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Megjelenik minden hónap 15-ik napján.
Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor.
Rendes tagoknak a 16 kor. évdij fejében szintén ingyen küldetik meg.
Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg.
Szerkesztőség és kiadóhivatal:
B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6. H á m .
(Telefon: 37—22)
A lapnak legkésőbb minden hónap 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy előfizetők
kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reelamatio"
teendő.
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Előfizetési dij egy évre 16 korona.

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
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A növények füst okozta sérülése.
Ismerteti:

Szerednyei.

ki a növényzet, különösen a fák magatartását a különböző
termőhelyeken a kellő figyelemmel kisérte, bizonyára észre
vehette, hogy ugyanazon fajhoz tartozó egyedek külső
megjelenésükben is egymástól meglehetősen elütő tulajdonságok
kal birnak. Még a növénykedvelő szemével nézve is a jelenséget,
kétségkívül az egymástól elütő tulajdonságok okát a környező
viszonyokban fogjuk keresni. Hiszen a nagyvárosi ember is üdébb
nek, frissebbnek találja a falu fáját, növényzetét. A város növény
zetének satnyulását önkéntelenül is a város inficziált talajának és
füsttel, korommal bővelkedő fülledt levegőjének fogja tulajdonítani.
Kétségen kivül a vidéken is, a lakott központoktól távolabb
is találunk ilyen jelenséget ott, ahol a nagyobb ipari vállalatok
termelte füst helyenként még a nagy városénál is fertőzöttebb
levegőt teremt. Különösen a nagyobb mennyiségű kőszenet fo
gyasztó gyárak, továbbá a kohók és a vegyi gyárak közelében
tűnik fel a növényzet károsodása. Régebben is észrevették már
ezt a jelenséget — ugy, hogy végül hosszú találgatások, apróbb
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vizsgálatok után 1883-ban Schröder és Reuss részletes tanulmány
alapján magyarázták meg a növényzet eme eltérő voltának, jó
formán pusztulásának okát — rámutatva, mint károkozóra, a füstre,
illetőleg a füst tartalmazta gázokra.
Ennek a munkának jelentőségéről tudomást szerzett irodal
munk is, amennyiben ugy a Természettudományi Közlöny, mint az
Erdészeti Lapok 1883. évi augusztusi füzete (687. lap) a főbb
eredményeket közölte is.
Ettől az időtől kezdve még fokozottabb mértékben indult meg
az ezt a tárgyat illető kutatás és vizsgálat, a botanikusokon kivül
különösen a közvetlenül érdekelt fél, a vegyészek részéről. A kö
zölt eredmények egynémelyikéről tudomást szerzett a mi közön
ségünk is, egyrészt a természettudományi szaklapokból,- másrészt
az Erdészeti Lapokból.
A füst és a növényzet közti vonatkozás, illetőleg a füstnek a
növényzetre való hatását mind tágabb és tágabb mértékben tanul
mányozták. A dolog természetéből kifolyólag azonban a kutatás egy
mástól jóformán függetlenül két irányt követett, nevezetesen a
khemiait és botanikait, jólehet már bővebb latolgatás nélkül is világos
lehet a szakember előtt, hogy a kérdés csupán csak a két irány egye
sítése utján oldható meg. Erre vállalkozott Haselhoff és Lindau,
akik az előző irodalmi eredmények és maguk végezte megfigye
lések, vizsgálatok, kísérletek és kutatások alapján iparkodtak a
kérdés megoldását előbbre vinni. Az elért eredményekről terme
tes munkában számoltak be, mely a kérdésre vonatkozó további
kutatásoknak mintegy küszöbe, határköve.
A füst káros hatására vonatkozó tapasztalatok eredményeit
Schröder és Reuss végérvényesen megállapították; Haselhoff és
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Dr. Julius Schröder Chemiker d. forstl. Versuchsstation u. Dirigent d.
akad. Laboratórium in Tharand u. Carl Reuss stádtischer Oberförster in Goslar :
Die Beschádigung der Vegetation durch Rauch. Berlin 1883.
Természettudományi Közlöny X X X V . kötet, 1903. 406. lap.
