Csak ily kímélet és eljárás mellett fognak erdeink a jövő
ben

a számításba

tékoknak

hozott fahozamoknak

megfelelni,

és várható faválasz-

s csak ily kezelés mellett lesz elérhető

az is, hogy az eddigieknél rövidebb fordák mellett is értékes
faválasztékokat fogunk nyerni s erdeinkből kedvezőbb financiális
eredményeket kihozni.

Lapszemle.
(Kon.) A luczfenyő és a hónyomás. A H a r z hegységben
1883-ban előfordult nagymérvű hótörések következtében a harzi erdé
szeti egyesület wernigérodei gyűlése elhatározta, hogy kutatásokat
fog eszközöltetni a hótörés folytán megrongált luczfenyőállabokbau
arra nézve, hogy a hótörés veszélyével szemben mely állabok tanú
sítottak nagyobb ellentállást; azok-e, a melyek egyenként kiültetett
iskolázott csemetékből származtak, avagy a tincsültetós alkalmazá
sával telepitettek?
Ezen összehasonlító kisérletek, illetve megfigyelések eredményét
közli R e u s z főerdész a „Forstwissenchaftliches Centralblatt" leg
utóbbi füzetében.
A megfigyelések az egész Harz hegységre ki lettek terjesztve,
s igy mintegy 31.000 ha kiterjedésű lúcz szálerdő került megfigyelés
alá. A pontos megfigyelések számára 4151 ha terjedelmű oly 40 éven
alóli fiatalosok állottak rendelkezésre, melyek a hótörések tulajdonképeni régiójában (340—600 m tengerszin feletti magasságban) terül
tek el.
Minthogy a hótörés intenzitása — hasonló fekvésű állabokat
feltételezve — leginkább az állab kora, a fák magassága és a zárlattól
függ, a megfigyeléseknél különösen e három főtényezőre voltak figye
lemmel s az eredményeket a világtájak szerint való fekvés és az ülte
tés módja szerint találjuk csoportosítva.
Ezen kimutatásokból világosan kitűnik mindenekelőtt az, hogy
a hótörés terjedelme és hatálya inkább függ a fák magasságától
és a zárlattól, mint a kortól; igy tehát az állabok fejlődöttsége van
leginkább befolyással a hótörés terjedelmére. Minden kétséget kizá
rólag tanúskodnak továbbá arról is, hogy az egyenként kiültetett
csemetékből származott állabok nagyobb ellentállást fejtenek ki a
hónyomással szemben mint a tincsültetéssel telepitettek, a mi külö
nösen a lapályokon elterülő állabokra nézve áll. Ez a tény megfelel
különben az elméleti feltevéseknek is, mert az egyenként kiültetett

csemeték a lapályon inkább fejlesztenek oly egyenletes és teljesen kifej
lődött ágazatot és gyökérzetet, mely az állabot a hónyomással szem
ben nagyobb ellentállásra teszi képessé.
Az erősebben megrongált északi, délkeleti és északnyugati ré
szekben a csemetéknek egyenként való kiültetéséből származó erdők
közül a fiatalabb korosztályok mutattak nagyobb ellentállást, de a
kevésbbé megrongált déli, délnyugoti és nyugoti fekvésű részekben
is az ily állabok sokkal kevesebbet szenvedtek a hónyomástól, mint a
tincses ültetésből származottak.
A hótörés okozta kár erősségének megállapítására használt
három meghatározási mód végeredményeinek egybevetéséből kiderült,
hogy az egyenként elültetett csemetékből származó állabokban 3 1 / o i
tehát csaknem / -áa\
kevesebb kár történt, mint a hasonló viszonyok
között volt tincses ültetésben. Legnagyobb ellentállást fejtettek ki ezek
között a fiatalosok s azok az állabok, melyekben a zárlat és a fák
magassága kisebb volt. A kor növekedésével ugy látszik megszűnik a
különbség a két ültetési módnak, a hónyomással szemben tapasztalt
ellentállási képességei között, mert pl. már a rudas erdőnél a tincses
ültetésből keletkezett állab, az önmagától beálló ritkulás folytán vagy
az áterdőlések következtében, egészen ugy fejlődik mint a csemeték
egyenként történt kiültetéséből származó állabok.
Az előbbiekben röviden vázolt megfigyelések eredményei hatá
rozottan a mellett bizonyítanak, hogy az oly fiatalosok, a melyek
rendes ültetésből keletkeztek, sokkal jobban bírnak a hónyomásuak
ellentállani, mint a tincses ültetésből származottak, s ez már nagy
előny, mert az erős, iskolázott csemeték alkalmazása mellett a hótörés
okozta károk az alig értékesíthető fával biró fiatalosokban meglehetős
csekély terjedelemre lesznek szoríthatók.
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(Kon.)

