az ellenőrzés, 
mert bárki egy pillantást vetve a térképre -  még az is, aki csak félig-meddig 
ismeri az erdőt -  azonnal megállapíthatja, hogy azok a szakaszok amelyeknek 
még érintetlenül kellene állniok, valóban állnak-e. Ezért ez a szabályozási 
rendszer leginkább a községek erdőközösségeiben használható. Ebben az 
esetben az erdő térképét, amelyen nemcsak az ötéves vágásokat, hanem a 
kitermelések évét is fel kell tüntetni, a községi szoba falára ki kell 
függeszteni. Ily módon biztosított a világos áttekinthetőség, és a községnek 
vitathatatlan közszelleme az egész községet arra készteti, hogy az erdészeti 
hivatal megbízásából bevezetett rendet semmilyen egyéni túlkapás vagy 
szabálytalanság ne sértse meg, amit különben kisebb nyilvánosság esetén 
aligha lehetne megakadályozni.

Mivel ezzel a tárggyal kapcsolatban, eltekintve néhány jelentéktelen 
megjegyzéstől, nem találtam kivihetetlen dolgot a Gattererben és 
Bechsteinnél, mint már említettem, 30 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy ezt a 
szabályozási módot részleteiben is kidolgozom, és ezután az újlublói birtok 
erdeit e szerint szabályoztam. Az eljárás lényege abban rejlik, hogy minden 
hiányos vagy máskülönben nem ép állomány területét a teljes záródású, 
normál hozadékú hold adatai alapján kell átszámítani teljes záródású 
területre, és ezek összterületének ismeretében, az előirányzott vágássorrend 
szerint, a különböző nagyságú ötéves vágásterületekről a valóságos 
kitermeléskor közel egyenlő fatömeget fogunk kapni. Ez a mindenesetre 
körülményes, nagyobb erdőségek esetében sok munkát és körültekintést 
követelő feladat azonban, ha egyszer valaki megismeri az eljárás rendszerét, 
úgy egészen jól haladhat tovább, és minden jártas becslő, némi gondolkozás 
után, maga is rájön, miként lehet ezt a feladatot úgy megoldani, hogy a 
besorolással éppen kijöjjön.

Felvetődik a kérdés, van-e ma elegendő személy, aki a hasonló 
becslési művelethez felnőtt, mennyibe kerül egy ilyen munka, és mennyire 
lehet támaszkodni annak eredményére?

Ami az első kérdést illeti, tudnunk kell, hogy kevés a célszerű 
végrehajtáshoz felkészült szakember, különösen a nagyobb munkák esetében. 
Ennek a hiánynak nem az az oka, hogy a fiatalok akadémiai tanulmányaik 
során az erdészeti tudományok ilyen fontos ágában ne szereznének elegendő, 
és a legkisebb részletekre is kiterjedő ismereteket, hanem általában a 
gyakorlás, az ún. praxis hiányzik különösen ami a rendellenes körülményeket 
illeti, és ami a lényeg, hiányzik az alkalom arra, hogy egy ilyen munkánál 
elkövetett hibát, a kijött eredményt megismerve, maga vegye észre. Általában 
a becslő már régen hátat fordított a munkának, amikor ez a hiba évek múltán, 
a fakitermeléseknél kiderül. Ehhez hozzájárulhat az ügykezelés maga is, mint 
ahogy az „Erdővédelem” c. fejezetből világosan kitűnik. De a
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legbecsületesebb munka esetében is előfordulhatnak jelentős különbségek, és 
ez a tény önmagában is megnehezíti ennek a tantárgynak a szilárd 
megalapozását. A földmérő egy földmérésnél elkövetett hibára, ha nem 
hamarabb, úgy biztosan a föld elosztásánál rájön, míg a becslőnél ez csak 
ritka esetben fordul elő. Az is lényeges körülmény, hogy egyesek, akik 
valójában nincsenek benne a dolgokban, könnyen elvállalnak egy ilyen 
munkát. Az erdőbirtokosnak ezért a választásnál jól meg kell fontolnia, hogy 
akit a feladattal megbíz, lelkiismeretesen fog-e majd a munkához.

Ami a hasonló becslések elvárható költségeit illeti, nos azokat többé- 
kevésbé pontosan meg lehet adni, de nagyon különböző lehet aszerint, hogy 
csak a jelent, vagy a jövőt is figyelembe kell-e venni.

Ha ugyanis, mint ez esetben, a tárgy egy őserdő vagy egy nagyon 
rendezetlen erdő, amelyben a fának nagyon csekély az értéke, egy jobb 
erdőgazdálkodás megalapozása végett csak megközelítő becslést érdemes 
végezni, melynek eredménye csupán fogódzóként szolgálhat a következő 20- 
30 esztendőre, míg az erdő egy vágássorozattal rendezettebb állapotba nem 
kerül. Ez esetben a gyakorlott becslő, egyes fákon végzett kevés méréssel és 
számítással, valamint néhány próbaholddal, amire szüksége van, a neki 
átadott térkép segítségével, kedvező időjárás mellett, egy hét alatt átlagban 
ezer holdat tud megbecsülni, amely munkáért -  nagyobb összefüggő 
erdőségben, ahol nem veszít időt utazgatásokkal -  50 forint ezer holdanként, 
megfelelő fizetség.

Más a helyzet, ha egy erdőt kilátásban lévő vétel, eladás vagy esetleg 
családi osztozkodás miatt már pontosan, de csak a jelenlegi faállományt, a 
növedékre való tekintet nélkül, és igazgatási terv kidolgozása nélkül kell 
felbecsülni. Ebben az esetben a becslőnek kétszeres munkája adódik, és ha 
ezt a feladatot, amennyire lehetséges, alaposan elvégzi, minden további 
nélkül minden ezer holdért 80 forint fizetség jár, amihez sok minden jöhet 
még, pl. az erdő nincs-e nagyon felaprózódva, vajon a térképre, amit kapott, 
nincs-e sok választóvonal felhordva stb.