A füst hatása a növényzetre. Erdészeti Lapok X X X I X . évfolyam. 1900.
1213. lap.
Zimmermann Gusztáv: Füstkárositás. u. o. X L . évf. 1901. 366—8. lap.
Dr. E. Haselhoff: Votsteher der landwirth. Versuchsstation in Marberg
u. Dr. G. Lindau: Privatdocent d. Botanik u. Kustos am kgi. bot. Museum
in Berlin. Die Beschádigung der Vegetation durch Rauch. Handbuch zur Erkennung u. Beurteilung von Rauchschaden. Mit 27 Abbildungen Leipzig, 1903.
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Lindau munkájának egyik czélja, feladata tehát az 1883 óta felmerült
ujabb adatok alapján a kérdés mai állásának, illetőleg a khemiai
és botanikai magyarázatoknak megállapítása, fixirozása a jövendő
vizsgálatoknál követendő szempontok kiemelésével. E mellett
a mondhatnám tudományos czél mellett, a munka másik nem
kevésbbé fontos és a tudományos felfogástól el nem különíthető
czélja, a gyakorlati czél még az, hogy a munka ugy a mező- és
erdőgazdaságnak, mint az iparnak — a gyakorlati életből me
rített tapasztalatok és megfigyelések alapján a füst és a növényzet
közti vonatkozást megvilágítva, — a károk miatt felmerülő pana
szok elintézésében és a megegyezés létrejöttében segítségére legyen.
Az utóbbi czél követése minket magyarokat kevésbbé ér
dekel, mert, fájdalom, iparunk még nem érte el azt a fejlettséget,
hogy az ipari telepek fejlesztette füst és káros gáz a környékének
növényzetét pusztulással fenyegetné, mert ha vannak is ilyen helyek
— pedig tudomásom szerint már van a környező növényzetre
károsan ható néhány kohónk és ipari telepünk — ugy oly csekély
a számuk és az általuk okozott kár aránylag oly csekély jelentő
ségű, hogy a gyár adta közgazdasági haszon mögött messze el
marad.
Az erdészet hiveit azonban kell, hogy ez a néhány eset is
érdekelje, annál inkább, mert tudtommal a füst okozta károsítás
nálunk is képezte már per tárgyát és igy szükségessé tette a szak
ember tájékozódását. Egy másik tény pedig, mely előttünk ezt a
munkát érdekessé teszi az, hogy ebből is bővebb magyarázatot
nyerhetünk a mi nagy városaink, különösen Budapest növényzete,
különösen fái és ezek sorában is a luczfenyő satnyulására nézve.
Hiszen általánosan tudott tény, hogy Budapestnek nemcsak belső
terein, de még közvetlen környékén is a luczfenyő meg nem él,
és ha meg is él, csak néhány évig tenyészik szépen, lassanként
satnyul, csenevészedik, mig végre hosszabb, rövidebb kínlódás
után elpusztul. Ezek a körülmények azok, melyeknél fogva indo
koltnak tartom, hogy Haselhoff és Lindau munkáját a mi szak
közönségünkkel is megismertessem.
A 26 ivre terjedő munka három részből áll: az általános
részből, a részletes részből és a füst okozta károkra vonatkozó
általános megjegyzéseket tartalmazó részből.

Az általános részben foglalkozik első sorban a füst kelet
kezésével, másodsorban pedig a füst okozta kár bélyegeivel és
kiterjedésével. A fa, kőszén elégetésekor származó füstöt okolták
korom tartalmánál fogva a növényzetre való káros hatással. És ha
ez nyilvánvalónak látszik is, mégis a növényzetre nézve nem a
füstnek ezek a szilárd alkotó részei a veszedelmesek, hanem a
gáznemüek. Nevezetesen a füstben nemcsak szilárd korom van
jelen, mint repülő, szálló fekete por, hanem gőz, illetőleg gáz
alakban többféle vegyület. Ahol csak egyszerű tüzelésről van szó,
ott a füst korom mellett szénsavat, szénoxydot, szénhydrogeneket, kátránynemü anyagokat, továbbá kénessavat és csekély
mennyiségű chlort, illetőleg sósavat tartalmaz. Az ipari üzemek
ben a tüzelőanyagból származó anyagokon kivül az ipari üzem
minősége szerint kisebb-nagyobb mennyiségben a füstbe jut
nak még más szilárd és gáznemű anyagok, melyek éppen a
füst elleni panaszokra szolgáltattak alkalmat. A szilárd részecskék
az illető gyári üzemnek megfelelőleg részben érczanyagok, melyek
finoman eloszlott állapotban jutnak a kéményen át a szabadba.
