
amellett, hogy fiatalosaink ápolása semmibe se kerül, még tekin
télyes jövedelmet is szolgáltat. 

Utoljára hagyjuk az emberi munkaerővel való takarékossá
got, helyesebben annak a kifejezésre juttatását, hogy megfele
lőbb rendszer mellett ugyanezzel a munkaerővel sokszorosan na
gyobb munkateljesítményt lehetne elérni. 

Takarékosságot más értelemben is, t. i. hogy a takarékos
ságnak hivatalos és rideg számszerű értelmezésével ne tegyük 
lehetetlenné fiatal szaktársaink elhelyezkedését, annak a szük
séges, különösen a jövőben felette szükséges utónemzedéknek 
képzését és fentartását, amelyre még nagy feladatok várnak, 
amely generációnak helyzete ma teljességgel elviselhetetlen. 

A fák fontosabb műszaki tulajdonságairól, 
tekintettel az alföldi fásításra. 

írta: Zsák Lajos m. kir. erdőmérnök. 

Az Erdészeti Lapok 1925. évi novemberi számában kifej
tettem azt a nézetemet, hogy az alföldi erdőtelepítésnél és sor
fásításnál a telepítendő fafaj megválasztásakor azok ipari fel
használhatóságára mindig kellő figyelem fordítandó, mert 
hiszen a telepítés jövedelmeződése annál inkább lesz biztosítva, 
minél több és keresettebb szerfára alkalmas fát fogunk nevelni. 

Minthogy pedig- a fának felhasználhatósága műszaki tulaj
donságain alapszik, a céltudatos erdőtelepítés igen fontos felté
tele, a megtelepítendő erdőkből és sorfákból majdan várható fa-
tömeghozadék körülbelüli mennyiségének és minőségének elő
zetes, tájékoztató ismerete. Vagyis a fafajok megválasztásánál 
— amennyiben a termőhelyi viszonyok megengedik, — azoknak 
a fafajoknak fogunk nagyobb teret biztosítani, melyektől ugyan
azon termőhelyen jobb műszaki tulajdonságokkal biró fákat 
remélhetünk. 

A fák műszaki tulajdonságainak megállapítására kétség
telenül legbiztosabb módszer az anyagvizsgálat; ahol azonban 
megfelelő eszközök nem állanak rendelkezésünkre, vagy ahol 

- mint az alföldi erdőtelepítésnél — a még csak megtelepítendő 



fák várható műszaki tulajdonságait akarjuk megközelítőleg 
előre ismerni, mást nem tehetünk, mint ezen tulajdonságok ki
fejlődésére befolyással biró tényezők hatásait mérlegeljük. 

Ismétlem, csak megközelítő eredményt érhetünk el ily mó
don, mert eltekintve attól, hogy egy anyagnál sem hullámzanak 
oly tág határok között a különböző műszaki tulajdonságok, mint 
a fánál, ezen tulajdonságok kifejlődésére befolyással biró szá
mos már ismert tényezők mellett, még számtalan ismeretlen 
is van. 

Miután a fenti célnál a műszaki tulajdonságoknak csak re
latív összehasonlítására van szükségünk, nem végzek felesleges 
munkát, ha az alábbiakban a fontosabb műszaki tulajdonságok 
kifejlődésére befolyással biró termőhelyi tényezők és nevelési 
viszonyok hatását összefoglalni megkísérlem. 

De, mert a műszaki tulajdonságok nemcsak a termőhelytől 
és neveléstől, hanem a fák korától, egészségi állapotától, faji 
jellegétől, egyes fák individuális tulajdonságaitól, sőt a faré-
szeitől is nagy mértékben függnek, amikor a termőhelynek és 
nevelésnek hatását a különböző műszaki tulajdonságokra mér
legelni kívánjuk, nagyobb mérvű tévedések elkerülése végett, 
az ezen tulajdonságokra befolyással biró egyéb — termőhelytől 
független — tényezőket is okvetlen figyelembe kell venni. 

A fák műszaki tulajdonságai lényegükben azok anatómiai 
felépítésén és chemiai összetételén alapszanak. 

Miután az anatómiai tulajdonságok tulaj donképen faji jel
legek, a különböző fiziológiai feladatok teljesítésére szolgáló 
szövetfajtákat a változó termőhelyi viszonyok lényegében meg 
nem változtathatják, azonban a különböző szövetfajták sejtjei
nek száma, a sejtek nagysága, a sejtfalak vastagsága, bizonyos 
határok között összetételének egymáshozi viszonya, a sejtek 
egymáshoz kötöttségének erőssége, szilárdsága, s ezzel egyéb 
sok műszaki tulajdonság nagysága változhatik a különböző ter
mőhelyektől függően. 

A hazai termőhelyi viszonyok, főleg a talaj chemiai össze
tétele rendkívül változók, különösen az Alföldön. S amint nem 
ismeretes az egyes talajokban előforduló és a növények által fel
vehető organikus és anorganikus sók mennyisége és egymáshozi 
viszonya, még kevésbé ismert ezen különböző sóknak az a helyes 



aránya, mely mellett a különböző műszaki tulajdonságok az 
egyes fafajoknál a legkedvezőbben alakulnak ki, illetve az egyes 
sóknak és egyéb növényi tápanyagoknak speciális hatása egyik, 
vagy másik műszaki tulajdonságra. Ismereteink a műszaki 
tulajdonságok kifejlődésére — a különböző talajokat illetőleg — 
egyelőre csupán abból állanak, hogy több-kevesebb pontossággal 
tudjuk, mily hatása van a mély vagy sekély, a sovány vagy kö
vér, televénydús, a kötött vagy laza, a száraz vagy nedves tala
joknak. Továbbá ismerjük a különböző égtájak szerinti fekvés
nek, a tengerszint feletti magasságnak, a melegnek, a csapadék 
mennyiségének és a szelj árasnak, valamint a növőtérnek, záró
dásnak, illetve nevelési módnak és a vele kapcsolatos világosság 
élvezetének körülbelüli hatását. 

