
IRODALMI SZEMLE. 

A gyors növekvesii luczfenyö fájának minőségére vonatkozó tanul
mányok. 

(Sz. O.) A luczfenyö szabad vagy zárt állásának, illetve nöte-
rének a fa minőségében nyilvánuló hatása, noha annak erdömive-
lési szempontból vett jelentőségét tagadni nem lehet, mindeddig 
alapos vizsgálat tárgyát nem képezte. Legújabban Cieslar A. dr. és 
Janka Oábor e téren úttörő vizsgálatokat eszközöltek a mária-
brunni erdészeti kisérleti állomáson. A luczfenyőnek azon szere
pénél fogva, melyet az hazánkban főleg a mesterséges uton tele
pitett erdősítéseknél elfoglalt, időszerűnek mutatkozik a szóban 
lévő vizsgálatok eredményeinek ismertetése először növénytani, 
azután műszaki (technológiai) szempontból.*) 

Erdészek és építészek általában azt tartják, hogy a roha
mosan növekedett luczfenyőnek a fája csekélyebb értékű, mert 
boncztani szövete szivacsos jellegű, aminek következtében nem 
•oly szilárd és tartós, továbbá rendszerint túlságosan ágas, mert 
a gyors növekvés a szabad vagy uralkodó állással karöltve jár. 

A szóban lévő vizsgálatokhoz szükséges fatömeget a Karin-
thiában fekvő gróf Henekel-Donnersmark-íéle Lölliny nevü ura
dalom szolgáltatta, mert ezen uradalom tág hálózatban telepített, 
nagy terjedelmű és már közel vágható luczállabokkal rendelkezik. 
Igen kívánatos lett volna, ha a vizsgálatokhoz szükséges anyagot 
egyenlő termőhelyen felnőtt, két olyan állab szolgáltatta volna, 
melyek közül az egyik tág, a másik szük hálózatban volt telepítve. 
Ilyen két állab rendelkezésre nem állván, a következő eljárást 
kellett igénybe venni : egy tultágas hálózatban ültetés utján tele
pitett állabban, az úgynevezett Meixen-erdösitésben, egy uralkodó, 
egy túlszárnyalt (tehát részben még uralkodó) és egy elnyomott 
próbafát döntöttek és azokat a faminőségre nézve megvizsgálták. 
Igaz, hogy ezen eljárás nem egészen kifogástalan, mert termé
szetes, hogy az uralkodó fa folytonosan gyorsabban növekedett, 

*) A vizsgálatoknál és azok végeredményeinek kiszámításánál követett 
módszert részletesen ismerteti a „Centraiblatt für das gesammte Forstwesen" 
folyóirat 1902. évi 8. és 9-ik füzete. 



mint a túlszárnyalt, ez pedig ismét gyorsabban, mint az elnyomott, 
de az is kétségtelen, hogy ifjúságuk első korszakában ezen növek-
vési különbségek nem voltak oly szembeszökők, mert ezen idő
szakban mind a három törzs elégséges nötérrel birt, mig ellenben 
a későbbi korszakban az elnyomott törzsnél éppen az elnyomatás 
következményeként az élettani növekvési tényezők másként nyil
vánulhattak, mint azon törzsnél, mely oldalról jött beárnyalás 
következtében növekvésében hátramaradt. 

Az imént jelzett kedvezőtlen helyi viszonyok ellensúlyozása 
czéljából a vizsgálat tárgyát még egy második, szintén három 
luezfenyőből álló facsoport képezte, mely ugyan ezen uradalomnak 
Steiner nevü állabában nőtt fel. Ezen facsoport legalább fiatal 
korában lassabban növekedett, mint a Meixen erdőrészbeli. 

