téregységére vonatkozik a forda végén, s a többi osztagokat
nem illeti. Ha a tartamos üzemre berendezett erdőtest f tér
egységből áll, és f a forda éveinek számát jelenti, akkor
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üzemtesttől

egy téregység

után

g y tűnik fel, mintha az

átlagjövedelem után fizettetnék.
Láthatni tehát ebből, hogy ezen nézetek mindenike csak
az elfoglalt álláspontoknak logikai következménye, s hogy addig
e kérdés meg nem oldható, míg az elfoglalt álláspontok egyi
kének helyessége ki nem mondatik.
Annyi bizonyos, hogy egy uj, és az üzletek sajátságait
és egymáshozi viszonyait méltányosan tekintetbe vevő adórend
szer szüksége egy üzletnél sem érezhető jobban, mint az erdé
szetnél, hol e tekintetben a nézetek még oly eltérők, és a szá
mítás elemei oly sokfélék.
Fekete Lajos.

A vágásidö befolyása a iák technikai tulaj
donságaira.
Irta Nikel Zsigmond, r. k. tanár a selmeczi erdő-akademián.
(Vége.)
3.

A

tüze

r ő.

Többszörös kisérletek tétettek arra, a különböző fanemek
absolut tűzerejét pontos kisérletek segélyével megállapítani. De
sem a physikai, annál kevésbé pedig a vegytani uton eszkö
zölt kisérletek eredményei, nem birnak értékkel, sőt a köznapi
tapasztalással

ellentétben is állanak. De ha ezen módok vala-

melyike szerint sikerülne is az absolut tűzerőt
rozni meg, a gyakorlat

pontosan hatá

csak kevés hasznot húzhatna belőle;

mert a tüzelő anyagok gyakorlati eredménye nemcsak az elmé
leti határ

mögött marad tetemesen vissza, hanem ezen vissza

maradás minden tűzhelyre nézve különböző.
Ez oknál fogva tehát mi csak a relatív tűzerőt

teszszük

szemléletünk tárgyává, vagyis azon melegösszeget, a melyet bizo
nyos mennyiségű fa közönséges tűzhelyeinkben kifejleszteni képes.
A körülmények, melyek

a különböző fanemek

tüzerejére

befolyást gyakorolnak, a nedvességi állapot, a fasúly, a boncztani szerkezet, a termőhely, az egészségi állapot, és a vágásidő.
A tettleges tűzerőre az első, t. i. a nedvességi állapot a
legnagyobb, a legutóbbi azonban, u. i. a vágásidő a legkisebb
befolyást gyakorolja.
Régi, nap-nap

ismétlődő tapasztalás

mutatja, hogy csak

a lehetőleg kiszáradott fa szolgáltat teljes hőhatást. Találó példát
szolgáltat erre a cserüzem fája; mig a tölgyfa átalában lomhán
ég el, addig

a gyakran

szalmaszárasságu,

meghántott

tölgy

dorongok oly gyorsan és lobogva égnek el, mint bármely lágy
fenyőfa,
tüzeléssel

minélfogva

minden

oly iparos

dolgozik, mint sütők,

által, a melyik gyors

téglaégetők

sat. által erősen

kerestetnek. Nördlinger szerint, a ki számításainak

alapjául

a

dr. Brix-féle számokat vette föl, 45°/ -nyi víztartalom mellett a
0

használható tűzerőnek fele megyén veszendőbe; miután pedig számos
erdei fanem összes víztartalma télen át egészen 6 0 % - r a is felrúg,
nyers állapotban elégetve tűzerejének csak Vr -ét szolgáltatja.
3

A vágásidő nem okozhat lényeges különbséget a fák tüzerejében,
mert a fa szervezete nem különbözik lényegesen télen át a nyáritól.
Az igaz, hogy télen át az élő fában tartalékanyagok vannak
felhalmazva,

melyek nyáron

át hiányzanak, de ezeknek befo

lyása a tűzerőre csak csekély lehet. Azt is láttuk, hogy a fa
télen át néhány százalékkal nagyobb szárazsúlylyal bir a nyári-

nál, de azzal talán valamivel több vizet is. De ismét nem szabad
elfelednünk, hogy a fa viztartalma télen át nagyobb, melyet épen a
tartalékanyagoknál fogva nehezebben bocsát ki magából. Ellenben
ismét annyiban van külömbség a téli és nyári fa között, hogy az
utóbbi tökéletesebben szárad ki mint a télen vágott és tavasz előtt
az erdőből kitakarított. Ez oknál fogva a téli fát átalában tartósabb
tűzünek tartják a gyorsabban égő és lánggal lobogó nyári fánál.
Grabner az év különböző szakaiban vágott iákkal
delmes és közvetlen kísérleteket tett tűzerejük