Tetmajer, Nördlinger, Hartig, Bauschinger, Chevandier, 
Janka és mások anyagvizsgálatainak eredményéből vont követ
keztetések szolgálnak támpontul a fenti tényezők befolyásainak 
megítéléséhez. 

Ezek szerint a fa kérgének vastagsága, simasága vagy re-
pedezettsége, a víz és egyéb anyagok szállítására és elraktáro-

fa szilárdítására szolgáló különböző zárt és nyilt edé
nyekből álló kötőszövet és alapszövet egymáshozi viszonya, fi
nomsága, élettartamuk, a belőlük álló évgyűrűk egyenletessége 
és szélessége, az őszi és tavaszi paszta nagysága, a gesztesedés 
mértéke a termőhelyi viszonyoktól, a neveléstől és a kortól 
nagyban függnek. 

Ugyan a szövetfinomság is tulaj donképen faji jelleg, s 
amint vannak állandóan durva szövetű fák, mint pl. a tölgy, 
úgy vannak állandóan finom szövetűek is, mint a hárs; mégis 
beszélünk finom szövetű tölgyről is, amikor u. i. a megszokott 
szövetszerkezetnél sűrűbb, kisebb pórusú fával találkozunk. 

Amíg a buja növés jó talajon, a változó klíma, nedvesség 
és a változó záródás durva szövetű fát ad, addig a gyengébb ta
lajon, zárt állás mellett és hideg klímában a fa lassan nő, de 
egyenletesebb szövetszerkezete lesz. A szövetszerkezet finom
sága különben szorosan összefügg az évgyűrűk szélességével és 
egyenletességével — és pedig amely körülmény az évgyűrűket 
nagyítja, az a szövetszerkezet finomságát csökkenti. A rossz 
talaj keskeny évgyűrűket növeszt, viszont a jó talaj, ha elég 



mély és kellő mennyiségű tápanyag és világosság van jelen, kü
lönösen hosszú, nedves termékeny évben és meleg klímában, je
lentékenyen emeli az évgyűrűk szélességét még öregebb korban 
lévő fáknál is. Ezen jobb talajon egyenlő záródás, vagy szabad 
állás mellett azonban nemcsak szélesebbek lesznek az évgyűrűk, 
de egyúttal egyenlőtlen szélességűek is. 

Különösen a nagy fény és nagy korona kedvező az évgyű
rűk szélességére. 

Igaz, változó az évgyűrűk szélessége aszerint is, hogy a 
fa mely részét képezi és hogy mily élethivatást tölt be. 

Szabad állásban nagy koronánál felülről lefelé egyenletesen 
szélesedik az évgyűrű, viszont elnyomott fáknál, zárt állásban 
mindig felül legszélesebbek az évgyűrűk. 

Fiatalabb fáknál, mikor még az évgyűrűk túlnyomó rész
ben csak vízvezetésre szolgálnak, az évgyűrűk szélesebbek mint 
öreg fáknál, hol a vízvezetés megszűntével az évgyűrűk sejtjei 
összehúzódnak és szilárdabb anyagokkal, mint gyanta, gumi, 
festék, cserzőanyag, keményítő stb. eltömődnek, azaz a szijács, 
mint ismeretes, színes vagy színtelen gesztté alakul át. 

A gesztesedés a fák öregedésével általában arányosan, ter
mészetszerűleg növekedik, vagyis a szijács viszonya a geszthez 
a korral fogy; azonban a gesztesedés gyorsaságát a talajviszo
nyok és e nedvesség jelentékenyen befolyásolják, amennyiben a 
talaj jóságával és a levegő nedvességével fordítottan, a klíma 
melegségével és a világossággal egyenes arányban halad a gesz
tesedés mértéke. 

Miután a geszt a szij ácsból eredő nyomás és a benne fel
raktározott szilárd anyagok következtében sűrűbb, nehezebb, 
szárazabb, keményebb, szilárdabb és ellentállóbb lesz; igen sok, 
később tárgyalandó műszaki tulajdonsága jobb a szijácsénál. 

Fontos a műszaki tulajdonságokra az évgyűrűket alkotó 
tavaszi és őszi paszta egymáshozi viszonya. Fenyőknél általában 
az évgyűrűk szélesedésével a könnyű tavaszi, a lombfáknál pe
dig a nehéz őszi, illetve nyári paszta fejlődik kedvezőbben, mi
után a lombfáknál a keskeny, vastagfalu libriform-sejtek főleg 
nyáron és késő ősszel képződnek, melyek a szilárdságra oly fon
tosak, s amiért az őszi paszta nemcsak nehezebb, de szilár
dabb is. 



De mert az Alföldön a vegetáció ideje, a hosszú ősz miatt, 
igen hosszúra nyúlik ki, nemcsak a lombfáknál, de a fenyőknél 
is a képződött széles évgyűrűkben az őszi paszta viszonya a ta
vaszihoz igen kedvezően alakulhat. 

Amint különböző termőhelyi viszonyoknak hatása a fák 
anatómiai felépítésére csak igen kevéssé ismert, talán még in
kább ismeretlen azoknak befolyása a fák chemiai összetételére. 
Pedig, hogy a különböző talajok mily nagy mértékben változtat
hatják meg a fák chemiai összetételét, például közlöm Schwalbe 
egy kísérletének igen érdekes eredményét. 

Schwalbe mészkő-, gipsz- és homokkőtalajon nőtt bükk 
hamualkatrészeinek vizsgálatánál azt találta, hogy százalékban 
kifejezve a bükk hamujában 

K, Co3 Na3 Co3,K3 So4 Na CL Ca Co3 Mg 0 Phosfor Si 0 2 

mészkőtalajon 6.7 11.40 4.4 0.7 27.4 17.7 15.6 16.9 
homokkőtal. 4.7 3.2 22.3 5.0 25.1 12.6 10.9 12.4 
gipsztalajon 14.6 14.6 3.4 nyom 30.9 12.2 9.7 28.7 
van. 