Egészen más a helyzet, ha a pontos becsléshez egyúttal az egész 
vágásfordulóra gazdálkodási tervet is kell készíteni, és meg kell határozni az 
egész vágásfordulóra az állományok növedékét is. De nemcsak ki kell 
számítani, hanem pontosan meg kell adni előre a vágás területeket is, 
ahonnan a fát ki kell termelni.

Az igazi erdészeti térképen az erdő határán kívül fel van tüntetve az 
erdőn belül fekvő, de nem az erdő területéhez tartozó egyéb birtok, s 
nemcsak minden patakvölgy, a mindig járható utak, és minden olyan 
választóvonal, amely fafajokat jelöl vagy különböző korokat jelez, hanem 
hegyvidéken igen fontos minden gerinc felvétele, ezek bejelölése is, amelyek 
sajnos az újabb erdészeti térképekről eltűntek. Ha ezek hiányoznak a 
segítségül adott erdészeti térképről, vagy ezeknek az elkülönítéseknek a

71



jelentős része nincs jelölve, úgy azt magának az erdőbecslőnek kell - külön 
megegyezés alapján - felvennie és a térképre felhordania, ha maga egyúttal 
földmérő is, ha nem, világos és kivitelezhető utasítás mellett egy földmérőre 
kell rábízni, és neki az itt szokásos napidíjat fizetni.

Egy ilyen munka a leggyakorlottabb erdőbecslőnek is mindig sok 
idejébe és fáradságába kerül, már csak az előkészítő munkák miatt is. Ezekre 
múlhatatlanul szüksége van, így egy növekedési sor elkészítésére, vagy a 
viszonyoknak megfelelő helyi fatermési táblák megszerkesztésére, a hozadék 
és növedék megállapításához szükséges táblázatos kimutatásokra és 
számításokra. A jelzett feladatok elvégzésekor a becslő téli munkája 
ugyanannyi időbe telik, mint a nyári munkáké. Minden nagybirtok gratulálhat 
magának, ha meg tud szerezni egy derék erdőbecslőt, aki ilyen munkát a fele 
költségért, mint mennyibe az erdőfelvétel kerül, a fent említett 
előmunkálatokkal együtt nemcsak felvállalja alapos végrehajtásra, hanem azt 
valójában alaposan el is végzi. Az erdőbecsléshez szükséges előírás szerinti 
és célszerű erdőfelvétel szokásos ára 1600 négyszögöles holdanként 15 
krajcár, úgy az említett esetben a becslési munka 7,5 krajcár holdanként, 
tehát ezer holdnál 125 forint az összes költség. Lesznek olyanok, akiknek 
más, állandó munkahelyük van, és ilyesféle munkát mellékesen vállalnak fel, 
amint - az eddigi szokások szerint - a feletteseik engedélyét megszerezték. 
Azonban csak ritkán akad köztük olyan tisztességes ember, aki (a 
magánföldmérőkhöz hasonlóan, akiknek tevékenysége csak egyféle munkára 
korlátozódik) úgy határozna, hogy ezért a kevés bérért egy ilyen átfogó 
munkát a legkisebb részletekig alaposan elvégezzen. Bizonyára nem fognak 
hiányozni olyan emberek sem, akik ezen díjazás egyharmadáért készek 
vállalkozni rá. De hogy mit és hogyan fognak megcsinálni, az rejtély. -  
Exempla sunt odiosa [A példák gyűlöletesek]. -  A modem erdőbecslés adatai 
gyakran olyanok, mint ha légből kapottak lennének, és egy ilyen munkánál 
általában szó sincs az egész eljárás tisztességes elvégzéséről. Ki ellenőrizzen 
ott valamit is, ahol a vizsgálódásoknak semmilyen alapját, amelyen az egész 
felépítmény nyugszik, nem adják oda, nem mellékelik?

Ezzel szemben szép és örvendetes jelenség, és azt hiszem eléggé 
általánosan elismert, hogy ahol egy kiváló erdőbecslő becslési művéhez 
alapos, minden körülményt figyelembe vevő és ezekhez az adottságokhoz 
szabott szabályozási tervet ad miheztartás végett az erdészeti személyzetnek, 
amely erdészeti személyzet azután a földbirtok felügyelete mellett az 
előírásokat szigorúan be is tartja, ott mindenütt, attól a pillanattól kezdve, 
egészen új szellem éled az erdészeti személyzetben, és az elevenen meg is 
marad. Az emberek jobbik része -  és ez a legfőbb szolgálata egy ilyen 
gondos munkának -  a tisztánlátásban bátorítást és támaszt talál. Ilyen sikert 
az erdőbecslő soha nem érne el csupán az alaposan elkészített táblázatokkal, 
összegező kimutatásokkal, ha nem készülne egy olyan írásos melléklet,
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melyből minden olyan körülmény, amely őt azokra a megállapításokra 
késztette, az eddigi kezelés fogyatékosságai, tisztán és világosan ki nem 
kiderülnek.

Magának az eljárásnak a leírása, amely az erdő hozadékának a 
megállapítását célozza, és ehhez egy módszeres útmutató csatolása messzire 
vezetne, és meghaladná ezen írás korlátait. Annyit azonban jó tudnunk, hogy 
ez az eljárás, amely csak bizonyos mértékig kívánja megközelíteni a 
valóságot, nem egyedül szembecsléssel, hanem néhány próbaterület 
törzseinek közvetlen megmérésével és köbszámítással meghatározott 
térfogatával történik. Egy hold megállapított fakészlete adja azután 
általánosítással az egész állomány fakészletét, amennyiben az a próbaholddal 
azonos tulajdonságú. Valamennyi állomány fakészletének összessége adja az 
adott erdő teljes fakészletét. Annak meghatározásához, hogy a most fiatal 
erdőnek idővel, mire felnő, azaz vágható korú lesz, mekkora lesz a fakészlete, 
két út vezet.

