tését oly módon, hogy a tölgykéreg maximális ára a vonatba
rakva 35 K-ban állapíttassák meg. A földmivelésügyi miniszter ur,
hálára kötelező módon, az utóbbi módozatot szintén magáévá tette.
A kéregtermelés ugyan legnagyobbrészt már le van kötve,
de még van lekötetlen áru is, amelyre nézve a maximális ár fel
emelése jelentőséggel birna.*)
ó£
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A gyantatermelésröl .
Irta: Roth

Gyula,

m. kir.

főerdőmérnök.

háború, mint sok egyebet, a gyantatermelés kérdését is
felszínre vetette és erdőgazdaságunk kénytelen ezt a nálunk
alig gyakorolt használatot is felkarolni. Egyetlen kézi
könyvünk, Szécsi:
Erdőhasználattana csak röviden tárgyalja a
gyantanyerés eljárásait és természetszerűen az ujabb eljárásokat
nem is ismertetheti, ezért alábbiakban közlöm a tanulmányutakon
szerzett és az irodalomból merített tapasztalataimat, egyúttal képek
ben is bemutatom a különféle eljárásokat és rendszereket, vala
mint az ahhoz szükséges eszközöket.
A gyantatermelés színhelye — csak a fenyőféléket tartva
szem előtt — a háború előtt elsősorban Amerika volt, Európa is
állandóan nagy tömegeket vitt a világpiaczra, Ázsia már sokkal
kisebb mennyiséggel szerepelt, Afrika keveset, Ausztrália semmit
sem termelt.
Az európai fafajok között a következők szerepelnek a gyanta
nyerésnél :
Pinus maritima Poir. (P. Pinaster Sol.) Francziaország, Spanyol
ország és Portugália,
Pinus nigra Arn. (austriaca Höss.) Alsóausztria, Francziaország,
Pinus silvestris L. Oroszország, Németország, Francziaország,
Ausztria,
Picea excelsa Lk. Németország, Qaliczia,
Abies alba Mill. (pectinata DC.) Elsass,
Pinus Cembra L. Magyarország (Kárpátok),
Pinus montana Mill. Magyarország (Kárpátok), Tirol,
Larix europaea
DC. Tirol.
*) Legújabban
maradt.

megjelent

kormányrendelet

szerint a kéreg ára

változatlan
Szerk.

Gyantát termel a Balkán is a Pinus halepensis
Mill.-ből és a
orientális
Lk.-bóT (Sapindus könnyek).
Amerikában a legfontosabb gyantafa a Pinus australis
Mchx.
(syn. P. palustris Mill.), a fájáról hires Pitch-Pine; továbbá a
Pinus heterophylla
Ell. (syn. P. cubensis Griseb.), Pinus taeda L.,
P. resinosa Sol., Pinus Fraseri
Lodd. (syn. P. rigida Mill.),
P. Sabineana
Dougl., P. Jeffreyi
Murr., P. serotina
Michx.,
a mexikói Pinus religiosa
H. B. Kth. és az Abies balsamea Mill.,
amely a legértékesebb terményt, a kanadabalzsamot adja.
Ázsiában a gyantatermelés tárgyai a Larix sibirica
Ledeb.
ázsiai Oroszországban; a Himalaya hegységben — Ássam, Birma
és a nyugati részekben is — a Pinus Kashiana
Royle, amely
feltűnően gazdag gyantában, a P. longifolia
Rxb. és a Pinus
excelsa Wall., a malayi félszigeten a P. Merkusii
Junghet de
Vries; Japánban pedig gyantát ad a Pinus
Thunbergi
Pari., a
Pinus densiflora
Sieb. et Zucc. és a P. parviflora
Sieb. et Succ. )
Hogy mekkora mennyiség kerül a világpiaczra, azt mutatja a
csatolt kimutatás, amelyet a washingtoni Bulletin from the States
Agricultural Department 1915-ik évi júliusi füzetéből vettem. )
Plcea
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1. Terpentinkivifel. (Mennyiség- gallonokban.) )
1901

O r s z á g
Francziaország . . . _.. . . . . .
Németország
__. . _ ... . . .
Hollandia és B e l g i u m )
Oroszország__. . . . . . . . . . ..
Spanyolország
. _ ...
Egyesült-Államok . . . . . .
Más országok _ . . . . . . . . .

_..
...

4

Összesen . . .

..
__.
. ...

1904

1907

1910

833.918 1,459.282 2,538.689 2,851.038
429.499
569.64-1
349.552
565.174
876.921
165.771 1,812.021
941.518
1,483.439 2,163.759 2,70b.255 2,473.311
907.429 1,169.615
1,089.669 1,089.669
20,627.033 16,426.756 17,176.843 14,252.321
576.000
113.000
95.000
60.000
25,601.351 22,669.031 25,448.539 23,563.805

!) Ez utóbbi csak csekély jelentőségű lehet, mert a japán földmivelésügyi
minisztérium által kiadott „Forestry of J a p á n " (Tokyo, 1910.) fel sem emliti a
mellékhasználatok között.
) A. W. Schorger
and H. 5. Bets:
T h e naval stores industry.
) 1 gallon = Amerikában 3-785 / ; barrel = hordó, különböző méretekkel
szerepel, 150 / körül szokott lenni.
) Az eredetiben
„Netherlands" szerepel, alkalmasint ez a két ország
értendő alatta, de adatot arra, hogy ezek is termelnének gyantát, nem tudtam
találni. Talán gyarmataikról származik a kimutatott nagy mennyiség. E n n e k a
sornak 1907. évi adatainál valószínűleg kimaradt az első 1 szám, mert a
többi — itt nem közölt — év adata 1905-től kezdve mind a millión felül van.
Találtam más hibát is a kimutatásban, de változatlanul közöltem.
2
3
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2. Terpentinbehozatal. (Gallonokban.)
1901

O r s z á g
Ausztria-Magyarország—
Kanada
... ... ... ...
Németország
. _. . . .
Olaszország . . . . . . . . . . . .
Hollandia és Belgium . . .
Anglia . . . ' - - . . . —
Más országok . . . . . . . . .

..1
...
...
..

...
...
...
...

... —

1904

1,762.578 2,071.834
910.443
923.370
8,435.688 8,438.872
816.621
658.410
1,895.548 2,220.134
9,701.051 7,907.419
2,218.199 2,453.412

1907

1910

2,291.131 2,502.527
1,028.936 1,044.734
8,986.011 8,659.883
855.538
921.278
3,035.996 2,696.243
7,515.293 7,041.316
3,172.429 2,848.791

25,594.844 2 4 , 8 1 8 . 7 3 : 2 6 , 9 5 1 . 0 7 4 2 5 , 6 4 9 . 0 3 2

Összesen . . .

3. Gyantakivitel. (Mennyiség barrei-ekben.)
1901

O r s z á g

1904

1907

1910

...
..
...
...
...

12.933
150.918
233.833
140.289
10.000
2,691.523
1.168

12.955
162.918
299.794
147.971
32.143
2,501.521
9.765

10.784
196.495
273.832
174.607
61.967
2,636.149
22.455

7.255
198.865
199.335
137.661
80.602
2,269.339
43.294

Összesen . . . . . .

3,240.664

3,167.067

3,376.289

2,936.351

Ausztria-Magyarország...
Németország
. . ... ...
Hollandia és Belgium . . .
Oroszország... . . . ... ..
Spanyolország . . . . . . . .
Egyesült-Államok . . .
Más országok . . . . . . . . .

...
...
...
...
...
...
. .

...

4. Gyantabehozatal. (Barrel-ekben.)
O r s z á g
Ausztria-Magyarország...
Kanada
... ... ...
Németország
... ... ...
Oroszország... . . .
Anglia . . . . . .
Más országok . . . . . . . . .

...
...
...
...

...
...
...
...

.. . . .

Összesen . . .

1901

1904

1907

1910

284.128
140.639
839.724
237.030
692.980
777.341

231.515
93.118
834.069
234.261
712.778
935.580

265.415
78.058
884.393
242.655
634.051
953.244

253.425
85.438
857.970
223.629
568.914
901.688

2,971.842

3,041.322

3,057.816

2,891.064

1910-ben kivitelre került összesen 23,563.805 gallon terpentin,
ebből az Egyesült-Államokra jutott 14,252.321 gallon; gyantából
pedig a kivitel volt 2,936,351 barrel, ebből az Egyesült-Államokra
jutott 2,269.339 barrel.
A behozatalnál első helyen áll Németország 8,659.883 gallon
terpentinnel és 857.970 barrel gyantával, utána következik
Anglia 7,041.316 gallon terpentinnel és 568.914 barrel gyantával.

A monarchia is nagyon elül áll behozatal dolgában 2,502.527 gallon
terpentinnel és 253.425 barrel gyantával. Szemmel látható, hogy
a középeurópai szövetség óriási mennyiségű gyantát és terpentint
használ el és mivel javarészét Amerika, Francziaország és Orosz
ország szállította, érthető, hogy most nagy a hiány és pótlásról
gondoskodnunk kell.
*
A gyantatermékek osztályozása és elnevezése változó és a
kereskedelemben különböző nevek alatt szerepelnek.
Vegyileg nagyon bonyolult, kevert anyagok, főalkotórészük
a gyanta és az illóolajok, ezek mellett tartalmaznak
gummit,
csersavat, keserű és festőanyagokat és egyebet.
Az olyan gyantákat, amelyek nagyobb mennyiségű illóolajat,
különösen terpentinolajat tartalmaznak, terpentinnek nevezik. Ezek
lehetnek cseppfolyósak (balzsam), félszilárdak és szilárdak. ) Ha a
terpentinolaj a levegőn elpárolog vagy mesterségesen ki lesz vonva,
visszamarad a közönséges gyanta (kolofonium).
A nyers termékek neve: Amerikában: crude gume (nyers gyanta),
turpentine (terpentin), hard pitche (kemény gyanta, szurok), rozin
(gyanta), dip (csurgott gyanta), scrape (kapart gyanta).
Francziaországban: galipot (nyers gyanta, kemény gyanta),
résine molle (csurgott vagy folyt gyanta), barras (kapart gyanta),
térébinthine (terpentin).
Németországban: Flussharz (csurgott gyanta), Scharrharz
(kapart gyanta).
Ausztriában: Rinnpech (csurgott gyanta), Scharrpech (kapart
gyanta).
A nyers termék legértékesebb alkotó részei az illanóolajok,
ezek százaléka határozza meg a gyanta értékét, ezért értékesebb
a csurgott (folyt) gyanta, mint a kapart. Csurgott gyantának
nevezzük azt, amely önmagától csurgott a tartókba, nagyobb
olajtartalma miatt ez többé-kevésbbé folyékony még a gyűjtéskor
és feldolgozáskor is. A kapart gyanta ellenben kemény, ezt a
fáról kaparóval szedik le, mert lefolyás közben rászáradt az illó
olajok elpárolgása következtében. Nemcsak az olajtartalom csök1