Bár a hazai fajainknál a chemiai összetételben található 
ezen nagy különbségeknek a főleg nagyobb fontosságú technikai 
tulajdonságokra lényegesebb változtató hatása alig van ugyan, 
a szilikátok mennyiségének befolyása a szilárdságra igen lénye
ges, amennyiben mégis egyes fák chemiai alkatrészei közvetle
nül is felhasználást nyernek, gyér ismereteinknek megfelelően, 
röviden vele foglalkozni a tárgy keretébe vág. 

A legfontosabb két alkatrésze a fának a cellulose és a lignin. 
Míg a cellulose igen sok iparcikknek képezi a nyers anyagát, 
addig a lignin mennyisége a fa keménységét, szilárdságát és 
tűzerejét befolyásolja lényegesebben. 

Faji tulajdonsága a puhafáknak, hogy több celluloset és 
kevesebb lignint tartalmaznak, mint a keményfák. így pl. ismer
tebb hazai fafajaink közül a nyár átlag 63 százalék cellulose és 
21 százalék ligninből, a bükk viszont csak átlag 46 százalék cel
lulose és 39 százalék ligninből áll. 

Ezen számok, mint jeleztem, csak átlag értékek, mert 
nagyságuk bizonyos határok között a termőhelyi viszonytól 
függően ingadozik. Cieslar szerint a fenyők lignintartalma a 



napfény és melegtől függ. Zárt állás, hűvös, nedves klíma a 
cellulosemennyiségre hat kedvezően. 

Az alföldi termőhelyi viszonyok között jó talajon, szabad 
állásban nőtt fák lignintartalma nagy, miért is nagy szilárd
sággal bírnak; viszont ugyancsak az alföldi termőhelyek sok 
helyen a nyár, fűz és egyéb faji jellegüknél fogva sok celluloset 
adó fáknak nyújtanak kedvező életfeltételeket, miért is ez a kö
rülmény a céltudatos cellulosetermesztést is indokolttá tenné. 

Továbbá fontos chemiai alkatrészek fenyőfáknál a gyanta 
és néhány lombfánál a csersavtartalom. 

Miután a szíj ácsban lényegesen több gyanta van, mint a 
gesztben, mindazok a tényezők, melyek a gesztesedésre előnyö
sek, a gyantaképződést hátráltatják. 

Az Alföld mély, nem túlságosan televényes homokja, nap
fényes meleggel karöltve, a gyantaképződésre, különösen erdei 
fenyőnél igen kedvezően hat, miért is ezen helyeken az erdő
gazdaságot céltudatos gyantatermesztésre is lehetne fordítani. 

Ugyancsak jó talajon, sok napfény mellett a tölgy cserző-
anyaga is jelentékenyen emelkedik, s így a hegyvidéki kiélt 
cseres erdőink helyett az Alföldön kellene cserzőanyagunkat 
termelni. 

A fák keményítőtartalma annyiban érdemel említést, hogy 
a szilárdságra és tartósságra fontossággal bírnak, s hogy míg a 
keményfáknál télen a keményítő nyugalomban van s ilyenkor 
ellentállóbb fa, addig a fenyőknél és puha lombfáknál télen a 
keményítő egy része olajokká alakul át, mikor is erősen rom
landó. Tehát a tartósságra való tekintettel a keményfákat télen, 
a fenyőket és puha lombfákat pedig nyáron kellene dönteni. 

A termőhelynek hatása a keményítőtartalom mennyiségére 
még teljesen ismeretlen. Épp így a fehérjeképződésre is. Tény, 
hogy a könnyen romlandó fehérjetartalom mennyisége a fák 
belseje felé csökken, miért is a korosabb fák fehérjében szegé
nyebbek, s egyúttal tartósabbak is. A fehérje'a fákban magzó 
korig emelkedik, s dús magtermés után nyoma is alig található. 

A már jelzett hamualkatrészek mennyiségének a különböző 
talaj összetételekkel való változása — mint már említettem is •— 
szintén nem ismert még, bár a műszaki tulajdonságokra való 
lényeges hatása kétségtelen. így pl. a kalcium, amely a sejtfalak 



alkotó része és szilárdító anyagul szolgál, erdei fenyőnél 32—62 
százalék között változik a talajviszonyoktól függően. 

Abból a körülményből, hogy a tropikus fák nagy hamu
tartalommal bírnak, következik, hogy a nagy meleg és a nap
fény intenzívebb hatása mennyiségükre emelőleg hat. 

Az élőfák víztartalma a termőhely, idő és évszakok szerint 
szintén változik. Részletesebben a fák higroszkoposságánál fo
gok erről megemlékezni. 

A fák külső műszaki tulajdonságai, fa alakja, tö
mege és magassága, a farészek egymáshozi viszonya, törzsének 
egyenessége, hosszúsága, vastagsága és hengeressége, a termő
helytől függően szintén többé-kevésbé változnak. 

A fák alakja fafajok szerint jellemző formájú és vele a fa 
hosszúsága és tömege a kor, termőhely és állás szerint változik, 
de csak az öröklött növekedési képesség korlátain belül. Míg 
ugyanazon termőhelyen a korral bizonyos határig szabálysze
rűen nő a fa hosszúsága és tömege, addig ugyanazon talaj jóság, 
de változó klíma mellett a klímának különösen nagy hatása van 
mindkét méret fejlődésére. 

Á termőhelyi optimumnál zordabb, vagy szárazabb klíma 
úgy a magassági, mint a tömegnövekedést lényegesen apasztja. 

A fa vastagságát a meleg, kellő nedvesség mellett jelenté
kenyen emeli. 

A tágas állásban nőtt és a szegélyfák alacsony növésűek, 
de a zárt állás a magassági növekedésre csak a fák fiatal korá
ban hat serkentőleg. A sovány, de mély talaj főleg csak a fák 
tömegnövekedésére, a sekély talaj pedig a fák magasságára hat 
hátrányosan. A kötött talaj a fák magassági növekedésére elő-
nyösebb, mint a laza talaj. Természetesen a sovány, sekély és 
száraz, laza talaj, ha még hozzá az éghajlat is zord, mindkét nö
vekedést a legminimálisabbra leszállíthatja. 