Az ipari üzem szempontjából a füstnek gőz, illetőleg gáznemű
alkatrészeit teszik még a különböző ipari feldolgozásnak megfelelőleg
a higany, arzén, horgany, ólomgőzök, továbbá kénessav, kénsav,
sósav, chlor, fluorhydrogen, ammónia, salétromsav, salétromossav,
stb. stb.
Minthogy a füst okozta kár felismerésére szolgáló rendetlen
évgyűrű képződésről csak a fa ledöntése után győződhetünk meg,
ezért a füst okozta kárral a helyszínén első sorban csak a levelek
és a legvégső ághegyek viselkedéséből győződhetünk meg. Ezek
szolgáltatják az ugymondott makroszkopikus bélyegeket, jeleket.
Mert ha a levelek sérülései a füst neme szerint különböznek
is egymástól, azért mégis vannak bizonyos általános jelenségek,
melyek a megfigyelőt könnyen tájékoztathatják. Leggyakrabban
figyelték meg a fenyőerdökben okozott kárt. Ezekben első sorban
a tülevelek hegyének szine változik el, végül az egész levél
többé-kevésbbé megveresedik. A lombfák levelén is a savas gázok
az elhalt levél anyagát veresesre változtatják.
A vereses szin a fafaj szerint különböző lehet — barnaveres
és világos sárgás-vörös közt ingadozik, de lehet néha a folt

fehérlő is — mint a bodza és a Ribes aureum levelein. Sokszor
á folt széle sötétebb és igy a folt szine nem egyenletes. A folt
kiterjedése a levélen is sokféle lehet. Vagy a főér és két oldalér
közt foglal helyet, vagy pedig a levél szélén. A folt elhelyezke
déséből lehet megkülönböztetni a kénessav és a sósav hatását,
előbbi ugyanis a levél középső részén, utóbbi a szélén okoz foltot.
Ez azonban nem annyira biztos jel, hogy csupán erre lehessen
bizakodni, a fő döntő tényező mindig a khemiai vizsgálat marad.
Az egyéves növényeken mutatkozó bélyegek sokkal kevésbbé
feltűnők; ezek sorában is azonban a helyszínén könnyű a füsttől
sérülteket a más uton-módon sérültektől megkülömböztetni.
Felette fontos azonban a füst okozta károk megítélésében a
savak okozta foltok és más tényezőktől okozott foltok közt tudni
különbséget tenni. E mellett még szem előtt kell tartani a foltok
keletkezése és fejlődése tekintetében a növények ellentálló képes
ségét is, sőt a sav megkülönböztetésére nézve is jelentőséggel
biraz eílentálló képesség. Reuss C. a kénessavra nézve a Harzban,
egy belga bizottság a sósavra nézve a következő sorba állította
a növényeket, melyek közül az elsők a legérzékenyebbek a későb
biek mind ellenállóbbak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kénessav.
Picea excelsa
Pinus silvestris
Prunus avium
Fagus silvatica
Carpinus Betulus
Tilia grandifolia
Betula alba
Alnus glutinosa
Sorbus aucuparia
Tilia parvifolia
Pirus malus
Aesculus Hyppocastanum
Robinia pseudoacacia
Salix caprea
Fraxinus excelsior
Salix alba
Ulmus effusa
Populus tremula
stb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Sósav.
