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A kései meggy (Padus serotina EHRH.
BORKH.) nálunk idegenhonos, Észak-
Amerikából származó fafaj. Hazánkban
leginkább a Nyírség, Kiskunság és Bel-
sõ-Somogy homokkal borított erdõterü-
letein elterjedt (Juhász 2012). Élõhelye
eredendõen kultúrerdõ, melyben a má-
sodik lombkorona- és a cserjeszint be-
töltésére hivatott, de kivadulásával és
sok esetben özönfajjá válásával az állo-
mányt alkotó fafajokkal is versenghet,
és veszélyeztetheti az õshonos fajok fel-
újulását. Felhasználási körét alaki jegyei
jelentõsen korlátozzák, így erdei válasz-
téka is szûkre szabott. Az ipari fa korlá-
tozottan áll rendelkezésre, legfeljebb
fûrészipari rönk és kivágás szerepel
közte.

A turkesztáni szil vagy „pusztaszil”
(Ulmus pumila) szintén nem õshonos
fafajunk, hazája Közép- és Belsõ-Ázsia.
Hazánkban a Tiszántúlon, a Duna–Ti-
sza közén, valamint a Kisalföldön for-
dul elõ, ahol szerepet kap a szélsõséges
ökológiai viszonyokkal bíró területek
(pl. silány homok- és szikes talajok) fá-
sításában. Figyelemfelkeltõ szárazság-
és sótûrése, valamit a hazai szilfajokat

tizedelõ szilfavész iránti közömbössége
(Šporèiæ 2012). Élõhelye szintén kultúr-
erdõ, ahol önálló erdõállományt is al-
kot, de kísérõ fajként és állománysze-
gélyben is elõfordul. A rendelkezésre
álló faanyag korlátozott mennyisége
miatt faipari felhasználása is csekély
mértékû, igaz a fa alaki jellemzõi szin-
tén befolyásolják ezt. Erdei választéká-
ban szerepel fûrészipari rönk, kivágás
és különféle támfaszerûségek.

A vizsgálati mintaanyag
A mintatörzsek a Dél-Nyírségbõl a Nyír-
erdõ Zrt. Hajdúhadházi Erdészetének
területérõl származnak. Fafajonként há-
rom szálfát jelöltünk ki, az alsó törzsré-
szükbõl származó 1,2 méteres kivágás
alkotta a mintaanyagot (1. ábra). Átmé-
rõjük mindkét esetben 20-23 centimé-
ter, míg az átlagos életkoruk 27-28 év
volt. A kései meggy kocsányostölgy-,
míg a turkesztáni szil vöröstölgy-állo-
mányból származott.

A vizsgálati módszer
A faanyagok tulajdonságainak feltérké-
pezéséhez mind szöveti, mind mûszaki
jellemzõiket vizsgáltuk. A szöveti jel-
lemzõk – melyeket a törzsekbõl kialakí-
tott mintakorongokon tanulmányoz-

tunk – alapvetõen meghatározzák az
összes többi mûszaki paramétert, így
kiemelendõ a fafajok farészaránya és az
évgyûrûik jellemzõi. A mûszaki tulaj-
donságok körében a fizikai, mechani-
kai és energetikai jellemzõkrõl tettünk
megállapításokat.

A faanyagok fizikai tulajdonságai
hatással vannak a mechanikai és továb-
bi mûszaki tulajdonságokra, befolyásol-
ják a feldolgozási és felhasználási para-
métereket, területeket. 

A hatályos szabványok szerint meg-
határoztuk a sûrûséget (MSZ 6786-3:
1988), a zsugorodást (MSZ 6786-18:
1989), és a nedvességtartalmat (MSZ
6786-2: 1988).