Tágas vagy szabad állás minden fát terebélyesebbé, míg a 
zárt állás sudarlóssá nevel. 

Szegélyfák az egyoldalú szabad állás miatt, vagy az egy
irányú széljárás következtében, koronájukat is szabálytalan 
alakra növesztik. 

A törzs, korona és gyökér egymáshozi viszonya, minden 
fának sajátságos növekedésén és a korán kívül a termőhely, ne-



velés és záródástól szintén lényegesen függ. Míg a lombfák — 
különösen szabad állásban — nagy koronaképzésre mutatnak 
hajlandóságot, addig a fenyők inkább törzsképzésre hajlamo
sabbak. 

Minden fánál fiatal korban az ág és gyökérfa a túlnyomó, s 
a kor emelkedésével rendes körülmények között a törzsfa szá
zaléka emelkedik bizonyos korig, függően az említett tényezők
től. Jó talajon több törzsrész és ágrész, míg ellenkezően több 
gyökérfa képződik. Sovány, száraz talaj a törzsfa százalékára 
elég kedvezően hat, míg nedves klímában inkább nagyobb ko
rona fejlődik. A termőhelyi optimumtól eltérő túlhideg, vagy 
túlmeleg klíma, a rendes törzsfejlesztést hátráltatja. 

Igen fontos a farészek egymáshozi arányának kifejlődésére 
a nevelés, illetve a záródás. Vágáskorban a törzsrész viszonyítva 
az ág és gyökérfához, annál nagyobb, minél zártabb állásban 
nőtt a fa, különösen lombfáknál. De azért nagy fatömeg, arány
lag rövid idő alatt, csak szép koronával nevelhető, mérsékelt zá
ródás mellett. 

A jó talajon, jó záródás mellett nőtt fák törzsei nemcsak 
mennyiségileg fejlődtek kedvezően, de ezen törzsek egyenesek, 
ágtiszták, hengeresek és körkerületűek is lesznek. 

A jó talaj és jó záródás, a különben görbe növésre és rövid 
törzsfejlesztésre hajlamos lombfáknál is, szép, egyenes és hosz-
szú törzseket nevel. 

A törzsek hengerességére azonban a sovány talaj, jó 
záródással előnyösebb, mint az ellenkező. Igaz, viszont ága
sabb lombfák, ágak alatti része csaknem teljesen hengeres. 
Idősebb korban a fák általában hengeresebbek lesznek. 

Az ágtísztaság függ a meleg és nedvességtől is. Hideg 
és száraz klíma kisebb, meleg és nedves klíma pedig a na-
gyobbmérvű vízelpárologtatás szükségessége miatt nagy 
koronát fejleszt. 

De amíg a zárt állásban nőtt ágtiszta fa fűrészáruter
melésre a legelőnyösebb, addig egyéb alább tárgyalandó 
néhány fontos műszaki tulajdonsága a szabad állásban nőtt 
ágasfáknak rendesen jobb szokott lenni. így a téres állásban, 
szél általi hajlítgatás és a nagyobb korona állandó összenyomó 



hatása alatt nőtt fa hajlító, csavaró és összenyomó szilárd
sága rendesen jobb. 

Különös fontossága ezen körülménynek az alföldi szegély 
fásításánál érvényesülhet. 

Hogy a törzs kerülete mennyire közelíti meg a szabályos 
körkerületet, az a benne működő nyomó és húzó igénybevé
teltől függ. Egyoldali koronafejlődés, állandó, egyirányú 
széljárás a kerület szabályos kifejlődését kedvezőtlenül befo-
lyásoja. Ezen kívánalmat a zárt állásban nőtt fák inkább 
ki tudják elégíteni. 

A fák fizikai műszaki tulajdonságai közül egyike a leg
fontosabbaknak a fa, fajsúlya, mert lényeges befolyása van a 
fa keménységére, fűtőértékére és némileg a szilárdságára. 

A fajsúly emelkedésével emelkedik úgy a keménység és 
fűtőérték, mint a szilárdság. A termőhely hatása a fajsúlyra 
igen lényeges, de sajnos, a befolyás mértéke még meglehetős 
ismeretlen. Ugyanazon termőhelyi viszonyok, ugyanazon fa
fajoknál csaknem egyformán hatnak a faj súlyra. 

A fa szövetének sűrűségétől és a benne elraktározott 
idegen anyagok mennyiségétől függ a fajsúly, amely, mint 
tudjuk, 13 százalék víztartalom mellett, c l Z R Z cl fa légszáraz 
állapotában lesz számításba véve. 

Függetlenül a termelőhelytől, a gyökérfa mindig kisebb 
fajsúlyú, mint a törzsfa s a törzsben is felfelé haladva, fogy 
a fajsúly. Amint a korral emelkedik a gesztesedés mértéke, 
— lévén a geszt nagyobb fajsúlyú, mint a szijács — általában 
a korosabb fák fajsúlya nagyobb, mint a fiataloké, de csak 
bizonyos korhatárig, amennyiben a túlkoros fák fajsúlya ismét 
kisebbedik. 

így a tölgynél körülbelül 80 évnél kezdődik a faj súly
apadás. A fenyőknél a fajsúly rendes körülmények között 
mindaddig emelkedik, míg a tömeggyarapodás emelkedőben 
van. Az anatómiai felépítés nagy mértékben befolyásolja a 
fajsúlyt. Az évgyűrűszerkezet — főleg szélesség — azonban 
nem mindig irányadó a faj súlyra. A lombfáknál a széles év
gyűrűk általában nehéz, a fenyőknél pedig könnyű fát adnak, 
a már említett őszi és tavaszi paszta, egymáshozi viszonya 



miatt. Tehát, míg a lombfáknál az őszi paszta, addig a fenyők-, 
nél a tavaszi paszta szélessége befolyásolja főleg a fajsúlyt. 