Carpinus Betulus
Corylus avellana
Quercus Robur
Fagus silvatica
Betula alba
Acer pseudoplatanus
Acer cam pestre
Salix cinerea
Crataegus oxyacantha
Evonymus europaeus
Ulmus campestris
Tilia grandifolia
Prunus spinosa
Larix europaea
Rubus fruticosus
Fraxinus excelsior
Populus alba
Populus pyramidalis
„
tremula
Vitis vinifera stb.

Megjegyzendő azonban, hogy ez a sor nem változhatatlan,
mert hiszen ha ez a sor nagyban és egészben megállja is helyét,
mégis kell hogy változzék, . mert hiszen a növények ellenálló
képessége változik a talaj, éghajlat és a müvelés módja
szerint is.
A kár megállapításában azonban nem szabad csupán csak
egy-egy növény megítéléséből kiindulni, hanem a károsodásnak
kitett terület összes növényzetét kell figyelemre méltatni, már csak
azért is, mert a füst által létrehozott bélyegek nem mindig olyan
határozottak, mint az egyes kártevő rovarok vagy gombák létesí
tette bélyegek. Schröder és Reuss erre a körülményre elsőnek
mutatva rá, az erdőt is mint egészet, mint egyedet fogják fel és
károsodását ebből kifolyólag állapítják meg. A károsodás mértéke
szerint a következő fokozatot állítják fel;
0. Az erdőt kár, sérülés nem érte.
1. Gyenge kár. Az erdő levelei sérülést mutatnak.
2. Középszerű kár. Az erdő levelei sérültek, egyes fák ágait
vagy sudarait a füst megölte.
3. Erős sérülés. Az erdőben egyes fák elpusztultak és az
erdő hézagos kezd lenni.
4 . Erdőpusztulás. Az erdő területe fátlan, legfeljebb egyes
eltörpült fák jelzik még az elpusztult erdő helyét.
A károsodás mértékének ezt a fokozatát még részletesebben
is osztályozták, a mely fokozatokat azonban már a gyakorlatban
alig lehetett megkülönböztetni.
A kár mértékének, fokának megállapítása mellett fontos még
a kár kiterjedését is megjelölni, a mi a legtöbb esetben nem
könnyű feladat, mert a károsodás mértéke egy területen is külön
böző és rendesen a szélek felé csekélyebb, miért is károsodási
vagy sérülési zónákat ajánlanak megkülönböztetni. Portele, dArcet,
Reuss ajánlottak erre különböző módon való eljárást. Az ajánlott
módok egyike sem tökéletes, mert hiszen a zónák határainak
megállapításába beleszólnak az uralkodó szélirány mellett meg
megjelenő más irányú szelek; továbbá a füstöt szolgáltató telepek
működési időszaka is.
Minthogy azonban a károk megállapításában első sorban a
leveleken keletkező foltokból indulunk ki, nagyon fontos a foltok-

nak a helyes felismerése. Fájdalom, ebben a tekintetben nem
reményeihetünk olyan biztos alapot találni a károk megítélésére,
hogy a vegyi elemzést és a többi más nagyobb nehézséggel járó
vizsgálatot mellőzhetnők. A legtöbb kívülről ható káros befolyásra
a növény jórészt leveleinek elhalásával vagy működésének egész
ben vagy részben való megszűnésével válaszol, ily módon kelet
keznek a foltok, a melyeken belől a levél szövete részben vagy
egészben elhalt, vagy pedig a sejtek tartalma változott meg többékevésbbé.
Eltekintve az ősszel normális viszonyok közt keletkező fol
toktól, az úgynevezett őszi szineződéstől, foltok keletkezhetnek a
leveleken:
1. kedvezőtlen légköri befolyásoktól (ezek közt szerepel a
füst is);
2. kedvezőtlen talajbeli befolyásoktól;
3. élősködő állatoktól és növényektől.
A kedvezőtlen légköri tényezők közé sorolja Haselhoff és
Lindán az abnormális beárnyékolást vagy napverést, a szélnek,
esőnek való expozitiót, meleg hiányát, tartós szárazságot stb.
A füst által okozott foltokhoz nagy hasonlatosságot mutatnak
a fagy és a meleg okozta foltok is.