Az I., II., III. számokkal jelzett próbafákat szolgáltató Meixen-
erdösités az 1840-ik évben egy hajdani szántóföldön 3—4 éves lucz-
és egyes veresfenyő-csemeték segélyével 1"9 TO. távolságban négy
zetes hálózatban telepíttetvén, egy hektárnyi területen mintegy 
2780 darab csemete állott. Későbben azonban minden második 
sort kivágták, ugy, hogy jelenleg a fahálózat 1*9:3'8 TO. viszonyt 
mutat. A termőhely mély, üde, televényes agyagtalajjal bir, mely 
950 TO. tengerfeletti magasságban, éjszaki lejtőn és csillámpala 
alapkőzeten fekszik. Az állab 1898. év végén 62 éves korral és 
hektáronként kereken 1000 TO3 fatömeggel birt. 

Az alábbiakban VII., VIII. és IX. számokkal jelzett próbafák 
a Steiner-erdösitésben oly állabból vétettek, mely állab 0'6 lucz- és 
0"4 veresfenyő elegyarányban, vetés utján minden hálózat nélkül 
egészen szabálytalanul szintén egy hajdani szántóföldön telepít
tetett. A termőhely 1150 TO. tengerszinfeletti magasságban, dél
nyugati lankás lejtőn szintén csillámpala alapkőzeten fekszik. Az 
állab kora 50 éves, átlagos magassága 24 TO. volt az 1898. év 
végén. Ezen állab már zsenge korában a nagymérvű hótörések 
miatt sokat szenvedett; aminek következtében a hótörésektől meg
kímélt, szabadabb állásba jutott, uralkodó törzsek rohamosan 
növekedtek, amint azt az alábbi A és B táblázatok számokban 
kimutatják. Hogy a vizsgált VII. és VIII. sz. próbafák mindig uralkodó 
állásban növekedtek, azt a 24 TO. átlagos állabmagassághoz viszo
nyított 30'0, illetve 27'5 m. törzsmagasság legjobban bizonyítja. 



Éppen az ilyen rendkívüli, rohamos növekvési viszonyok a sürü 
vetésből keletkezett állabban, a kiválóan előnyös állással biró 
faegyedekre nézve a legjellegzetesebb. 

A szóban lévő hat próbafa, az 1899. év végén eszközölt 
döntés alkalmával, a következő A táblázatban kimutatott adatokat 
szolgáltatta. 
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A próbafák magasság- és tömegnövekedésének, valamint az 
évgyürü-szélességeknek korszakonként való átalakulását a következő 
B táblázat tünteti k i . 

B táblázatból kivehető, hogy a Meixenerdősitésbeli luezcsoport 
I. és II. törzseinek magassági növekedése csaknem egyenlő folya
mattal b i r ; a magasságokban mutatkozó különbség majdnem 
állandó és átlagban kisebb 1 m.-nél; ellenben a II. törzsnek 
tömeggyarapodása az I. luczfenyővel szemben feltűnően csekélyebb 
a vastagsági növekedés apadása miatt. Épen azon tény, hogy 
mindkét törzsnek csaknem egyenlő magassági növekedése daczára 
a II. törzs a vastagsági, illetve tömegnövekvésben jelentékenyen 
hátramarad, oly mozzanat, mely igazolja, hogy ezen törzsek 
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a szóban lévő kérdés megoldásához igen alkalmas anyagot szol
gáltattak ; mert a II. túlszárnyalt luczfenyö legtöbbnyire csak oldal
nyomást szenvedett. A III. számú törzsnek fatömege az I. és II. 
törzsek tömegéhez viszonyítva oly csekély, hogy a fahozam szem
pontjából figyelembe sem jöhet. 