*) Lorey-Wagnei:

H a n d b u c h der Forstwissenschafl. 6 2 3 .

kenése miatt csekélyebb ennek értéke, hanem szennyeződése miatt
is. A levegő oxigénjével való érintkezés nyomán b'zonyos bomlás
áll be, ami a gyanta színének sötétedését okozza. A kaparás
alkalmával fahulladék is jut bele, a nyerése pedig költséggel jár
és nagy veszteséggel, mert a szilárd gyanta törik és repedezik,
szilánkjai szétfreccsennek és veszendőbe mennek.
A nyers anyag feldolgozása utján nyerik a kész balzsamokat,
terpentinolajat, íerpentint, gyantaolajat, ) gyantát, kolofoniumot,
szurkot, kátrányt stb.
A kész termékek származásuk szerint különféle nevek alatt
kerülnek forgalomba, osztrák terpentin (feketefenyő), franczia
terpentin vagy burgundi gyanta (partifenyő), velenczei terpentin
(veresfenyő), strassburgi terpentin (jegenyefenyő), kárpáti balzsam
(havasifenyő), magyar balzsam (törpefenyő), kanadabalzsam (bal
zsamfenyő) stb.
Tulajdonságaik gyakran nagyon eltérők, fénytörési képes
ségeik is nagyon változók, a polarizálóban egyesek a fénysugarakat
jobbra, mások balra forgatják el. )
A felhasználásuk nagyon sokoldalú: ) olajfestékek, lakkok,
kenczék, padlómázok, szappan- és gyertyagyártás, fáklyák, pecsétviaszk, papírgyártás, hajószurok, kátrány, lámpakorom, nyomda
festék, litograf-tenták, czinkografia, czeruzák, gépkenő anyagok,
zsírtalanító ipar, szövetek impregnálása, orvosi czélok, kámforkészítés és egyebek. A kanadabalzsam optikai műszereknél és
mikroszkópiai preparátumoknál nyer alkalmazást.
A mai viszonyok között ennél még fontosabb, hogy hadi
czélokra — robbanó lövedékek előállításához — is gyanta kell és
erre a czélra más anyagokkal nem pótolható.
Ezért Németországban már régebben tettek lépéseket aziránt,
hogy a német erdőkből pótolhassák a bevitel megszűnése követ
keztében hiányzó gyantamennyiséget.
A porosz földmivelésügyi, gazdasági és erdészeti miniszter
nek (Der Minister für Landwirtschaft, Dománen und Forsten)
e tekintetben már a mult évi márczius hó 31-én kibocsátott ren1

2
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!) Kienöl, ez gyakran terpentinolaj névvel is kerül forgalomba.
2) Wiesner
) Wiesner

3

2 6 9 . Wehmer
7—27,
2 8 6 , Bulletin 8, Bert:

Notes sur les D u n e s de Qascogne. 123-

1

deletét ) alább közlöm, mert utalás van benne a termelés módo
zataira, mennyiségére és költségeire:
„A külföldi nyers gyantának behozatala a német birodalomba a háború
kitörése óta megszűnvén, ebben az anyagban, amely fontos iparágak egész sora,
különösen pedig a papírgyártás és .a kenőolajok gyártása számára nélkülözhetet
len, érzékeny hiány támadt. A gyantának belföldön való termelésére három mód
kínálkozik a gyakorlati erdőgazdaság s z á m á r a :
1. A régi gyantanyerési eljárások ujrafelvétele, amelyeknél álló luczfenyőkön
megfelelő haj kokat vágtak a gyantafolyás előidézése végett.
2. A tűlevelűek fájában, különösen a tuskójában levő gyanta nyerése
száraz lepárlás utján.
3. Annak a gyantának lekaparása, amely a szarvas által hántott
{fiatal fák) sebhelyeiből ö m l ö t t . )

luczrudak

2

Az első utat egyelőre nem akarom követni, már
következő ősz előtt gyakorlati eredménye nem lehetne.

csak azért sem, mert a

H o g y vájjon lehetséges lesz-e száraz lepárlás utján nagymennyiségű gyantá
nak gyors nyerése, kérdéses. A megindított kísérletek eredményt csak bizonyos
idő elmultával adhatnak.
Az egyedüli lehetőségét annak, hogy azonnal kapjunk n a g y o b b mennyi
ségű gyantát, egyelőre csak a vadkárosított fáknak a lekaparása nyújtja. Ezt az
alkalmat a kincstári erdőkben lehetőleg nagy mértékben azonnal ki kell használni.
A lekaparást rövidnyelü, hajlított, éles vaskaparóval kell elvégezni. A kaparásnál
óvatosan kell eljárni, hogy lehetőség szerint a kifolyt gyanta teljes mennyisége
nyeressék, de amellett az élő kéreg ne legyen újonnan felsértve és a gyanta ne
legyen túlságosan szennyezve lekapart kéregdarabokkal. A sebek és ezzel együtt
a kifolyt gyanta kora mellékes. A szóban forgó czélokra a már évek óta a seb
helyeken tapadó gyanta, ha nincs is már terpentinolaj benne, még használ
ható. A kaparáshoz csak férfiakat, kivételesen erős - asszonyokat is lehet alkal
mazni, gyermekeket nem. A munkát megbízható munkásokkal darabszám szerint
fizetve is el lehet majd végeztetni, de a munkások ellenőrzésének szigorúnak

!) Allgemeine Forst- und Jagdzeitung. 1 9 1 5 . Augusztus hó.
) Aki nem ismeri a német erdőket és nem tudja, hogy milyen óriási
mértékben kapott rá ott a szarvas a fenyőfélék hántására, úgy nyáron, mint
télen, annak talán kétségei lehetnek, hogy ez a harmadik helyen ajánlott, de
elsősorban alkalmazott eljárás alkalmas-e lényegesebb gyantamennyiségek terme
lésére. V o l t alkalmam nem egy helyen tanulmányozni a német erdők vadkárait;
jóformán nincs ott erdő, amely nem sinylené meg a szarvas hántását és sok
helyen, pl. az egész Harzhegységben, amely ma majdnem kizárólag luczfenyvesekből áll, ezer és ezer hektáron nem lehet találni egyetlen egy fát sem, amely
nem mutatná a hántás nyomait. A kifolyó gyanta embermagasságon felül borítja
a fákat, ugy hogy csak ezen az uton a német erdőgazdaság óriási mennyiségű
gyantát képes termelni. Normális árak mellett nem fizetődik ki ez a munka,
azért nem is csinálták, de most, amidőn az árak óriási magasságra szöktek fel,
a termelés anyagilag is jövedelmező lett, eltekintve attól, hogy a szükség kény
szerítő hatása alatt, jövedelem nélkül is vállalkozni kell rá.
2

kell lennie. A gyanta az erdőgondnokság

részéről

csak

akkor

vétessék

át,

ha

abból a nagyobb fadarabok kiszedettek, amit a munkások feleségei és gyermekei
végezhetnek.
Az

összes gyantát

a gyanta-elszámolási

Berlin) fogja átvenni. Az átvételi ár körülbelül

hatóság

(Harzabrechnungsstelle,

10 márkát fog kitenni, a legköze

lebbi vasúti állomáson átvéve. Fel van emellett tételezve, hogy a szállított nyers
anyag legalább 70°/o-a tiszta
Ha a feldolgozásnál

gyanta.

kiderülne,

hogy

az

tartalmazott, minden hiányzó gyantaszázalékért

anyag

több

mint 3 0 % piszkot

megfelelő összeg levonásba fog

kerülni, viszont ha a piszok 30°/o-on alul marad, minden százaléknyi
megfelelő összeggel

emelkedik

az

átvételi

ár. Az

ártöbblet,

többletért

illetve levonás a

70" o-os normálgyanta értékének megfelelő.
Egyes megejtett
utólag

végzett

kísérleteknél

kiválogatás

s a

a gyantanyerés

vasúti

állomáshoz

költségei
való

—

szállítás

leszámítva az
költségeit —

í/-ként 4 — 5 márkát körül ingadoztak, hektáronként körülbelül 2 q lett termelve.
Mivel az állami erdőgazdaság nem törekszik arra, hogy lehetőleg magas jövedel
met szerezzen,

hanem a főczél az,

hogy

gazdasági

szükségletet

a gyantát oly állományokban is lehet és kell is termelni,

elégítsünk

ki,

amelyekben a hántási

sebek ritkasága miatt a termelés költségei stb. elérik a gyanta eladási árát."

Ahol hazánkban fenyvesekben a szarvas nagyobb mértékben
hántott, ott az ezekből a sebekből kifolyt gyantának lekaparása
mindenesetre nálunk is gyorsan adhat bizonyos gyantamennyi
ségeket. De mivel ily régi sebek hazánk erdeiben aligha lesznek
nagy mennyiségben, nagyobb tömegeket ezen az uton nem fogunk
kapni. Ezért a rendszeres gyantanyerés eljárásait kell majd alkal
maznunk és pedig a sürgős szükséglet fedezésére a levágott fából,
illetőleg tuskóból való gyantatermelést, a későbbi készletek bizto
sítására pedig az élő fák megcsapolását.
Az első eljárásra elsősorban az erdeifenyő
tarvágásaiban
maradt tuskók felhasználása kínálkozik. Az erdeifenyő gyökere
és tuskója gyantában nagyon gazdag. Tul a Dunán emiatt régóta
használják annak apróra hasogatott szilánkjait alágyujtásra, ezeket
az apró kötegeket kereskedelmileg is értékesitik. (Kienholz.)
Fekete-Blattny
növényföldrajza részletesen ismerteti az erdei
fenyő előfordulását hazánkban. Tul a Dunán, a Morva lapályán és
Pozsony megyétől egészen a Szepességig elég sok az erdeifenyő,
melynek már korhadásnak induló tuskói is felhasználhatók, sőt
ezek gyantában állítólag gazdagabbak, mint a frissen vágott fa.
Nyers anyag tehát elég nagy mennyiségben fog rendelkezésre
állani.