A faanyagok mechanikai tulaj-
donságain belül a szilárdságot, tech-
nológiai szilárdságot és alakváltozás ru-
galmasságtant különböztetjük meg
(Molnár 2004). Meghatározásuk szintén
a hatályos szabványok megfelelõ pont-
ja szerint történt. A szilárdsági tulajdon-
ságok a faanyag igénybevételekkel
szembeni ellenállását mutatja, megálla-
pítottuk tehát (Molnár 2004) a statikus
hajlítószilárdságot (MSZ 6786-5: 1976),
az ütõ-hajlító szilárdságot (MSZ 6786-7
1977), a statikus nyomószilárdságot
(MSZ 6786-8: 1977), a statikus nyírószi-
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A kutatásban szereplõ fafajok szak-
mai megítélése mellett fontosnak és
indokoltnak tartjuk faanyaguk mû-
szaki jegyeinek ismeretét is. A kései
meggy gondot okozó, sok esetben ne-
gatív tulajdonságai köztudottak, vi-
szont faanyagának jellemzõi aligha
ismeretesek. Invazív fafaj révén
visszaszorítása támogatott, így a
megnövekedett famennyiség széle-
sebb körû felhasználására keressük a
választ. A turkesztáni szil szívóssága
és ellenálló képessége ismert, de fá-
jának tulajdonságai és felhasználha-
tósága kevéssé kutatott. A fajok fa-
anyagának részletes vizsgálata szak-
dolgozat keretében valósult meg a
Nyugat-magyarországi Egyetem Fa-
anyagtudományi Intézetében.
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1. ábra. A vizsgálati mintaanyag [b.o. kései meggy; j.o. turkesztáni szil] (Fotó: Nagy Nándor)
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lárdságot (MSZ 6786-6: 1977), és a stati-
kus húzószilárdságot (MSZ ISO 3345:
1991).

A technológiai-szilárdsági tulajdon-
ságok a fatermékek gyártásakor, fel-
használásakor fellépõ speciális össze-
tett igénybevételeket tükrözik (Molnár
2004). Meghatároztuk a faanyagok Bri-
nell-Mörath-féle keménységét (MSZ
6786-11: 1982) és kopásállóságát (MSZ
6786-14: 1982), ez a Taber-féle koptató
eljárás.

Az alakváltozási-rugalmasságtani vi-
szonyok a faanyag azon tulajdonságát
mutatják meg, hogy a külsõ erõk hatá-
sára milyen módon tudja megváltoztat-
ni az alakját és méretét (Molnár 2004).
Ennek meghatározására a hajlító rugal-
massági modulusz szolgált.

Az energetikai tulajdonságaik kö-
zül a faanyagok égéshõjét és hamutar-
talmát vizsgáltuk, az elõbbit bomba-ka-
loriméteres vizsgálattal, míg az utóbbit
tömegre vonatkoztatva, az MSZ EN
14775:2010 szabvány szerint. A vizsgá-
lati mintaanyagnak homogén, por
szemcséjûnek kellett lennie. Az egyes
farészalkotókat, vagyis a gesztet, szíjá-
csot és kérget (a háncsot is tartalmazta)
külön mértük be, valamint a fajokra jel-
lemzõ farészarányok tükrében arányo-
sított minta is készült.

A vizsgálati eredmények, 
megfigyelések

1. Szöveti jellemzõk
A kései meggy színes gesztû fafaj, fája
az átmeneti csoportba sorolható. A
geszt éretten vörösesbarnás, melytõl
élesen elkülönül a fehér, majd késõbb
sötétedõ szíjács. Az évgyûrûhatárok jól
láthatók, ellentétben a korai és kései

pásztákéval. Apró edényei és bélsugár-
tükrei szabad szemmel kevésbé látsza-
nak. A megfigyelések alapján a hazai
ipari fák közül a madárcseresznyéhez a
leghasonlatosabb a fája (2. ábra).

A turkesztáni szil gyûrûslikacsú, szí-
nes gesztû fafaj, ahol a geszt és szíjács
szintén jól elkülönül egymástól. A geszt
világosbarna, a szíjács fehéres-citrom-
sárgás. Az évgyûrûik, valamint a korai
és a kései pászta határa jól elválik, a ké-
sei pászta edényei hullámvonalba ren-
dezõdtek, szabad szemmel is tisztán
látszanak. Bélsugártükrei ugyancsak
láthatók. Fája a hazai ipari fák közül a
mezei szilére emlékeztet a leginkább
(2. ábra).

Az egyes farészek (geszt, szíjács, ké-
reg) aránya rendkívül fontos a feldolgo-
zás és a kihozatal szempontjából.  A
mintakorongok alapján elmondható,
hogy a kései meggy farészében a szíjács
területhányada jelentõs, a gesztével kö-
zel azonos, míg a kéreg vékony. A tur-
kesztáni szil esetében a geszt aránya
számottevõ, a szíjács és a kéreg aránya
közel megegyezik. Az évgyûrûszéles-
ség tekintetében a közepesen sûrû szö-
vetû fák közé tartoznak. A turkesztáni
szil évgyûrûin belül a kései pászta 65
százalékot tesz ki, az évgyûrûk átlag-
szélessége 4,11 milliméter, az ehhez tar-
tozó szórás értéke 1,82 milliméter. A ké-
sei meggy évgyûrûszélességének az át-
laga 3,47 milliméter, szórása 1,21 milli-
méter.

