
Lapszemle. 
A czukor - juhar fa . (Acer saccharinum, - Wagenh. — A. nigrum, 

Mehx.) Hazája Amerika. Északon Neufundlandtól Minesotáig, 
délen Florida és nyugoton Nebiaska, Kansas és Texas tartományok
ban található. 

Nagyban tenyésztik, mert a belőle nyert juharfa-czukor igen 

busás jövedelmét hajt. 
A legtöbb ezukor az északi tartományokban és pedig Vermant, 

New-York és Michigan államban nyeretik; s ezek némelyikében a. 
farm legtekintélyesebb jövedelmét képezi. 

A ezukortartabnu fanedv nyerése február hó végén vagy 
márczius hó elején — aszerint, a mint a tavasz előbb vagy később 
köszönt be kezdődik és 3—4 hétig tart. 

Régente a nedvet aként nyerték, hogy a föld felett 2—3 láb 
magasságban a fában fejszével egy felfelé keskenyedő bevágás 
tétetett s ezen bevágás alsó részébe egy láb hosszú csatornát illesz
tettek, melyen át a nedű a gyűjtő edénybe csurgott. 

Ezen ELJÁRÁSSÁ] a fa természetesen tetemesen megsérült. 
E helyett jelenleg a fa dél felőli oldalán 1—2, mintegy 2 cm. 

mély lyuk furatik s a lé az ezekbe vert csöveken át a gyűjtő 
edénybe folyik. 

A nedvei naponként összegyűjtik s mézsürüségig bepárolják. 
A szirup ilyen minőségben képezi leginkább a kereskedelem 

tárgyát. 
líelöle jegeczesités által barna ezukor készíthető. 
Rendes körülmények közölt egy fa az a r a t á s i évad alatt, 

kora és egészségi állapota szerint 75—115 liter nedvet boosájt, 
melyben 3 V 2 — 8 font*) czukortartalom van. 

S a r g o n t szerint Amerikában évenként 40 millió font juharfa 
ezukor (barna) és 7V2 millió liter szirup nyeretik. 

A juharfa-ezukrot nem finomítják (raffinálják) mint más ezukor 
fajt, mert ezen műveletnél sajátos aromáját, mely a ezukrot köz
kedveltté teszi, elveszítené. 

*) Valószínűleg angol font. — Beréndy. 



A 20—30 éves korú fák a legtöbb és legjobb minőségű czukor-
anyagot szolgáltatják. Azonban ennél hosszabb időn át is minden 
jelentékenyebb kár nélkül nyerhető egy fából a ezukor. 

Sargent azt állítja, hogy New-York államnak északi részében 
olyan egészséges fákat is lelt, melyek már 100 év óta szolgáltat
ják a ezukornedvet. Ezeknek töve a bevágások és befurások miatt 
tetemesen megvastagodott. 

Az indián bennszülöttek Amerika felfedezése előtt is ismer
ték már ezen eljárást s ők tanították meg arra az angolokat és 
francziákat. 

A ezukor-juharfa általában igen szép fa. Áprilisban, midőn 
még a többi fák kopaszok, szép sárgán virágzik, mely virágok 5 cm. 
hosszúságot is elérő fürtökön vannak elhelyezve. A levelek nyáron 
világos zöld színűek. Őszkor pedig a szinvegyület minden árnyala
tában pompáznak. 

A fa kérge, más fák kérgétől elütöen, igen világos színű. 
Fája a többi juharfajok között a legkeresetebb s szoba pad

lókra, bútorokra használtatik és a hajóépitészetben is közkedvelt
ségnek örvend. 

A fodros növésű fáért óriási összegeket adnak. 
Talán indokolt volna, ha vele nálunk is kísérlet tétetnék. Azt 

hiszem a konzulátus utján meglehetne magját szerezni. 
(Sargent: „The Silva of North Amerika" után közli: Berendíj B.) 
A f ü s t káros befo lyása a növényzet re . Ezzel a kérdéssel fog

lalkozik Ramann a „Zeitschrift f. F. u. J.-wesen" legutóbbi 
füzeteinek egyikében, részint a mások által korábban teljesített 
vizsgálatok eredményeit használván fel, s nagyobb részt a saját 
vizsgálatainak eredményét adván elő. A kérdés tárgyalásának tudo
mányos szempontból való érdekessége mellett megvan a maga 
gyakorlati értékessége is, mert olyan esetekben, ha a füst-okozta 
károk kimutatása válnék valakire nézve szükségessé, útmutatást talál
hat a vizsgálat foganatosításának módját s azon óvatosságot ille
tőleg, a mivel a vizsgálatnál eljárni kell. 