Az alkalmazandó eljárást illetőleg az eddig rendelkezésre
álló forrásokban mindenütt a száraz lepárlás különféle módjait
találtam. Ezek közül legjobbak a tulhevitett gőzzel és vákuummal
dolgozó rendszerek, de ezek is csak illóolajokat és szurkokat
adnak. Nem tudom, hogy ezek a termékek megfelelnek-e a katonai
követelményeknek, másféle eljárásokról — vegyi uton való kivo
nás — közelebbi adatokat még nem sikerült szereznem.
Az élő fák megcsapolásánál szintén az erdeifenyőállományokat
kell igénybe vennünk elsősorban, mert ezek előreláthatólag
csurgott gyantát szolgáltathatnak, amelynek magas terpentintartalma anyagilag is kedvező eredményt biztosithat.
A veres- és feketefenyő előfordulása hazánkban szórványosabb,
semhogy lényeges szerep juthatna nekik a gyantatermelésnél, de
nézetem szerint mégis ki kell használni ezeket is, mert először is
megfelelő gondos eljárásnál jóformán semmi kárt sem szenvednek
a csapolás következtében, azonkívül a gyantájuk a legjobb és
legértékesebb termények közé tartozik. A törpe- és a havasifenyő
szintén csak szórványosan fordul elő és előfordulásuk módja
magában véve is már megnehezíti a kereskedelmi értékesítést, de
ezeket éppen hazánkban eddig is már felhasználták, sőt hazánkon
kivül ezek alig szerepelnek, ezért nemcsak a használatok folytatása,
hanem a lehetőségig való kiterjesztése ajánlatos.
A jegenyefenyőnél a gyantatermelés körülményes és nem
kiadós ) ezért még a mai magas árak mellett is kétes, hogy kifize
tődik-e ? Mennyiségileg pedig oly csekély a termelés eredménye,
hogy más fafajokról hasonló munkával és költséggel többet lehet
termelni.
A luczfenyő rövid idő alatt elég sok gyantát ad, de nagyobb
részt csak kapart gyantát; ) nyerése csak magas gyantaárak mellett
lehet jövedelmező, a nyerés szokott módja pedig meglehetősen
1

2

J

2

) Leírását I. Szécsi:

562.

) Hogy egyáltalán lehet-e a luczról csurgott gyantát is nyerni, arra
vonatkozólag kísérleti állomásunk is próbákat fog tenni az év folyamán.
Tényleges gyantatermelést Németországban — ahol régebben nagy mér
tékben gyakorolták ezt a luczfenyőn — nem láttam, de t ö b b helyen kaptam azt
az értesítést, hogy csak kaparás
utján nyerték azt annak idején. Evvel ellentét
ben áll Hetnpel
adata (Taschenkalender, 2 1 9 . ) , hogy a luczfenyő t ö b b csurgott
gyantát ad, mint kapartat.

kíméletlen és ott, ahol nagyon gondos ellenőrzés nehézségekbe
ütközik, könnyen vezethet visszaélésekre és gondatlan eljárásra,
aminek következtében az okozott kár igen nagy lehet. Ezeknek
a csapolását tehát csak a hadi szükség kényszerítő hatása alatt
lehetne a legközelebb vágásra kerülő 1—2 évi vágásterületen
ajánlani és mindaddig, amig más fafajokkal is biztosithatjuk
a kellő mennyiséget, addig a luczfenyőerdőket czélszerübb meg
kímélni.
Az erdeifenyőt az élő fának csapolása utján csak kevés helyen
használták eddig. Gyantája állítólag gyorsan keményedik, emiatt
csak csekély részben ad csurgott gyantát, legnagyobb része csak
kaparás utján nyerhető. Ez az anyag pedig kevésbbé értékes és
nyerése költségesebb, tehát jövedelmezősége is csekélyebb.
Szécsi szerint (564. o.) az erdeifenyőből nem is lehet sebzés
utján gyantát nyerni, csak száraz lepárlás utján. Mayr ellenben
(84. o.) hibáztatja azt, hogy az erdeifenyőt és rokonait nem
hasznosítják és ajánlja ezeknek a csapolását. Tapasztalatom szerint
Ausztriában a feketefenyővel együtt az erdeit is csapolják azonos
módon. ) Wiesner szerint (257. o.) Németországban és Qalicziában
használják az erdei fenyőt gyantára, de az eljárásról nem tesz
említést.
Részletesebb adatokat az erdeifenyőt illetőleg csak az orosz
országi és francziaországi eljárásról kaptam. Az első csak kapart
gyantát ad, a másik ellenben folyt gyantát is. (L. alább a franczia
rendszer leírásánál).
*
1

A gyantanyerés alapja az élő fának az a sajátsága, hogy a
gyantajáratokban vagy tömlőkben, illetőleg repedésekben levő
gyanta a környező szövetekben mindenütt uralkodó nyomás hatása
alatt kilép a fából, amint azon sebet ejtünk. Nemcsak a seb
közvetlen környéke, hanem a faszövetek távolabbi részei is hozzá
járulnak ehhez, mindaddig, amig a gyanta beszáradása és a
!) Kubelka is felemlíti (48. o.), hogy Ausztriában csapolják az erdei
fenyőt, de csak azt jegyzi meg, hogy ez a fafaj nehezebben birja a z oly nagy
fokú sérülést, mint amilyen a z osztrák eljárással jár. Megjegyzem egyébiránt,
hogy az osztrák eljárás, még a mai alakjában is, a legkíméletlenebb és már csak
Ausztriában tartják fenn eredeti alakjában.

sejtek és csatornák betömődése ellensúlyozza a fa belsejéből ható
nyomást. Evvel megszűnik a kifolyás, de ujabb sebek vágásával
azt újra és újra megindíthatjuk, azonban csak bizonyos időn át,
amelynek elmultával a kifolyás bősége mind jobban és jobban apad.
A fák gyantabősége termőhely szerint is és egyedenként is
változó. Oayer-Mayr
a következő adatokat közli (555. o . ) :
3

1 m friss szijácsfa tartalmaz:
100 éves jegenyefenyőnél... ... 3 18 kg gyantát
100
„ luczfenyőnél
Q-Q2 kg
45
„ erdeifenyőnél
... . . . 13-89 kg
„
113
„ erdeifenyőnél
24-23 kg
80
„ veresfenyőnél
. . . . . . 3 4 0 8 kg
„
85
» simafenyőnél
1 8 8 2 kg
„
Az abszolút száraz gesztfánál pedig egy ^ - b a n van:
luczfenyő (norvégiai) ... 8 9 6 gr kemény gyanta
luczfenyő (bajor) . . . . . . 12-13 gr
jegenyefenyő (bajor) „ . 14*98 gr
veresfenyő (tiroli) . . . ___ 23*40 gr
„
„
veresfenyő (bajor)
45'88 gr
„
,
erdeifenyő (norvégiai) . . . 24'26 gr
„
»
erdeifenyő (Dunavölgy) 52-40 gr
,,
„
törpefenyő (alpesi)
30-40 gr
simafenyő (bajor)
. . . 6 7 0 4 gr
,,
»
P. palustris (Észak-Amer.) 82-78 gr
A Középeurópában élő fajok között tehát első helyen áll a
simafenyő, utána következik az erdei, veresfenyő, lucz- és jegenye
fenyő. )
-

-

-

t

-

1

A gyanta a

fatest különböző

helyein eltérő

mennyiségben

képződik illetve raktározódik.
Mayr adatai szerint ) a fáknak gyantában leggazdagabb része
a gyökérfa, a gyökfő és a törzs alja körülbelül 2 m magasságig,
2

x

) A feketefenyőről Mayr-usk saját adata nincs. Gyantatartalma

magasabb

az erdeifenyőnél.
2

) D a s Harz

der

Nadelhölzer 6 1 . old. Lásd Wiesner:

eredményekre jut Qomberg
ment o f Agricultur. 1 8 9 3 .

2 5 8 . old. Hasonló

is. Bulletin Nr. 8. froui the United

States

Depart

azután következik az ágfa, utána az ágas törzsrész, végül az ágtiszta törzs.
A törzs déli oldala gazdagabb gyantában, mint az északi,
a szijács szegényebb, mint a geszt, utóbbinak szélső részei gazda
gabbak, mint a középsők.
A korral nő a gyantatartalom.
Melegebb klima és melegebb termőhely több gyantát ad,
mint a hűvösebb.
Az egyes fafajokból tényleg nyerhető gyantamennyiségekről
következő adatokat tudtam szerezni:
Feketefenyő:
1

fiempel )
szerint a vágás előtti 12—18 éven át évenként
3 5—5-5 kg; átlag tehát 4-5 kg gyanta nyerhető, az utolsó három
évben ez csökken 1*5 kg-ra.; Kubelka )
átlag 3 kg-ra teszi egy
fának gyantatermését a szokásos hajkoló eljárás mellett; EckertLorenz )
10—12 évi használat mellett 3 — 4 kg-ra; Szécsi*) szerint
2-5—4-5 kg. érhető el.
-

2

3

Luczfenyő:
Hempel szerint (u. o.) 8 0 — 1 0 0 éves állomány 10—12 éven
át évenként és hektáronként 43 kg csurgott és 30 kg kapart
gyantát ad; Mayr ) törzsenként és évenként 0 5 ^ - r a becsüli a
nyerhető gyantát; Szécsi (u. o.) l 4 — V 2 kg-ra.
h

-

-

Veresfenyő:
Hempel szerint egy vén törzs évenként 15—25 évi használat
mellett 0 l — 0 2 5 / gyantát ad; Eckert-Lorenz
szerint 150 gr-oi;
Wiesner szerint 0 07—0-2 l-t; Wessely 0-1—0-3 /-t, Tschirch 0 2 l-t,
Marchand
8 0 — 1 0 0 gr-ot mond. Szécsi szerint 5—6 éven át lehet
egy törzset csapolni és ez évenként 4 — 6 kg terpentint ad. )
-

6

!) Taschen Kalender für den Forstwirt. 2 1 9 .
) Die Harznutzung in Österreich. 3 6 .
) Lehrbuch der Forstwirtschaft. 3 3 9 .
) Erdőhasználattan. 5 6 3 .
) D a s Harz der Nadelhölzer. 8 3 .
) Szécsi adata téves. Ily nagy mennyiséget a veresfenyő legfeljebb kivéte
lesen adhat.
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Néhány külföldi
iktatom
(Mayr):
Pinus
„
„
„
„
„

fafaj adatát az összehasonlítás kedvéért ide

Kashiana
Merkusii
palustris
maritima
longifolia
excelsa
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A gyantanyerés eljárásait két nagy csoportra oszthatjuk, a
nyitott hajkok és zárt edények rendszerére. Mindakettőnél a fán
ejtett sebekből nyerjük a gyantát, de az első eljárásnál ezek a
sebek nyitott hajkok, hornyok vagy egyéb nyitott bevágások,
a másodiknál ellenben zárt csatornák, amelyek a fa belsejében futnak.
Jelenleg még majdnem kizárólag az első eljárás van szokás
ban (kivéve a veresfenyőt), a másikat ujabban kezdték alkalmazni,
nagyobb tért azonban eddig aligha nyerhetett. Az előbb emiitett
Bulletin czikke, amely az amerikai gyantanyerésnek összefoglaló
munkája és csak a mult év július havában jelent meg, a zárt
csatornákról csak néhány szóval tesz említést, pedig éppen
Amerikából indultak ezek az ujabb eljárások.
Az o s z t r á k r e n d s z e r .