2. Mûszaki jellemzõk
2.1. Fizikai tulajdonságok
A sûrûséget abszolút száraz és 12 száza-
lékos nedvességtartalomra is maghatá-
roztuk, mely alapján mindkét faj a kö-
zepes sûrûségû fafajok közé sorolható,
fájuk középnehéz (1. táblázat). Össze-
vetve, a kései meggy a madárcseresz-
nyénél (*ρ12= 630 kg/m3) nagyobb sûrû-
ségû, míg a turkesztáni szil alacsonyabb
sûrûségû a mezei szilnél (*ρ12= 680
kg/m3) (*Molnár 2004). 

Az abszolút száraz sûrûség ismereté-
ben meghatároztató az úgynevezett pó-
rustérfogati hányad is, ennek a faanya-
gok telíthetõsége szempontjából van
fontos szerepe. Ez alapján a kései
meggy pórustérfogati hányadát 60,48
százalékban, míg a turkesztáni szilét
61,62 százalékban állapítottam meg.

A nedvességtartalom értékét is meg-
határoztuk, mely ez esetben a faanyag
maximális nettó nedvességtartalmát tük-
rözi. Egyik faj sem tartozik a magas
nedvességtartalmú fafajok közé, a kései
meggy átlagértéke 92,29 százalék, az
ehhez tartozó szórás 4,68 százalék. A
turkesztáni szil átlagos nettó nedves-
ségtartalma 118,23 százalék, a szórás
értéke 16,01 százalék. A nedvességtar-
talommal kapcsolatos a rosttelítettségi
határ fogalma, amely a faanyagban lévõ
kötött és szabad víz határát jelöli. Ez a
kései meggynél átlagosan 29,65 száza-
lék, a turkesztáni szil esetében 36,64
százalék. A minden fafajra vonatkozó
30 százalékos értékhez viszonyítva el-
mondható, hogy a kései meggy rosttelí-
tettségi pontja közel azonos, míg a tur-
kesztáni szilé jóval magasabb. 

A faanyagok fontos fizikai jellemzõje
a zsugorodásra-dagadásra való hajlam,
mely a nedvesség leadásával és felvéte-
lével szorosan összefügg. Eme értékek
alapján a faanyag méretstabilitására kö-
vetkeztethetünk, mellyel mind a tárolás,
feldolgozás, mind a felhasználás során
számolni kell. A táblázatban összefoglalt
értékek (2. táblázat) alapján kijelenthe-
tõ, hogy a húrirányú zsugorodása mind-
két fafajnak magas, ugyanakkor a sugár-
irányú zsugorodása is. A madárcseresz-
nye *8,7 százalékos húrirányú és *5 szá-
zalékos sugárirányú zsugorodásánál
magasabbak a kései meggy értékei. A
turkesztáni szil a mezei szil *6,9-8,3 szá-
zalékos húr- és *4,6-4,8 százalékos sugár-2. ábra. A vizsgált fafajok fája [b.o. turkesztáni szil; j.o. kései meggy] (Fotó: Nagy Nándor)

1. táblázat. A vizsgált fafajok sûrûsége
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irányú zsugorodásához képest szintén
magasabb értékkel bír (*Molnár, Baris-
ka 2006). Ebbõl levonható, hogy méret-
stabilitásuk gyengébb, mint az említett
két hazai fafajé. A zsugorodási anizotró-
pia értéke mindkét fafaj esetében kisebb
kettõnél, vagyis vetemedésre kevéssé
hajlamosak.