A talaj táplálékban való bővelkedése vagy szükölködése,
továbbá a viz bősége is figyelemre méltó foltokat keletkeztet.
Az élősködők közül különösen az Actinonema rosae okozta
foltok mutatnak nagy hasonlatosságot az aszfalt okozta foltokhoz.
Ugy ez esetben, mint minden más esetben csak akkor szabad az
élősködőt a folt keletkezésével vádolni, ha magát az élősködőt
sikerült kideríteni.
Már 1873-ban Freytag bizonyos hasonlatosságot vélt találni
a füsttől megölt levelek és az ősszel lehullott levelek közt, a
mennyiben sok esetben nemcsak bizonyos külső hasonlatosság
mulatozik a kettő közt, hanem még a sejtek elpusztulásában is
a folyamat megegyezést mutat.
Haselhoff és Lindau erre vonatkozó vizsgálataikat a követke
zőkben foglalják össze:
Az ősszel színeződő levelek és a füsttől megtámadott levelek
közös vonása a cseranyag és származékainak megjelenése, a viz-

veszteség és a chloroplyll szemecskéknek hasonló módon való
szétbomlása, a miért is a két egymástól eltérő módon megjelenő
folyamatoknak t. i. az őszi elhalásnak és a füsttől való sérülésnek
közös kategóriába való beosztása is megengedhető.
Nem hagyhatók figyelmen kivül azonban az eltérések sem.
A mig ugyanis ősszel a levelekben a chlorophyll szemecskék és az
asszimilált termékek fokozatos feloldása, illetőleg átalakítása előrehaladóan megy végbe és az ily módon eredményezett oldási
termékek a törzsbe szállíttatnak, addig a füsttől sérült levél folt
jában ez mind nem történik meg, hanem a sejt tartalmi részei
gyorsan szétromboltatnak és a növény anyagcseréjére nézve
elvesznek. A mit tehát az első esetben a növény a rendelkezésére
álló normális eszközökkel ért el, azt a növényen a kártékony
gázok természetellenes módon rövidebb idő alatt végezik el.
Már az eddigi ismertetésből is világosan kitűnik, hogy
a füstkárokat jelző bélyegek nem mindig megbizhatók és ezért
fontos ezeknek megállapításában a másik utat is követnünk,
t. i. a káros gázokat magában a levegőben, a károsítás helyén
magán kell megállapítani. Ezzel már régebben is megpróbálkoztak,
igy nevezetesen 1848-ban Braconnot és Simionin, ma már csak
jóformán történeti értékű módszerekkel t. i. a levegőre kitett
lakmuszpapirossal, mésztejjel bekent üveglapokkal próbálták kém
lelni a levegő savtartalmát.
Mellőzve a kevesebb jelentőségű módszereket, csak az Ost,
Wislicenus és Sorauer módszerére óhajtok rámutatni.
Ost a füst savanyu gázainak felfogására 0 07°/o hamut tartal
mazó laza gyapotot használt, melynek 250 rn darabjait részint
barytvizzel, részint mészvizzel itatta tele. Ezeket azután a kikém
lelendő vidéken a fákra aggatta fel és 5—7 hónapi tartam után
megvizsgálta. A módszer jósága mellett bizonyít, hogy a füst
eredési helyétől nagyobb távolságra is sikerült a levegőben a
kénsav nyomát kimutatni.
Wislicenus a laboratóriumban megfelelő módon kikészített
próba vászon-lapokat akasztatott fel Szászországban a füstöt fej
lesztő kémények környékeinek erdeiben. Ezzel a módszerrel nem
csak a levegő gáztartalmáról, de kormozó képességéről is meg
győződhetett.
-
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Ujabban Sorauer a fásnövényzet savak okozta sérülésének
megítélésére úgynevezett „felfogó ültetvényeket" ajánl. Ugyanis
gyorsnövésü, különösen érzékeny egyéves növényeket, pl. paszulyt,
Phaseolus vulgaris-i ajánl ültetni a károsítással gyanúsított ipari
üzem körül, melyeket azután bizonyos idő multán vegyi és növény
tani vizsgálatnak kell alávetni.