terje

kipuhatolására,

és azt találta, hogy az év folytában két időszakot lehet

meg

jelölni mint olyat, midőn a tűzerő legnagyobb : ugyanis először
január, február és márczius, másodszor július, augustus havak
ban és szeptember hó elején, szerinte azonban a nyári korszak
3V2°/o-kal kedvezőbb a télinél. Mi azonban erre csekély súlyt
fektethetünk, mert a különbség, ha csakugyan létezőnek mutatkoz
nék, sokkal kisebb, minthogy figyelemmel lehetnénk reá, és külön
ben is a vágásidőt sokkal fontosabb követelményeknek kell alá
rendelni, melyeket a gyakorlat tekinteten kivül nem hagyhat.
á.

A

A fa valódi tartóssága
azon körülmények

tartósság.
szintúgy, mint más tulajdonságai

sorozatától függ, melyek között növekedett,

vágatott és feldolgoztatott.
Lássuk mit mond erről Nördlinger.
„A téli fát", írja ő „technische Eigcnschaften der Hölzer"
czimü munkájában,

tartósabbnak

és ezen átalános föltevésnek
nak,

mint pl.

G. L.

tartják

a nyáron

vágottnál,

erdészek

is hódol

igen tanult

Hartig.

Ezen

tétel

mindenekelőtt

oly

fára nézve áll, a mely héjában hosszabb ideig, t, i. hónapokon
át fekszik

az erdőn. Az ilyen, természetesen nyáron át köny-

nyebben megrökönyödik mint télen át, talán azért, mert
vének

alkatrészei

átalakulásban

ned

vannak, és inkább esik áldó-

zatául a korhadásnak és rovaroknak. A téli fa azonkivül vala
mivel nehezebb is, és lehetséges, habár nem bizonyos, hogy a
tömeg ezen túlsúlya kedvezőleg hat a tartósságra; de miután
kiválólag

szilárd

nedvalkatrészektől

veszi eredetét,

ellenkező

gyanitásoknak is volna helye.
Ellenben igen valószínű, hogy vastag fák belsejének (geszt
jének

sat.)

lényege

téltől

nyárig nem igen változik, mert a

levelek, virágok, rügyek kifejlődése kiválólag a szijács

és héj

rovására történik. Azonkivül a szijácsot feldolgozás alkalmával
gyakran

el szokás távolítani, ellenkező

át meghántás
rítható.

segélyével könnyebben

Ebből

magyarázható

meg

esetben pedig nyáron

és tökéletesebben kiszá

az,

hogy

habár

könnyen

megrökönyödő fák : vadgesztenye, juhar, kőris, tüstént vékony
deszkává feldolgozott téli fája tartósabb lehet a nyári meghántottnál, tölgy, ákácz, szil nyári fájának gesztje még hántatlanul
is csak oly egészséges lehet, mint a téli gesztfa, vagy a nyári
vágás után

tüstént meghántott

szijács,

eltekintve

az

össze-

aszástól szintoly jó lehet, vagy még jobb mint a bántatlan téli
szijács. Az igaz, némely ács Német- és Francziaországban
állítja,

építésre

hántott

tölgyfát

használni

nem

azt

kellene;

de

tényleg mindkét országban oly keveset gondolnak vele, mint a
hollandi fakereskedők

egy része; és már Duhamel is említi,

hogy Katalóniában, Roussillonban, Nápolyban július és augusztus
havak a legjobb vágó hónapoknak tartatnak, és az e hónapokban
vágott

fából

birnak. Az

épült

hajók

még 25

angol hajók is kitűnnek

a nyárszaki

vágásnak. Joggal

sabbnak

más

levében

vágott

év múlva is tartós fával
tartósság által,

daczára

tartják a cserüzem fáját tartó

tölgyszijácsfánál.
és meghámozott

Baudrillard
kecskefüz

azt

állítja,

czölöpök

hogy

csak oly

ideig tartanak el, mint a szelid gesztenyéből készültek.
A Schwarzwaldon már évtizedek, a Vogesekben már több
inint