Ausztriában a fekete- és az erdeifenyőn láttam alkalmazva az
alább leirt eljárást (1. 1. és 2. kép), értesülésem szerint a luczfenyőn is hasonló módon alkalmazzák, de utóbbinál más eljárás
szokásosabb. Valamennyinél csak a vágás előtti években alkal
mazzák, legfeljebb 10—20 esztendőn át.
A fát körülbelül 30 cm magasságban meghajkolják, a hajk
szélessége eleinte — a kerületen mérve — körülbelül azonos az
átmérővel, később annak kétszereséig is bővítik. Mélységben eleinte
a geszt határáig sem hatol, de láttam ennél jóval mélyebb hajkokat
is. A hajk magassága eleinte csak annyi (7—8 cm), hogy a hajk
aljában készítendő gödörhöz hozzá lehessen a megfelelő alakú
fejszével férni, de sürü egymásutánban nagyobbítják, minden

4—5-ik napon (Eckert-Lorenz
szerint 5—8 naponként) mintegy
ujjnyi széles pasztával; évek multán 3—5 m-re, sőt ennél maga
sabbra is terjed.
A gyanta lecsurog a hajk alján lévő gödörbe, később — ha
a hajk nagyobbodik — ferdén elhelyezett faszilánkokkal (Scharten)
vezetik azt, amelyeket fejszével vágott résbe ugy szorítanak bele,
hogy a hajk szélétől ferdén le- és befelé álljanak (1. a képet).
1

A hajk neve: Lache (Lachte), a gyüjtőgödöré: Grandéi, ) a
hajk nagyobbitása: plaetzen vagy anziehen der Lachen.

A luczfenyőt Ausztriában vagy ugyanúgy kezelik, mint a
feketefenyőt, vagy pedig a törzs hosszában a kérget 1—3 helyen
lefejtik 4—6 cm szélességben és l 0—1*5 m hosszúságban. A kilépő
gyantát csak a következő évben kaparják le, körülbelül négy évi
időközben a sebek széleit újra kell megvágni, lefejtve a képződő
hegedési szöveteket.
-

i) G r a n d a

bécsvidéki

tájszólásban teknőt jelent, különösen a kutak előtt

alkalmazott, hatalmas kőtömbből kifaragott

víztartót.

A veresfenyőt Déltirolban ősi idők óta fúrással csapolják meg.
A fa tövében — völgy felől — tavaszszal 3 cm vastag lyukat
fúrnak egészen a bélig. Ebbe dugót vernek és őszig zárva tartják
a lyukat. Őszszel kinyitják, az összegyülemlett gyantát megfelelő
kanál segítségével kiveszik és a lyukat újra bedugaszolják.
Szécsi leírása szerint lyukas dugót vernek a fába és alája
edényt akasztanak, amelybe belecsurog a gyanta. Én csak az előbbi
eljárást láttam, a helyszínén kapott értesítés szerint a Szécsi-nél
leirt eljárást Tirolban nem alkalmazzák. Mathey )
ezt az edényes
eljárást „stájer" rendszer neve alatt ismerteti.
Wiesner is ugyanazt az eljárást írja le, amit én is láttam, de
hozzáteszi, hogy más vidéken, pl. a piemonti Alpokban nyitott
lyukakat hagynak. Edényekről szerinte sem Mohi, sem
Wessely )
nem tesz említést.
1

2

Német eljárás

.

Régebben a luczfenyőt Németországban sok helyen csapolták
gyantára, de ujabb időkben már majdnem mindenütt felhagytak
vele, az egyéb hátrányoktól eltekintve, elsősorban mindenesetre
azért, mert a tengerentúli országok olcsóbb és jobb gyantát
szállítottak. )
A luczfenyőt több — rendesen négy — helyen behornyolták
2—3 cm szélességben és 1—2 cm mélységben. )
Wiesner a Schwarzwaldból hajkos eljárást is ir le, amely az
osztrákhoz közel jár. Ezeket a hajkokat a luczfenyőnél 7—8 éven
át nyitva tartották.
A gyantát a luczfenyőnél mindig kaparják, mert nagyon
gyorsan keményedik.
3

4

!) T r a i t é d'exploitation commerciale des bois.
) Mohi:
Die Gewinnung des venetianischen Terpentins. Bot. Zeitschrift.
Wessely:
Die österr. Alpenlander und ihre Forste.
) A csapolással j á r ó kár aligha lehetett az oka, mert a szarvas ma is
nagyobb mértékben hántja a luczot, mint ahogy azt valaha a gyantanyerők
tették, sőt mivel a szarvas a gyantával már borított fát nem szívesen hántja,
hanem tisztát keres, külön erre a czélra készített kaparókkal mesterségesen
próbáltak gyantafolyást előidézni, hogy a szarvas hántása ellen ezzel védekez
zenek.
2
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) Wiesner
szerint, aki ezt az eljárást
gyűrű mélységéig ér bele a fa testébe.

szintén

leírja, a horony

8 — 1 6 év

A franczi a eljárá s (Hugue s rendszere) .

Legrendszeresebben az európai országok közül Francziaországban űzik a gyantatermelést, az ottani s a Földközitenger
egyéb országaiban is előforduló Pinus maritima
kiválóan alkal-

3. kép. A franczia gyantatermelési eljárás. (Hugues
módszere.)
Beit:
Notes sur les Dunes de Qascogne után rajzolta
Kellé.

mas erre a célra. Régebben ott is gödrös hajkkal dolgoztak, mint
Ausztriában, de manap már nem a fába vájt gödrökben fogják
fel a gyantát, hanem a fára akasztott edényekkel, ami lényegesen
jobb eljárás. Ezeket az edényeket a hajk nagyobbodásával mind
feljebb és feljebb viszik a fán, a gyantát pedig apró pléhlapocskákkal vezetik. (Lásd a 3. képet.)

Kétféle eljárás divik Francziaországban. A „gemmage á vie"
cs a M gemmage á mort"; az elsőnél a fát életben tartják hosszú
időn át, utóbbi, a halálra csapolás, csak pár éven át folytatható,
mert a fa belepusztul. A gemmage á mort-tal kezelik az áterdőlési
faanyagot röviddel kivágása előtt, a gemmage á vie-vel pedig az
uralkodó fákat, amelyeket erre a czélra áterdőlésekkel nevelnek.
Az állományokat ugyanis korán és erősen erdőlik, hektáronként
körülbelül 3 0 0 törzset jelölnek ki előre fentartandónak, ezeket
3 0 — 4 0 éves korukban, sok helyen már a 15—20 éves kortól
kezdve megcsapolják, a csapolás eltart 3 0 — 4 0 esztendeig is.
A törzs alján hajkot vágnak,
ezt rendesen 4 éven át nyitva
tartják, azután 1 éven át pihen
tetik a fát; ennek az időnek
elteltével más helyen újra csa
polják azt hasonló módon és igy
tovább, mindig más és más helyen
i ]
hajkolva azt meg. 6—8-szori hajkolás után ezeket a fákat is
halálra csapolják. Tudniillik egy
szerre több helyen,
rendesen
mindenütt, ahol csak egy-egy
folt ép kéreg akad: 4, 6, 8, sőt
4 . kép. Franczia hajkoló-fejsze
10 helyen is megcsapolják a fát,
(l'abchot). Roth.
amely ennek következtében pár év
alatt elpusztul.
Ez utóbbi módszer rövid idő alatt aránylag sok gyantát ad.
Az áterdőlési faanyagot elejétől fogva ezzel az eljárással kezelik,
ha elapad a folyás, kivágják.
A hajkokat Francziaországban
(l'abchot) készítik. (L* a 4. képet.)

erre a czélra való fejszével

Márczius elején letisztítják a fáról a hajk helyén a durva,
elhalt kéregpikkelyeket, azután 8—9 cm széles, 4 cm magas hajkot
vágnak, amely a szijácsba körülbelül 1 f/w-nyire beleér. Öt napon
ként ezt felfelé bővítik, mindig csak 1—2 cm-re\, ugy hogy az
első év végéig mintegy 65 cm magas a hajk. A következő évben
mindig valamivel magasabb lesz az évi hajk, 4 éves használat

(forduló, rotation) esetén a 2-ik és 3-ik évben 95 cm, a 4-ikben
115 cm az évi hajk, egész magassága egy forduló alatt 3-70 m-t
ér el. Az első hajkot rendesen a fa keleti oldalán helyezik el
lehető mélyen.
Nagyobb magasságokban egyszáru létráról dolgoznak, amely
nek egyik oldalán háromszögalaku lépcsők vannak. Sokszor a
létrát egyesitik a kaparóval, amely a gyanta lekaparására szolgál.
A rud végére kaparószerszám van erősítve, amelynek másik oldala
fejszealaku, ezt beleverik a fába és az igy megerősített létrára
felmászva dolgoznak az abchottal; kaparásra egyszerűen meg
forgatják a létrát hossztengelye körül és kész a kaparó. (L. 3. kép.)
Ujabban a Sologne hegyvidékén (Francziaország közepén)
is használják már a partifenyőt, ugyanitt az erdeifenyőt is, amely
nek csapolását de Larnage
és de Cumont kezdték. Mathey (795)
közli ezek kísérleti adatait; 34 éves, 15 cm vastag ) erdeifenyő
gemmage á mort utján félév alatt 180 cm gyantát adott, 34 cm
vastag fa egy hajkkal — gemmage á vie — 3 6 5 cm -t.
Mathey kiemeli, hogy az erdeifenyő is csapolható a Hugues
módszere szerint és pedig az áterdőlési anyag halálra csapolással,
az uralkodó fák ellenben élve, de utóbbi eljárásra csak azok
alkalmasak, amelyek átmérője 1 m magasságban legalább 32 cm.
A hajkot lehető kicsire kell csinálni, hogy a párolgást csök
kentsük, a sebet gyakran kell megújítani és az edényeket is gyakran
kell emelni, hogy a gyanta csurgását elősegitsük. Mathey
evvel
az eljárással hasonló jó eredményt vár az erdeifenyőtől, mint
amilyet a partifenyő adott; feltűnő, hogy a csurgott gyanta terpentin
tartalma 27°/o-ig emelkedett, tehát még több, mint a partifenyőé. )
1

3

3

2

Az o r o s z e l j á r á s .