Mindezek a módszerek bár egyes esetekben a károsítás mér
tékére nézve döntő bizonyítékot fognak szolgáltatni, mégis vájjon
az illető módszer minden esetben kielégítő eredménynyel alkal
mazható-e, még kérdéses és további ellenőrző vizsgálatok hivatvák a módszer használhatósága felöl dönteni.
Haselhoff és Lindau munkája általános részének ebbeli
foglalata után a következő részletes részben sorra veszik a füst,
illetőleg az ipari munka okozta gázokat, egyenként megállapítva
a növényekre való ártalmasságukat.
Ezek közül elsőnek foglalkoznak a legáltalánosabb kártevő
vel, a kénsavval és kénessavval. Nem akarom lépésről-lépésre
kisérni a munkának erre vonatkozó eléggé terjedelmes részét
{35—219 lap), de hogy rámutassak arra a körültekintő és beható
kutatásra, ismertetésre és módszerre, melylyel a kérdéssel foglal
koznak, legalább a munka tárgyalásának menetét óhajtom feltün
tetni a fejezetekre való ráutalással.
Első sorban rámutatnak a levegőbe jutott kénessav és kén
sav eredetére, azután foglalkoznak a kénsav és a kénessavnak a talajra
és a növényzetre való hatásával. Ez utóbbi szempontból vizsgálják
a földbeli szervekre gyakorolt hatást, azután a földfeletti szervekre
való hatás előidézte vegyi változásokat és az alaktani változásokat,
sőt hogy ez utóbbi tekintetben megbízható eredményt érjenek el,
kísérleti uton idézik elő a füst okozta sérüléseket és azután ki
mutatják a levélszervek külső és belső elváltozásait, továbbá a
törzs elváltozásait, végül a hirtelenül jött (heveny?) és tartós
(krónikus) sérülésekkel foglalkozva, a növénynek a füsttel szemben
való ellenállóképességével foglalkoznak.
Rámutatnak a füst okozta élettani elváltozásokra is, hogy azután
rátérhessenek a kénsav hatását befolyásoló különböző tényezők
tárgyalására, minők a fény, a nedvesség és szárazság, a termőhely.
Hogy pedig a kénessav káros hatásának ne csak jelenségeivel,

de okaival is megismertessenek, a kénessavnak közvetlenül a sejtre
való hatásával is foglalkoznak. A kérdést illető, ezt a sokoldalú és
sokirányú munkálkodást természetesen számtalan vizsgálat, meg
figyelés, kísérlet támogatja, ugy, hogy minden részletkérdés
eredményhez juttatta a szerzőket. Hogy már most ezeket a rész
leteredményeket egymáshoz való viszonyukban is áttekinthessük,
egybeállítják az eredményeket (143. lap), különösitekintettel a füst
okozta károk megítélésére. Legyen megengedve ezeknek az ered
ményeknek a közlése különösen arra való tekintetből, hogy a kén
sav és kénessav hatását éppen ezek az összefoglaló eredmények
állítják legjobban szemünk elé:
1. A kénessav és kénsav tartalmú füstgázok akár közvetlenül,
akár a légköri csapadék közvetítésével erősebben és ismételten
hassanak is a talajra, ennek kénsavtartalma nem fog lényegesen
emelkedni. Eltekintve a talaj alkatrészeinek átalakításától, a talaj
összetétele semminemű változást nem szenved és ezért általában
a kénessav, illetőleg a kénsav tartalmú füstgázoknak a talajra való
káros hatásáról alig lehet szó.
2. Hogy a füstgázok szabad, vagyis kötetlen kénessava vagy
kénsava a normális mező- és erdőgazdasági viszonyok közt a
növények gyökereire közvetlenül hasson, nagyon valószínűtlen; ha
a kénessavas vagy a kénsavas füstgázok hatása folytán a talaj szul
fát tartalma gyarapodnék is, ugy ez nem birhat befolyással a
növények növekedésére és igy a növényeknek a talajba jutott
savas füstgázoktól való sérülése jóformán ki van zárva.
