
Vasúti talpfatermelés akácfából 
í r ta: Fodor Gyula. 

Az akác fájának széleskörű műszaki használhatósága köz
ismert. 

Az erdészeti szempontból tagadhatatlanul sok hátrányos 
tulajdonsággal bíró és sajnos, legtöbb helyen úgyszólván elegyed 
len erdőt alkotó eme gyér lombozatú fa, felhasználása közben a 
káros befolyásokkal szemben akkora ellenállást fejt ki, hogy 
egyéb hibáinak leplezetlensége dacára utóbbi időben mégis igen 
nagy becsértékre tett szert. Pedig az erdőn de sokszor szeret
nénk mással helyettesíteni, mert televényképzés, a talaj javítása, 
jókarbantartása, de másrészt az erdő fogalmához nőtt esztétikai 
varázs tekintetében bizony sok kívánni valót hagy maga után. 

Viszont, ha azokra a homokokra, amelyeken e parlagi fa 
még jól díszlik, — nem érintve itt a jobbminőségű, üdébb barna 
homokokat, amelyeken tölgyet, amerikai diót, kanadai nyárt, 
égert, magaskőrist kell nevelnünk, — igényesebb fanemet telepí
tünk, igen sok esetben sem mennyiségi, sem minőségi tekintet
ben nem tudjuk elérni az akácerdő hozamát. 

Sajnos, a homoki talajok számottevő része minőség és főleg 
vízgazdálkodás szempontjából a lombfák közül egyedül az 
akácot elégíti ki s így sok esetben nincs is más választás. 

Vasúti talpfaként való alkalmazásánál az akác fája a meg
kívánt rugalmasság, hajlítási-, nyomási- és visszaható-szilárd-
ság tekintetében elsőrendű sajátosságokkal rendelkezik. 

Fentieken kívül a vasúti talpfánál főleg a keresztnyujtási 
szilárdság jő figyelembe, vagyis az az ellenállás, melyet a fa 
a szétszakítás ellen akkor fejt ki, mikor a nyújtás vagy húzás 
iránya a fa rostjaira merőleges.* 

Nördlinger vizsgálatai szerint az akác a legszilárdabb fa-
* Vadas: „Az akácfa monográfiája". 



fajok közé tartozik s egysorban áll a fehér Hickoryval és az 
1. osztályú vörösfenyővel s fölülmúlja a kocsányos tölgyet. ... 

Tartósság tekintetében igen hálás, de még a földdel való 
érintkezés közben is szinte legyőzhetetlen. A korhadással szem
ben tanúsított ellenállóképessége — Vadas szerint —nagyobb-
fokú, mint bármely más lombfáé. 

A nyomási szilárdságát s a tartósságát különöskép emeli 
az okszerűen végzett szárítás. 

A talpfavégek repedezését, mint hátrább látni fogjuk, ki
elégítően ellensúlyozhatjuk pántolással. 

A vasúti kocsik nyugodt járását a talpfák rugalmassága 
biztosítja. E tekintetben Vadas szerint a tölgy áll első helyen. 
De tölgy-erdőink ma. m á r a talpfaszükségletnek csak csekély 
hányadát biztosítják. A bükk talpfa gyanánt csak impregnálva 
használható; ezzel a költséges művelettel azonban, különösen, 
ha azt messze kell szállítani, igen drága. 

Az akácnak viszont talpfafeldolgozás .szempontjából az a 
hátránya, hogy nagyobb méreteket, •— amelyből tudvalevőleg a 
talpfakihasználás eredményesebb — ritkán ér el, főleg mert 
csak alacsony vágásforduló mellett kezelhető. 

Különösen vonatkozik ez a sovány homoktalajokra, ahol a 
fejlődés gyengébb volta mellett , még viszonylagosan is alacso
nyabb vágásfordulót vagyunk kénytelenek alkalmazni. 

Fentiekre való tekintettel az akáctalpfatermelés, főleg akkor 
kifizetődő, ha a termelés a felhasználás helyétől nem nagy 
távolságra történik s különösképpen indokolt akkor, ha egy-egy 
a, felvidéktől, illetve talpfatermelő üzemektől távolfekvő nagyobb 
birtokos saját vasútüzeme céljaira, vagy kedvező szállítási 
lehetőségekkel elérhető más vasút részére termelteti azt. 