A szóban lévő közlemény a következőket tartalmazza. 
A füst által okozott károk miatt a panaszok mindinkább 

gyakoribbak lesznek. Az ipar emelkedése, a korábban nem használt 
kéntartalmú érczeknek kohászata, a kőszénnel való tüzelés nagyobb 



mértékben való kiterjesztése együttesen oda hatnak, hogy a füst 
okozta károk nagyobbodjanak. Iparüzö vidékeken, kivált a hol ér-
czeket is olvasztanak, egész erdőterületekre kiterjedő károk kelet
keznek az által, hogy a fahozam kisebb mértékűvé lesz. Egyetlen 
gyár, üveghuta, fazekas-telep, sőt egyetlen kémény lehet kárnak 
okozójává, mert előidézheti egyes értékes fának megbetegedését 
vagy elhalását. 

A füst okozta károk számos s gyakran nehezen eldönthető 
perekre vezetnek; nem mindig könnyű ugyanis bebizonyítani, hogy 
a fenforgó esetben a növény beteges állapota a gázok káros 
befolyásának következménye-e ? 

Magát a megbetegedés tényét a növényeken könnyű felismerni; 
a sárgás szin, majd az elbarnulás s a levélzetnek elhalása akut 
mérgezésnek jelei. A füst-mérgezés krónikus hatását illetőleg a 
mérgezés tényének megállapítása már nehezebb; ilyen esetben a 
növények általános visszamaradása következik be, a lomblevelüek-
nél a levélszervek csekélyebb mértékben fejlödnek ki, a tűlevelűek
nél pedig a tűk lehullása korábban következik be. Ugyanezek a 
jelenségek azonban nem csupán a füst mérgező hatásának követ
kezményei lehetnek, hanem másnemű behatásokra is visszavezet
hetők. 

E jelenségek tehát a füst-mérgezés tényét valószínűvé teszik, 
de kizárólagos bizonyossággal nem igazolják. A bizonyításhoz még 
vegyi elemzés is szükséges. A vegyelemzések eddig a mérgezési 
eseteknél a kénes savaknak, a sósavnak, ritkábban a kovasavnak 
és alkatiaknak káros jelenlétét mutatták ki. 

Schröder és Reuss számos kísérlete e téren arra az ered
ményre vezetett, hogy a kár nagysága a károsan ható anyag jelen
létének mértékével és a füst-forrás közelségével arányos. Másrészt 
afelől is meggyőztek a kísérletek, hogy most már bizonyos fel
merült esetben a helyesen foganatosított vegyi elemzés akárosilás 
okának biztos felismerésére vezet. Ezen vizsgálatoknál azonban 
mellözhetlenül szükséges a viszonyok teljes ismerete, s ezért a 
helyszíni szemle, valamint a szakértelemmel teljesített próbavételek 
elmaradhatlanok. 

Beküldött próbavételek alapján bizonyítékot kimutatni sohasem 
lehet; ezeket a próbavételeket a helyszínén kell gyűjteni és pedig a 



füstforrás közelében s fokozatosan haladva egészen addig, hol füst
okozta kár jelét nem látni már. — E mellett ha erdőről van szó, 
akkor a vizsgálatot, ha csak lehetséges, ugyanazon fanemre s ugyan
azon törzsosztályra, és pedig az uralkodó törzsek osztályára 
nézve kell foganatosítanunk. 

A füst-mérgezés okozta károk legnagyobbrészt a kénes savak 
hatásából erednek, melyek a növény testében kénsavvá élegülnek. 
Kénvegyület és illetve kénsav ugyan minden növényben található, 
de csak oly mértékben, a mint az a növény testének felépüléséhez 
szükséges. Ha a kénsavtartalom a különféle növényekre s fa
nemekre nézve egyöntetű és állandó arányú volna, a vizsgálat 
nehézségekbe nem ütköznék; csakhogy a kénsav tartalom nem
csak az egyes növényfajok szerint, hanem ugyanazon fanem levél
szerveire nézve is meglehetősen tág határok közt mozog. 