évszázad

óta

a

jegenye

fenyő

erdőségeket

a

szúk

(Bostrichus lineatus) pusztításai által kényszerítve nyáron vágják,
és a nyert fát kitűnőnek, egészségesnek és kereskedésre alkal
masnak találják. Összeköttetésbe hozták ugyan ezzel az ujabb
időben gyakrabban föllépő házigombát; ennek megjelenését meg
lehet ugyan magyarázni az által, hogy ujabb időben

rosszabb,

és kivált nem kellőleg kiszáradott fát használunk föl.
Az előbbiekből következtetve tehát, igy végezi Nördlinger,
nincs tetemes különbség a télen
sága között, hacsak

és nyáron vágott fa tartós

az, vágás után kellőleg kezeltetett. Még

kevésbé lehet ugyanazon évszakban, hóról-hóra tetemes különb
séget

föltételezni,

májusig,

mert

a

tenyészeti

júniustól—augustusig,

működés

márcziustól—

szeptembertől—novemberig

és

deczembertől —februáriiisig meglehetősen ugyanaz.
Záradékul

még megemlítjük,

hogy hajdan

a holdnak is

tulajdonítottak befolyást a fa tartósságára, u. i. hogy a
fogytán

vágott fa tartósabb

annál, a melyet

hold

holdtelte

felé vágnak. Azután még a növedék nagyságára is lenne befo
lyása a telő vagy fogyó hold fényének. Közvetlen
legalább

vizsgálatok

az utóbbit tévedésnek lenni bizonyítják, és a tartós

ságra való befolyásnak sem szabad értéket tulajdonítani.
5.

Ruganyosság.

Klíma, fekvés, termőhely

és talaj nagy befolyást gyako

rolnak a fa ruganyosságára. Bizonyságul szolgál erre a cseh és
részben a bajor úgynevezett hangfcnékfa. Ezen hangfenékfának
Európában
súlylyal

még mai napig nem akadt párja, és csekély faj-

egybekötött

Nápolyba,

sőt talán

ruganyosságánál

fogva

Angolországba,

a világ minden zugába szállítják. Való

színűleg még több északi hegyvidék létezik Európában, a mely
kitűnő

hangfát

terein;

mert

azon

lúczfa,

körülmények között termett és hasonló külső
bir,

mint

a

cseh,

valószínűleg

a

mely

hasonló

ismertetőjelekkel

ugyanazon ruganyossággal és

értékkel is fog birni hangszerkészitésre
szerfa

ismertető

mint amaz; a hang-

jeleivel azonban átalában még egészen isme

retlenek vagyunk.
Nördlinger
váljon

véleménye

szerint még kipuhatolandó lenne :

a nyári vagy téli fa ruganyosabb-e? A nyáron vágott

fa tökéletesebb kiszáradása az elsőre jogositana következtetni,
mert több észlelő kísérletei után a fa ruganyossága
a

viztartatom

apadásával. Megegyez

evvel a

emelkedik

Chevandier

és

Wertheim által észlelt azon tény, hogy hanggyorsaság (Schaallgeschwindigkeit) ? nagyobbodik a fa kiszáradásával.

Minélfogva

nem valószínű az, a mit Hundeshagen és Pfeil állítanak, hogy
a
sőt

fa ruganyossága
ellenkezőleg

legnagyobb

lesz.

őszszel és télen nagyobb mint nyáron át,

nyáron, mint a legnedvszegényebb évszakban,
Szintúgy

nem

fogadható

el az, a mit Pfeil

mond, hogy a fonnyadt fa legkevésbé rugalmas lenne. Felbomlás
ugyan

apasztja

bizonyítják,

a rugalmasságot,

de Nördlinger kísérletei azt

hogy annak, hogy érezhetővé váljék, a megrökö

nyödés határát tul kell lépnie.

**

*

Miután az eddigiekben tanulmányoztuk
lyását

a fa technikai tulajdonságaira,

tényező fölött
határozásánál
fa

lehető

is tisztába jöttünk,
mindekelőtt
legjobb

a vágásidő

befo

egyszersmind azon első

a melyre a vágásidő meg

tekintettel kell lennünk,

minőségét.

értjük

Láttuk, hogy

a

e tekin

tetben az évszak, a melyben a fát levágjuk, nem gyakorol oly
lényeges befolyást, mint inkább a bánásmód, melynek a levágott
fát alávetjük. Azon kisebb előnyök, melyek elérhetők az egyik
vagy másik évszakban eszközölt vágás által a tűzerőt,
ságot, csekélyebb összeaszást éh megrepcsedést illetőleg,

tartós
egyes

fákra nézve mérvül szolgálhatnak ugyan a vágásidejének meg-

szabásánál, de az átalános döntésre nézve a következő tekin
tetek által mindenesetre háttérbe fognak szoríttatni.
1.

