
éppen a törvénnyel szembe irányítják. Ez a nép tudatára j ö n 
annak, hogy az erdő nem terem, nem nő magától, nem süllyed 
erdőtolvajjá, mert az erdőben létének egyik jótevő fenntartóját 
és a legszűkebb időkben váló munkaadóját tiszteli. 

A fentebb elmondottak nyomán megállapítom, hogy az Al 
föld fásításával az erdőmérnökség tudatos szándékai és céljai 
az alábbiak: 

1. A nemzetsorvasztó fahiány apasztása, illetve a földmí
velésügyi kormány megfelelő céltudatos és kitartó gazdasági 
politikája segítségével annak teljes megszüntetése. 

2. Az Alföldön, uralkodó kártékony szelek erejének a lehe
tőség határáig való lecsökkentésével kapcsolatosan a lehullott, 
csapadékok gazdaságos megőrzése és a rohamos talajnedvesség 
elpárologtatásának lassítása. 

3. Az Alföld legszegényebb embereinek télvíz idejére valói 
munkaalkalom szerzés. 

4. A fentiek kapcsán az Alföld mezőgazdaságának talpra
állításában való hathatós közreműködés, nem pedig esqcsinálás! 

Az „összefoglalás" 19. sz. pontja: „Legfontosabb, hogy 
közieményék a sajtóban, és előadásokon csak megfelelő ellenőr
zés mellett láthassanak napvilágot". 

Ennek a pontnak megvilágítását mellőzöm. Értékének, el
érendő céljának és, etikájának mérlegelését a tisztelt olvasóra 
bízom. 

Az osztrák Miirzvidéki kincstári erdő
birtok modern úsztató- és ki pártol ö-

berendezése. 
írta: Modrovich Ferenc. 

(Befejező közlemény.) 
A gát a felette levő mederbe folyó úsztatást teljesen füg

getleníti az alsó szakaszétól. A felső, nagyrészt a patakok ön-
vizére szoruló mederszakaszon a kedvező vízállás kihasználásá
val leúsztatható az egész odagravitáló famennyiség anélkül, 
hogy az az alsó szakaszban, vagy a kipartolásnál torlódást 



okozna, mert az a gátmedencében tárolható és a szükséges mér
tékben és időben bocsátható át a gát medett létesített úsztató-
csatornán át az alsó mederbe. Minthogy a gát egyúttal vízgyűjtő 
is, a gát alatt a meder szakasz a vízjárástól nem függően, min
denkor az úsztatásnak megfelelő módon táplálható a gát vizével. 
A két zúgót záró tiltó fokozatos nyitása, sőt esetleg úsztatás 
közben való zárása lehetővé teszi a víz pontos adagolását és 
így az úsztatási árhullám szabályozását. Ennek ellenőrzésére 
szolgál a gát alatt a folyón elhelyezett automatikus regisztráló 
vízállásmutató, ú. n. limnográf. Ez a készülék .illetve az annak 
adataiból levont következtetések és megfigyelések arra is út
mutatást adnak, hogy a gáton keresztül mindig csak annyi vizet 
bocsássanak az alsó mederbe, amennyi az úsztatásnak ;egjobban 
megfelel, a víznek az árhullám okozta káros örvénylését és így 
az utóúsztatás szükségességét is a legkisebb mértékre csökkenti 
és végül a hatóság előírta vízállás túllépését elkerülhetővé teszi. 

Ha a gát aiatt a folyóhoz kihozott fát úsztatják, akkor 
csak a zugokkal kell a vízállást szabályozni, míg ha a gátmeden
cében tárolt fa egy részét akarják a gáton keresztül az alsó sza
kaszon leúsztatni, akkor előbb a zugokon élővizet bocsátanak ki, 
majd az úsztatócsatorna billenőkapuját fokozatosan leforgatva 
engedik keresztül a fát az úsztatócsatornán át az alsó mederbe. 
A fát a billenőkapu nyitásával keletkező vízáramlás a gát felé, 
a megfelelően elhelyezett faláncok mellett az úsztatócsatornába 
tereli, amelynek szájánál egy munkás kajmóval még segíthet a 
szükséghez mérten. 