Az egyik út a jövő hozadékának viszonyszám szerinti meghatározása. 
Ennek érdekében megállapítják a kérdéses fiatal állományban kijelölt 
próbahold fakészletét, és azt elosztják életkora éveinek számával. A hányados 
adja az évi átlagos növedéket holdanként, melyet a vágásforduló éveinek 
számával megszorozva megkapjuk a fiatal állomány egy holdjának 
fakészletét vágásérett korában. Ez a számítási mód, mint korábban 
említettem, csak már eléggé felnőtt állományban ad, ha elméletileg nem is 
egészen helyes, mégis a gyakorlat számára használható eredményt. Fiatal, 
rudaskorú állományban, vagy még fiatalabban, legtöbbször teljesen hamis 
eredményre vezet.

A fiatalabb állományok vágáskori hozadékának megállapításához 
nincs használhatóbb eszköz, mint fatermési táblák elkészítése vagy 
használata. Ezekből a táblázatokból a helyszínen talált törzsszám, azok 
vastagsága és a termőhely minősége alapján kiolvasható a fiatal állomány 
fakészlete éppen úgy, mint az ugyanolyan viszonyok között nőtt idősebb 
állományé. Az ilyen részletes állományjellemzőkkel készült táblázatokból 
azonban olyan állományok fakészletét meghatározni, melyek törzsszáma 
kisebb, mint a teljes záródású állományoké, nagyon fáradságos munka. Ma 
már több, nagy szorgalommal összeállított olyan fatermési táblával 
rendelkezünk, amelyek a teljes záródású, vagy olyan fiatal állományokra 
érvényesek, melyekben mégis elegendő törzsszám van ahhoz, hogy 
vágáskorig teljes záródásúak legyenek. Ezek a táblázatok azonban hiányos 
állományok esetében nem használhatók igazán, bár szükségből gyakran 
igénybe veszik őket. A Selmeci Akadémia egykori professzora, Feistmantel 
miniszteri tanácsos, az utóbbi időben nagy hozzáértéssel hasonló fatermési

* [Ez a korszaki éves átlagnövedék a keresett viszonyszám.]
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táblákat állított össze, de mint minden hasonló fatermési tábla, úgy ezek is 
teljes záródású állományokkal számolnak. Greiner erdőtanácsos a 
„Beitragen zűr Kenntniss und Verbesserung des Ungarischen Forstwesens” 
Pest, 1843. [Adalékok a magyar erdészet megismeréséhez és jobbításához] c. 
munkájában, hasonló fatermési táblákat közölt, ahol egy holdra és minden 
korosztályra vonatkozóan megadja termőhelyenként a törzsszámot, az átlagos 
magasságot, a mellmagassági átmérőt és fatömeget, így az állományról 
jellemző képet nyerhetünk. A táblázatoknak külön értéke, hogy a 
vizsgálatokat hazai erdőtenyészeti viszonyok között végezte.

Ami a fatermési táblázatok használatát illeti, hivatkozni szeretnék 
Theodor Hartig braunschweigi hercegi erdőtanácsos -  egy híres apa méltó 
fiának a véleményére, amivel teljesen egyetértek.* Szerinte ezeknek a 
táblázatoknak az általános használata akadálya lehet a helyszínen a becslő 
saját, szabad kutatásainak, és munkája helyessége megítélésének, amikor 
ahelyett, hogy a munkáját a saját pontos megfigyeléseire alapozná, ezeket a 
táblázatokat minden ellenőrzés és módosítás nélkül lusta, számoló szolgaként 
használja, majd minden előforduló hibát azzal a kényelmes mentséggel hárít 
el, hogy számításaihoz ezt vagy azt a neves tapasztalati táblázatot használta.

Valamely állomány, illetve egy próbahold jelenlegi fatömegének 
méréssel és számítással történő meghatározásához régebben -  és 
valószínűleg még ma is -  az állandóan használatos, leglényegesebb 
tudnivalók az alábbiak.

Az állományban vagy a próbaholdon álló fákat általában 3-3 hüvelykes 
vastagsági csoportokba sorolják és az alsó átmérőjük szerint jegyzékbe 
foglalják (az átmérőt mindig a talajtól számított mellmagasságban mérik). 
Ezután egy vagy két törzset kidöntenek és pontosan kiköböznek, majd ezek 
átlagos köbtartalmát megszorozzák az illető vastagsági csoport 
törzsszámával. Az eredmény a vastagsági csoport térfogata. Valamennyi 
vastagsági csoport térfogatának összege adja az állomány vagy próbahold 
tömör térfogatát. Ahhoz, hogy megtudjuk, hogy ez a valóságban hány öl 
(azaz a vidéken használt famértékben) ti. már a hézagokkal együtt, ezt a 
tömör köblábban kiszámított fatömeget elosztjuk egy tömör köböl 
fatérfogatával. Az eredmény így megadja az űrköbölek számát. Végül is az 
erdőbecslő vagy már ismeri minden fafaj rakásolt ölének a tömör fatömegét, 
vagy pontos méréssel meg kell határoznia egy rakat ölfába kerülő hasáb
vagy dorongfa térfogatát. Úgy találják, hogy egy átlagos, jól berakott bécsi 
űrköböl

* Allgemeine Waldbestandstafeln von Rudolf Feistmantel, 1854.
Theodor Hartig apjának, Ludwignak nemcsak a még mindig klasszikusnak elismert 

fatermési tábláit egészítette ki, hanem nagy szorgalommal új, hasonló táblázatokat dolgozott 
ki: Th. Hartig „Verleichende Untersuchungen über den Ertrag dér Rothbuche, nebst 
Anleitung zu verleichenden Erforschungen, Berlin 1848”
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Fenyőnél 80 tömör köbláb
Tölgynél, blikknél, sima törzs esetén 72 tömör köbláb
Gally- és hulladékfánál (a sok hézag következtében)

már csak 60 tömör köbláb. 
Egy bécsi öl tömör fatömege hézagokkal 108 űrköblábat tartalmaz.* 
Például legyen egy jegenyefenyves próbaholdján, 1600 négyszögölön, 

5794 köbláb tömör fatömeg, mint az egyes vastagsági csoportok fatömegének 
összege, így a fentiek szerint 5794 osztva 80-nal = 72,5 rakat bécsi öl fa.