2.2. Mechanikai tulajdonságok
A szilárdság öt típusaalapján jó szilárd-
sági tulajdonságokkal rendelkeznek a
vizsgált fafajok (3. ábra). A mérési
eredmények terjedelmét mutató szórás-
értékek normál tartományon belül mo-
zognak (3. táblázat).  A kései meggy
hajlító- és nyomószilárdsága, valamint
ütõ-hajlító szilárdsága közel megegye-
zik a madárcseresznyéével, húzószi-
lárdságában kissé, nyírószilárdságában
pedig jócskán fölülmúlja a hazai faj ér-
tékeit. A turkesztáni szil és a mezei szil
húzószilárdsága közel azonos, hajlító-
és nyírószilárdsága meghaladja, ütõ-
hajlító szilárdsága pedig jelentõsen túl-
lépi a hazai szilét, míg nyomószilárdsá-
ga alulmarad vele szemben.

A faanyag keménysége kifejezi a be-
léje nyomódó idegen tárggyal szemben

kifejtett ellenállását, leginkább a szöve-
ti tulajdonságokkal és a sûrûséggel függ
össze (Molnár 2004). A vizsgálatok so-
rán ezt is megállapítottuk, a Brinell-Mö-
rath-féle keménységet pedig bütü és ol-
dalmetszeten is mértük (4. táblázat). A
kései meggy keménysége jó, a közép-
kemény fák közé sorolható. A madár-
cseresznyéhez viszonyítva a bütü kissé
keményebb, míg oldalkeménysége el-
marad a hazai fajétól. A turkesztáni szil
szintén a középkemény fák csoportjába
tartozik, keménysége viszont mindkét
metszeten kisebb, mint a mezei szilé. 

A kopásállóság a faanyag felületének
ellenállását fejezi ki a külsõ koptató
erõkkel szemben. A Taber-féle koptató
eljárás minõsítése alapján a kései
meggy kopásállónak, a turkesztáni szil
közepesen kopásállónak bizonyult,
mind tömegvesztés, mind pedig a vas-

tagsági méretcsökkenés
alapján.

A rugalmassági tulaj-
donságok jellemzésére
szolgáló hajlító rugalmas-
sági modulusz mindkét fa-
faj esetében kissé alulma-
rad a madárcseresznye
(*σ12=10500 MPa) és a me-

zei szil (*σ12=11000 MPa) értékéhez ké-
pest, de szerkezeti célra megfelelnek
(*Molnár 2004). A kései meggy átlagér-
téke méréseink alapján 9873 MPa, a
hozzá tartozó szórás 1063 MPa. A tur-
kesztáni szil 8147 MPa átlagértékéhez
1353 MPa-os szórás tartozik.

2.3. Energetikai jellemzõk
Az energetikai tulajdonságok ismerete
esetünkben nagy jelentõségû, a mérési
eredményeket az 5. táblázat foglalja
össze. A kései meggy energetikai tulaj-
donságai rendkívül kedvezõnek mond-

hatók. A fatest égéshõje magas (*az
akácfa égéshõje 18617 kJ/kg), kérgének
értéke meg is haladja az arányosított át-
lagértékét, a hamutartalmi százaléka is
igen kedvezõ (*Molnár 2004). A tur-
kesztáni szil égési jellemzõi eltérõek. A
fatest égéshõje rendkívül magas, ugyan-
akkor ezzel párhuzamosan hamutartal-
ma is, amely kevésbé elõnyös. A kéreg
viszont alacsony égéshõvel rendelke-
zik, ugyanakkor az irodalmi értékekhez
képest hamutartalmában szignifikáns
eltérés adódott. Az összes fafaj eseté-
ben átlagolva, általánosan a fatest 0,5-1,
míg a kéreg 3-4 százalék hamutartalom-
mal bír (Molnár, 2004). Az igen magas
hamutartalom hátterében a fa növeke-
dése során a kéregbe beépülõ szilikát-
tartalmú anyagok állhatnak.

3. A vizsgált fajok felhasználha-
tósága

A vizsgálatok tükrében elmondható,
hogy mindkét fafaj alkalmas belsõépíté-
szeti fatermékek (galériák, korlátok, fal-
burkolatok) gyártására, az épület- és
bútorasztalosipar (álló- és ülõbútorok,
beltéri ajtók), valamint a kézmûves asz-
talosipar (pl. faragással készített tár-
gyak, eszközök) alapanyagául szolgál-
hat. Dekoratív fájuknak köszönhetõen
alkalmasak továbbá olyan termékek

2. táblázat. A vizsgálat fafajok zsugorodási jellemzõi

3. ábra. A vizsgált fafajok szilárdsági tulajdonságai (átlag értékek)

3. táblázat. A szilárdsági vizsgálatok szórásértékei

4. táblázat. A vizsgált fafajok Brinell-Mörath-féle keménysége (u=12%)
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elõállítására, ahol az esztétika dominál,
mint például képkeretek, dísztárgyak,
díszlécek, bútorfogantyúk.