3. A savas füstgázok a növények növekedésére csak az eset
ben gyakorolnak káros befolyást, ha a kénessav vagy kénsav köz
vetlenül jut a növény leveleivel érintkezésbe.
A növényeknek ezektől a savaktól való sérülésével jár
a kénsavtartalom mennyiségének az emelkedése is. Ez utóbbi
azonban a szulfátban bővelkedő talajban tenyésző sértetlen növé
nyeken is bekövetkezhetik és ezért a növényeknek nagyobb kén
savtartalma nem szolgálhat mindég a füst gázoktól való sérülés
bizonyítéka gyanánt, s ennek megítélésében a különleges ter
mőhelyi viszonyok is tekintetbe veendők.
4. A növényeknek a kénsav és kénessav iránt való érzé
kenysége különböző; sőt ugyanazon fajhoz tartozó egyedek is

individuális hajlandóságuk szerint különböző mértékben érzé
kenyek.
5. Hosszabb időn át való folytonos hatásnál még oly csekély
mennyiségű — pl. 1 milliomod — kénessav is károsnak bizo
nyult a növény növekedésére. Freytag M. vizsgálatában kénessavnál
a kénsav, Schröder J . vizsgálatában pedig a kénsavnál a kénessav
bizonyult károsabbnak.
6. Két különböző növény egyenlő terjedelmű levélfelületéből
(vagy ugyanazon mennyiségű száraz levélanyagából) majdnem
egyenlő viszonyok közt ugyanazon időben vett kénessavmennyi
ség egyedül magában arról a sérülésről nem ad kellő mértéket,
melyet az illető növény egész szervezete szenvedett; ellenkezőleg
ez esetben az egyes növények szervezetének specziális tulajdon
ságait kell számba venni és kellő megvizsgálásnak vetni alá.
7. A kénessavnak a növény testébe való jutásában a levélszerü
szervek szájnyílásai nem játszanak szerepet; a gáz egyáltalán nem
a szájnyílásokon, hanem az egész levélfelületen át jut a növény
testébe; amiért is a levélbe behatolt kénessav mennyiségének vál
tozása nem is a szájnyílások számából, hanem csak az egyes
növények sajátságos szervezetével összefüggésben levő tényezők
ből magyarázható.
8. A kénessav hatása folytán a növény testébe való vízáramlás
zavartatik meg, a mi a nagyobb mennyiségű vizleadásban, illetőleg
a nagyobb párolgásban áll és a levelek elszáradását vonja
maga után.
9. A kénessav felvétele és ennélfogva a vízáramlás megzava
rása ugyanazon mennyiségű kénessav hatásakor ugyanazon idő
alatt a fényben, magasabb hőmérsékleten és száraz levegőben
nagyobb, mint sötétségben, alacsony hőmérsékleten és nedves
levegőben, vagyis a kénessav és egyáltalán a savanyu füstgázok
általában nappal károsabbak, mint éjjel.
10. A kénessav hatása alaktanilag a leveleken való foltkép
ződésben, a levelek és ágak elhalásában, a törzs évi vastagságbeli növekedésének elmaradásában és végül a növény satnyulásában és elpusztulásában nyilvánul.
11. A kénessav hatása folytán a növény sejtjeiben plasmolysis
áll be, a chloroplyll-szemecskék elhalnak és a plasmával és a többi

tartalmi anyagokkal végül barna alaktalan tömeget alkotnak.
Ugyanekkor a legtöbb esetben, nevezetesen igen lassacskán való
hatáskor cseranyag válik ki, amely barna vagy fekete halmazokat
alkot a sejtfalon belül.
12. A kénessav hatásának a módját a sejtplasma életének
a megzavarásaként kell tekintenünk. Valószínűleg mint kénsav
hat, mely a sejtnedvből százmazó viz jelenlétében az asszimiláló
chloroplyll-szemecskékből kiszabaduló oxigénnek a kénessavval való
egyesüléséből, illetőleg a kénessav oxidácziójából keletkezik.
13. A víz, illetőleg az eső tartós hatása folytán az elhalt
levelekből a felvett kénessav vagy kénsav ismét eltávolittatik.