B táblázatból látható, hogy a steinererdősitésbeli luczcsoport 
VII. és VIII. törzseinek magassági növekvései megközelítik egymást, 
de a köbtartalmak rendkívül eltérnek egymástól; továbbá látni, 
hogy a VII. törzs még a döntés időszakában is rohamosan növe
kedett, mig ellenben a VIII. törzs ekkor már nagyot hanyatlott a 
növekvésben, mert vastagsági növekvése csekély a VII. törzshöz 
viszonyítva. Továbbá kitűnik, hogy a korra való tekintettel az I. 
és VII. törzsek magassági és tömegnövekedései megközelítik egy
mást ; az I. lucz fiatal korában szabadabb állásban növekedett, 
mint a VII. lucz, ennélfogva fatömegben is gyorsabban gyarapod
hatott. Ezen körülmény irányadó a faminőségre nézve, miután a 
lucz fiatal korában különben is könnyű fát termel, mely ezen 
korszakba eső rohamos növekedés esetében még csekélyebb 
értékűvé válik. 

Hogy mindkét facsoport egyenként is teljesen megfelel a 
szőnyegen lévő tanulmány, illetve vizsgálat kitűzött czéljainak, azt 
a ^táblázatból kiolvasható évgyűrű-szélességek közvetlenül igazolják. 

A tudomány mai állásánál egy és ugyanazon fanem minő
ségének legjobb ismertető jele annak légenszáradt vagy aszalt álla
potban való fajsúlya; mert elsősorban a fajsulytól vagy a fának 
tömöttségétöl függ annak szilárdsága. Annál könnyebben ítélhetjük 
meg a faminőséget, ha egyúttal a nyomási szilárdságra vonatkozó 
adatok is rendelkezésünkre állanak. Ezen adatokból levont ered
mények JanJca Gábor vizsgálatai nyomán jelen közleménynek 
műszaki részében lesznek felsorolva. Tájékozás végett megemlítendő, 
hogy a légenszáradt és aszalt fának a fajsúlya ágmentes fakoron-
gokon puhatoltatott ki , mely fakorongok a vizsgált törzsek egész 
hosszából: a tuskó váglapjától számítva egész 7 cm. sudarvastag-
ságig egy-egy méter távolságokban kifürészeltettek és xylometer 
segélyével köböztettek. 

A fajsúly kipuhatolására irányzott vizsgálatok eredményei 
itt következnek. 



Meixen-erdősités (ültetés): I. uralkodó törzsnek fajsúlya 33'7 : ha a viz 100. 
„ „ II. túlszárnyalt ,, „ 39 '3 : „ „ „ 
„ „ H l elnyomott „ „ 40'5 ; „ „ „ „ 

Steiner-erdősités (vetés): VII. uralkodó .. „ 35 '0 : „ „ & „ 
„ „ VIII. túlszárnyalt , , 37 - ,<; „ „ „ „ 
„ „ IX . elnyomott „ „ 35 3 ; „ » „ „ 
A Meixen-erdősitésbeli törzseknél bizonyos szabályszerűséget 

veszünk észre, melynél a tömeggyarapodás fokozásával karöltve 
hanyatlik a fajsúly. A Steiner-erdősitésbeli törzsek némileg mást 
bizonyítanak; mert az uralkodó VII. törzsnek fája könnyebb ugyan, 
mint a VIII. tulszárnyalté, de a teljesen elnyomott IX. lucz kes
keny évgyűrűk daczára (lásd B táblázatot) könnyű fát termelt a 
hiányos táplálkozás miatt. 

Hartig R. és Schwappach Németország legkülönbözőbb helyein 
eszközöltek vizsgálatokat a luczfenyö fajsulyára nézve. Ezen vizs
gálatok alapján az uralkodó luczfenyö fajsulyát 38"2— 60'0-ig vál
takozó számokban állapították meg ; tehát az irodalomból ismert 
termőhelyek összes luczfenyőinek fája súlyosabb, mint az uralkodó 
I. és VII. törzsek fája; mely körülmény eléggé jellegzetes. Önként 
érthető, hogy a szőnyegen forgó kérdésben csak az uralkodó I. és 
VIL , továbbá a túlszárnyalt II. és VIII. jöhetnek figyelembe a 
fahozam szempontjából. De elsőrendű erdőgazdasági jelentőséggel 
csakis az uralkodó I. és VII. törzsek bírnak, mert a II. csak 
63%-át, a VIII. meg éppen csak 37°/o-át teszi ki az I., illetve VII. 
törzs fatömegének (Vide A táblázat). Az igen gyorsan növekedett 
I. és VII. luczok fája — 33'7, illetve 35'0 fajsúlyt tekintve — igen 
könnyűnek mondható. 