A tudomány előrehaladtával manapság a már biztos, de sok időt 
igénylő .becslési mód helyett, melynél a törzsek kiszámlálása, azok 
vastagsági csoportokba sorolása és minden csoportban a fatömeg kiszámítása 
helyett, a kevésbé fáradtságos és kevésbé időrabló, de némi 
elővigyázatossággal éppen olyan biztos eljárást, az alakszámokkal való 
becslési módot vezették be.

Alakszám, eddig ismeretlen kifejezés, amelynek nehéz -  anélkül, hogy 
részletekbe merülnénk -  kevés szóval az igazi értelmezését megadni. Mégis 
megpróbálom, mivel az erdészeti tudomány manapság éppen ebben teszi meg 
az egyik legnagyobb lépését.

Kőnignek, a mai idők egyik legkiválóbb erdészének támadt az az 
ötlete, hogy nem lenne-e lehetséges határozott összefüggést találni a fa 
átmérője, magassága és fatömege között. Számtalan méréssel és 
vizsgálódással bebizonyította, hogy valóban létezik a természetben a 
különböző fafajok, különböző termőhelyi viszonyok között, bár különböző, 
de mégis bizonyos határok között szoros kapcsolat. Ezt a viszonyt tizedes 
számban kifejezve minden fafajra külön-külön megadva nevezte el 
alakszámnak.

Már egy fél évszázada tudjuk, hogy a szabályosan nőtt fenyőfáink a 
valóságban nem piramis-, de nem is kúp alakúak. Ha ilyenek lennének, akkor 
nagyon könnyű lenne egy ilyen törzs térfogatát az ismert alsó átmérője és a 
csúcsáig mért magassága alapján meghatározni, mert tudott, hogy a kúp 
köbtartalma egyharmad, vagy közel 0,33 része az ugyanolyan méretű 
hengernek. De nem csak minden fenyőtörzs, hanem minden tölgy vagy nyír 
erősebb ágaival együtt jelentősen nagyobb a hozzá tartozó henger 
egyharmadánál. Most már csak azt kellett meghatározni számtalan pontos 
méréssel, hogy mennyivel több ez a fatérfogat különböző fafajoknál és 
különböző termőhelyeken a henger egyharmadánál vagy 0,33 részénél.

Számtalan vizsgálatból az alábbi viszony- vagy alakszámokat 
vezették le a henger és a kúp között a mért alsó átmérő és a fa csúcsáig mért 
magassága mellett:

* A bécsi öl 3 láb széles, 6 láb hosszú és 6 láb 3 hüvelyk magas (a 3 hüvelyk beszáradásra 
számítva ráadás).
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a) Fenyőféleségeknél:
Ha a fák fiatal koruktól kezdve teljes záródásban nőttek, tehát karcsúak,
ágtiszták 0,55
lazább állásban 0,48
szabad állásban 0,40

b) Tölgynél és bükknél:
teljes záródás mellett 0,54
laza állásban 0,48
szabad állásban 0,42

c) Nyírfánál:
sűrű állásban 0,42
laza állásban 0,36

szabad állásban 0,31.
Ha például tudni szeretnénk, hogy egy laza állásban nőtt tölgyfa 

fatömege mennyi, beleértve a vastagabb ágakat is, ha az alsó átmérője 18 
hüvelyk és a csúcsáig mérve 12 öl hosszú, akkor ezekhez a méretekhez 
tartozó alakszámot, a 0,48-at figyelembe véve:
18 hüvelyk átmérőhöz 1,766 négyzetláb körlap tartozik, ezt 12 öl, ill. 72 láb 
hosszal megszorozva egy 127 köbláb űrtartalmú hengert kapunk, ha ezt 
megszorozzuk 0,48-cal, úgy a fa 60 köbláb tömör fatömeget ad, közel egy öl 
rakatot.

Egy egész próbaterület alakszámmal történő fatömegszámítása a 
következőképpen történik:

Megmérjük a próbaterületen található minden törzs alsó átmérőjét, és 
1 hüvelykes csoportokba sorolva feljegyezzük a törzsszámokat. Az egy 
vastagsági csoportba tartozó törzsszámmal megszorozzuk a vastagsági 
csoport átmérőjét, és minden csoport így kapott összegét összeadjuk, majd 
ezt az eredményt elosztjuk az összes törzs számával. így megkapjuk azt az 
átlagos átmérőt, amely átmérője az ún. modelltörzsnek, amely ettől kezdve 
főszerephez jut. Ezután felkeresünk a próbaterületen egy lehetőleg 
szabályosan nőtt, ugyanilyen átmérőjű törzset, ledöntjük, és megmérjük a 
hosszát egészen a csúcsig. Kiszámítjuk a mért méretekhez tartozó henger 
térfogatát, amelyet beszorozva a hozzá illő alakszámmal, megkapjuk a 
modelltörzs tömör fatömegét, ezt megszorozva az összes törzsszámmal, 
eljutunk a próbaterület összes tömör fatömegéhez. Végül elosztva ezt az 
eredményt a már említett egy öl tömör köbtartalmával, úgy megvan a 
próbaterületen várható ölrakatok száma.