A vasúti talpfaszükséglet és a talpfák impregnálásával

foglalkozik a „Forstwissenschaftliches Centralblatt" legutóbbi számá
nak egyik czikke Ez a kérdés bennünket is közelről érdekel, ezért
érdemesnek találjuk ebből a következőket közölni.*)
Az összes vasúti vonalak hossza az 1884-ben készült össze
állítás szerint kerekszámban 468.000 km-re tehető, s ebből Európára
189.487, Amerikára 239.468, Ázsiára 20.539, Afrikára 6561 és
Ausztráliára 12.053 km esik. Minthogy pedig számos vasúti vonal
kettős vágáuynyal bir, ennélfogva az összes vasúti vágányok hossza
mintegy 780.000 kni, a mi csaknem a földgömb 20-szoros kerületé
nek felel meg. E vasútvonal mintegy 10%-ának vasból van a fel
építménye s igy 700.000 km hosszú pályára talpfák szükségeltetnek.
Ha már most 1 km-nyi pályahosszra 1150 talpfát számítunk, akkor
*) L. az „Erdészeti Lapok" 1887-ik évfolyamának I. és II. füzetében kö
zölt czikket.

az összes vasutakon 700.000 X 1150 = 805 millió vasúti talpfa van
lefektetve.
Egy 80—100 éves tölgyfából — szakemberek állítása szerint —
5 — 6 talpfa szokott kikerülni, a 805 millió talpfa előállításához tehát
150 millió vágható tölgyfa szükséges. Ha ezek után 1 Aa-ra 200
használható törzset számituuk, akkor 750.0oO ha-nyi vágható tölgy
erdő szükségeltetnék a 805 millió talpfa előállításához. Ezzel szemben
Németországnak csak 486.913 ha tölgyszálerdeje van. Minthogy
azonban a vasúti talpfákhoz csupán a véknyabb törzsek és törzs
részek vétetnek, az értékesebb választékok ellenben más technikai
czélokra szolgálnak (fürészáru, hordódonga stb.), az említett 750.000
Aa-nyi erdőterület még nem volna elegendő az összes talpfaszükséglet
fedezésére. Magyarországon tényleg csak 110 drb talpfát szokás egy
Aa-ra számítani. Ha tehát Magyarország tölgyeseiből kellene az összes
talpfaszükségletet előállítani, ahhoz 732.000 ha vágható tölgyerdő
szükségeltetnék, holott Magyarországon csak 168.466 ha vágható
tölgyerdő van.
Az elősorolt adatokból látjuk, hogy mily óriási fatömeg az,
melyet a vasutak csak talpfa alakjában szükségeinek, de arról is
meggyőznek bennünket ez adatok, hogy a mostani viszonyok között
teljes lehetetlenség volna a szükséges talpfamennyiséget tisztán tölgy
fából előállitani s ezért van az, hogy a tölgyen kivül most már más
fanemek is, nevezetesen az erdeifenyő, a vörösfenyő és a bükkfa
szokott talpfa készítésre használtatni, ezekből pedig még meglehetős
nagy készletek állanak rendelkezésre. De bármily nagyok is e kész
letek, a jövőre való tekintetből törekedni kell az emiitett fanemekből
készült talpfák tartósságának lehető fokozására. Hogy e téren már
szintén haladás észlelhető, mutatja az alábbi összeállítás is, mely a
német-osztrák-magyar vasúti egylet kötelékében lévő vonalaknál