Eddig azonban még ebben a viszonylatban is alig-alig ter
meltek belőle talpfát, azzal a megokolással, hogy a tölgytalpfa 
messzirőlvaló szállítás mellett is olcsóbb. Pedig ha a? akác
talpfa jóval nagyobb tartóssággal járó előnyeit figyelembe 
vesszük, méginkább, ha az akácfa kisebb méreteiből származó 
kihozatali hátrányok házi üzemben való felhasználással, vagy 
a közelebbi értékesítés lehetőségeivel ellensúlyozhatok, az 
akácfa vasúti talpfaként való felhasználásának, illetve értékesíté
sének rentabilitása vitán felül áll. 



• Az akáctalpfatermelés problémájával, főleg a kisebb nyom
távolságú gazdasági- és iparvasutak ellátása szempontjából érde
mes foglalkozni. Tömegtermelés szempontjából a tölgy s a bükk 
Nagymagyarországon oly nagy előnyökkel bírt, hogy az akác
talpfatermelés gondolata alig-alig vetődhetett felszínre. Az akác
faanyag különben is elenyésző csekély hányadát képezte az ösz-
szes fatermelésnek. 

Ma azonban, amikor ez az arányszám sajnos, az értékes 
erdőségeink rovására lehanyatlott s amikor az alföldi erdő
telepítések közgazdasági fontossága is előtérbe került, ma, ami
kor a nyomasztó gazdasági helyzet minden termelési ágban a 
rentabilitásra, az anyagok minél kedvezőbb felhasználására s a 
legmesszebbmenő takarékosságra int, beható számítás tárgyává 
kell tennünk minden erre alkalmas helyen, az országos viszony
latban nem csekély fontossággal bíró talpfatermelést is. 

Utóbbi évtizedekben számos gazdasági- és iparvasút létesült 
s horribile dictu még ott is, ahol a vasút a birtokos akácerdő
ségein haladt át, idegenből vagy messze földről hozatták a 
tölgytalpfát, vagy az impregnált bükköt. 

A változott viszonyok szükségszerű módosításai minden 
időkben csigalassúsággal törtek utat a már kialakult köztudat 
akadályain. 

Lássuk most már, vájjon tényleg érdemes-e a különben 
rendszerint jól értékesíthető akácfát bizonyos adott körülmények 
között talpfatermelésre fordítani. 

Azokat a választékokat, amelyeket az akácerdóségekben 
igen kedvező értékesítési lehetőségekkel termeltünk (I-rendű 
ipari és gazdasági fa) a talpfatermelés nem érinti; bár kétség
telen, hogy utóbbi időben az értékesítési lehetőségek eme válasz
tékok rovására változtak. Mégis a különös műszaki tulajdonos-
ságokkal bíró legelsőrendű anyagot kár volna talpfa termelésre 
fordítani. 

A tüzifatermelésnek vasúti talpfatermeléssel való kom
binációja azonban, más kedvező választékok termelésének a 
fenntartása mellett, nagyob kiterjedésű akácerdőségekben felette 
indokolt. 

A vasúti talpfák megkívánt keresztmetszete legtöbbször 



pofygonális trapéz s csak ritkábban derékszögű egyenközény. 
A felső oldalt rendszerint keskenyebbre vehetjük. 

Fővasutak részére való talpfatermelés szempontjából az 
akácfa kisebb méreteinél fogva alárendelt jelentőségű. 

Szabványos vágányszélességű (1435 mm-es) mellékvasutak 
talpfaszükségletének kielégítésénél azonban már jelentős szere
pet fog betölteni. E célra Magyarországon 2.2 m hosszú, kül
földön 2.3 m hosszú talpfák használtatnak. 

Méginkább termelhetünk akáctalpfát keskenyvágányú 
vasutak, nevezetesen a 600 mm-es, a 760 mm-es és az 1000 
mm-es vasutak részére. Itt a talpfák megkívánt hossza rend
szerint 60—70 cm-el nagyobb a vágányszélességnél. Ha szegek 
helyett csavarokat alkalmazunk, úgy még ez a hossz JS csök
kenthető. 