A

rendelkezésre

álló

munkaerő.

Majdnem

minden vidéken nagyobb munkerő áll rendelkezésünkre télen át,
mint nyáron,

a midőn minden kéz a mezőgazdaság által van

igénybe véve.
2. A

kii mai

viszonyok

a vidék

sajátságai szerint

gyakran kényszerítő hatást gyakorolnak a vágásidő megválasz
tására;

a hol a tél zord, a havazás tartós és bő, ugy hogy

magas tuskók

maradnának,

ott a télszaki vágás magától el

marad. De ha ily tájakon dönteni nem is lehet a fát,

a szál

lítás

s sima

azért

nem

mindig

lehetetlen,

sőt

ellenkezőleg,

hópálya a hegységben e tekintetben serény ^munkára igényel.
3.

A

használatra
részt

vágásmód
kell

független

azon e s e t b e n , ^ a

figyelemmel

csak-,..,^gyedtjíl.\a

lenni, m i ^ ^ p l .

a vágásidejétől;

nem | f ö

használat egybe van kötve az állabok

f\'itaryá^|náf ' ^ó
r r

1

azlik., méívekftél jja
áp^síva¥fW^6Íigö>' úe^e
r

kedvezőbb a nyári vágás. A természetei!JF$HJ$$£ágás'' végre,
nevezetesen

a lombos

erdőben, azon időszakban föltételezi a

vágást, a midőn a fa döntése és kiszállítása a zsenge csemedékben (Nachwuchs) legkevesebb kárt okoz; ez pedig télen van
igy, ha a hótakaró mérsékelt vastagsággal bir.
4.

A

fanem.

A fenyőfélék,

köztudomás szerint leginkább

kivált a lúcz és jegenye

szenvednek

rovardulások

követ

keztében. A különböző hylesinus és bostrychus fajoknak kelő
és faló tanyája a héjban és alatta van. Átalános vélemény pedig
az, hogy rovarclulásoknak megakadályozása kedveért a ledöntött
fát

meg kell hántani, mirenézve tehát azt nyáron kell vágni.

Sőt a

Schwarzvvaldon

azt

akarták

tapasztalni, hogy a télen

vágott fát átalában inkább megpiszkolják a rovarok

a

vágottnál.

be

Ezen

tapasztalás

helyesnek

következőkben leli magyarázatát.

bizonyodott

nyáron
és a

Az Anobium és majdnem

minden fafalő

nedvrészeket keresi. Ezek a téli fában
jában

vannak

hogy

csak

fölhalmozva;

csekély

része

nyáron
marad

rovar

gyanta

Ezen

folyás

körülmény,

erősebb

szilárd

tartalékanyagok

alak

át fölhasználhatnak,
föl.

Természetes,

rovarok inkább a tápdúsabb fát keresik föl, mint
gényebbet.

a

a

ugy

hogy

és még az, hogy nyáron át

lévén, az

a

tápszea

a fát megtámadó rovarokat

megfojtja, okai annak, hogy majdnem minden nagyobb, hegységi
erdőségben a nyári vágás szokásos.
5. A

szállítási

mód

szintén befolyást gyakorolhat a

vágásidő választására;

mert tapasztalt

vágott fa könnyebben

és jobban

dolog, hogy a nyáron

úsztatható, mint tűzi vagy

tutaj fa annál, a mely télen vágatott. A hasábfából kevesebb
merül el, a tutajokat pedig jobban

meglehet terhelni. Magya

rázható ez a tökéletesebb kiszáradásból.
7.

Jövedelmező

faelárusitás

gyakran

az el

adási határnaptól, emez pedig a vágásidejétől függ.
Azon esetekben, a midőn a

használhatóság,

tehát

a z e l á r u s í t h a t ó s á g bizonyos évszakban eszközölt vágáshoz
van kötve, mint a fabeitatásnál (Impregnation), vagy a papír
gyártásra

szánt

fánál,

ezen

tekinteteknek

mindenekelőtt

alá

kell vetni magunkat.
Hogy végre még
korolnak

a

bekövetkező

föltett

helyi

kérdésre,

áradások,

viszonyok

is befolyást gya

mint pl. bizonyos időszakokban

csak fagyás idején lehető megközelítés

(mocsáros helyeken) s több efféle megemlíteni is elegendő.