1884-ben használatban volt talpfák mennyiségét tünteti ki.
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A kimutatásban feltűnik első sorban az, hogy a német-osztrák
magyar vonalakon még mindig a tölgy talpfa játsza a főszerepet, a
bükk ellenben csak igen kis mértékben van alkalmazva, az impreg
nált talpfák használatát tekintve pedig azt látjuk, hogy e tekintetben
Németország áll első helyen, a minek nagyrészben az az oka, hogy
a porosz közlekedési ministerium rendeletileg intézkedett a bükk
fának ezen czélra való alkalmazásáról oly esetekben, midőn azt a
helyi viszonyok, főleg pedig a közlekedés biztonsága megengedik.*)
A fakészletek apadása folytán a tölgy talpfák jelentőségükből
évről-évre veszíteni fognak, s ha azokat az esetleg olcsóbb vastalpak
ki nem szorítják, a vasutépitkezés czéljaira alkalmas többi fanemek
gyakoribb és nagyobb mérvű felhasználása a jövőre nézve csaknem
bizonyosra vehető.
Az eddigi tapasztalatok szerint egy tölgy talpfa nyersen 11 —13
évig tart, impregnálva pedig 18—20 évig; egy nyers bükk talpfa
ellenben csak 3—4 évig, de impregnálva 12—14 évig, miért is most
már nyers bükk talpfákat alig alkalmaznak. Ezek — természetesen —
csak átlagadatok, mert a talpfa tartósságára nagy befolyással van
ugy a termőhely, melyen a fa nőtt, mint pedig a talpfa elhelyezés
módja is.
Az impregnált bükk talpfánál különösen fontos az a körülmény,
hogy a talpfa elkészítése s annak impregnálása között milyen hosszú
idő telik el; minél rövidebb ez, annál tartósabb lesz a talpfa, mert
telítés után már kevésbbé repedezik, a min különben lassú szárítás
s czélszerü elhelyezés által sokat lehet segíteni.
Ha a különböző talpfáknál csupán a tartósság vétetik figye
lembe, akkor a nyers tölgy talpfa megfelelne az impregnált bükk
talpfának, ellenben ez utóbbi az impregnált tölgy talpfa értékének
csak / -ával birna. Minthogy azonban a tölgy talpfát csak ritkábban
szükséges kicserélni, azonkívül nagyobb biztonságot is nyújt, ennél
fogva értéke valamivel nagyobbnak vehető s igy a nyers bükk talpfa
beszerzési ára a nyers tölgy talpfa árának 80—90°/ -ával egyenlő,
levonva ebből a bükk talpfa impregnálási költségeit, igy pl. ha egy
nyers tölgy talpfa ára 2*,„ frt, és egy bükk talpfa impregnálása 30 krba
kerül, akkor egy nyers bükk talpfa megér 2 . X 0 . — 0 . = 1 . frtot.
Befejezésképen az a feltűnő körülmény van még felemlítve
az érintett czikkbeu, hogy Magyarországon — daczára a tölgyfa
készletek jelentékeny apadásának — a tölgy talpfák aránylag még
nagyon olcsók.
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*) Legújabban a magyar államvasutak igazgatósága is hirdet árverést
1 7 7 . 0 0 0 drb különböző vastagságú bükktalpfának mint évi szükségletnek 3, esetleg
5 éven át leendő szállítására.

(Kon.)