A talpfák alsó szélessége: 
fővasutakon 25—30 cm 
szabványos mellékvasutakon . . . 20—25 cm 
keskenyvágányú mellékvasutakon . . 15—20 cm 

felső szélessége: 
fővasutakon 16—18 cm 
szabványos mellékvasutakon . . . . 14—17 cm 
keskenyvágányú mellékvasutakon . . 10—12 cm 

magassága: 
fővasutakon 15 cm 
szabványos mellékvasutakon . . . 13—14 cm 
keskenyvágányú mellékvasutakon . 10—14 cm 

A talpfák keresztszelvényét egyrészt azok rendeltetése, más
részt a felhasználandó törzsek átmérője szabja meg. Akácerdők
ben kevés ugyan a nagyobb átméretű fa, de ha figyelembe vesz-
szük azt, hogy a talpfák egy részét — főleg a keskenyvágányú 
vasutakon — letompított élű, derékszögű keresztmetszetekkel, 
egy részét domború oldalakkal bíró talpfaszelvényekkel is elő
állíttatjuk, — kivételt képeznek a váltótalpfák, amelyeknél az 
éles élű kiképzés legtöbbször megkívántatik —, akkor már tekin
télyes mennyiségű kihozatallal számolhatunk. 



M. Foerster adatai szerint a német vasutakon a következő 
méretű talpfák alkalmaztatnak r 

A v a s ú t i t a l p f á k 
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A német óvatosság, úgylátszik, a fennebb elősoroltaknál na; 
gyóbb igényekét támaszt a keskertyvágányú talpfák méreteit 
illetőleg. 

Nálunk a keskenyvágányú vasutak — még ha személyszál
lításra is be vannak rendezkedve —- fentiek szerint 15—20, át
lagosan 17-—18 cm alsószélességű, 10—12 cm felsőszélességű és 
10—14, átlag 12 cm magas talpfákat alkalmaznak. 

A szegedi gazdasági vasút, amely személyszállításra szintén 
be van rendezve, eddig túlnyomólag derékszögű szelvényeket al
kalmazott 12—13 cm vastagságban és 16—17 cm szélességben. 

Ezen talpfák előállításához kell: 12:' + 16L'=400; \ 400=20 
cm átmérőjű rönk; héjázáson mérve — tekintettel arra, hogy a 
háncs és kéregre 2 oldolról az 2—3 cm-t fel kell vennünk — 23 
cm átmérőjű rönk. 

A közönséges talpfák nagyobb részének azonban nem ok
vetlen szükséges élesélű kiképzést adni. Ha ezek helyett a tra
pézalakú s részben csak a két oldalt bárdolt egyszerűbb talp
fákkal is beérjük, melyek a célnak, komoly szakemberek véle
ménye szerint, éppúgy megfelelnek, akkor ezeknél a talpfák 
felső szélességével lemehetünk 10—12 cm-ig is. Ilyen keresztmet
szet alkalmazásával már 16—-17 cm, héjazáson mérve 18—20 
em átmérőjű tönkökből is készíthetünk talpfákat. 

- A Szegedi.Gazdasági Vasút által fürészeléssel termelt s túl
nyomólag derékszögű keresztmetszettel bíró akáctalpfák előállí
tási költségéből kiindulva, az onnét beszerzett adatoknak a mos
tani várható viszonyokra- való átszámítása mellett, ha részben 



elesélű, részben trapézalakú talpfát vegyesen termelünk, azok 
előállítási költsége következőkép alakul: 
Az 1.3 m hosszú, közönséges talpfa előállításánál a 

19—23, átlag 21 cm átmérőjű rönkök behaszná-
lása mellett egy-egy, a héjazáson mért akáctönk 
súlya átlag . . . . , . . . . . . . , . 36 kg 

énnek értéke Szegedre beszállítva q-kint á 3.— P . . 1.08 ? 
fűrészelési díj (villanyerejű fűrésszel) db-kint . —.10 ,,! 
fűrészköltség , ' —.04 J 
áramfogyasztás . . . • . . . ' . —.04 
pántolás a két végén, anyag hozzá —.07 jj* 

összesen: . . . . 1.33 P 
Ebből levonandó az egy-egy talpfára eső és hulladék

ként lefűrészelt mintegy 14 kg-nyi szelezésfa 
értékében q-kint á 2.— P .,, .—,28 P 

a) Egy-egy közönséges talpfa előállítási költsége . . 1.05 ,, 
(Ugyanis a használható méretek átlagai mellett s tekintve, 

hogy ezúttal trapéz-alakú talpfák készítését is számbavettük,, a 
talpfa keresztmetszeti területe a körkeresztmetszetnek kereken 
számítva, mintegy 60%-a. A veszteség a tönkök vastagsága és 
a termelt talpfák neme szerint 27—54, átlagosan 40%. Tehát a 
40%-nyi hulladékanyag értékével a talpfa előállítási költsége 
csökkenthető.) 