Az alábbi példa mindezt világossá teszi:
Tételezzük fel, hogy van egy teljes záródású 90 éves fenyő 

állományunk, amelyben egy 900 négyzetöles próbaterület van kitűzve, itt a 
következő különböző átmérőjű törzseket találtuk:
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6 törzs egyenként 7 hüvelyk átmérő = 42 hüvelyk
14 " " 8 ti »i _ 112 "
11 9 = 99
12" 10 = 120
13 " 11 — 143
19” 12 - 228
33 " 13 = 429
17 " 14 = 238
11 18 = 198
4 19 = 76
2 " 20 i i  ti _ 40 "

174 törzs 2227 hüvelyk.

Mivel valamennyi átmérő összege 2227 hüvelyk, úgy 2227 osztva 
174-gyel = 12,7, vagy kereken 12 hüvelyk, ami a modelltörzs pontos 
átmérője.

Felkeresve ezt a modelltörzset, azt ledöntve, 14 öl 3 láb hosszúnak 
bizonyult. (A 12 hüvelyk átmérőhöz tartozó körlap 0,785 négyzetláb, ezt 
megszorozva a 14 öl három láb = 87 lábbal = 68 köbláb. Ennyi a henger 
térfogata, melyet a törzshöz illő 0,55 alakszámmal megszorozva megkapjuk a 
modelltörzs 37 köblábnyi fatömegét.)

Ez a 37 köbláb megszorozva a törzsek számával, 174-gyel, 6438 
köbláb, ennyi az egész próbaterület tömör köbtartalma. Ha ezt elosztjuk egy 
bécsi öl 80 köbláb tömör köbtartalmával, megkapjuk a próbaterület 80 
köbölnyi fatömegét ölekben.

Ezután már könnyű kiszámítani egy holdnyi terület hozadékát a 
következő aránypárral, 900:80=1600:X. így az egész holdra számított ölek 
száma 142 bécsi öl.

Az nem lehet kérdéses, hogy egy állomány fatömegének alakszám 
szerinti kiszámítása a régebbi módszerhez képest nagy könnyebbséget és 
időmegtakarítást jelent. Nem vonható kétségbe, hogy egészen használható 
eredményt lehet vele elérni. Mégis azt ajánlanám fiatal barátaimnak, hogy 
minden alkalommal, amikor egy nagyobb erdőtest felbecsülésére 
vállalkoznak, ne sajnálják a fáradságot, hogy az erdő termőképességének 
megfelelő alakszámot a megismert, egyszerű módon maguk állapítsák meg. 
Közben úgy fogják találni, és ez ne legyen meglepetés számukra, hogy ha 
egészen jó munkát akarnak kiadni a kezükből, ezektől az általános normáktól 
egyes esetekben el kell térniük. Egy alkalommal a megismételt gondos 
köbözés után a legjobb lucfenyő állományban a neki megfelelő alakszámot
0,50-nek találtam, és egy kevésbé jó, de még mindig megfelelő záródású 
állományban ez 0,54 volt, és ezt természetesnek találtam. Ez az eltérés ugyan 
itt nem olyan nagy, azonban különleges tenyészeti viszonyok között nagyon

77



jelentős lehet, ami azonnal kiderül, ha 2-300 éves tölgy- vagy bükkfáink 
fatömegét az ismert alakszámokkal akarjuk kiszámítani

Már az őserdeinkről szóló fejezetben szó esett a belterjes 
erdőgazdálkodásról, és ez alkalommal megjegyeztem, hogy ez a fogalom a 
lehető legnagyobb folyamatos fatömeg-teljesítményt jelenti az erdő minden 
talpalattnyi területén, valamint annak lehetséges legjobb és legmagasabb 
hasznosítását és értékesítését. Egy ilyen belterjes erdőgazdálkodást azonban 
csak úgy lehet elérni, ha a hozamterületen kezdettől fogva teljesen záródott 
állományok nőnek, és ez a záródás állandóan fennáll.

A tisztánlátás hiányát látom a legfőbb akadálynak abban a 
legfontosabb kérdésben, ami erdészkedésünk okszerű fejlődését illeti. Itt 
tartom helyénvalónak, hogy két fatermési táblát adjak közre, amelyek 
kezdettől fogva teljes záródásban felnőtt faállományok fatermését 
tartalmazzák, ahogy azokat a Szepességben, a Kárpátok előhegységeiben, ill. 
magasabb középhegységeiben, a kiterjedt kárpáti homokkő vön találtam.

Jó minőségű talajon a mély, üde, nem nedves, homokkal és márgával 
feltárt agyagtalajt értjük, mely 3-4 láb mély, s az alapkőzetig ér némi 
kőzettörmelékkel, általában 3-4 hüvelyk humuszréteggel. Tehát még 
földművelésre használható, de már csak zabföldnek alkalmas.

Közepes minőségű az a talaj, amely hasonlóan homoknak, agyagnak 
és márgának a keveréke, de már sokkal vékonyabb és meredekebb, csak 1 -2 
lábnyi az alapkőzetig, és a vízszinteshez képest 30-45 fokos lejtésű, melyben 
a kőzettörmelék a talajnak majdnem felét teszi ki, és ezért, bár 3-4 hüvelyk 
vastag humuszrétege is lehet, mezőgazdasági művelésre már alkalmatlan.

Rossz minőségű végül az a talaj, amely még sekélyebb és 
meredekebb, mint az előző, uralkodó mennyiségű kőzettörmelékkel, már 
gyakoriak a szikla- kibúvások, vagy még aránylag mély, enyhén meredek 
talaj kevés kőzettörmelékkel, de már az áfonya és a zúzmara régiójában 
fekszik, ahol jelentős a tengerszint feletti magasság, és a zord fekvésben már 
csak szegényes erdőtenyészet található, amelynek jellemző ismertetőjele a 
bozótos, vad megjelenés. Erősen mohás törzsek, melyek idős korban a 
zúzmarától csúcstöröttek, és az elhatalmasodó és buján növő harasztok, a 
fekete és a vörösáfonya az erdő világos hézagaiban mindenütt előfordul. A 
jegenyefenyő és a bükk azonban ilyen zord körülmények között, amelyben a 
lucfenyő nálunk a 49. szélességi fokon még 4200 láb [1320 m] magasságig 
felhág, már egyáltalában nem található meg. A bükk már 600 láb [190 m] és 
a jegenyefenyő még mélyebben valamivel, ez alatt a legfelső erdőtenyészeti 
határ alatt elmarad. A táblázatban a bükk harmadik talaj osztályában 
feltüntetett fakészlet, ezért csak a mélyebben fekvő, kőgörgetegtől alig 
érintett, enyhén meredek helyeken található állományokra vonatkozik.