Fából készült takarmányliszt é s famézga. Ujabb időben,

mind sűrűbben emlegetik, a fának takarmány, sőt emberi tápszer
gyanánt való alkalmazását. A tudomány ezen legújabb, s ha beválik,
bizonyára nagy fontosságú vívmányának megértéséhez szükséges is
mernünk a fának azon alkatrészeit, melyek már önmagukban, ter
mészetes állapotukban is megemészthetők az emberi vagy állati szer
vezet által, vagy pedig bizonyos vegyi eljárás segélyével emészthető
állapotba hozhatók.
Erre nézve C o u n c 1 e r mündeni tanárnak igen érdekes érte
kezése olvasható a „Forstliche Blátter" ez évi január havi füzetében,
melynek lényegesebb részeit alább közöljük.
A mezőgazdaság és az erdőgazdaság között az a lényeges kü
lönbség van, hogy az elsőnek termékei az embernek és a marhának
szolgálnak táplálékul, mig az utóbbinak terméke, a fa t. i., az eddigi
tapasztalatok szerint erre a czélra nem alkalmas, miután igen keveset
tartalmaz azon légenytartalmu anyagokból (fehérnyefélék), melyek a
vér és az izmok képződéséhez szükségesek.
Csakhogy az emberek és az állatok légeny nélküli anyagokat is
(pld. keményítő, zsír stb.) fogyasztanak nagy mennyiségben, ezeknek
oxydálása a vérben meleget fejleszt, mely a mechanikai munkánál
lesz felhasználva. A kisérletek is leginkább ez irányban történtek,
többek között Tharandban is, még pedig juhokkal. Az eredmény kö
vetkező volt :
A juhnak emésztő szervei által tényleg feldolgoztatott
a virágjában kaszált széna növényrostjából 60—70%,
a nyárfa, valamint az érett rozsszalma növényrostjából 40—50%,
a gyantadus (3%) erdei fenyő megfásodott növény rostjából
30-40%.
A fának legfontosabb alkatrésze a cellulose, vegyi szempont
ból véve, egy szénhydrát, mely a kemény fanemeknél 40—46, a
lágy fanemeknél 50—54%-át teszi a szilárd anyagoknak. Mint a
legtöbb szénhydrátnak, ugy celluloseuak is az a sajátsága, hogy hígí
tott savakkal kezelve, szőllőczukorrá változik, ezt pedig a szervezet
már fel tudja használni. Erre nézve már több utasítás is van, hogy
a fát miként lehet legjobban szőllőczukorrá átváltoztatni s azután
vagy felétetni, vagy a szeszgyártásnál felhasználni, csakhogy ez eljá
rások egyike sem nyújt eléggé kedvező eredményt, mert a cellulose
sohasem változik át teljesen szőllőczukorrá, ugy mint pld. a kemé
nyítő vagy a nádczukor. E r d m a n - n a k és később B e n t e - n e k
sikerült ugyan a jegenyefenyő fájának egy tetemes részét czukorrá
változtatni, mindazonáltal az ilyen uton nyert szőllőczukor mennyisége
nem volt elegendő arra, hogy a fának ez iránybani értékesítését
lehetővé tette volna.