Amíg a tavaszi paszta vizet szállít és ezért vékonyfalú és 
nagyüregű edényekből áll, addig az őszi pasztában a sejtek 
keskenyebbek és vastagfalúak, nehezebbek és a fajsúlyra 
nagy befolyással bíró libriform-sejtek száma a lombfáknál 
szintén emelkedik benne. 

Ami a vízelpárologtatást emeli, a fajsúlyt csökkenti; s 
viszont, mi az asszimilációt segíti, a fajsúlyt is nagyobbítja, 
így a világosság korlátlan élvezete mellett nehezebb fa nő, de 
csak akkor, ha elég tápanyag áll rendelkezésére, mert Hartig 
szerint minél jobb az ásványi anyagok vitele a levelek felé, an
nál élénkebb az asszimiláció s annál nehezebb lesz a fa úgy a 
lombfáknál, mint a fenyőknél. Élénk asszimilációhoz pedig sok 
napfény kell. A jobb táplálkozás tehát nemcsak nagyobb fatö-
meget, de nehezebb fát is ad, különösen az igénytelenebb fa
fajoknál. 

A nevelés, tisztítás és gyérítések alakjában, szabályozza a 
világosságot, a levegőáramlást és a táplálékvitelt és vele a faj
súlyt. Tehát a gyérítés nemcsak az évgyűrűszélességet, de a faj
súlyt is gyarapítja. Bővebb magyarázat ezek útán szükségtelen 
ahhoz, hogy az elnyomott fák fája könnyű és a keleti oldalon 
nőtte nehezebb, mint a nyugati oldalon állott fáké; valamint, 
hogy a nagykoronájú és az uralkodó fák fája nehezebb, mint a 
kiskoronája, illetve erősen zárt állásban nőtteké. 

A világosságon kívül a melegnek fajsúlyemelő hatása, bizo
nyos határig, szintén kétségtelen.. A forró égövön nőtt fák faj
súlya lényegesen nagyobb, mint a hideg klímájú vidéken nőtte. 
A hideg ugyanis a táplálkozás nehézsége és a vegetáció rövid
sége miatt hat a fajsúlyra hátrányosan. 

A mérsékelten nedves klíma csökkenti az elpárologtatást 
s vele az elpárologtató szervek képződését, így nehezebb fát ad. 
De amint sem a túlságosan erőteljes, vagy igen silány talaj nem 
kedvező a faj súlyra, mert a nagyon kövér talajon igen sok, de 
gyérszövetű, a silányon pedig igen kevés és könnyű fa nő, úgy 
a túlságosan nedves talajon is könnyebb a fa a sok nedvraktá
rozó szerv képződése miatt. 



A túlszáraz klíma is könnyebb fát ad a rossz táplálkozás 
folytán. 

A gyantatartalom fenyőknél, a csersav, a festőanyagok, a. 
szerves és szervetlen sók és a hamúalkatrészek is emelik általá
ban a fajsúlyt, noha egyéb tulajdonságokat csökkentenék is. 

Hol a fa szélingásnak, vagy egyéb mechanikai hatásnak 
ki van téve, nemcsak szilárdabb lesz, de faj súlyban is gyara
podik. 

Miután télen nagyobb a fák tápanyagtartalma, a télen dön
tött fák nehezebbek. 

A fák higroszkopossága szintén igen fontos fizikai műszaki 
tulajdonság, mert nemcsak a fajsúlyra, de a térfogatra, a tar
tósságra, a különböző szilárdságokra és a tűzerőre is lényeges 
hatással van; sőt változik a fa színe, szaga, alakja és összefüg
gése és tőle függően — bár nagysága a különböző fafajok faji 
jellegéhez is tartozik, — a termőhelynek szintén van némi 
befolyása a fák vízfelvevő és vízvesztő képességére. 

A fának sem chemiailag kötött, sem szabad víztartalma 
nem állandó. De míg a chemiailag kötött víz változása kicsi, 
addig a szabad vízmennyiség hullámzása a még élőfánál is igen 
számottevő. 

Változik az élőfa víztartalma a levegő páratartalma, a talaj 
nedvessége, a nap szakasza, sőt évszakok szerint is. 

Esős időben, nedves talajon és az éjjelek vége felé általá
ban nagyobb a víztartalom, de míg a bükk és erdei fenyőnél 
decemberben, addig a tölgy és lucnál júliusban és a nyárnál 
március hónapban állítólag a legnagyobb az élőfa vízmennyi
sége. Rügyfakadás idején viszont a legkisebb a víztartalom. 
Változó a víztartalom a fa kora és különböző részei szerint is. 
Fiatal fa nedvdúsabb, mint az öreg. Minden fában a nedvesség 
a gyökértől felfelé s kéregtől befelé fogy, vagyis a geszt víztar
talma a szijacsénál mindig szegényebb; de általában a lombfák 
gesztje vízben gazdagabb, mint a fenyőké. Mindazon körülmé
nyek tehát, melyek a gesztesedést hátráltatják, vagy szélesebb 
és lazább szövetszerkezetfejlesztésre késztetik a fát, emelik az 
élőfa víztartalmát. 

A kivágott fa víztartalmának változása azonban sokkal na
gyobb, mint az élőfáé és míg egyrészt a kivágott nyersfa lég-



száraz állapotba kerül, súlyának mintegy 30—35 százalékát víz 
alakjában elpárologtatja; másrészt ezen nagy vízvesztéssel járó 
súly- és térfogatesökkenés és alakváltozás oly nagy, hogy sza
bad szemmel is könnyen észrevehető. De amint a légszáraz fa 
víztartalma sem állandó és változik a levegő páratartalmával és 
az esetleg beépített fa környezetének nedvessége szerint, úgy a 
víztartalomváltozással járó aszás, illetve dagadás, repedezés, 
vetemedés mértéke is mindig ingadozó, függően a különböző 
morfológiai felépítéstől. Miután az elpárolgott víz mennyisége 
nagyobb a frissen vágott fánál, míg légszáraz lesz, mint a lég
száraz állapottól abszolút száraz állapotig való kiszáradásnál, 
természetesen az aszás mértéke is nagyobb az előbbeni állapotú 
száradásnál. 