A gát alatt levő mederszakasz kisebb esésénél és nagyobb 
vízhozományánál fogva már sokkal kevesebb szabályozóművet 
igényelt, mint a Frein pataka. Az alsó szakasz mentén évenként 
mintegy 19.000—20.000 m 3 fa kerül úsztatásra. A fát a folyó
hoz épúgy, mint a felsőszakaszon ,vizes csúsztatókkal, vontató-
utakon, vagy erdei utakon tengelyen hozzák ki. 

Az összes leúsztatott famennyiség évenként 42.000 m 3-re rúg. 

Az úsztatás a gát alatt még 18 km hosszúságban folyik a 
Mürzön és a régi kincstári gőzfűrész felett, Neuberg község
től 2 km-nyire fekvő Krampen-i gerebnél végződik. Ez a gereb 
cölöpözött lábakkal épült és régebben csak a fűrészen feldolgo-



zásra került, mintegy évi 10—12.000 m 3 szerfa felfogására szol
gált, míg most az összes leúsztatott fát van hivatva az alóla 
kiágazó úsztatócsatornába terelni. A gerebudvar tehermentesí
tésére előtte 600 m távolságban egy szűk sziklaszorulat felett 
elterülő nagy völgykiszélesedést használtak fel a leérkező fa 
készletezésére. A völgyalakulat itt t. i. oly kedvező, hogy a szo
rosban egy csavarorsókon a víz színére leereszthető, mindössze 
12 m hosszú zárógerendával lehet a fát feltartóztatni, mert a 
terep alakulata folytán a víznyomás túlnyomó részben az elő
ugró sziklafalra adódik át és így a zárógerenda magában is tel
jes biztosságot nyújt. A gerebudvar szűk volta miatt a záró
gerenda még ma is használatban van. 

Az új berendezés első tervezésénél e zárógerenda helyén 
akartak egy vasszerkezetű felfogó gerebet építeni és az úsztató-
csatornát felette, a sziklafalon átfúrt alagúttal kiágaztatni. A 
nagy költségek miatt azonban később elejtették ezt a tervet és 
a régi gereb megtartására határozták el magukat, amely elé a 
víznyomás csökkentésére a mederből kiálló szádkarófalat ver
tek és az úszó fának a sérülések elkerülése végett a gereborsók-
tól való távoltartására faláncokat alkalmaztak. 

A gereb alsó végén ágazik ki a 2100 m hosszú úsztató
csatorna, amely a vasmű alatt fekvő rakodón végződik. A z úsz
tatócsatorna kiágazási építménye (6. kép) betonból készült csa
torna, amelynek a gerebudvar felé eső végén az úszófa és a vízál
lás szabályozására, bebocsátására zsilip nyert alkalmazást; ezt kö
vetői eg a görgetegfogó után a csatorna oldalfalába épített, zsili
pekkel felszerelt túlfolyó csatorna ágazik ki belőle. A bettoncsa-
torna végén süllyeszthető zsilip van, amely az utána csatlakozó, tu
laj donképeni úsztatócsatorna vízállásának szabályozására szolgál. 
A csatlakozó úsztatócsatorna fából készült, különleges félcső
szerkezettel. (7. kép.) Keresztmetszete félköralakú, átmérője 
1.00 m. Oldalait ívelten kiképzett, 4 cm vastag és egymással 
hornyoltán illeszkedő pallók alkotják; a pallókat hosszúság
irányban az ütköző két palló bütüjébe vert vaslemezke köti 
össze. Az ütközések váltakoznak egymással, úgy hogy egy ke
resztmetszetben legfeljebb két illesztés lehet. Ez az így készült 
fa-félcső egy méternyire alkalmazott vaskengyeleken függ a két
oldali tartógerendákon, amelyeket átlag 4.00 m távolságban 



beton alapokon nyugvó, fűrészelt fenyőfából épített bakok tá
masztanak alá. Nagyobb nyílások áthidalására, mint pl. utak 
vagy a folyó felett, kettős feszítőműves hidak szolgálnak. 