Ha azonban a közönséges talpfákat — ami gyakori — nem 
fűrészeljük, hanem csak kétoldalt bárdoljuk, ily', talpfa anyaga-
szükséglete és a velejáró munka is kevesebb, így, ami akácerdőn 
igen fontos, a kívánt vastagsági méretekkel a keskenyvágányú 
vasutaknál még lejjebb mehetünk, anélkül, hogy a talpfa hasz
nálhatósága tekintetében bennünket veszteség érne. 

Ekként már 18—19 cm, héjazva 16 cm-es tönkök is be-
használhatók s ezzel számolva, egy-egy ilyen közönséges talpfa 
előállítási költsége az előbbinél lényegesen kisebb. 
Ugyanis egy 18 cm átmérőjű 1.3 hosszú tönk súlya kb. 27 kg; 
ennek értéke ab erdő q-kint á 2,3.0 P . . . . . . —.62 P 
bárdolás darabonkint . . . . . . . . . .'. . . —.09 „ 
pántolás, anyag hozzá ... . . . . . . . . . —.07 ,:,J 

- .Átvitel: —.78 P 
•- . ÍJ 



Áthozat: —.78 P 
szállítási költség Szegedre való beszállítás mellett 

(kocsifüvar: 0.06+vasúti fuvar: 0.10 P) . . . — .16',, 
Összesen: . . . . —.94 P 

Ezen összegből levonnandó az egy-egy talpfára eső hulladék 
ára eredeti értékesítés mellett 7 kg; q-ként á 1.50 —.10 P 
b) Egy-egy bárdolt talpfa előállítási költsége . . —.84 P 

A váltótalpfaként itt használatos 1.50 m hosszú, élesélű 
talpfa előállításához szükséges, átlag 22 cm. átmérőjű akáctönk 
súlya . 45 kg, 

ennek értéke Szegeden q-ként á 3.-—P . . . 1.35 P 
fűrészelési díj darabonkint —.12 „ 
fűrészköltség —.04 „ 
áramfogyasztás —.04 ,, 
pántolás a két végén, anyag hozzá . . . . —.07 „ 

1.62 P 
A hulladék értékesítéséből befolyik (ez esetben 

az élesélű talpfa kereszszelvényterülete a körkereszt
metszetnek 58%-a): 19 kg; á 2.— P q-ként . . —.38 P 
c) A váltótalpfák előállítási költsége 1.24 P 

A hántoltán 25 cm, héjazáson mérve 28 cm és ennél nagyobb 
átmérőjű tönkökből azonban már két talpfát lehet kifűrészelni s 
az így előálló szelezésfa, amely karónak, kisebb pallónak is fel
használható, igen jól értékesíthető. Ha ily méretű anyagból állít
juk elő a váltótalpfát, úgy az 1.24 P költség még redukálódik. 
Nevezetesen: 

A 28 cm-es, 1.50 méter hosszú tönk súlya 74 kg. 
ennek értéke Szegeden q-ként á 3 P . . . . 2.22 P 
egy talpfapárra eső fűrészelési díj —.19 „ 
fűrészköltség, áramfogyasztás •—.12 ., 
két talpfa pántolása . , . , , , —.14 „ 

2.67 P. 
-;: Le 28%-nyi szelezésfa értékét q-kint á 2 P . —.41 P 

Két váltótalpfa előállítási költsége 2.26 P 
ű) Egy váltótalpfa előállítási költsége . . . . .1.13 P 

A. közönséges talpfákat a gyakorlatban rendszerint bárdolás 
írtján idomítják. (Hogy itt, Szegeden eddig csak villanyfűrésszel 
állították elő, az egyrészt a hulladéknak a városban való igen ked-



vező értékesítésében, másrészt a házikezeléses gazdasági vasúttal 
való kedvező szállítási lehetőségben s főleg abban leli magyaráza
tát, hogy itt a szalagfűrész amúgy is be volt rendezve, erre küV 
lön befektetést eszközölni nem kellett.) 