Függ az aszás mértéke attól is, hogy a geszt festőanyagot 
tartalmaz-e, vagy sem. Ha a szij ácsban és a gesztben a víztar
talom egyenlő, a színtelen geszt jobban, viszont a színes geszt 
kevésbé aszik össze, mint a szijács. 

Mindazon körülmények tehát, melyek a geszt színeződését 
előmozdítják, csökkentik, s viszont melyek a keménységet eme
lik, növelik az aszás nagyságát, kivéve a gyantatartalmat, mely 
emeli ugyan a keménységet és fajsúlyt, mégis az aszásra csök-
kentőleg hat. 

Mint említettem, a lombfák gesztje több vizet tartalmaz, 
mint a fenyőké, miért a lombfák általában jobban asznak össze, 
mint a fenyők. De függ mértéke attól is, hogy a vízel-
párologtatás lassan, vagy gyorsan megy-e végbe, azaz, hogy 
nedves, hűvös időben, vagy száraz melegben történik 
hogy nagysejtű, likacsos tavaszi, vagy sűrű, tömött szövetű őszi 
paszta összeaszásáról van szó. 

A termőhelynek hatását a vízvesztéssel járó térfogatválto
zásra, összeaszásra, ha csekély mértékben is, de közvetve mégis 
megtalálhatjuk. 

A vízfelvétellel járó dagadás lefolyása azonos az össze-
aszással, külön megemlékezni róla felesleges ismétlésekre kész
tetne. 

Amelyik fa jobban aszik össze, az a vízfelvételnél jobban 
dagad is. 

A száradással járó térfogatváltozáskor a fa, a különböző 



irányú és mértékű összehúzódó tulajdonsága folytán, nemcsak 
alakját, de többnyire összefüggését is változtatja, azaz repede
zik. A vetemedés és repedezés nagysága függ a szövetszerkezet
től, a száradás egyenletességétől és mértékétől, a szijács és geszt 
egymáshozi viszonyától és a sejtek összetartó képességétől, de a 
külső körülmények hatása nagyobb a belsőkénél. Különösen 
forró nyári napfénynél erősen repedezik minden fa. Fentiekből 
következik, hogy a gesztesedés a vetemedést csökkenti, s a szín
telen geszt erősebben vetemedik és repedezik, mint a színes. 
Amikor a téres, szabadállásban, vagy déli oldalon nőtt fa széle
sebb, lazább és vízzel teltebb szijáccsal bír, mint a zárt állásban, 
vagy északi oldalon nőtt fa, akkor a száradással járó nagy víz
vesztesége következtében a térfogat, alak és összefüggésbeni 
változása is nagyobb szokott lenni az utóbbiénál. 

• A fák fizikai tulajdonságai során egypár szóval még a fák 
színét is érdemes megemlíteni, amennyiben hazai fanemeink 
színéből egyéb műszaki tulajdonságokra lehet következtetni. 

A fák színe — mint tudjuk — a sejtfalban lévő festő
anyagoktól és a fenyőknél a gyantától is származik; erőssége 
pedig az oxidációtól és nedvességtől függ. Általában öregebb 
fák sötétebb színűek, de emeli a szín sötétségét a zsíros talaj és 
a zárt állás is. 

A fák műszaki felhasználhatóságát — különösen a hazai 
fafajoknál — a legnagyobb mértékben azok mechanikai tulaj
donságai szabják meg, melyhez a fák különböző rugalmasságai 
és szilárdságai, továbbá a keménysége, a szívóssága és hajlé
konysága s végül a tartóssága tartozik. 

A különböző rugalmasságok, illetve szilárdságok, tudva
levőleg a ható erő támadásának iránya szerint lehetnek: húzó, 
összenyomó, illetve visszaható, csavaró, nyíró és hajlító rugal
masságok és szilárdságok, illetve ellenállások. Függetlenül a 
termőhelytől, ezen rugalmasságok és szilárdságok elsősorban 
attól függnek, hogy az erő támadásának iránya a rostokra me
rőleges vagy vele egyközű; de függ attól is, hogy fiatalabb vagy 
öregebb a fa, vagy hogy a fának mily része lesz igénybe véve. 
Nagyságukra fontos még a fa víztartalmának mennyisége és 
ugyanazon víztartalom mellett, milyen az anatómiai felépítése 
és chemiai összetétele és fajsúlya a fáknak. Mindezek viszont 



— mint már említve volt, — eltekintve a faji jellegektől, függ
nek attól, hogy milyen termőhelyi viszonyok mellett nőttek fel 
a fák. 

A rugalmasságra általában mondhatni, hogy a gyűrűs 
likacsú, egyenes rostú fák rugalmasabbak, mint a nem gyűrűs 
likacsúak. Továbbá a fiatalabb fa rugalmasabb, mint az őre-' 
gebb; az ágtiszta, mint az ágas, az egészséges, mint a beteg s a 
légszáraz, mint a nedves. 

Fenyőknél az évgyűrűk keskenyedésével a rugalmasság nő. 
Egyforma széles évgyűrűnél a szijács rugalmasabb, mint a 
geszt. 

A szilárdságra pedig általában áll, hogy az öregebb fa — 
bizonyos korig — szilárdabb, mint a fiatal; főleg az összenyomó 
szilárdságot illetőleg, dacára, hogy súlyban esetleg már fogy. 
Különösen erdei fenyőre érvényes ezen utóbbi körülmény. 

A törzsrész alsórésze szilárdabb, mint a felső; az ágfelső
rész, mint az alsó; a geszt, mint a szijács; a lassan nőtt fa a 
gyorsnövésűnél; a nehéz fa, mint a könnyű és a légszáraz, mint 
a nedves. 