Az ilyen fatermési táblázatokból a gyakorlati élet néhány fontos 
következtetést tud a maga számára levonni. Például ezekből könnyen kitűnik,
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hogy nem mindegy, vajon az erdőt 80 vagy 60 éves vágásfordulóban kezelik- 
e. Osszuk el az erdő területét 80-nal, és a hányadost szorozzuk meg egy hold 
80. évi élőfakészletével. így megkapjuk az erdő tartamos évi hozadékát. 
Ezután végezzük el ezt a műveletet 60 éves vágásforduló esetén is, és ekkor 
tűnik ki, mekkora a különbség csupán a vágásfordulók miatt.

Éppen így kitűnik, hogy a 30. évben egy hold hozadéka rossz talajon 
még kétharmada sem egy jó talajon álló, ugyan olyan korú állománynak, 
ezzel szemben a 80. évben már csak a fele, 100 éves korában még a felét sem 
szolgáltatja. Ebből következik, hogy célszerű rossz termőhelyen rövidebb, jó 
termőhelyen hosszabb vágásfordulót előírni. Mint látható, egy ilyen 
tapasztalati táblázat adatainak szorgos kombinációiból mennyi egyéb hasznos 
következtetést is levonhatunk a gyakorlati élet számára.

Egyébiránt ahogy a két szélsőség, vagyis a jó és a rossz talaj 
fahozadéka között, beleértve a közepes talajét is, jelentős különbség van, 
ugyanígy a legtöbb nagyobb erdőségben egy tucat ámyalatbeli különbség, 
alrészlet -  vagy nevezhetjük bárminek -  adódik. Éppen ezért jószívvel 
tanácsolom a fiatal erdőbecslőnek -  az idősebbek már tudják -  ,mennyire 
fontos, hogy saját tapasztalati táblázatot készítsen, éspedig külön, minden 
nagyobb erdőségben, amin keresztül igazán mélyen bele tud hatolni 
szakmájába. Idővel megszerzi azután azt az igazi erdészérzéket, aminek ma 
sokszor sajnos csak a látszatát nyújtja, amivel sok fáradtságot és időt tud 
majd megtakarítani.

A jövőbeni növedékesített fahozadék kiszámításánál először a 
faállomány jelenlegi fatömegét kell meghatározni - a már említett módon. 
Egy hold így meghatározott fatömegét elosztjuk az állomány kor szerinti 
éveinek a számával, s ezzel megkapjuk az évi átlagnövedékeí. Ha ezt 
megszorozzuk azoknak az éveknek a számával, amennyi a vágáskor eléréséig 
még hátravan, megkapjuk az állomány hozadékát arra az időpontra, amikor 
letermelik.

Tegyük fel, hogy meg kell határoznunk, hogy mekkora fakészlete lesz 
egy 50 esztendős lucfenyő állománynak a 75. életévében, ha ma (tehát az 50. 
évben) a meghatározott fakészlete 76 öl/hold. Az évi növedék 76, osztva 50- 
nel = 1,52 holdanként, ezt megszorozva 75-tel, 114 bécsi ölet kapunk, mint a 
75. életév fatömegét.

Ez az eljárás csak olyan állományok esetében igaz, mint már 
említettem, amely már legalább középkorú, rudas korban vagy még fiatalabb 
állományok esetében nagy tévedésekhez vezetne. Ez a számítási mód ugyanis 
azon alapszik, hogy az évi növedék minden életkorban azonos marad, de 
ahogy az a közölt tapasztalati táblázatokból kitűnik, nem ez az eset áll fenn, 
minthogy az első és a 70. év között 10-10 évenként rendszerint nő, a 70. és 
100. év között általában a legnagyobb, és ettől az időponttól legtöbbször 
csökken. Megtörténhet, hogy egy állománynak a 30. és 40. év között csak az
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Fatermési táblák
a szepességi kárpáti homokkőhegységek teljes záródású luc állományai

részére

az álló- lucfenyő
mány
kora
évben

jó talaj közepes rossz talaj

törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet
db db db

holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl
30 1000-1200 36 1100-1300 24 1500-1800 20
40 600- 800 54 800- 900 38 1200-1400 32
50 500- 700 76 600- 700 56 900-1100 45
60 400- 500 97 500- 600 76 700- 900 57
70 350-400 122 400- 500 98 600- 800 68
80 300-350 150 350- 400 118 500- 700 78
90 250-300 175 300- 350 136 450- 600 87

100 200-250 198 270- 320 152 400- 500 95
110 180-220 216 250- 290 166 370- 450 103
120 160-200 232 230- 270 176 350- 400 110
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Fatermési táblák
a szepességi kárpáti homokkőhegységek teljes záródású bükk állományai

részére

az álló bükk
mány
kora
évben

jó talaj közepes rossz talaj

törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet törzsszám fakészlet
db db db

holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl holdanként bécsi öl
30 1000-1150 18 1100-1200 16 1200-1400 14
40 650- 800 29 800-1000 24 1000-1100 19
50 500- 580 40 600- 750 31 800- 900 24
60 400- 450 52 450- 600 39 600- 750 30
70 350- 400 65 400- 450 47 500- 600 36
80 280- 300 81 300- 350 56 400- 500 43
90 250- 280 96 280- 300 65 300- 400 48