Nagy általánosságban a fűrészeléssel való előállítás inkább 
akkor indokolt, ha oly méretű anyagunk van, amelyből két vagy 
több talpfa nyerhető; s mivel a váltótalpfának rendszerint 
amúgy is élesélűnek kell lenni, e módon a vastagabb méretű tön=-
kök egy részét váltótalpfa termelésére használhatjuk fel. 

A fentebb.a), b), c), d) alatt levezetett eredmények szerint 
tehát: 

a) egy közönséges akáctalpfa előállítási költ
sége 76 cm-es nyomtávolságú, keskenyvágányú vas
útra fűrészelés útján előállítva . . 1.05 P 

b) ugyanzaz bárdolva, erdei termelés mellett, 
de felerészben csak kétoldalt bárdolt, domború 

oldalakkal bíró talpfák termelésével . . . . . —.84 P 
c) egy váltótalpfa előállítási költsége, ha egy-

egy tönkből csak egy talpfa nyerhető 1.25 P 
d) ugyanez vastagabb méretű anyagból való 

termelés melletti kedvezőbb anyagfelhasználással . 1.13 P 
Ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a hasonló méretű 

fölgytalpfák áraival, úgy első pillanatra úgy látszik, hogy szá
mításunkat alig találjuk meg. A Dunántúlon, vagy a Felvidéken 
termelt 70 filléres közönséges talpfa ugyanis Szegedre leszállítva 
körülbelül 90 fillérbe jön, az ugyanott termelt kb. 1 P-s váltó
talpfa pedig kereken 1.20 P-be. 

De ne feledkezzünk meg az összehasonlításnál egy igen fon
tos körülményről, nevezetesen arról, hogy az akáctalpfa élettartam 
dolgában jóval felülmúlja a tölgytapfát. Ha nagyon szerényen 
számítva csak 25% élettartam-növekedéssel számolunk, akkor a 
90 filléres közönséges tölgytalpfával szemben az akáctalpfa 1.12 
P-be kerülhetne, holott fentiek szerint csak 1.05, illetve 0.84 P-be 
kerül. Ha felerészben vegyesen derékszögű keresztszelvényű és 
trapézalakú, felerészben pedig kétoldalt bárdolt talpfát terme
lünk, akkor átlag 98 fillérbe kerül csak darabja, amikor a tölgy
talpfa hasonló élettartamra átszámítva 1.12 P-be kerül. 

A 76 cm-es nyomtávolságú pályára való tölgy-váltótalpfa 



Szegedre; leszállítva 1.20 P-be kerül. Az akác-váltótalpfa ugyan, 
amint láttuk, szintén belekerül 1.13, illetve 1.24 P-be, de ha a 
25% élettartam-növekvéssel itt ;s számolunk, agy AZ 1.20 P-s 
tölgytalpfával szemben az akáctalpfa ára kereken 1 50 P '.ehetne. 
Ez pedig lényeges különbség! , 

Az élettartamot illetőleg tett ama merész állításom, hogy az 
ákáctalpfa csak szerényen számítva 25%-kai hosszabb ideig el
tart, mint a tölgytalpfa, bátorkodom az alábbi illusztris szakfér
fiak idevonatkozó adataira támaszkodni. . 

Illés Nándor az Erdészeti Kísérletek 1900. évi füzetében 
„Az akác fájának tartósságáról" így ír: „Oszlopként való hasz
nálatában messze felülmúlja a tölgyet, amint azt sok tapasztalat 
bizonyítja. Ott, ahol vegyesen volt az akác a tölggyel, mindég az 
akác tartott tovább, még pedig jelentékenyen". Szerinte a földbe
ásott akác eltart 30—40 évig, a tölgy 16 évig, tehát ily alkalma
zásban 2—3-szor annyi ideig. 

Természetesen a talpfaként való alkalmazás sokkal kedvezőt
lenebb, mert azt különböző oldalról föld, levegő, napfény és víz 
egyszerre éri, tehát itt ekkora tartósságról nem eshet szó. Tudok 
esetet, mikor hasonló összehasonlításban az akácnál elsőrendű 
törzsfából, a tölgynél pedig, éppen mert rendszerint vékonyabb 
méretű fa felhasználása esetén támadhat közöttük verseny, ág-
fából származó anyag tartósságát mérték össze. A korhadás ide
jén a faanyag származását illetőleg már ritkán sikerül tárgyila
gos adatokat nyerni. 