Néhány éve annak, hogy W e n d e n b u r g stolpi lakos egy
eljárást ismertetett a fatakannányliszt előállítását illetőleg*) s arra
szabadalmat is vett. Ez eljárás szerint a fa (fürészpor) egy gép se
gélyével lisztté lesz őrölve, s azután 50 kg faliszt 1-5 kg kősóval
összekeverve leöntetik annyi forró moslékkal, melybe előbb mintegy
/
kg sósav lett öntve, mig belőle híg pép képződik. Ezt azután
két órán át főzni kell, hogy felétethető legyen, azonkívül szokás azt
formákba is sajtolni vagy tészta alakjában megsütni.
Az emiitett liszttel számos kisérlet történt, de az eredmény
nem valami biztató. Néhány esetben a fatakarmányliszt határozottan
ártalmasnak bizonyult, más esetekben ismét az igy táplált állatok
legalább is oly condicióban voltak, mint a rendes takarmánynyal
tartottak; észrevehető előnyt tehát nem nyújtott. A hol pedig sike
rültek a kisérletek, ott a faliszthez 2 5 % zabdara és 25°/ rozsliszt
volt keverve. Ábalában pedig a fatakarmányliszt hasznavehetőségét
illetőleg még eltérők a vélemények, annyit azonban mégis constatáltak, hogy a tűlevelűekből készült faliszttel a kisérletek egytőlegyig meghiúsultak, ellenben a lomblevelüekből nyert faliszt némi
kedvező eredményeket nyújtott.
Megkisértették már a fát kenyér alakjában emberek részére is
élvezhetővé tenni. Bizonyos K n e s e b e c k nevü úriember a neuruppini vendéglőben egy egész társaságnak szolgáltatott fel ilyen fakenyeret s azt állítólag egy morzsáig el is fogyasztották, azt persze
nem tudni, hogy abban mennyi volt a fa és mennyi a közönséges
gabonaliszt.
A kisérlet mindenesetre igen érdekes, de mielőtt faragóvá nevel
tetnék az ember, szükséges lesz előbb még a marhával tett kisérletek
eredményét bevárni. A marhának gyomra ugyanis sok olyan anyagot
képes feldolgozni és megemészteni, melyek az ember szervezetére
nézve épen nem vagy csak kevéssé táplálók; az sem remélhető,
hogy a hígított sósav segélyével a fából többet is sikerülne szőllő
czukorrá változtatni.
' A fa azonban még egyéb szénhydrátokat is tartalmaz. T h o m s e n volt az első, a kinek sikerült a lomblevelüek fájában, még
pedig ugy a gesztben, valamint a szijácsban is egy másik szénhydrátnak — az úgynevezett famézgának — 8-—26%-át kimutatni.
Vegyi összetétele hasonló a celluloseéhoz és a tűlevelűekben nem
igen látszik előfordulni, bár néhány vegyész az erdei fenyő fájában
is találta. Ha a fa ammoniakvizzel megtisztítva, natronluggal kezel
tetik, akkor a famézga kiválik és alkohol segélyével kiküszöbölhető.
Hígított sósav vagy kénsavval való főzésnél a famézga vizet vesz
fel és czukorrá változik, csakhogy nem szőllőczukorrá, hanem egy
1

18

0

*) Lásd „Erdészeti Lapok" 1855. XII. 1227.

még eddig közelebbről meg nem figyelt szénhydráttá, a mely faczukornak neveztetik, erjedni ugy mint a szőllőczukor nem képes, de
könnyen oldható és a szervezetbe hozva, valószínűleg a szőllőczukoréhoz hasonló szerepet végez.
A W e n d e n b u r g - f é l e szabadalmazott eljárásnál is a sósav a
falisztre valószínűleg hasonlóan hat s a meglévő famézgát főzés köz
ben faczukorrá változtatja. Ha azonban a sósav hideg állapotban érint
kezik a faliszttel és a keverékbe később szóda, mészviz vagy egy
olyan takarmányanyag kerül, melyben a sósavra nézve neutralizáló
anyagok foglaltatnak, akkor a famézgából nem válik faczukor, ez
még akkor sem áll be, ha a keverék utólagosan megfőzetik vagy megsütetik.
Ha tehát a famézga azon anyag, a mely az emiitett eljárás
mellett emészthető czukorrá változik, akkor meg van arra is a ma
gyarázat , hogy a famézgát nem tartalmazó fenyőfélékből készült
faliszttel a megkisérlett takarmányozás miért szolgáltatott oly kétes
eredményeket.

Az erdészeti kísérletezésről.
Irta : K o n d o r
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erőszakolt

a

meddő

következtetések

a józan tapasztalat lépett, mely

ismét a lelkiismeretes és czéltudatos megfigyelés eredménye.
A ki
ködés
állanak

figyelemmel

eredményeit,
arányban

kiséri az erdészet terén kifejtett mű

az kénytelen

beismerni,

hogy

azok

nem

az oly tekintélyes testülettől várható műkö

dés eredményeivel, a milyen a magyar erdészet. Sajnos, hogy