Hartig Róbert vizsgálatai is azt igazolták, hogy a legvastagabb 
törzseknek fája a legkönnyebb szokott lenni. Ezen jelenség oka, 
hogy a legvastagabb, egyúttal uralkodó faegyedek szabadon álló, 
nagy és élénk anyagcserével felruházott koronákkal birnak. Az 
élénk anyagcserének közvetlen eredménye a vizvezetésre szolgáló 
szövetrendszer nagyobb arányban való fejlesztése, aminek követ
keztében a fát alkotó elemi részek (tracheidák) üregei tágasabbak 
lesznek. Ily esetekben a szilárdító anyag képzése a legcsekélyebb 
mértékre apad, mert a nagy tömeggyarapodás folytán a fának 
törzse jelentékenyen megvastagszik s ezzel karöltve az ellentálló
képesség is fokoztatván, az élő fa a szilárdító szövet (öszifa) nagyobb 
tömegét nélkülözheti. 



A tűlevelű fák fiatal korukban mindig könnyebb anyagot ter
melnek, mint a későbbi korban, mert a fiatal fák aránylag igen 
terebélyesek, sok nedvvezető szövetre van szükségük, de törzseik 
mechanikus ellentállóképessége csekély mértékben lesz igénybe véve. 

A próbafák faj súlyában mutatkozó különbségek további okát 
vizsgálva, kiderül, hogy a fenforgó kérdésben a szilárdító szövet 
(őszifa-rész) viszonylagos tömege lényeges szereppel bir. A z őszi-
pászta és a fajsúly között fennálló szoros össszefüggés megállapí
tása czéljából az I. II. és III. próbafákból kifűrészelt fakorongo-
kon az őszipászta a legpontosabb módon megméretett és az évgyűrű 
egész szélességének százalékaiban kifejeztetett. Kitűnt, hogy az 
őszipászta tömegével a fajsúly is nagyobbodik. Megállapítást nyert, 
hogy az élőfa nagyobb magasságaiban az őszipászta kisebb száza
léka daczára a fajsúly nagyobb; mert a jelentékenyebb sudár-
magasságban áfának elemi részei (tracheidák) szűkebbek: tehát a 
térfogategységben több a sejtfalazat állománya; ezen állomány 
pedig tömöttebb lévén, már önmagában is súlyosabb. 

A szilárdító szövet (őszipászta) a leggyorsabb növésű I. 
törzsnél viszonylagosan legkisebb, ellenben a leglassabban nőtt 
III. törzsnél a legnagyobb tömeggel bir. Ennélfogva a gyors növés 
hátrányos a luczfa minőségére. Helytelen az erdömivelési üzemnek 
azon módja, mely luczállabokban a legnagyobb fatömegtermelést a 
legkisebb számú faegyedre kívánja szorítani. 

A következő C táblázatban az őszifarészek százalékai az 
egyes korszakok szerint vannak kitüntetve. Feltünhetik, hogy a 
Meixen-erdősités uralkodó I. törzse 40 éves koráig mily rendkívül 
szegény a szilárdító őszifarészre nézve. 

C) táblázat . 

A korszak 
Őszifarész százalékokban A korszak 

őszifarész 
százalékok

ban 

évei I. II. 
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28 évig 
29—41 évig 
42—63 évig 

7-9 
9-8 

17-3 

14-7 
19-1 
19-4 

36 évig 
37—63 „ 

11-1 
30-1 



Az évgyürü-szélesség és a fajsúly között tapasztalt össze
függésre vonatkozó vizsgálatok megállapították, hogy a fajsúly annál 
nagyobb, mennél keskenyebb az évgyűrű. Gyakorlati szempontból 
az évgyürü-szélesség a faanyag minőségének hozzávetőleges meg-
birálásánál zsinórmértékül szolgálhat. 