De lássuk Róth Gyulának az Erdészeti Kísérletek 1901. évi 
füzetében olvasható megemlékezését a görgényszentimrei erdőőri 
szakiskola gyűjteményében lévő cölöpről, mely már előzőleg 24 
évet szolgált mint hídcölöp gr. Bethlen István mezősámsondi 
parkjában. A fának 80 cm-nyi része állandóan víz alatt volt, 78 
cm-nyi rész felváltva a víz és levegő hatásának volt kitéve, a 
fennmaradó 23 cm tisztán levegővel érintkezett. 24 év után alig 
látszik egy pár mm-nyi vastagságban a korhadás jele, de a fa 
még kiválóan szolgál tovább, mert kihegyezett részén még az élek 
is épek. 

Ugyancsak Mezősámsondon, amikor tölgy- és akáckerítést 
16 év után szétbontottak, a tölgyoszlopok földbeásott része kieme-



íés- után széthullott, az akácoszlopok pedig alig szenvedtek s azo
kat sasfáknak újra beépítették. 

Az akácnak talpfaként való alkalmazását illető összehason
lító adatok birtokába, sajnos, nem tudtam jutni, de bizton fel
tehető., hogy eme legkedvezőtlenebb igénybevétel mellett is tar
tósságban még inkább felülmúlja a tölgyet. 

Az akácfa rendkívüli tartóssága valószínűleg a benne fel
halmozódó és konzerváló természetű olajos anyagoknak, de nem 
kevéssé különös anatómiai szerkezetbeii előnyeinek tudható be. 
Nem kell azt impregnálni — igaz, hogy nem is lehet —, mert 
már a természettől olyan anyagokkal van átitatva, amelyek neki 
rendkívüli tartósságot kölcsönöznek. 

Ezzel szemben igen nagy hátránya, hogy nagyon repedezik. 
A vasúti talpfák végeit a berepedezés ellen pántolással óvjuk 
meg. Legegyszerűbb a szegezett pántok alkalmazása akként, hogy 
a talpfák végeit szalagpánttal vesszük körül, melyet egyszerűen 
rászegezünk; ennél biztosabb és tartósabb a hegesztett pánt, 
csakhogy ez igen drága. 

A talpfák tárolása, szárítása nem csekély fontosságú. Ha 
megfelelő fedett, szellős szárítóhelyünk nincs, úgy az akáctalp
fákat lehetőleg már a felhasználás helyén 100—150 darabból 
álló rakatokban akként tároljuk, hogy a felső sor tetőszerű ki
képzés mellett az esővíz a rakatokról lefolyjon. Célszerű még a 
rakatok helyét körülárkolni. 

A vasúti talpfának akácerdőn való termelése tehát viszo
nyítva annak tölgyesekből való kitermeléséhez, csak abból a 
szempontból hátrányos, mert ott a kihozatal rendszerint ked
vezőtlenebb. Ott azonban, ahol az akácerdőt tölgyeserdő válto
gatja, — s ez az Alföldön is a leggyakoribb — a tömegtermelés
sel járó előnyök is kihasználhatók. 

Olyan erdőségekben viszont, amelyekben a talpfatermelés 
szempontjából szóba jövő fanemek közű1 csak akác van, vagy ez 
az uralkodó, rendszerint csak abban az esetben érdemes talp
fát termelni, ha a felhasználási hely közeli volta, vagy igen 
kedvező szállítási és értékesítési lehetőségek serkentenek talpfa
termelésre. A környéken lévő keskenyvágányú gazdasági vagy 
inarvasutak ellátása tekintetében, de legkivált vasútüzemmel 



rendelkező erdőbirtokosok talpfaellátása tekintetében, versényen 
felül áll. 

A Szegedi Gazdasági Vasút részére csak legújabban terme
lünk akácfatalpanyagot, melyet eddig rendszerint a talpfahőssz 
2—3, vagy 4-szeresében kisznbott megfelelő vastagságú rönk 
alakjában szállítottunk be a feldolgozó telepre, hol a talpfát 
villanyerejű szalagfürésszel idomítják. Mindenesetre tömegter
melés esetén előnyösebb, mint eiőhb láttuk, az erdőn való talpfa
készítés. Ha majd a tanyai olcsóbb munkás is betanul a talpfa
termelésbe, munkadíjban sokat lehet majd ezen megtakarítani 
s tömegtermelés mellett a talpfa előállítási költsége itt is lénye
gesen olcsóbb lesz. 