100 210 250 108 250- 280 74 280- 340 52
110 190- 220 119 220- 250 82 250- 300 56
120 170- 200 128 200- 230 88 230- 270 60
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ötven százaléknyi törzsszáma van, mint amennyire a teljes záródáshoz 
szükséges lenne, és mégis, ha ezek a felső szintben álló fák meglehetősen 
egyenletesen oszlanak meg a hozamterületen, úgy vágásérettségi korában az 
állomány egy holdja a teljes záródású és a hasonló termőhelyű hold teljes 
fatömegét adja. A törzsek azonban nem lesznek olyan ágtiszták, nem lesznek 
alkalmasak minden igény kielégítésére úgy, mint ha kezdettől fogva teljes 
záródásban álltak volna, így e miatt több selejtes anyag keletkezik. Ezek a 
körülmények fiatal állományokban hosszú évekre előre hallatlanul 
megnehezítik a növedékszámítást. Most még néhány szót ejtek arról, 
mennyire hagyatkozhatunk egy olyan becslésre, melyet a dolgához jól értő 
szakember készít.

Eddig már jó néhányszor megemlítettem, hogy az egészen különleges 
erdész érzékkel megáldott G. L. Hartig a „Taxation und Beschreibung dér 
Forste” c. munkájának bevezetőjében azt a tanácsot adja minden becslőnek, 
hogy olyan állományok nagy gonddal kiszámított fatermését, amelyeket csak 
több év múlva fognak levágni, biztonságból a kiszámított értéke egy 
nyolcadával kevesebbre vegye mivel így lehet figyelembe venni azt a sok 
esetlegességet, ami egy erdőben előfordulhat. Az idézett munka e tárgyban 
még a következőket mondja: „Ahol még nem rendezett az erdészet 
valamennyi viszonya (ő ezen a vezetéstől a favágókig mindent ért) ott nem 
ajánlom, hogy az erdő fatermését a teljes vágásfordulóra előre pontosan 
meghatározzák. A becslő előbb vagy utóbb szégyent fog vallani, kockáztatni 
fogja jó  hírét, akármilyen jó l végezte is a dolgát” Ha már csak azt vesszük 
figyelembe, amit ennek a fejezetnek az elején megemlítettem, hogy a 
háromlábas öl egytizenketted részét szétforgácsolják, ha az ölezésnél a 
fűrészelés helyett fejszét használnak, és öt rosszul rakásolt ölből csak négy 
tisztességes öl lenne, vagy fordítva, már csak ebből is adódik, hogy milyen 
nehéz az összhangot megteremteni a becsült és a tényleges fatermés között, 
az erdőbecslő legnagyobb gondossága és pontossága ellenére is. Figyelembe 
kell vennünk azt a körülményt is, hogy a becslő az általa megbecsült 
fatermést ölben adja meg, és csak abban adhatja meg, azonban a már 
rendezett erdőgazdaságban a szelvényáru, építő-, ipari- és szerszámfa nem 
az egyes fák szerint van számolva, hanem a becslő erre a célra kimunkált 
köbszámításra alapozott kulccsal számol, majd azt ölfára átszámítva adja 
meg, mialatt a még nem eléggé szabályozott erdőgazdaságoknál erre még 
kevés figyelmet fordítanak.

Ahol tehát ezt a rendszert még nem szabályozták eléggé, ahol ha nem 
is az egész, de mégis a fának a legnagyobb részét ölfának dolgozzák fel, ott 
mindenütt egyérteműen csak egy ideiglenes, megközelítő becslésnek van 
helye. így már nem lehet neheztelni a becslőre, ha az adataiból és a 
számításokból kitűnő viszonyok között akár egynegyednyi különbség áll elő. 
Ezzel is magyarázható, miért ellenőrzi a saját adatait minden alapos becslő
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időnként, legalább 10-10 évenként azokkal, amelyek számításokból származó 
viszonyokból adódnak, és ez nemcsak kívánatos, hanem a tulajdonosnak is 
érdekében áll. Csak így lehet az esetleg előforduló különbségeket a jövő 
számára ártalom nélkül kiigazítani, és így lehet a meghatározott 
vágásfordulót betartani. Ahol már az erdészeti viszonyok mindenütt 
rendezettek, ahol az erdőigazgatóságban rátermett, szorgalmas, hozzáértő 
erdészeti személyzet dolgozik, ott természetesen a jól végzett erdőbecslésben 
jelentős különbségek nem fordulnak elő.

Függelék

Az erdő eladási vagy pénzbeli értékének a kiszámításáról

Ez az értékszámítás, amennyiben megpróbál mind az egyik, mind a 
másik fél érdekeinek megfelelni, ahogy kell és illik, úgy mindig olyan 
becslésen alapul, mely az egész vágásfordulóra, vagy legalábbis az egész 
erdőterület jelenlegi élőfakészletének a megállapítására vonatkozik. Ha ezt az 
értékszámítást vételnél, eladásnál, családi megosztásnál vagy bármilyen más 
okból kívánják alapul venni, úgy mindenekelőtt a következőket kell 
meghatározni:

1) Vajon az erdőt magángazdasági szükségletre, ipari létesítmények, 
vasművek szükségletére vagy más okból a jövőben folyamatosan és 
tartamosan kell-e kezelni,

2) vagy a vevőnek engedélye és lehetősége van-e az erdőt tetszés 
szerint használni, és akár az egész vágható fakészletet tarra vágni?

Mindjárt meglátjuk, hogy mindez milyen óriási különbséget okoz a 
tőkepénzérték-számí tásnál.

Először vegyük szemügyre az erdő pénzértékének számítását 
folyamatosan tartamos gazdálkodás esetén.