A faminőség pontos megítélésének egyik további tényezője 
a farost szerkezete. A finom rostu, tömött fát, a durva rostu fánál 
jobbnak tartják. A farost szerkezetére vonatkozó vizsgálatokból 
kitűnt, hogy a fának tömöttsége annál kisebb, mennél tágasabbak 
a tracheidák és mennél vékonyabb ezeknek falazata. Igy például 
a fennforgó esetben az uralkodó I. törzs fáját alkotó tracheidák-
nak átlagos keresztmetszete 69 (x2; ellenben az elnyomott III. lucz 
fáját alkotó tracheidáknak átlagos keresztmetszete csak 54 f i 2 . 
(|x2 = 0,001 mm1). Egy. luczfenyőállabban a leggyorsabban növe
kedő uralkodó törzsek durva rostszerkezetüek azért, mert faszöve-
tük a viszonylagosan legtágabb tracheidákból van képezve. A 
szóban lévő vizsgálatok eredményei szerint a tracheidák kereszt
metszete a legbelsőbb (legöregebb) évgyűrűtől kifelé a legfiatalabb 
évgyűrűig haladva szabályszerüleg nagyobbodik; továbbá a trachei
dák tágassága a fa tövétől kezdve annak sudara felé haladva 
szabályszerüleg apad. 

A fa minőségét jelentékenyen befolyásolja a fának ágas volta 
is, mely a fatörzs bütykösségét és a faszövet görcsösségét ered
ményezi. Mennél ritkább az erdő, annál későbbre veti le a törzs 
a legalsó, évek sora alatt igen megvastagodott és hosszura nőtt 
ágakat. Ezen körülménynek következménye, hogy mindaddig, mig 
az ágak élnek, — tehát a fatörzszsel szerves kapcsolatban álla
nak — az ágak tövét a fatörzsön évente képződő uj fapalástok 
körülveszik, mintegy magukba ékelik: ilyen módon képződnek 
az úgynevezett benőtt ágak. Ezen benőtt ágak a fürészáruk minő
ségét lényegesen nem változtatják meg, hanem legfeljebb annak ipari 
czélokra való megmunkáltatását nehezítik meg. A tulajdonképpeni 
hátrány a faminőségre nézve azon pillanatban kezdődik, midőn az ág 
elhal és a holt ág évek során át a fán marad, amint az a tág háló
zatban telepitett, ritkás luczosokban rendes eset szokott lenni. Az 
elhalt ágnak héja alatt évi fapalást nem képződhetvén, azt héjastól 
növi körül a törzsnek évi fapalástja. Ha ilyen holt ágakat tartalmazó 



tönkök szelvényárura íéldolgoztatnak, akkor a körülnött holt ágrész-
letek csapok módjára hullanak ki a fűrészáruból, lyukakat hagyva 
hátra maguk után. A fatörzsbe beékelt és elhalt ágak még azért 
is hátrányosak, mert a fakorhadást előidéző gombák porszoiü 
csirái (spórái) igen gyakran az elhalt ágak külső sérülésein, a le
tört ágak csonkjain szoktak a fa belsejébe hatolni és az ágak 
anyagát mindenekelőtt feketére festeni Ezen fekete foltok képében 
jelentkező ágrészek a termelt szelvényáru értékét jelentékenyen 
csökkentik. Minthogy a Meixen erdőben az uralkodó és túlszárnyalt 
törzsek a földszinétől 2—3 méter magasságban és ettől kezdve 
egészen a fa zöld koronájáig, minden ágpereszlen helyén aránylag 
vastag és elszáradt ágakkal vannak borítva, a vizsgált és gyors 
növésű lucztörzsek igen ágasaknak mondhatók. Ilyen ágas törzsek 
bütykösek szoktak lenni, mert nagyon későn vetik le alsó ágaikat, 
ennélfogva csekély értékű szelvényárut szolgáltathatnak. 