Példaként megemlékezem az elmúlt tél folyamán Szeged 
város Ópálinkás erdejében egy kisebb részleten termeit talpfa
anyag viszonylagos mennyiségéről. Amellett, hogy ott a legkülön
bözőbb gazdasági és ipari fát termeltünk, tehát a talpfaterme
lés különös forszirozása nélkül, a termelés zömét képező tüzifa-
termelés során 4 kat. holdról a megfelelő méretű talpfarönkök 
kiejtésével mintegy 1200 darab talpfa kitermelésére alkalmas 
52 köbméternyi tönkfát szállítottunk be a gazdasági vasút cél-
iaira. Tehát ebben a 28 éves, sarj eredetű kis erdőrészletben — 
igaz, hogy ez jó erdő volt — a kat. holdankinti 154 köbméternyi 
anyagból kereken mintegy 13 köbméternyi faanyag volt talpfa
termelésre fordítható, amiből a hulladék leütése után a tiszta 
*alpfakihozatal az egész termelésnek kereken 5%-ka. Eszerint 
ott a 76 cm-es nyomtávolságú vasútra 1 kat. holdról kb. 300 
darab talpfa nyerhető */B részben vegyes keresztszelvényű közön
séges, % részben derékszögű, keresztmetszetű váltótalpfa. Itt 
azonban a termelés nem irányult talpfatermelésre, mert ennél 
sokkal több talpfa lett volna ott kitermelhető. 

Ugyancsak Szeged város Felsőásotthalmi erdején, szintén 
jobb homokon egy középszerű próbateret becsültem fel abból a 
célból, hogy ha a talpfatermelcst forsziroznánk, mennyit lehetne 
itt kihozni 

Az összes faanyag 1 kat. holdra átszámítva eme 31 éves 
szálerdőben 174 köbméternek találtatott, összes törzsszáma: 
728. A 18 cni-néi vastagabb törzsek száma: 68. Utóbbiaknál a 
vastagabb törzsrész felhasználása mellett összesen mintegy 33 



köbméternyi tönkanyagból 676 darab közönséges és 76 darab 
váltótalpfa nyerhető, kereken összesen mintegy 750 darab 
vegyes talpfa, — 76-os nyomtávolságú vasútra. 

Amint látjuk, a vasúti talpfaemelés forszirozása esetén, 
amikor az arra alkalmas vastagfaanyagot túlnyomólag talpfa
termelésre fordítjuk, a mintegv 19%-ot kitevő tönkfaanyagból 
nyerhető tiszta talpfakihozatal az egész termelésnek mintegy 
11.5%-ára rúg. 

Bár az itteni erdők fatömegátlaga az imént említett két 
erdőrész mögött messze elmarad, — itt az erdők túlnyomó része 
igen sovány homokra telepíttetett — mégis következtetés von
ható fenti adatokból az egyenletesebb talajon nőtt, jobb akác
erdők talpfakihazatalára is. 

Barna homokokon, vagy lazább homokos agyagtalajon, ahol 
az itteni, legfeljebb 30 éves vágásiordulónál magasabb vagás-
forgót lehet alkalmazni s így a kitermelhető vastagabb méretű 
anyag viszonylagos mennyisége is jelentékenyen nagyobb, a 
fent kimutatott mennyiségnél jóval nagyobb kihozatalra is 
számíthatunk. 

A kártékony vadak irtásáról 
s a mérgezésről 

í r ta: Rohoska Samu. 
Régente, mondjuk az őskorban, az állatvilág számbelileg 

önmagát szabályozta. Ezt az egymásközt fenntartott egyensúlyt 
azonban megzavarta a mindinkább elszaporodó s térthódító em
ber, kinek az elejtett vad részben megélhetési forrását képezte, 
de másrészt azt a vadat is pusztította, mely neki kárt okozott, 
így tehát bizonyára már az őskorban megszületett a hasznos és 
káros vad osztályozása s ha az ősember a káros vadat azért pusz
tította, hogy ezt károssága miatt kiirtsa, bizonyára alkalmilag-
kedvezni is tudott a ránézve hasznos állatoknak s így a mester
séges vadszabályozásnak az elemei mindenesetre meg lehettek 
már a történelem előtti időkben is. 

Eltekintve az állattani s a természetrajzi szempontoktól, 
vadgazdaságilag vadjainkat ma is a fentiek szerint osztályoz-