S hogy mily nagy hatással van a szilárdságra a nedvesség, 
mutatja az, hogy a víztartalom 1 százaiékkali növelése, a szi
lárdságban 8 százalék csökkentést eredményez, különösen az 
összenyomó, vagy húzó igénybevételnél. 

Általában a fák parenchim és lombfáknál még a líbriform-
sejtek szolgálnak a fák mechanikai szilárdítására, mint már 
említettem is. A sejtfalak mésztartalmának és vastagságának, 
valamint a libriform-sejtek mennyiségének emelkedése növeli a 
szilárdságot. 

A hosszú, egyenes rostok, különösen a hajlító- és húzószi
lárdságot emelik. 

Míg a lombfáknál — bizonyos mértékig — az évgyűrűk 
nagyobbodásával emelkedik, a fenyőknél általában kisebbedik a 
szilárdság. Hol azonban hosszú nyár és ősz mellett szélesebb 
őszi paszta fejlődik, ott még fenyőknél is kedvezőbb lehet a 
szilárdsága a szélesebb évgyűrűjű fának, mint az esetleg el
nyomott helyen nőtt keskeny évgyűrűjű, de túlnyomóan tavaszi 
pasztából álló fáké. 

Tehát nem annyira az évgyűrűk szélessége, mint inkább a 



tavaszi és őszi paszta egymáshozi viszonya a lényeges. Az Alföl
dön nőtt erdei fenyőknek eszerint, széles évgyűrűk mellett is jó 
szilárdságuknak kell lenni, hacsak egyéb körülmények nem hát
ráltatják kedvező kifejlődésüket. 

Igen fontos a szilárdságra a fák fajsúlya. Janka szerint 
ugyanegy fanem szilárdsága, egyenlő víztartalom mellett, emel
kedik a faj súllyal s viszont egyenlő fajsúly mellett emelkedő 
víztartalommal csökken. 

Jó talajon nehezebb fa nő, s így szilárdsága is kedvező. 
Ellenben a nedves, lápos, vagy laza homoktalajon nőtt fa szi
lárdsága gyenge. A fény és meleg teljes élvezete mellett igen 
nagy lesz a fák lignintartalma; miért is téres állásnál vagy 
déli fekvésű talajokon nőtt fák szilárdabbak szoktak lenni. Igaz 
viszont, hogy a téres állású fák igen görcsösek, s az ággörcsök 
a szilárdságra csökkentőleg hatnak. 

Fenyőknél a mérsékelt gyantatartalom szintén emelőleg 
hat a szilárdságra, de a túlsók gyanta, ha emeli is a keménysé
get, különösen a hajlító szilárdságot kedvezőtlenül befolyásolja. 

Végül a betegségek az összes szilárdságokra csökkentőleg 
hatnak. 

A fák keménysége szorosan összefügg a fajsúlyukkal és 
pedig velük egyenes arányban nő, s nagysága függ attól, hogy 
milyen alakú a beléje hatoló szerszám, s hogy húr-, sugár
vagy tengelyirányában lesz-e a keménysége mérve. 

A keménységre befolyással biró tényezők és hatásaik azo
nosak a fajsúlynál mondottakéval. 

A szívósság és hajlékonyságra mondhatni, hogy mindazok 
a körülmények, melyek a rugalmasságot és szilárdságot — kü
lönösen a hajlító rugalmasságot és szilárdságot — emelik, a 
szívósságot és hajlékonyságot csökkentik. 

így általában mondhatni, hogy a gyökérfa szívósabb, mint 
a törzs, vagy ágfa; a puha lombfa, mint a kemény; a frissen 
vágott vagy nedves, mint fiatalabb fa, mint az öreg; 
a könnyű, mint a nehéz; a gyantaszegény, mint az erősen gyan
tás ; a gyorsan nőtt, mint a lassan fejlődött. 

Lényeges befolyása a szívósságra és hajlékonyságra a szö
vetszerkezetnek van. 

A hosszúrostú, gyérszövetű, továbbá a sok és bőüregű 



nedvvezető sejtekből felépített fa szívósabb, mint az ellenkező 
szövetszerkezetű. 

A lignin csökkenti a szívósságot, következésképen a! meleg, 
száraz klímában, sok fény mellett nőtt fa szívóssága kisebb, 
mint a nedves, árnyas helyen elnyomottan nőtt fáké. 

Igen fontos műszaki tulajdonsága a fának a tartóssága is. 
Bár a tartósság tulaj donképen szintén faji jelleg, s változása 
különösen a különböző felhasználási módoktól függ, mégis 
ugyanazon körülmények melletti felhasználásnál egyazon fafaj
nál tapasztalható különböző tartamú tartósságok, a különböző 
termőhelyi viszonyok között nőtt eltérő belső anatómiai felépí
tések és chemiai összetételekből származnak. 

Míg száraz, szellős helyen, víz alatt, vagy mélyen a földben 
— különösen, ha cinket, rezet, sót vagy egyéb tartósságot fokozó 
anyagot tartalmaz a talaj — csaknem minden fa rendkívül tar
tós, addig változóan száraz és nedves, gombák által ellepett 
talajban, humuszban, a legtartósabb fa is aránylag rövid idő 
alatt tönkremegy. 

Általában mondhatni, hogy a száraz fa tartósabb a nedves
nél, s a kemény fa a puhánál. A fa korával emelkedik a tartós
ság, de csak míg a növekedés nagysága emelkedőben van. 

A lombfák vastagsági növekedésük teljében, a fenyők az el-
gyantásodás idejében a legtartósabbak. 

Ugyanazon fafajnál a geszt tartósabb a szijácsnál, az őszi 
paszta a tavaszinál, a sűrűszövetű a laza és tág pórusokkal 
bírónál. A színes geszt viszont tartósabb a színtelennél és pedig 
minél sötétebb színű a geszt, annál tovább tart a fa ugyanazon 
körülmények mellett. 