A példa ezen állítást legjobban megvilágítja. 
Különböző korú lucz fenyők tűi vétettek vizsgálat alá. A fák 

teljesen füstmentes vidéken nőttek. 
Az I. számú lucz f. mintegy 60 éves volt, bükkfák közt 

egyedül állva nőtt fel, diluvialis márgatalajon. 
A II. sz. lucz f. mintegy 30 éves volt, bükk fák közt álló 

lucz fenyő csoportban nőtt, szintén diluvialis márga talajon. 
A III. sz. lucz f. mintegy negyven éves korral útszélen, dilu

vialis márga talajon állott. 
A IV. sz. lucz f. 74 éves korú volt, erdei fenyővel kevert 

állabban, agyagos homok talajon. 
A fák mind jó növésüek voltak, s a vizsgálathoz mind vigá-

lyos állásból választattak, s róluk az ágat mind a vizsgálat foga
natosítója (Ramann) szedte s maga válogatta ki a tűket is a leg
nagyobb gonddal koruk szerint, elvetve a kéteseket, A tűk elham
vasztása borszeszlánggal történt, és pedig olyan térben, hol több 
napon át világító gáz nem égett. A vizsgálathoz — egyetlen kivé
tellel — mindig 50 gr. (szárazon mért sulyu) anyag vétetett. A 
kénsavtartalom a következő volt. 



Az I. sz. lucz fenyőnél: 1 éves tűkben . . . ___ 0'188°;0 SOs 
2 ., „ 0-213, , 

•3 „ 1 0-270, , 
4 és 5 „ „ 0-287 „ „ 

több. in int 5 „ „ .... 0'368 ; ,. 

Az 5 éves tűkből csak 18 gr. állott rendelkezésre, de ez is 
élég volt arra, hogy a meghatározás helyesen történhessék. 

éves tűkben 0-166°/0 SOa 
0-256 „ ,. 
0-276 „ „ 

A II. sz. lucz fenyőnél: 

A III. sz. lucz fenyőnél: 

1 
2 
3 

1 éves tűkben . . . 
o 
—' ;? w 

3 
4 és 5 „ 

. . . 0-066°/o SOa 
. . . 0-069 „ „ 
. . . 0-069 „ ,. 
. . . 0-089 „ „ 

Azok a különbségek, mik az eredményben egymással egyező 
I. és II. sz. és a különben ugyanazon talajviszonyok közt nőtt 
III. számú lucz adatai közt mutatkoznak, 10 km távolságon belül 
fekvő területen nőtt falcnál fordultak elő. A tűk kora szerint el
különített adatok közt levő különbségekre nézve pedig megjegy
zendő, hogy ezeket az adatokat az illető fának ugyanazon ágáról 
vett tűi szolgáltatták. (Teljesen hasonló eredmények találtattak 
felső Sziléziában.) 

A IV. sz. lucz fenyőnél: 1 éves tűkben volt. 0*08l°/o SOs 
2 „ „ „ 0-112,, ,. 
3 „ , 0-202 ., .. 

Azonban egy más helyről választott (V. sz.) lucz fenyő 
tűi egészen más adatokat nyújtottak. Ez a fa Plessben, meglehe
tős távolságra a kohótól nőtt, s különben teljesen egészségesnek 
látszott. 

0-283° .oSCVt 
0-504 „ „ 
0-589 „ .. 



mutatott ki a vegyelemzés. Ezek rendkívül magas számok s jelen
tékenyen meghaladják még az olyan erősen megtámadott állabok 
fáinál mutatkozó kénsavtartalmat is, melyek a füst-forráshoz kevés 
mértföldnyire vannak. 

Ezen példákból kiviláglik, hogy a tucz fenyő ilyennemű vizs
gálatra kevéssé alkalmas, s hogy az ember biztos számadatokhoz 
jusson, mindig ugyanazon korú tűket kell a vizsgálathoz használni 
és pedig olyan tűket, melyek teljes világosságban fejlődtek". A vilá
gosságban és árnyékban nőtt tűk boncztani szerkezetében mutat
kozó nagy különbségek ugyanis arra engednek következtetni, hogy 
ilyen különbség az ásványi anyagok tartalomarányában is van
nak; Ramann ugyan erre nézve nem tett vizsgálatot, de a fentebb 
közölt adatok magukban is elegendően utalnak arra, hogy legalább 
ott. hol más fanem is akad, a vizsgálathoz lucz fenyőt ne válasz-
szunk. 