3

)

Oroszországban (Archangelsk és Wologda) nagy mennyiség
ben használják az erdeifenyőt, de csak kapart gyantára dolgoznak.
!) l ' O s i magasságban mérve. A francziák nem mellmagasságban mérik a
fát, hanem 1 wz-ben és nem átmérőt, hanem kerületet.
) A Pinus maritima
a Landes-ban 10—12°/o terpentint ad, a S o l o g n e b a n
26<>/o-ot. Mathey 7 7 3 .
) Czikkem nyomtatása közben értesültem arról, hogy az oroszok Orosz
lengyelországban is csapolták az erdeifenyőt, de nem az itt leirt eljárással, hanem
a franczia gemmage á mort utján.
Az osztrák kormány ennek az eljárásnak tanulmányozására még a mult
nyáron szakférfiakat küldött az okkupált orosz-lengyel erdőkbe.
2

3

Eljárásuk nagyon is kezdetleges. A fát tövétől kezdve 0 7 — 1 0 m
magasságig lehántják, csak az egyik — rendesen az északi —
oldalon hagynak érintetlenül 4 — 5 cm széles kéregsávot, hogy a
fát
életben tartsák. Évenként körülbelül ugyan
akkora darabot hántanak le újra, összesen 5 éven
keresztül folytatva ezt. A fára ragadt gyantát éven
ként lekaparják, az utolsó évben lefejtik a meg
maradt kéregszalagot is, az erre következő évben
pedig ledöntik a már ugy is pusztuló fát. A le
kapart gyanla körülbelül 2 0 % fahulladékot tartal
maz, 10 m faanyag 8 0 — 1 3 0 kg kapart gyantát ad,
amelyben körülbelül 8 — 1 0 % a terpentin, 5 0 % a
kolofonium és 3 0 % hulladék. Ez utóbbit szárazon
párolják és nyernek belőle még 2 — 3 % terpentint
és 8 0 % szurkot.
3

Amerikai eljárások .

Amerikában többféle eljárás alakult ki, amelyek
részben az osztrákhoz, részben a francziához hasonlí
tanak, de azok javított kiadásai. Az előbbi a b o x system (gödrös hajk rendszere), utóbbi a cup-system
(edényes rendszer).
Valamennyinél jellemző, hogy nem fejszével
, . készített hajkokkal sebzik a fákat, hanem hornyok-

5. kep. Amerikai
hornyolókés

Bets:l\\tnaval

/

1

(hack).Roth.
Schorger

'

kai, amelyeket erre a czélra alkalmas hornyolókkal
(„hack" és „puller") készítenek. ) Nézetem szerint

es

^ntin^Roth^

v

.

1

'

'

mar ez is nagy előnyt jelent, mert

,

rendesebb es

o r s a

gy
b b munkát biztosit, mint a fejsze, azonkívül
a fára nézve sokkal kíméletesebb.
A hornyoló alakját mutatja az 5. kép, amely a természetes
nagyságnak körülbelül Vio-ed része. Az 50 cm hosszú nyél aljára

' ) H o g y kitől ered ez az eljárás, nem tudom. A közölt leírást Schorger
és
Bets czikkéből vettem, képeim is az ott közölt fényképek után készültek. D e
hasonlókat már Mathey
közölt Ch. H. Heriy:
A new method of turpentine
orcharding (Bulletin from the Agricultural Departement. Washington. 1903.)
czimű czikke alapján. Gayer-Mayr
könyve pedig Mohr
után felemlíti, h o g y
Északamerikában már 1897 előtt éles kést használtak, amelynek nyelére egy négy
fontos vasgolyó van erősítve, tehát már hasonló lehetett a leirt hack-hez. L. Dr.
Ch. Mohr:
T h e timber Pines of the Southern United States. 1897.)

2-5—3-5 kg-ny\ vassuly van erősítve, amelynek czélja, hogy a
horony készítését könnyítse. A munkás ugyanis lendítő mozgással
egy-egy rántásra végighúz egy-egy hornyot. Ezt a lendítő mozgást
a suly elősegíti és hatásosabbá teszi. (L. a 6. képet.)

6. kép. Hornyolás. (Chipping.)
Schorger

és Bets

fényképfelvétele után rajzolta

Kellé.

Az első és második évben rendesen elegendő a rövid hornyoló,
később, ha a hajk már oly magas, hogy evvel azt nem lehet el
érni, sorra kerül a puller, a hosszú hornyoló, amely előbbitől
csak abban különbözik, hogy nyele hosszabb és suly nincs rajta.

A) A gödrös

eljárás.

(Box-system.)

Kezdete ennek hasonló az osztrák rendszerhez. A fának tövében
hajkot készitenek, amely körülbelül 3 0 — 3 5 cm széles és 3 5 — 4 0 cm
magas. Énnek aljában a fába gödröt (box) vágnak, amelynek
szélessége egyenlő a hajkéval, lefelé körülbelül 1 5 — 1 8 c/72-nyire,
befelé pedig 8—10 ívra-nyire ér a fa testébe. A hajkot közönséges
fejszével és fürészszel készítik, a gödröt pedig vékonyélü, hosszú
fejszevei. (Görbe élü vájó szerszám, amilyent a mi teknőkészitő
czigányaink használnak, alkalmasint jó szolgálatot tehetne. Szerző.)

7. és 8. kép. Az amerikai b o x system gyantatermelési eljárás.
Schorger

és Bets:

T h e naval stores industry után

Roth.

Ezt a munkát még a tél folyamán végzik, tavaszszal, körülbelül
2 — 3 héttel a gyantafolyás megkezdése előtt, a gödrös hajkot kiszarvazzák (cornering), tudniillik két szélén függélyesen megtoldják
felfelé két csúcs alakjában (I. a 7. és 8. képet), ugy hogy a közepe
felett egy a csúcsán álló háromszögnyi kéreg marad, amelynek
két szára körülbelül derékszöget zár be. (Az eredeti képeken azonban
mint tompaszögek szerepelnek. Szerző.) Evvel a két szárral pár
huzamosan készülnek a gyantagyüjtő hornyok (streak). Ezek készítése
(chipping) kezdődik tavaszszal és tart őszig, körülbelül márcziustól

október—novemberig. Ez alatt az idő alatt minden héten egy-egy
uj kettős horony készül, egyik jobb-, másik baloldalt, rendszerint
tehát egy év alatt 2 8 — 3 5 .
A munkás (chipper) munkáját mutatja a 6. kép.
1

Egy-egy horony mélysége körülbelül 1'25—3"75 cm, ) rendesen
1*5—2 0 cm, a fatest szélétől mérve, tehát a szijácsba kell ennyire
beérnie.
Három-négy hetenként kimeritik a gödrökben összegyülemlett gyantát (dipping) széles kanállal, amely körülbelül 2 0 — 2 2 cm
hosszú és 12 cm széles (hasonlít a kőmivesek kanalához). Ez adja
a csurgott gyantát (merített gyanta, dip), amely magától folyt a
gödörbe.
Egy része a gyantának nem éri el a gödröt, különösen később,
amidőn már magasról folyik le, mert útközben megkeményedik.
Ezt időről-időre lekaparják (scraping) és ez adja a kapart gyantát
(scrape).
A kaparáshoz kétféle eszközt használnak. Amig a hajk alacsony,
vésőalaku szerszámot alkalmaznak, melynek négyszegletes pengéje
10 cm hosszú és 9—12 cm széles. Evvel felülről lefelé, lökve
dolgoznak, ezért pusher (lökő) a neve. Magasabb hajkoknál három
szög alakú kaparó használatos, amely hosszú nyélre van erősítve,
evvel lefelé húzva kaparnak.
A kaparást rendesen évenként csak egyszer, az utolsó merítés
előtt végzik.
-

B) Edény es eljárás.

(Cup-system.)

Ez ujabb eljárás, mely több tekintetben j o b b az előbbinél.
Bár csak rövid idővel ezelőtt kezdték, mégis már általánosan meg
honosodott Amerikában, Schorger és Bets hozzávetőleges becslése
szerint az Egyesült-Államok területén a gyantára csapolt fák 7 5 % - á t
már az edényes eljárással kezelik.
Az eljárásnak négy módosulata van:
!) A cm-ek századrészei szerepet nem játszanak, ide azért irom őket, mert
az eredeti angol czikk az amerikai inch-chel adja a méreteket, amely 2-54 cm-nek
felel meg. A streak ^í—1— /i inch, cm-ben kifejezve kikerekíthető 1 -5—4-0 cm-re.
1

/. Edény

és csatornák.

(Cup

and gutters.)

(9. kép.)

A fát nem hajkolják, hanem csak hornyolják. A kettős horony
aljába egy-egy pléhcsatornát erősítenek, ezekbe csurog a gyanta,
innen a csatornák alá akasztott tartóba folyik. A kéregből és
szijácsból le kell faragni annyit, hogy sima, egyenes oldalakkal
biró bogárhát alakuljon. Ennek aljába fejszével egy-egy ferdén
lefutó rést vágnak, amelybe a pléhcsatornák egyik éle bele lesz

9. kép. Edény és csatornák. (Cup and gutters.)
Schorger
és Bets fényképfelvétele után rajzolta Roth.

szorítva. Ezek a csatornák egyszerű, ónozott pléhlemezből készül
nek ugy, hogy megfelelő nagy darabot tompaszög alatt behajlí
tanak. Ezekbe a csatornákba csurog a gyanta, innen pedig lefolyik
az alájuk akasztott vödörbe. A csatornák hossza körülbelül
15—30 cm, szélességük pedig körülbelül 5 cm.
A ferde bevágásnak egyenesnek és simának kell lennie és a
csatornának szorosan kell beleilleszkednie a vágott résbe, nehogy
a gyanta a csatorna és a törzs között lefuthasson.

A csatornákat ugy kell elhelyezni, hogy az egyik valamivel
feljebb, a másik lejebb legyen (1. 9. kép), az alsónak vége körül
belül 5 cm-rtl tul kell hogy érjen a felsőn és a bogárhát gerinczén is, hogy a gyantát az edénybe vezesse. A vödör az alsó
csatorna szája alatt lóg a fába bevert szögön. Tartalma körülbelül
1—2 liter, alakja mellékes, rendesen virágcserép alakút használnak,
amelyből a gyanta könnyen kiönthető és kikaparható. Készül
hetnek ónozott pléhből vagy agyagból.
A csatornákat lehetőleg mélyen kell a fa tövén elhelyezni.
//. Edény

és kötény.