A fajsúly csak annyiban irányadó a tartósság megítélésé
nél, hogy ugyanazon fafaj nagyobb fajsúlyú része tartósabb. 

A gyanta, csersav, terpentin és egyéb illó olajok a tartós
ságra emelőleg hatnak, de míg a csersav hatása igen nagy, 
addig a gyantáé korántsem oly jelentékeny, hogy egyéb tartós
ságot fokozó anyagokat pótolni tudna. így pl. a Weimut-fenyő 
tartóssága, bár gyantája jóval több, mint a vörösfenyőé, ez 
utóbbinál jelentékenyen kisebb. 

A sejtek fehérje és keményítőtartalmától is függ a tartós
ság, miután mindkettő kedvelt tápláléka a farontó gombáknak 



és rovaroknak, eltekintve attól, hogy különben is könnyen 
romlanak. A fák fehérje és keményítőtartalma, mint említve 
volt, ingadozó. 

A különböző felfogások a fák helyes döntési idejét illetőleg 
a fehérje, keményítő és nedvtartalom állandó változásából szár
maznak, melyekről Nördlinger, Judeich és mások megállapítot
ták, hogy észrevehető nagyobb hatással nem bírnak a fák tar
tósságára. Kétségtelen azonban, hogy a téli döntésű fák, köny-
nyebb kezelhetőségüknél fogva, tartósabbak szoktak lenni. 

Amint a szabad állásban, a világosságot minden oldalon 
korlátlanul élvező fának kifejlettebb őszi pasztája miatt na
gyobb a fajsúlya, mint a zárt állásban nőtte, úgy a tartóssága is 
emelkedik a meleg és dús napfény hatása alatt. Azonban a sík 
vidéken és déli fekvésben gyorsan nőtt fenyők többnyire ke
vésbé tartósak, mint a zárt állásban és északi fekvésű helye
ken nőtt fenyőfák. 

Úgyszintén a túl termékeny, túl zsíros föld, a túl élénk fej
lődés serkentése miatt lombfáknál szijács,- fenyőknél pedig 
gesztkorhadást idéz elő, mely a tartósságot lényegesen 
csökkenti. 

Végül még a fák hőfejlesztő képességének változásáról kell 
néhány szóval megemlékeznem. 

A fa hőfejlesztő képessége a faji jellegen kívül elsősorban 
víztartalmától függ, amennyiben minden fánál a víztartalom 
emelése a fűtőerőt lényegesen csökkenti. Ugyanazon fafajnál a 
nagyobb fajsúlyú, tömöttebb fa tűzereje is nagyobb. 

Miután a lignin karbontartalma nagyobb a celluloseénál, a 
lignin emelése növeli a hőfejlesztő képességet is. Ugyancsak 
nagyobb gyantatartalom, egyenlő fajsúlyú fenyőknél, jelenté
kenyen emeli a fűtőértéket, s viszont a cserzó'anyag, gumi, be
tegségek stb. csökkentik a hőfejlesztő képességet. 

Végeredményben amely tényezők emelik a fajsúlyt, gyanta-
és ligninmennyiséget, s csökkentik a fák víztartalmát, növelik 
a fa tűzerejét és viszont. 

Ezzel a fák fontosabb műszaki tulajdonságainak azon cél
ból való összefoglalását, hogy az alföldi erdőtelepítésnél a tele
pítendő fafajok megválasztásánál némi segítségül szolgáljon, 
befejeztem. 



Ugyan a fák különböző megmunkálhatóságai, ú. n. techno
lógiai műszaki tulajdonságai is jelenleg még a fák lényegesebb 
tulajdonságai közé tartoznak, tekintettel azonban arra, hogy az 
egyes fafajok felhasználhatóságai csak a legritkább esetben 
lesznek tisztán ezen tulajdonságoktól függővé téve, s a meg
munkáló szerszámok tökéletesedésével fontosságukból mind
inkább veszítenek és főleg, mert a termőhelyi tényezőknek köz
vetlen hatása ezen műszaki tulajdonságok kifejlődésére csak 
igen jelentéktelen, szándékosan mellőzendőnek véltem. 

Befejezésül még csak azt kívánom megjegyezni, hogy sze
rény soraimnak további célja volt rámutatni a fák műszaki 
tulajdonságairól való ismereteink igen nagymérvű tökéletlen
ségére és fontosságuknál fogva a velük való behatóbb foglalko
zás szükségességét és időszerűségét hangsúlyozni. Kell, hogy a 
tudományos kutatás, ezen még igen rejtett növénybiológia1', kér
désekre is mihamarább teljes világosságot vessen. 

Tölgy szálerdők vágásra érett fatömegéaek 
becslése** 

írta: K. Bogdán G. 
Tölgyszálerdők vágásra érett fatömegének becslése tör-

zsenkint történik. Minden egyes törzs fatömege és választékaik 
külön-külön becsültetnek. A próbafák segélyével való becslés 
nélkülözné azt a pontosságot, mely figyelemmel a belőlük ter
melhető műfaválasztékok nagy értékére, — meg kell kíván
nunk. A tölgyszálerdők vágásra érett egyedeinek vastagsági és 
hosszúsági növekvése, egyenessége, ágazata, az ágak elhelyez
kedése, s mindezek alapján a belőlük termelhető választékok és 
azok mennyisége, viszonyaink szerint olyannyira eltérők, hogy 
átlagtörzsek által értéküknek megfelelő pontossággal ki sem 
fejezhetők. 

A kellő pontosságú becslés azon az eljáráson alapszik, hogy 
minden egyes fánál az abból termelhető szokásos választékok 
mennyiségét elérhető pontossággal meg kell állapítani. , 

* Lásd 1911. évi E . R . T . 39. l ap . 
** Jóllehet, ennek a megszá l lo t t részekről érkezett köz leménynek 

egyes részei o lvasóink előt t ismeretes tényeket tar ta lmaznak, az összefüg
gés kedvéér t azoknak még i s he lyet adtunk. 