A bakok magassága a terep szerint változik. A csatorna 
belsejében hosszanti hornyok láthatók, amelyeknek az a hatá
suk, hogy a víz a csatornában nem végez örvénylő mozgást és 
így az úszó fa sem forog benne hosszúsági tengelye körül. Ez 

6, kép. A Krampeni gerebböl kiinduló úsztató csatorna kiágazási építménye. 
Jobboldalt az előtérben látszik a kiágazás zsilipháza, baloldalt a háttér
ben a facsatorna szájánál levő zsilip, -közben pedig a túlfolyó, csatorna 

a zsilipházzal. (Die Wasserwir t schaf t képe után.) 

a csőszerkezet osztrák szabadalom és ezidőszerint igen beválik. 
A csatorna esése teljes hosszúságában egyaránt 0.5 ezrelék és 
a benne folyó víz sebessége 1.80 m másodpercenként. 

A csatorna a községet és a vasművet megkerülő szakaszon 
teljesen a hegyoldalhoz simul, sőt két helyen egy 35 és egy 50 
m hosszú alagútban halad. (8. kép.) 

Az úsztató facsatorna a rakodó felső végénél, magasan a 
hegyoldalban, betonmedencébe torkollik. Ez a medence egyúttal 
az itt keletkező 14 m-es vízlépcsőt hasznosító, sajátkezelésű kis 
elektromos vízerőtelep nyomóaknája részére nyomómedencéül 



is szolgál és ezért oldalt a tisztátalanságok távoltartására vas-
gereblyével, valamint az állandó nyomómagasság biztosítására 
zsilippel szabályozható túlfolyóval van felszerelve. 

Ebből a medencéből az előbb említett szintkülönbséget le
győző, átlagosan 42% esésű, parabolikus hosszúságú szelvényű 

7. kép. Az úsztató csatorna, egy szakasza építés közben, elől jól látható 
a félig kész csatorna félcsőszerkezete: (Passer fe lv . ) 

vizes csúsztató ágazik ki. Ennek felső részéhez közel a csúsz
tató csatornájának fenekét nyelőakna szakítja meg, amelynek 
szája azonban csak akkora, hogy a hosszabb választékok átsu
hannak rajta, míg a tűzifa a víz nagy részével az aknába esik és 
onnan a csatlakozó és megfelelően ívelten vezető tűzifa vizes 
csúsztatón a tűzifarakodóra terelődik. (9. kép.) 

A tönkfacsúsztató alul ismét betonmedencébe torkollik, 
amelynek állóvize a leérkező fa sebességét lefékezi mintegy 



0.90 m/sec.-ra, hogy onnan a fa automatikusan felfutva, az 
ugyanoly sebességgel mozgó görgőtranszportőrön máglyázása 
helyére kerüljön. (10. kép.) 

Ez a görgőtranszportőr 180 m hosszú és egy átlag 4.00 m 
magas, a rakodó színe fölé emelt, bakokon nyugvó állványra 
van szerelve. A haladó törzs hosszúságát az állványra jegyzett 

8. kép. Az úsztató csatorna alagútban fekvő szakasza. (Passer fe lv . ) 

beosztásokon leolvassák, középátmérőjét mozgás közben átlaló-
val megmérik és feljegyzik. A törzset, a méreteinek megfelelő 
máglyához érvén, automatikus és emelővel működésbe hozható 
kiemelő szerkezet, vagy pedig két munkás kajmóval a transz
portőrről leemeli és a állványokhoz támasztott ászokfákon a 
máglyára legurítja. A fát tehát nem kell a máglyára felfelé 
vontatni. 

A transzportőr folytonos munkát végez és ezért a nyomó-



medencénél álló munkásoknak arra kell ügyelniök, hogy a tör
zsek egymásután kerüljenek a csúsztatóba, megszakítás nélkül. 

Az úsztatócsatorna egész hosszúságában 1 gyalogpad vezet, 
hogy az egymástól átlag 200—300 m távolságban felállított 
őrök az esetleg torlódó törzseket eligazíthassák. Körülbelül ily 
távolságokban a csatorna mentén hordozható telefonállomások 

9. kép. A kipartoló berendezés. A háttérben látható a nyomó medencéből 
kiinduló vizes tönk-csúsztató, a belőle kiágazó vizes tüzifa-csúsztatőval, 
a sebesség csökkentő, medence betonépítménye, és a csatlakozó görgő-

transporteur kezdő szakasza. (Passer fe lv . ) 

is nyertek elhelyezést, amelyek a gerebudvarral és a transz
portőrrel is össze vannak kapcsolva, hogy így az egész munka
menet együttműködése es folytonossága biztosítható legyen. 