(Cup and aprón.)

A gyantafolyást nem csator
nákkal vezetik le, hanem négy
szögletes, rendesen trapezalaku
ónozott pléhlemez, az úgyneve
zett „kötény" segítségével. Ennek
méretei: hosszabb éle körülbelül
35—40, a rövidebb körülbelül
20—30 cm, magassága körülbelül
10—15 cm. A fához simuló éle
a fa alakjának megfelelően öblös,
hogy jobban simulhasson hozzá.
Ugyanennek érdekében készíte
nek két darabból álló kötényeket
is, amelyek középen szegecscsel
össze vannak fogva és itt mozgat
hatók, tehát a fa vastagságához
alakithatók, másoknál a belső él
fogakkal van ellátva.

(10. kép.)

10. kép. Edény és kötény. (Cup and
aprón.) Schorger
és Bets fényképfel
vétele után rajzolta
Roth.

A kötény két oldala kissé felhajlik, ugy hogy lapos vályualakot nyer.
A felerősítésnél elsősorban körülbelül 15 cm széles és 5 cm
magas pasztán lehántják a kérget, ennek az aljába fejszével kes
keny rést vágnak. Ehhez homorú éllel biró fejszét használnak, ezt
egyik munkás vízszintesen, de élével ferdén felfelé a törzshöz
tartja, egy másik pedig fakalapácscsal beveri. Kihúzása után
helyébe beszorítják a kötényt, ez alá pedig hosszúkás pléh- vagy

agyagedényt akasztanak. Ez körülbelül 3 0 — 3 5 cm hosszú, 7—8 cm.
széles és ugyanolyan mély, feneke felé szűkül; vagy a kötényre,
vagy — ami jobb — a fába bevert két szögre akasztják.
A többi munka azonos az előbbivel, itt is két-két hornyot
húznak a kötény felett.
///. Edény,

csatornák

és kötény
aprón.)

nélkül. (Cup.,
(11. kép.)

without

gutters

or

A felfogó-edény egy darab pléhlapból ugy van készítve, hogy
feleslegessé teszi a csatornákat és a kötényt. Alakját mutatja a
11. kép.

11. kép. Edény, csatornák és kötény nélkül. (Cup without gutters and
Schorger
és Bets fényképfelvétele után rajzolta
Roth.

aprón.)

A fa tövébe hajkot vágunk, de ugy, hogy annak síkja ferdén
lefelé álljon, közepében pedig lefelé irányuló szögalaku kéregsáv
marad körülbelül 3—5 cm szélességben. Ez alá rakjuk a felfogó
edényt, amelynek felső éle szögalakban ki van vágva, ugy hogy
pontosan illeszkedhessek a megmaradt kéregsáv alá, amelyen át
a gyanta a tartóba folyik.

A felfogó edényt gondosan kell ráilleszteni a fára, nehogy
mellette csurogjon el a gyanta, de viszont elesik a csatorna és a
kötény számára való rés készítése.
IV. Alakitható

csatorna.

(Adjustable

gutter.)

(12. kép.)

Két darab ónpléhcsatorna ugy van egyik végükön össze
szegecselve, hogy e körül forgathatók és — bizonyos határok
között — bármely szög alatt beállíthatók egymáshoz.
Felakasztására mély hornyot kell vágni (shadestreak, árnyék-

12. kép. Alakitható csatorna. (Adjustable gutter.)
Schorger
és Beis fényképfelvétele után rajzolta
Roth.

horony), ebbe beleillesztik a csatornát és két szeggel odaerősítve,
alája akasztják a vödröt.
Felrakása könnyen megy, egy ember egyedül is felrakhatja,
nem kell hozzá semmi különleges szerszám és a fán nem kell
más sebet vagy hajkot csinálni, csak a hornyot. Könyökben
forogva, bármely méretű fára ráilleszthető. A felrakásnál azonban
Erdészeti Lapo k 1

8

különös gonddal kell eljárni, nehogy a gyanta a csatorna és fa
között félrecsuroghasson.
A Schorger és Bets czikke alapján röviden közölt leíráshoz
hozzáfűzöm azt, hogy nézetem szerint a II. eljárás adhatná a leg
j o b b és legkönnyebb munkát. Természetes, hogy csak egyéni
nézetről lehet szó, melynek helyességét csak tényleges próbák
igazolhatják, vagy dönthetik meg.
Az első eljárásnál két csatornát kell felerősíteni, tehát két rést
kell számukra vágni, ferdén a fába, azonkívül a két rés vágása
előtt a fát meg kell munkálni, két sima, egymáshoz bogárhát
módra simuló felületet kell készíteni. Ügyelni kell továbbá a
csatornák behelyezésénél arra is, hogy egymáshoz megfelelően
álljanak. (Az eredeti czikk külön közöl képeket, amelyeken rosszul
elhelyezett csatorna látható, vagy nagyon távol állanak egymástól,
vagy nincsenek jól egymásba vezetve.)
A II. eljárásnál csak egy rést kell vágni a fán, vízszintes
irányban. Ha a kötény széle eléggé fel van hajlítva, nem lehet
baj abból sem, ha nem áll a kötény pontosan vízszintesen. A fának
előzetes megmunkálása elmarad, sőt ugy vélem, hogy pl. meg
felelő vastag fürészszel csak a kötény számára való rést kell
vágni és efelett egy pasztán a kérget lehántani. Ennél a munká
nál, de az előbbi csatornák felrakásánál is a fürész gyorsabb,
könnyebb és talán jobb munkát is adhatna, mint a fejsze. A víz
szintes bevágást a fán mélyen helyezhetjük el, pedig mennél
mélyebbre mehetünk, annál nagyobb felületet hasznosíthatunk.
Ez az eljárás a fának legcsekélyebb méretű sérülése mellett ki
vihető.
A III. eljárásnál czélszerütlennek Ítélem azt, hogy a gyanta
kimerítése körülményesebb lehet. Gyakrabban levenni a tartót
nem lehet, mert annak felillesztése nemcsak munkatöbbletet jelent,
de a gyantával —• részben már száraz gyantával — borított felü
leten annak újra felrakása mindig hézagokat fog hagyni, míg a
helyében hosszabb időn át megmaradó lemezt — legyen az akár
csatorna, akár kötény — a kitóduló gyanta jól odaragasztja a
fához és elzárja a mindenesetre teljesen el nem kerülhető hézagokat.
Azonkívül ennél az eljárásnál elég mély sebet kell ejtenünk a fán.

A IV. eljárás legkevésbbé tetszik czélszerünek. Az eredeti
•czikkben is rámutatnak szerzők arra, hogy a csatornák felrakása
nagy óvatosságot igényel, mindenesetre itt is, még inkább mint az
I. eljárásnál, mély sebet kell ütnünk a fán, mert két teljesen egyenes,
sima felületet kell készítenünk, amely végig a fa testében fekszik.
Mint már emiitettem, gyakorlati próbák nélkül végleges Íté
letet nem lehet mondani, de a próbákra a magam részéről első
sorban a II. alatti, másodsorban az I. alatti eljárást ajánlanám.

A gödrös hajk felett az edényes eljárásoknak kétségtelenül
nagy előnyük van, amit egyébiránt a Schorger és Bets által közölt
összehasonlító kísérletek is igazoltak.
Az edényes rendszernél minden évad elején feljebb emelik
az edényeket; négy évnél tovább különben jelenleg Amerikában
már nem használják a fákat azért, mert nagyobb magasságokban
a munka már körülményes és szaporátlan, tehát nem gazdaságos.
Régebben 7—8 m-\g is felmentek.
A gödrös rendszereknél a gyantának évről-évre hosszabb és
hosszabb utat kell megtennie, amig a tartóba ér. Mennél hosszabb
uton kell pedig lecsurognia, annál többet párologtat el a legérté
kesebb alkotórészéből, az illanóolajokból, ugy hogy a gyanta
ugyanannál a fánál évről-évre silányabb minőségű lesz. Schorger
és Bets adatai szerint a gödrös eljárásnál a gyanta 1 1 % terpeníint
tartalmazott, az edényesnél pedig 19-et, tehát közel a kétszeresét.
A kapart gyanta, amelynek értéke csekélyebb, mint a folyt
vagy csurgott gyantáé, a gödrös eljárásnál a kihozatalnak nagyobb
részét teszi, mint az edényesnél. 20%-kal szemben 3 2 — 3 5 % áll
az értékesebb folyt gyanta javára.
Az edények anyaga és alakja is befolyással van a gyanta
minőségére, mert az anyagedény kevésbbé melegszik fel, tehát
kevésbbé párologtat, mint a vas; ép igy a keskenyebb szájú edény
kevesebbet, mint a bő szájú. Utóbbi azonban könnyebben üríthető
ki és mélyebben kezdett hornyolást enged meg. Az agyagedények
javára Írandó még, hogy nem rozsdásodnak, tehát nem szennyezik
a gyantát, hátrányuk ellenben a nagyobb törékenység.