A példák különben egyúttal azt is igazolják, hogy csupán a 
magas kénsavtartalom a füstmérgezés tényét egymagában nem 
bizonyítja be. Csak a füsttől mentes állabokéval szemben kimutat
ható nagyobb kénsavtartalom s a kénsavtartalomnak a füstforrás 
közelségével arányosan nagyobb mértéke a döntő. 

A fiatal lucz fenyő tűkben kénsavtartalom általában véve 
0'1° 0 : már a 0 -2°, 0 kénsavtartalom rendszerint jelentékeny, a 0'3°/ü 

kénsavtartalom pedig már nagy mértékű káros hatásra mutat; itt 
hasonló mértékű különbségek ugyanazon ág tűin is előfordulnak-

Osszehasonlitatlanul kedvezőbb a helyzet az e r d e i f e n y ő r e 
nézve tett vizsgálatoknál. A különböző korú tűk elkülönítése semmi 
nehézséggel sem jár, de a vizsgálathoz itt is ugyanazon korú tűket 
kell venni és pedig olyanokat, melyek teljesen kifejlettek, tehát a 
tenyészév befejezte előtt mindig mult évieket. 

Ramann számos kísérletei közül elégnek tartja a következő 
néhánynak eredményét megismertetni. Ezeket különböző korú s 
más és más vidéken nőtt erdei fenyőknél találta. 

Általában véve megjegyzésre érdemes, hogy az egyenlő ki
fej lel tségü s ugyanazon vidéken nőtt erdei fenyők meglepően egyezői 
kénsavtartalmat mutatnak. 

Például felső Sziléziában, Kandrzin mellett, magasabb kén-
savtartalmu vidék szélén s egymástól mintegy 1 km távolságra 



álló erdei fenyők a következő számadatokat szolgáltatták. (Az ada
tok mind 2 éves tükre vonatkoznak.) 

A vidék nyugati felén az I. sz. erdei f. tűiben 0.155% SO3 
II. 

III. 
IV. 

A keleti részén az V. 
VI. 

0-151 
0-156 
0-153 
0157 
0-152 

A kénsavtartalomban való különbség tehát az erdei fenyőnél 
is meglehetősen nagy mértéket ér el, de megközelítőleg sem oly 
nagyot, mint a miként az a lucz fenyőnél tapasztalható. 

A tük kora az erdei fenyőnél is fontos körülményt képez; 
fiatal, még teljesen ki nem fejlődött hajtások tüi a szilárd anyagok 
mennyiségéhez mérten sok kénsavai (s általában véve más ásványi 
alkatrészeket is nagyobb arányban) tartalmaznak; a teljesen kifej
lődött 1 éves tük ellenben kevesebbet; idősebbek valamivel többet. 
A 3 évesnél idősebb tük az erdei fenyőn már ritkák; őszszel és 
télen különben már a 3 évesek is gyéren találhatók. 

Cozelben az erdei fenyő tűinek kénsav-tartalma következő 
VOLT. 

I. sz. erdei fenyő (60 éves): 
1 éves tűkben (júliusban) volt . . . . . . . . . .... . . . . . . 0-169% S0a 
2 „ „ „ „ — — — — — — 0 125 „ ,, 
3 „ , „ „ 0-132,, ., 

II. számú erdei fenyő (mintegy 60 éves): 
1 éves tűkben volt 0-156% SOs 
2d j , yj JJ 0101 .j ,j 

3 _ a „ „ « - • - „ „ — . : „ _ - 0-105 „ „ 
III. sz. erdei fenyő (augusztusban szedett tűkkel): 

a folyó tenyészévbeli tűkben volt . . . __. __. . . . . . . 0'208% SO3 
a mult évi tűkben... . . . . . . . . . .__ . . . . . . ._. — 0'195 ,, „ 

IV. sz. erdei fenyő (augusztusban szedett tűkkel): 
a folyó tenyészévbeli tűkben volt . . . __. . . . . . . . . . 0*238% SÖ3 
a mult évi tűkben.._ . . . . . . — — ._. — . . . . . . 0'209 „ „ 

E szerint a tük kénsav-tartalmában mutatkozó különbség 
augusztusig nem egyenlittetett ki. 