Az egész munka tehát úgy van megszervezve, mint vala
mely ipartelepen a mozgó szalagon való folytonos munka. 

A kipartoló berendezés napi teljesítménye 10 órai munka-



idő mellett 1000 m 3 , vegyesen szer- és tűzifa. Ha a két válasz
tékot elkülönítve úsztatnák, a munkateljesítmény bizonyára 
még fokozható volna. 

A rakodóra vezető szabványos nyomtávolságú iparvágány 
lehetővé teszi, hogy az értékesítés után továbbszállításra kerülő 
szerfa és tűzifa közvetlenül felrakható legyen a szabványos 
nyomtávolságú vasúti kocsikba. 

10. kép. A rönkrakodó a görgő transporteurrel. (Passer fe lv . ) 

A tönkök kisebb részét pedig a rakodó folytatásában épült 
új, mechanizált fűrésztelepen dolgozzák fel. A több párhuzamos 
sorban fekvő máglyákról a felfűrészelendő tönköket a közöttük 
vezető és a vizes csúsztató, valamint a túlfolyó csatorna vizé
vel táplált, a rakodó szintjébe süllyesztett betonfalú csatornák
ban úsztatják a keretház előtt elterülő rönktóba, amelyen fa-
láncok között átúsztatják a tó vizébe is beérő rönkszállító sza-



laghoz, amely azokat a kerethez továbbítja. Minthogy az új fű
rész mechanizálva van, a folytonos munka itt is biztosítva van. 

A villamoseröre berendezett új fűrész két egymással 
(prizmázással) együtt dolgozó, 600 mm-es gyorsjáratú kerettel 
és a szükséges mellékgépekkel van felszerelve. A fűrész napi 
teljesítménye 8 óra munkaidő alatt 80—100 m 3 rönk. Ezidősze
rint a fűrész bérbe van adva. 

A fűrész, a transzportőr részére szükséges, valamint a vi
lágítási áramot az előbb említett ' sajátkezelésű kis villamos 
vízerőtelep termeli. 

A z egész átépítés meglehetősen nagy befektetést igényelt, 
mely főbb tételekben a következő: 

Pengőben 
mintegy 

1. A Frein patakának szabályozása, a 
Taschl-grabeni gát emelése, a 
mintegy 2 km hosszú felső vizes 
csúsztató építési költsége . . . 48.700 Sch, 39.450 P 

2. A Rasthöhe-i gát építése . . . . 130.000 Sch, 105.300 P 

3. A rakodóra vezető úsztató-csatorna, 
a beágazási építménnyel együtt . 455.000 Sch, 368.550 P 

4. A transzportőr állvánnyal és teljes 
felszereléssel együtt 218.000 Sch, 176.580 P 

Az úsztatóberendezés összes költ
sége tehát . . . . . . . . 851.700 Sch, 684.880 P 

Ehhez járul még az új fűrész építési költsége, 200.000 sil-
ling, vagyis 160.000 pengő. A z úsztatás tökéletesítésére fordí
tott nagy befektetés gazdaságos voltára vonatkozólag a rendel
kezésemre bocsátott adatok alapján a következő kis számítás 
ad némi képet: 

A Frein patakán, valamint a Stíllé- és Kalte-Mürzön a 
Rasthöhe-i gátig 1 m 3 fának az úsztatása kerül a fenntartási 
költség, valamint a szociális járulékok figyelmen kívül hagyá
sával mintegy 0.80—1.50 sillingbe, vagyis 0.64—0.80 pengőbe. 



A szabályozás előtt való szállítási költségeket erre a szakaszra 
nézve nem ismervén, az itt esetleg elért megtakarítást nsm 
vehetjük számításba. 

A z alsó szakaszon, vagyis a Rasthöhe-i gáttól a rakodóig, 
beleszámítva a kipartolás és máglyázás költségeit, fizettek az 
átépítés előtt m 3-ként 2.80 Sch-t, vagyis 2.37 P-t, míg az új 
berendezésen, a gáttól le a gerebudvarig való úsztatásért fizet
nek most akkordban m 3-ként 0.55 Sch-t, vagyis 44 fillért, a ki-
partolásért és máglyázásért pedig a tönkfánál m 3-ként 47 
garast, a tűzifánál 45 garast, vagyis 37.6, illetve 36 fillért és 
így az együttes költség, felerészben rönköt és felerészben tűzi
fát véve számításba, kitesz átlagban m 3-ként 1.01 sillinget, 
vagyis 80.8 fillért, A megtakarítás tehát m 3-ként 1.79 silling, 
vagyis 1.44 P ; az évi megtakarítás 42.000 m 3 fatömegnél 
89.000 Sch, vagyis 71.500 P, a befektetési költségnek 10.5%-a. 