A hornyolás és a hajkolás egymáshoz való viszonyáról nem
találtam adatokat, de mindenesetre előnyösebbnek tartom a
hornyokat.
A munka gyorsabb, emellett rendesebb, egyenletesebb, a fát
kevésbbé sértjük meg vele, mint a fejszével, amely közbe-közbe
minden vigyázat mellett is mélyebbre hasit be. (Ausztriában
csúnya nagy sebeket láttam.) Természetes, hogy a gyakorlatnak és
a megszokottságnak is szerep jut, de nagyon ajánlatosnak tartom,
hogy munkásainkat elejétől fogva szoktassuk a hornyolókhoz,
amelyek készitése nem okozhat sem nehézséget* sem nagyobb
költséget.
A hornyok mélysége befolyással van a gyantakihozatalra, e
tekintetben a Forest Service Georgiában végzett kísérleteket.
Normálisnak tekintették az F 8 0 cm mély és 1*25 cm széles
hornyokat. ) Evvel összehasonlították a sekélyebb, csak FO cm
(0-4 inch) mély és a keskeny, csak FO cm széles hornyokat. Ezek
a csurgott gyantánál 2-75, illetőleg 4'01%-al többet, ellenben a
kapart gyantánál 6 08, illetőleg 16'69%-al kevesebbet adtak. Számot
tevő különbség ebből aligha adódik ki, a hornyok csekély eltérései
mellett alig is várható jelentékenyebb különbség az eredményben.
*
1

-

Schorger és Bets még összefoglaló utasításokat adnak a gya
korlati kivitel körül, ezeket röviden ide iktatom:
Az edények felrakásánál ügyelnünk kell a következőkre:
1. Az első horony csúcsa ne legyen magasabban, mint
25 c/re-nyire a talajtól.
2. A csatorna vagy kötény alatt ne legyen hajk vagy más
sérülés. Végük mindig kiálljon a számukra a fába vágott résen.
3. Az első horony csúcsa és a csatorna vagy kötény között
ne legyen 5 cm-nél nagyobb köz.
4. Az a rés, amelyet a csatorna vagy kötény számára készí
tünk, ne legyen mélyebb, mint 3 7 5 cm, a fának és kéregnek
találkozási vonalától mérve.
5. A csatornát vagy kötényt ugy kell elhelyezni, hogy a gyanta
ne csuroghasson a fa és a pléh között, vagy annak szélein át,
vagy a felfogó edény mellé.
! ) , 4 , illetőleg , 2 inch.
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6. A 2., 3. és 4. évben a csatornát, vagy kötényt fel kell
emelni az előző évben készített hornyok széléig.
7. Két-két ugyanazon a fán levő hornyolt hajk között az élő
kéregnek legalább 10 cm-es szalagja kell hogy épen maradjon.
A hornyolásnál

(chipping)

irányadó:

1. 25 cm-en aluli fák ne legyenek megcsapolva. Két hajknál
több ne legyen egy fán, kettőt csak 4 0 cm-en felüli fákra szabad
vágni.
2. 2 0 — 4 0 cm-es fáknál a hornyos hajk ne legyen szélesebb
30 cm-né\, vastagabb fáknál se legyen több 35 cm-nél.
3. Abban az évben, amelyikben a fa meg lett csapolva,
a hornyos hajk magassága ne emelkedjék 40 cm-en felül.
4. Egy-egy horony ne legyen szélesebb 3 75 cm-nél és ne
érjen 3'75 cm-nél
mélyebbre be a fa testébe. (Kéreg nélkül
számítva.)
5. A hornyolás megkezdése előtt az abban az évben hornyolás alá jutó egész felületről le kell kaparni a külső, elhalt kéreg
pikkelyeket, ügyelve arra, hogy az élő kéreg ne legyen felsértve.
6. Télen legalább 6 0 — 7 0 íwz-nyi körben el legyen takarítva
a megcsapolt fa körül minden hulladék ) (racking, gereblyézés).
Amerikában a gyantanyerésnél minden munkásnak kiosztanak
egy bizonyos részt (crop, állomány), ez akkora terület, amelyet
egy ember 5 nap alatt hornyolhat. Rendesen körülbelül 10.500
hajkot számítanak egy cropra, ez körülbelül 7000—10.000 csapolt
törzs. Egy-egy crop a tájékozódás könnyítése végett fel van
osztva „drift"-ekre, ezek szélei festékkel vannak a törzseken jelölve.
-
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Schorger és Bets adatokat közölnek a növekvési viszonyokról
és a fának műszaki minőségéről is.
Legkárosabb kétségkívül a gödrös hajk (box), ez rendesen a
a törzs aljába van vágva és beleesik a terpeszbe, mélyen ér be a
fa testébe és feltétlenül nehezíti a fa megélhetését. A megfigyelé!) Ez utóbbi a tűzveszély miatt szükséges, amely Amerikában igen nagy
lehet. Schorger
és Bets
ismételten kiemelik a tűzveszélyt. Bizonyos, hogy a
gyantával borított fa a földön szerteszórt gyanta- és fahulladékkal együtt a tűz
től nagyon óvandó, mert ugyancsak kitűnő táplálékot nyújt a lángoknak.

sek azt mutatják, hogy több gödrös (boxed) fa szárad ki, mint
hornyolt (cupped) a csapolás következtében. Azonkívül a szél
döntésnek is nagyobb mértékben vannak előbbiek kitéve.
A gödör megtelik vizzel, ez természetesen elősegíti a korhadást és a gombatámadást. Próbálták a gödörnek földdel való ki
töltését a csapolás felhagyása után, de ez csak siettette a korhadást.
A fa minősége maga nem szenvedett a csapolás következté
ben, a hajk mögötti rész körülbelül 1 — 4 cm mélységig ugyan
át van járva bőven gyantával és ezek a részek kevésbbé alkalma
sak műfára, de a bárdolás és a fűrészelés alkalmával ezek a részek
kivághatok, úgy hogy lényegesebb hátrány nem marad.
Arizonában összehasonlító kísérleteket folytattak annak meg
ítélésére, hogy az északi vagy a déli oldal ad-e kedvezőbb ered
ményt. Az adatok a déli oldalon 9%-al bővebb folyást mutattak,
tehát ajánlatos a déli oldalról való hornyolás, de azzal a meg
szorítással, hogy görbe fáknál a görbület irányadó. Ilyeneknél a
külső — domború — oldalra kell tenni a hornyokat, mert az
ellenkező oldalon a gyanta egy része lecsepegne az edényeken
kívül.
Melegebb időjárás mindig bővebb folyást okozott, a hideg
idő pedig lassította azt. )
1

A friss seb körülbelül 3 napig adja a legbővebb folyást, ez
idő alatt az egésznek körülbelül 7 0 % - a csurog ki, a 6—7-ik
napon annyira csökken a folyás, hogy gyakorlatilag már számot
nem tesz, tehát maximálisan 7 naponként újra kell a fát sebezni.
A zárt edények rendszere.
Mindennemű nyitott horonynál, vagy hajknál meg van az a
hátrány, hogy a nyers gyantának éppen legértékesebb része, a terpentinolajok^ jórészt elillannak, a gyanta beszárad; a száraz gyantát
csak kaparás utján lehet gyűjteni, ez számottevő veszteséggel jár
és silányabb minőségű gyantát is ad, sőt — különösen azoknál
az eljárásoknál, amelyeknél a gyantának hosszú utat kell megtennie
) Ez egyezik az eddigi európai tapasztalatokkal is.

a gyűjtő tartóig — még a csurgott gyanta minőségét is hátrányosan
befolyásolja. Nem csoda tehát, hogy ismételten felmerült az a
gondolat, hogy zárt edények segítségével kellene a gyantát gyűjteni.
Ily zárt edényekkel való gyantanyerést ír le Petraschek
az
Österr. Forst- und Jagdzeitung 1914-ik évi 5. számában; az amerikai
Oilmer-nek
rendszerét. ) (L. a 13., 14. és 15-ik képet.)
1

13. kép. A törzs megfúrása (elölről nézve), ö a gyantacsap számára furt lyuk,
k a gyantagyüjtő csatornák. Petraschek
rajza az Österr. Forst.- und J a g d 
zeitung 1914. évi 5 . számában. )
2

A kéreg előzetes lesimitása, az elhalt, durva pikkelyek el
távolítása után a fán 8 cm átmérőjű sekély lyukat fúrunk, amely
J

) Ezt Kubelka

állítása szerint Alsó-Ausztriában gyakorlatilag kipróbálták,

de eddig nem sikerült megtudnom,
2

mily eredménynyel.

) A 13., 14., 15. és 18. számú képek kliséit a nevezett

17. számú képét pedig a mariabrunni
rendelkezésünkre bocsátani, amiért
fejezését.

szaklap;

a 16. és

k. k. forstliche Versuchsanstalt volt szíves

fogadják e helyen

őszinte

köszönetünk ki

csak a szijács széléig ér. A fúrólyuk szélének teljesen simának
kell lennie, hogy a ráillesztendő gyantacsappal jól zárjon. A kör
nek közepe táján azután két kisebb fúrólyukat vájunk, ezek
körülbelül 2
cm átmérővel birnak és jobbra-balra szétágazva,
ferdén felfelé haladnak a fa szijácsában; az igy készített két
csatorna lehetőleg mélyen kell, hogy beérjen a szijácsba, de arra

14. kép. A megfúrt törzs keresztmetszete. Az ö lyuk csak a szijácsig ér,
a le csatornák pedig a szijácsban vannak elhelyezve. Petraschek
rajza az
Österr. F o r s t - und Jagdzeitung 1914. évi 5. számában.

ell ügyelni, hogy a túlsó végük ki ne szaladjon a fából, hanem
zárt csövet alkosson. Fala ennek is sima legyen, legalkalmasabb
a fúrásra az úgynevezett fém- és csigafúró. Rendszeres üzemnél
kis benzinmotorral hajtott furó kell, amely gyorsan dolgozik.
A lyukak kifurása után a gyantacsap felső tárcsáját bele
szorítjuk a nagyobb lyukba és két szeggel odaerősítjük.
A fúrólyukakból ömlő gyanta belefolyik a gyűjtő üvegedénybe
amely a közölt adatok szerint körülbelül egy hónap alatt megtelik.
;

A kiürítés alkalmával, esetleg még nagyobb időközökben
{Petmschek
3 hónapot mond) a fába furt gyűjtőcsatornákat tágabbra
íurják valamivel, körülbelül 2 mm-rel vastagabb furó segítségével.
Ha hosszabb idő múlva a lyuk kifolyása nagyon csökken, más

helyen ugyanarra a fára erősitik újra a csapot, az előbbi lyukakat
pedig faczövekkel bedugaszolják. Petraschek
ezt az eljárást Eszakamerikában látta alkalmazva 1910-ben Floridában, a Choctawatsche
nemzeti parkban.