Ebben az esetben az átlagos évi tartamos fahozam értékéből le kell 
vonni az adminisztrációs, kezelési-, adó stb. kiadásokat, és járadéknak (mint 
egy tőke kamatát) lehet tekinteni, s az országosan használt kamatláb szerint 
meg lehet határozni a tőke értékét. Ez a tőke adja az erdő értékét minden 
olyan befektetés nélkül, mint fűrésztelep vagy épületek és berendezések stb., 
melyeknek értékét adott esetben természetesen még hozzá kell adni a 
megállapított tőkéhez.
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Vegyünk egy aránylag szabályozott 100 éves vágásfordulóban kezelt 
1200 holdnyi bükkerdőt, amelynek évi átlagnövedéke 3/4 öl holdanként, 
idősebb korban tartamosan évi 900 bécsi öl a hozadéka, melyet á 2 forint 30 
krajcárért tövön eladnak,
ebből származó évi bevétel 2250forint 0 kr
adminisztrációs-, kezelési költségek adóval 25 %.levonás 562 " 70 kr

Tiszta jövedelem 1687 " 30 kr.
Ez az összeg mint járadék, 6 %-os kamatlábbal tőkésítve adja az erdő 

értékét 28 125 forintban.*
(Az olyan erdei mellékhaszonvételeket, mint a vadászati bérlemény, 

erdei legeltetés, hulladékfa stb. az egyszerűség kedvéért itt nem vettük 
számításba.)

Most tegyük fel, hogy a vevő nincs a tartamos gazdálkodáshoz kötve, 
hanem abban a helyzetben van, hogy minden vágásra érett és középkorú fát 
tarra vághat és értékesíthet. Hogy alakul ugyanannak az erdőnek a pénzértéke 
ilyen feltételek mellett?

Az erdő, mint fentebb említettük, meglehetősen szabályozott állapotú, 
és az előre jelzett normálnövedéke 3/4 öl/hold évenként, így: 
az egész erdőterület 1/5-e, azaz 240 hold kétség kívül vágható korú 80-100 
éves erdő,
70 öl/hold legalább 16 800 bécsi öl
1/5-e, azaz 240 hold, 60-80 éves erdő, á 50 öl/hold 12 000 "
1/5-e, azaz 240 hold, 40-60 éves erdő, legalább 30 öl/hold 7 200
1/10-e, azaz 120 hold, 30-40 éves erdő, legalább 20 öl/hold 2 400_____"

Összesen 38 400 bécsi öl.
Ezt a mennyiséget a korábbi 2 forint 30 krajcáros árnál olcsóbban 

lehet csak eladni, mivel benne nemcsak hasábfa, hanem dorong tűzifa is van, 
és nyomott árát 1 forint 30 krajcárnak vesszük. Az összes pénzbevétel 57 600 
forint, tehát több, mint a korábban becsült érték kétszerese. Megmaradt 
továbbá az eladónak (tulajdonos) a teljes, erdőtalaj, valamennyi fiatal 
állomány 1-30 évig, amelyet, ha az bükk, azonnal sarjerdő üzemmé alakít át, 
és a fenti erdőjáradéknak, 1687 forint 30 krajcárnak legalább a felét még 
beszedheti.

Ha úgy vélné valaki, hogy ezt az óriási különbséget egy kicsit 
látványosabban mutattam be, amely a gazdálkodási módok különbözőségéből 
és ennek következtében eltérő számítási módokból adódott, akkor - latinosam

* Nem tartom feleslegesnek felhívni a figyelmet arra, hogy amint a kamatláb csökken, az 
erdő értéke növekedik, pl. ha a tőkét 5%-os kamatlábbal számítjuk ki, úgy az erdő értéke a 
fentebb 6%-os kamatlábbal kiszámított érték helyett 33750 forint. Ennek a látszólagos 
paradoxonnak a magyarázata, hogy az idő múlásával egy országban a kamatláb pl. 6%-ról 
4%-ra csökken, úgy a tőkének, mint árunak az értéke 33,3%-kal csökken, mialatt az erdő 
termőképességének a hozadéka ugyanazon faárak mellett változatlan marad.
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nimium atris coloribus picta [a sötétre való festésért] bocsánatot kell 
kérnem. Én magam a Szepességben két erdőbirtokosnak csupán a vágásérett 
fákért (24 ezer ölért), amely mennyiséget az Újlublói Vasművek 
szükségletére vásároltunk tőlük, többet fizettünk, mint az egész birtok 
vételéért fizettünk volna, és így megmaradt nekik ezenfelül a birtokuk és 
valamennyi fiatal állomány, egészen ingyen. Miért? Mert az erdő 
pénzértékének a kiszámítása a tartamos gazdálkodás feltétele mellett történt, 
az eladók viszont semmilyen tartamos gazdálkodáshoz nem voltak kötve.

Egy ilyen példa legjobban megmagyarázza azt a jelenséget, hogy 
minden országban, még olyanokban is, ahol az erdészkedés a fejlődésnek már 
magasabb fokán áll, és köztudott, hogy az erdő, ha szálerdőként kezelik, 
legalább 1/3-dal több és sokkal értékesebb fát ad, mint a hasonló állapotú és 
tartamosan gazdálkodó saijerdő, és mégis, ahol a fának megfelelő ára van, a 
szálerdő gazdálkodást a magánérdekkörben lassan kiszorítja a sarjerdő 
gazdálkodás, vagy átalakul azzá.

A magánérdekkörben a gazdálkodás ilyen irányú megváltozása ellen, 
melyet az új erdőtörvény sem büntet, soha nem lehet sikeresen küzdeni, mert 
az a magánerdő-birtokosok természetébe oltott törekvés. A fenyőerdőség, 
melyet már eleve csak szálerdőként lehet kezelni, a nagyobb községi erdők (a 
község eleve elvileg halhatatlan testület), valamint az állami erdők, 
melyekben magasabb érdekek uralkodnak, mint a magánerdő-birtokon, és 
egyes nagy kiterjedésű magánbirtok ez alól kivétel az ország szerencséjére 
(már csak a szálerdőknek az éghajlatra gyakorolt sokkal kedvezőbb hatása 
miatt is) és a lakosság gyámolítására.
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