A valóságos gazdasági előny pontosan nem ekkora, mert a 
számításnál az új berendezés előnyére figyelmen kívül maradt 
az új úsztatócsatorna és kipartoló berendezés fenntartási költ
ségszükséglete, amire ma még megbízható adat nem áll rendelke
zésre, lévén a berendezés ú j ; nem szerepel ez összehasonlításban 
a transzportőrfogyasztotta villamosáram költsége sem. Ezzel 
szemben azonban szintén nem vettük számításba az új berende
zés javára a kisebb munkaerőszükséglet folytán az aránylagos 
szociális teher csökkenését, továbbá az úsztatási mennyiségi apa-
déknak az előbbi 5 százalékról 2.7 százalékra való kevesbedése 
folytán előálló hasznot sem. 

A fűrész új gazdaságosabb elhelyezéséből és az üzem me
chanizálása folytán elérhető nagyobb rönk-ár a fűrész építési 
költségének törlesztésével volna szembeállítandó. 

A természetes úsztatómedernek km-enként 500 Sch-et, 400 
P-t kitevő fenntartási költsége az összehasonlításnál szerepet 
nem játszik, minthogy ez úgysem változott. 

Minden bizonnyal azonban meg kell jegyeznünk, hogy ily 
nagy befektetés mellett nem érthető teljesen, hogy miért válasz
tották a magasan vezetett csekélytartósságú f acsatornamegoldást, 
amely idővel előreláthatólag nagy fenntartási költséget fog 
emészteni. 



Az új úsztatóberendezés igazolja azt, hogy megfelelő viszo
nyok között a vízen való szállítás modern elvek szerint kiépítve 
és mechanizált kipartolóberendezéssel felszerelve, újból vissza
hódítja jelentőségét az erdőgazdaságban, ahonnan pedig a szá
razon való szállítóberendezések már-már teljesen kiszorították. 

Csonka hazánk erdőgazdasági viszonyai között nagyobb ér
vényesülésre azonban nem igen számíthat. 

Ismertetésem végén köszönetemet kell kifejeznem Pa.-ser 
Brosl, osztrák erdőmérnökkartársamnak, aki építés közben k > 
szült felvételeit szíves volt rendelkezésemre bocsátani. 

Hortobágy v idék i h o m o k fásítási 
p r o b l é m á k . 

Irta: vitéz Titkos Béla. 
(Befejező közlemény.) 

Ez a visszavert hő esetenként ligetes erdőkben járva, sok
szor igen szembeszökő. Még inkább regisztrálja ezt a lég- és 
talajhőmérő, előbbi 3—4° C , az utóbbi sokszor 5—8° C. különb
séget is jelezvén a szabadtéri és ernyőszerűen védett hely hő
mérséklete közt. Ez a hőmérsékletkülönbség leginkább este, nap
lemente után 1 óráig szembeszökő. A falszerű viselkedés káros 
hatása a fák és állományok déli és nyugati oldalán érezhető 
leginkább, minek látható következménye, hogy ily helyeken jól 
észlelhető sávokon kipusztul a csemete. Mindkét esetben hő-, 
fény- és kémiai sugártúltengés okozza a kipusztulást, magyarul 
hőguta. Azért tehát a szálalásoknál és fokozatos vágásoknál 
minden egyes fa kivágása előtt meggondolandó, hogy mily ár
nyékmentesítést okozna, de viszont mily fal- vágy ernyőhatáso
kat bocsátana szabadjára. 

Az úgynevezett ernyőhatás általam adott magyarázatát töb
ben kétségbevonták. Oly véleményt is hallottam, hogy ez való
jában esernyőhatás, t. i. a lombozat sok vizet felfog és az alatta 
levő csemeték vízhiányban pusztulnak el. A vízhiány kísérletileg 