V. sz. erdei fenyő, (60 éves) tavaszszal szedve; 
1 éves tűkben volt . . . . . . . . . . . . ___ __. . . . . . . 0-136% SOs 

0-106 , , 

Természetesen az is előfordulhat, hogy idősebb tük kevesebb 
kénsavat tartalmaznak, mint a fiatalabbak; az agyagtalajon nőtt 
V. sz. erdei fenyőnél ez az eset épen. E nehézség elöl azonban 
ki lehet térni ugy, hogy az ember mindig egykorú tűket választ a 
vizsgálathoz; ha pedig csak a legutóbbi évből való hajtások álla
nak rendelkezésére, akkor erről egyenlően kifejlődött tűket válogat. 

Mindazonáltal az erdei fenyővel is előfordulhat, hogy a kén-
sav-tartalom helyi ingadozásokat mutat. Ramann tapasztalatai sze
rint azonban ily esetekben a termőhelyben is lehet különbséget 
észlelni, sőt még a szerint is találni különbségre, amint a fa mély 
fekvésű vagy magasabb területen áll. 

Világos példát nyújt erre nézve a Stolp vidékén teljesített 
elemzéseknek egész sorozata. Az erdei fenyő tűinek kénsavtartalma 
itt a következő volt. (A tük az utolsó évi hajtásról valók voltak.) 

Ez arra figyelmeztet, hogy a füst okozta károk megállapítá
sánál szakértői szemlére és az összes helyi viszonyoknak lelkiisme
retes számbavételére van szükség. 

Végül arról a kérdésről lehetne itt ínég szólni, hogy vájjon 
minden magasabb kénsav-tartalommal, mely kénes savaknak oda-
jutására vezethető vissza, vele jár-e a fának illetve erdőnek ugyan
olyan arányú megkárosítása? Akut mérgezésnél mindig igy van, 
bár a kár ilyenkor rendszerint nem nagy, s többnyire csak a 
véghajtások elhalására szorítkozik és ritkábban terjed egyúttal a 
növedék visszavetésére ; s csak kevés esetben ölt olyan nagy mér-

I. sz. erdei fenyőn . 0-208% SOs 
0-199 „ „ 
0-222 ., , 

Egy szomszédos mély fekvésű területen pedig: 

IV. sz. erdei fenyőn 0-0916% SOs 
V. „ j „ 0.109 í „ 



téket, hogy egyes laknak vagy épen egész ál lábnak kiveszésél 
okozná. 

A kár sokkalta jelentékenyebb mértékű a kertekben vagy épen 
gyümölcsösökben. 

A kénes savak által történt megmérgezés egyes eseteiben a 
kénsav a tűkben tetemesen felhalmozódhatik a nélkül, hogy a növe-
dékben visszamaradás lenne észlelhető. Erdőben tehát a vegyi 
vizsgálaton kivül egyúttal a növedéket, nemkülönben a fának álla
potát is figyelembe kell venni. 

Az előadottákliól következik, hogy a füst által való károsu-
lás megállapítása sokféle körülmény figyelembe vételétől függ; s ha 
lehet is biztossággal teljesíteni, ahhoz mindig helyszíni szemle, vegy-
elemzés, s e mellett erdökárositásnál a fának szakértői kiválasz
tása, valamint az is inellözhetlenül szükséges, hogy a növédék 
menete figyelem he vétessék. 

(Közlik: Arató, Kozma.) 

Dobi Miklós 
(kir. tanácsos, a m. kir. erdSszámvevőség igazgatója). 

Köztiszteletben és szeretetben megöregedett érdem
dús tisztviselőé e név, sok munkában fáradt, de munka
kedvében mindig gazdagabbá lett férfiúé, ki immár 
igen közel 40 esztendő óta szolgál a terhes szaknál, a 
számvevőségnél. 

Dobi Miklós az ö fárasztó szakmájában, mely a 
szorgalom mellé a munkás tehetséget is nagy mértékben 
megköveteli, mindenha kitűnő tisztviselő gyanánt ismer
tetett el s különösen az erdőgazdaság számvevőségi 
ügyeinek vezetése körül tanúsított odaadó s példás szol
gálatával az ö működésének bírálatára illetékeseknek tel
jes megelégedését nyerte meg; sikeres munkásságával s 
másfelöl jószívűségével és igazságos bánásmódjával pedig a 