Kétségtelen, hogy a jobb minőségű luczhaszonfatermelés egyik 
feliétele, miszerint az állab már fiatal korától kezdve sürübb záró-
dásban növekedjék. 

(Vége következik.) 

Anatómiai és mykologiai vizsgálatok a kóros és a korhadó 
bükkfán. A Magyar Tudományos Akadémia III. osztályának folyó
irata, a Mathematikai és Természettudományi Értesítő X X I . köte
tének a közelmúltban megjelent második füzetében fenti czim 
alatt közli Tuzson János dr. magy. kir. erdömesternek a bükk
fáról szóló tanulmányából a növénytani részt. Miután értesü. 
lésünk szerint a szerző több évi tanulmányainak eredményei a 
maguk összességében, vagyis a növénytani, műszaki és erdészeti 
gazdasági vonatkozásaikban közelebbről a földmivelésűgyi minister 
kiadványaként fognak megjelenni, a kiválóan fontos munkának 
részletesebb ismertetését erre az alkalomra tartjuk fenn magunknak. 

A székelyföldi arányosításokról. Ez a czime egy kis röpirat
nak, melyben Török Albert dr. ny. főispán, a ki már három 
év előtt emlékirattal fordult ez ügyben a kormányhoz, újból pana
szosan foglalkozik az arányosítással űzött s a székely népet vég-
veszélylyel fenyegető visszaélésekkel. E visszaélések ismeretesek 
az Erd. Lapok olvasói előtt. Az első, törvényes arányosítás után, 



melynek birtokpolitikai jogosultságáról talán szintén vitatkozni 
lehetne, jönnek élelmes emberek s a közösben maradt apró arány
részeket, talajt és erdőt potompénzért, holdját néhol 2 koronáért 
összevásárolják s ha birtokuk meghaladja a 100 holdat, kérik, 
ismét valamennyi birtokos költségére, az újból való arányosítást. 
Erre az eljárásra, a melynek segélyével a székelységet lassankint 
teljesen depossedálni lehet, bíróságaink ráállottak, mig végül ujab
ban a Curia kimondotta, hogy az ilyen újból való arányosítás 
költségeit az tartozik viselni, a ki azt kérelmezi, végül aztán azt 
is kimondotta, hogy az arányosítás folytatása meg nem engedhető. 

De mindez igen későn történt. Számos helyen a már meg
kezdett arányosítás káros hatásai csak ezután fognak mutatkozni, 
több helyen már ismételten lefolyt az arányosítás s ma-holnap a 
székelység ezrei azon fogják észrevenni magukat, hogy faizási és 
legeltetési joguktól, megélhetésük leglényegesebb alapjaitól meg 
vannak fosztva. 

Nem csekélyebb baj, hogy a kiarányositott erdőbirtok úgy
szólván teljesen kiesik az erdőtörvény és az erdészeti hatóságok 
felügyelete és kezelése alól. 

A füzet végeredményben azt a kérdést veti fel, hogy nem 
lehetne-e törvény utján intézkedni az iránt, hogy az állam hiva
talból váltsa vissza a székelyföldi közhelyekből (erdőkből és lege
lökből) a székely kisbirtokos családok által eladott arányrészeket; 
az eladókat és utódaikat kötelezze a közösségben maradásra; és 
a helyettük előlegezett és kifizetett váltságösszegeket telekkönyvileg 
biztosítván, méltányos feltételek és idő alatt az eladókon és jog
utódaikon törlesztés utján közadók módjára hajtsa be. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
Felhívás a folyó év őszén tartandó erdészeti államvizsgák tárgyában. 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
figyelmeztetnek, hogy a vizsgaletétel engedélyezéseért a fennálló 
szabályzat értelmében beadandó folyamodványaikat a szabálysze
rüleg szükséges okmányokkal és szakbeli leírással felszerelve leg-