Az ő közvetítésével kaptunk 4 darab OUmer-íéle, de nem eredeti,
hanem utánzott gyantagyüjtőt, amelyet Allina
K. wr.-neustadti
czég bocsátott rendelkezésünkre.
Még nem próbáltuk ki ezeket, de a gondos vizsgálat oly
hibákat mutatott, amelyek a gyakorlati alkalmazásnál okvetlenül
zavarokat okoznak. Először is a fémrészek nagyon gyenge, vékony
pléhből készültek, annyira, hogy egyik, amelynél az üvegedény a
csavarjáratba szorult, a kezem nyomása alatt elgörbült. Petraschek
hozzám intézett levele szerint, az eredetiek jóval erősebbek.
Egy másik hiba, amely az eredeti készüléken is megvan, az,
hogy a két tárcsát összekötő részhez nem lehet hozzáférni tisztítás
végett, a kifolyó nyilas pedig oly szük, hogy annak rövid idő
múlva be kell dugulnia. Azt pedig, hogy a gyanta ne száradjon
rá belül a lefolyó csatornára, meg nem lehet akadályozni, annál
kevésbbé, mert a pléhből készült részek hol felmelegedésnek vannak
kitéve a nap sugárzása révén, hol kihűlésnek.
Hiba továbbá az, hogy a fémrész és az üvegedény sekély
csavarmenettel van összekapcsolva. El nem kerülhető, hogy munka
közben egy-két csepp gyanta rá ne kerüljön ezekre a járatokra is,
akárhogy ügyelnek is a munkások. Avval pedig számolni kell,
hogy ügyetlenebb emberkezébe is kell adni a szerszámot, különösen
a mostani viszonyok között. A csavarmenet pedig, ha abba bár
csak egy-két csepp gyanta is ragad, ugy szorul, hogy azt nem
lehet kinyitani, amire éppen a nálam levő egyik darab példa,
amely gyanta nélkül is ugy beszorult, hogy nem tudtam szétvenni.
Ezeket a megfigyeléseket igazolva láttam Schorger és Bets-nék
többször emiitett czikkében, amely csak később jutott a kezeimhez.
Ebben a czikkben a zárt edények rendszere röviden van le
tárgyalva avval, hogy ez a rendszer ugyan megérdemelné a vele
való foglalkozást, mert nagy előnyei vannak, de a jelenlegi alakjában
nem felel meg, mert az edények, de a furt csatornák is, rövid
idő alatt eldugulnak.
Hasonló elveken alapszik a Kubelka-ít\t
eljárás is, amelynek
gyantagyüjtőit a 16. és 17. képekben mutatom be, ) továbbá a
18. képben bemutatott gyantacsap is, amely Schmoll szerkezete. )
1
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!) Egy ily készüléket feketefenyőre felszerelve osztrák
alkalmával a mariabrunni parkban mutatott volt be
Kubelka.
) L . Österr. Forst- u, Jagdzeitung. 1915. évi8. sz.
2

tanulmányutunk

Schmoll szerkezetének ugyanaz a hibája, mint a
Oilmer-énak,
bár más alakban; a lefolyó csatorna ugyanis nagyon vékony, amellett
olyan alakú, hogy annak tisztítása beragadás esetére lehetetlen.

16. kép. A Kubelka-íéle gyantacsap keresztmetszete.
(Mitteilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Österreichs.

1914.)

Kubelka szerkezete túlságosan bonyolult, amellett azok a fel
tevések, amelyeket szerkezetének megokolására felhoz, nem minden
ben helytállók, illetőleg a gyakorlati kivitelnél nem biztosithatók.
Kubelka ugyanis készülékének automatikus szivó hatást tulajdonit,

az üvegedényben tudniillik a napsütés következtében felmelegszik
a levegő, aminek nyomán annak egy része a készülék golyós
szelepén át kilép. Kihűlés alkalmával Kubelka szerint a légnyomás
a gyantát a fa testéből a gyűjtő edénybe szorítja. Ez elsősorban
teljesen légmentes elzárást köve
telne, amit azonban nagybani
üzemnél, közönséges erdei mun
kások segítségével nem lehet
elérni; még egyes, különösen
gondozott kísérleti próbánál
sem lehet ezt biztosítani, mert
az apró, golyós szelep sem zár
légmentesen, ugy hogy a lassú
kihűlés alkalmával már egyedül
ez elég levegőt bocsát be, azon
kívül pedig bejut a levegő az
üvegedény és a vascső találko
zása helyén és egyebütt is az
el nem kerülhető apró héza
gokon.
Ha pedig teljesen légmen
tes elzárást nem tudunk elérni,
akkor nincs miért ily bonyo
lult, költséges készüléket alkal
maznunk és bátran beérhetjük
az egyszerűbbel.
Ez okozhatta,hogy—amint
a mariabrunni kísérleti állomás
vezetője, v. Lorenz
levélben
17. kép. A Kubelka-fé\e gyantacsap fekete
közölte velem — Kubelka maga
fenyőn. (Mitteilungep aus dem forstlichen
is bevallotta, hogy készüléke
Versuchswesen Österreichs. 1914.)
a gyakorlati erdőgazdaságban
nem felelt meg.
A többi készülékekkel szemben Kubelka gyantacsapjának az
az előnye meg van, hogy a gyantalefolyás számára b ő csatornával
bir, hátránya azonban, hogy könyökhajlása miatt tisztogatása nehéz
és szerkezete nem egyszerű, ami a 16. képből is kivehető. Ily

kényes készüléket nem szabad az egyszerű erdei munkás kezébe
adnunk, mert attól nem várhatjuk, de nem is követelhetjük, hogy
megfelelően tudjon bánni vele.
Bár tehát az eddig alkalmazott készülékek nem adtak ki
fogástalan eredményt, mégis folytatnunk kell a kísérletezést ezekkel

{Xl^wuxt

18. kép. Schmoll-ít\n

-veri

j
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gyantacsap. (Österr. Forst.- u. Jagdzeitung 1914. 8. sz.)

a zárt edényekkel, mert tagadhatatlanul nagy előnyöket biztositana
ez a rendszer megfelelő kivitel mellett; egyrészt a fát sokkal
kevésbbé károsítja, mivel csak csekély sebet ejt rajta, a furt lyukak
a csapolás végeztével bevert fadugóval könnyen elzárhatók, ami,
mivel a seb fala gyantával be van vonva, eléggé sikeresen
akadályozhatja a sebből tovább terjedő korhadást. Másrészt sokkal

értékesebb gyantaanyagot ad, mert az egész nyert anyag csurgott
gyantából áll, amelynek terpetintartalma csak nagyon csekély
mértékben csökkenhetett; a termelésnél teljesen el nem kerülhető

19. kép. Gyantacsap. (Természetes nagyság fele.) Roth.

veszteség, amely különösen a kapart gyantánál igen nagyfokú, a
zárt edényeknél csak nagyon jelentéktelen.
Az eddigi csapok hibáiból megtanulhattuk azt, hogy ily
készüléknek:
1. elég erősnek kell lennie, hogy a munkás kevésbbé kíméletes
bánásmódját kár nélkül kibírja,

2. egyszerűnek kell lennie, hogy az erdei munkás könnyen
Kezelhesse;
3. felrakása és levétele könnyen történhessék,
4. lefolyó nyilasa elég bő legyen, hogy a gyanta azt egy
hamar be ne tömhesse, a tisztogatás számára pedig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie, hogy esetleges eltömődéseken gyorsan és
egyszerűen segíthessünk;
5. a légmentes zárásról le kell mondanunk, mert ez nagyban
való munkánál el nem érhető, sőt még egyes kísérleteknél is csak
tökéletlen lesz, de legalább a lehe
tőség határain belül csökkentenünk
kell a párolgást;
6. a fúrt csatornák gyanta
folyásának folytonosságát mester
séges uton kell biztositanunk;
Ezeknek a követelményeknek
előreláthatólag eléggé fog meg
megfelelni a 19. és 20. képekben
bemutatott készülék, amelyet a
folyó évben gyakorlatilag is ki
fogunk próbálni különféle fenyő
fajokon.
A levezető csatorna bő és
egészen egyenes, ugy hogy bár 2 0 . kép. A gyantacsap elhelyezése
a törzsön. Roth.
mely oldalról könnyen hozzáfér
hető, a szerkezet egyszerű és erős,
könnyen feltehető és levehető, a gyantatartó üvegedénye is könnyen
levehető és eléggé pontosan zárul a fémrészszel; a zárulást gummi
vagy bőrgyürükkel könnyen még tökéletesebbé is lehet tenni.
Hogy mennyi ideig szolgálhat egy-egy fúrólyuk, az még ki
próbálást követel, de valószínű, hogy gyakrabban ismételt utánfurással kell majd biztosítani a gyanta folytonos folyását. Petraschek
adatai szerint Amerikában 3 hónaponként, más helyen hónaponként
ismétlik a lyuk kifurását valamivel nagyobb fúróval.
Az első időközt mindenesetre tulhosszunak tartom. Alkalmasint
ilyenekre vonatkozik Schorger és Bets megjegyzése, hogy a csatornák
bedugulnak.

A próbáknál egyelőre 3 heti ujrafurást tervezünk.
Ha 2 cm-en kezdjük és 4 cm-ig megyünk, akkor 2—2 mm-es.
emelkedésnél ötször bővíthetjük az eredeti csatornát; három
hetenkénti ujrafurasnál tehát 18 hétig szolgálna egy-egy fúrólyuk.
A kísérlet kell, hogy megmutassa, vájjon megfelelnek-e ezek az
időközök vagy kell-e rajtuk változtatni.
Merőlegesen, sugárirányban furt lyuk csak a veresfenyőnél
alkalmazható, mert annál a gyökfő fölötti részben, repedésekben
összegyűlendő gyantát vonják ki ez uton. A Pinus és Picea-féléknél ellenben a fúrólyuknak a szijácsban kell maradnia, nagyobb
mélységekből nem kapunk gyanánt.
Hogy megfelelő eredményt sikerül-e elérni, azt csak a gya
korlati próbák fogják megmutatni, valamint azt is, hogy mely
fafajok alkalmasak az ilyen uton való megcsapolásra.
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A keskenyvágány u erde i vasuta k felépítményéről .
I r t a : Sztehlo

Gyula

társulati főmérnök.

(Befejezés.)

Ismertetve a felépítmény egyes alkatrészeit, áttérhetünk annak
elkészítési módjára.
A) A

v á g á n y elkészítése .

Két esetet szoktunk itt megkülönböztetni. Vagy a puszta
alépítményen kezdjük a vágány lerakását, vagy pedig előbb elterít
jük a talpfák alá való ágyazati anyagot az alépítményen s erre
rakjuk a vágányt. Mindkét esetben, főként azonban az elsőben az
alépítményt el kell egyengetni, mert az az ülepedés következtében
rendesen hepe-hupás felülettel bír.
Igen ajánlatos a felépítmény lerakása előtt a pálya tengelyét
újból kitűzni, mert csak igy kapunk minden tekintetben helyes
irányú vágányt. Ez annyival is inkább megtehető, mivel az eredeti
kitűzési pontokra vonatkozó szögpontok, szelvényléczezés, szel
vényezés stb. rendesen még megvannak s igy e kitűzés sem nagy
fáradságba, sem sokba nem kerül. Jóllehet a pálya tengelyének
ezt az újbóli kitűzését még állandóbb jellegű erdei vasutaknál is
el szokták hagyni, azt a felsorolt okoknál fogva legalább a nagyobb
erdei vasutaknál mégis a legmelegebben ajánlhatjuk.
A puszta vagy az előkavicsolt alépítményen a vágány fek
tetése az alábbiak szerint történik.