A toboztermőkből és valószínűleg más növényekből is. amelyek
levelei gyantát vagy viaszkot tartalmaznak, a füstgázokból felvett
kénessav vagy kénsav az esőtől nem mosatik ki olyannyira, hogy
ez által a füstkárositás felismerése lehetetlenné válnék.
14. A kénessav által okozott sérülések felismerésének nincs
botanikai abszolút biztos eszköze, hanem a sérülést okozó kénes
savnak felismerése csakis a külső és belső sérülések komplexumá
ból válik lehetségessé. A legbiztosabb bizonyíték a kénsav khemiai
elemzés utján való kimutatása.
És hogy a szerzők igazolják a felsorolt eredményeket, közlik
18 ipari vállalat körül tett megfigyeléseik eredményeit és egy
úttal fényképekkel illusztrálják a jellemzőbb eseteket, amelyek közül
a Selkevölgyi lúczfenyők és a kattowitzi erdei fenyők képei a
legjellegzetesebbek; az előbbiek ezüstolvasztók, az utóbbiak vas
kohók hatásának köszönhetik sérüléseiket.
Ezekután a szerzők a füstben foglalt egyéb anyagok hatásával
foglalkoznak, melyek sorából még csak ki akarom emelni, hogy a
chlor, illetőleg sósav okozta foltok a leveleken világosabbak, halaványabbak az előbbiekénél, sőt sok esetben majdnem fehérek; és
amig a kénessav nagymértékben hatott a párolgásra, addig a sósav
az asszimilálásra hat és azt korlátozza. Fiziológiai szempontból
mindkettő tehát az élő plaszmára való hatásában meglehetősen
különböző. A sósavnak a kénessavtól való ez az eltérése hozza
magával azután azt is, hogy a megsérült levelek egészen elütő
képet adnak, ami némileg a megsérült, illetőleg elpusztult levélből
készült keresztmetszeten is kitűnik.

A munka derekán sorra következnek azután a fluorhydrogén,
salétromsav, eczetsav, ammónia, kénhydrogén, bróm, kátrány és
hasonló organikus anyagok, aszfalt, világitógáz hatására és káros
voltára vonatkozó vizsgálatok, közlések, melyek azonban a sósav ki
vételével jóval kisebb terjedelműek az elsőnél és nagyrészt nem
is önálló vizsgálatok leírásából, hanem csak irodalmi adatok egybe
foglalásából állanak. Rövidesen ezekhez csatlakoznak még a repülő
porra vonatkozó közlések, amelyek kevés érdemlegest tartalmaznak;
mint közérdekűt kell kiemelnem azonban azt a különben már rég ismert
tényt, hogy a mi tüzelőanyagainkból (fa és kőszén) származó füst
ből lerakott korom a növény növekedésére általában veszélytelen.
A munka harmadik része végül magába foglalja a füslkárok
körüli tapasztalatokra vonatkozó megjegyzéseket, külön foglalkozik
a növények és a talaj vegyi vizsgálatának, továbbá a botanikai
vizsgálatnak értékével, rámutat a füst okozta károk megítélésében
fontos termőhelyi megfigyelésekre és a talajból, továbbá a sérült
növényekből szerzendő próbáról és ennék vegyi és botanikai
megvizsgálásáról, végül pedig a füst okozta károk megbecsülésé
ről és elkerüléséről emlékezik meg.
Kelleténél tovább foglalkoztam talán ezzel a munkával és
eredményeivel, de tettem ezt először azért, hogy rámutassak az
elért eredmények jelentős voltára, amelyek általános értéküknél
fogva sokszor a mi viszonyaink közt tájékoztatóul szolgálhatnak,
másodszor, hogy kiemeljem azt a tényt, amely szerint bizonyos
kérdések csak akkor oldhatók meg kellőképen, ha a gyakorlat és
tudomány embere vállvetve foglalkoznak vele, végül, hogy a füst
okozta károkra vonatkozó kutatások sorában erre a határkővet
alkotó munkára hivatkozva, az ez irányú tapasztalatok és meg
figyelések hazánkban való megszerzésére hívjam fel szaktársainkat.
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