A kései meggy faanyagának energe-
tikai hasznosítása mindenképp aján-
lott. A fatest és a kéreg magas égéshõje
és kedvezõ hamutartalma biztató. Te-
kintve, hogy a választékában legna-
gyobb hányadban tûzifa szerepel, vala-
mint az erdei munkálatok során jelen-
tõs vékonyfa marad vissza, az energia-
nyerésben lehetne legnagyobb felhasz-
nálási köre.
A turkesztáni szil faanyagából nyerhetõ
energia mellett elviselhetõ lehet a fatest
magas hamutartalma. A fafaj ökológiai
tûrõképessége (só- és szárazságtûrõ) és
biológiai tulajdonságai, valamint égési
jellemzõi alkalmassá tehetik energetikai
célú ültetvények létesítésére, olyan te-
rületeken is, ahol más agrármûvelés
nem valósítható meg eredményesen. 

4. Összegzés
A vizsgálatok során bebizonyosodott,
hogy mindkét faj faanyaga alkalmas ipari
célú felhasználásra, de alaki tulajdonsá-
gaik nagyban korlátozzák kihozatalukat,
így felhasználásukat is. Dimenziójából
adódóan, a kései meggy faanyag legcél-
szerûbb felhasználása az energetikában
lehet. Fájának jó fizikai, mechanikai és
esztétikai tulajdonságai miatt a szálfákból
kikerülõ ipari fa magasabb rendû értéke-
sítése ajánlatos. A turkesztáni szil faanya-
gának szintén jók a mûszaki paraméterei,
kiemelkedik ezek közül a fatest égéshõje.
Sûrûsége a mezei szilénél alacsonyabb,
viszont mûszaki tulajdonságai közel azo-
nosak, vagy meg is haladják a hazai fajét.
Fája esztétikus, szép rajzolatú, a bútoripar
számára értékes lehet. Energetikai ültet-
vényként való telepítése is rejt lehetõsé-
geket. Kérgének égési jellemzõi kedve-
zõtlenek, de a fiatal egyedeket nagy szí-

jács- és alacsony kéregarány jellemzi (fõ-
ként a háncs rész), vagyis elenyészõbb a
hátrányos tulajdonságuk. Összességében
mindkét faanyag iparilag hasznos és érté-
kes lehet, felhasználásuk a jövõben na-
gyobb figyelmet érdemelne.

Irodalomjegyzék
1, Juhász, M. (2012): Kései meggy (Prunus

serotina Ehrh.). In: Csiszár, Á. (szerk.):
Inváziós növényfajok Magyarországon.
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. pp. 95-99.

2, Molnár, S. (2004): Faanyagismeret. Mezõ-
gazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest.
pp. 172-359.

3, Molnár, S.- Bariska, M. (2006): Magyaror-
szág ipari fái. Szaktudás Kiadó Ház, Bu-
dapest. pp. 84-167.

4, Šporèiæ, D. (2012): Turkesztáni szil (Ul-
mus pumila L.). In: Csiszár, Á. (szerk.):
Inváziós növényfajok Magyarországon.
Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó,
Sopron. pp. 105-107. 

SZAKMAI FÓKUSZ – FAANYAGTUDOMÁNY / KÖNYVAJÁNLÓ

5. táblázat. A vizsgált fafajok energetikai jellemzõi (u=0%)

Nem sok fafajunk van, amelynek tér-
foglalása, jelene és jövõje, alkalma-
zott termesztési technológiái annyira
a szakmai és sokszor korántsem szak-
mai viták kereszttüzében lennének,
mint az akácnak. 

Az akác megítélése kezd értelmes
nyugvópont felé haladni azzal, hogy a
képzeletbeli asztal körül ülõ vala-
mennyi fél álláspontját és kompro-
misszumkészségét megismerhette már
a szakma és a szélesebb közvélemény. 

A fafaj jövõbeni szerepének egyik ki-
emelten fontos kérdése az alkalmazott
termesztéstechnológia, illetve annak
részletes kifejtése, az abban rejlõ lehetõ-
ségek megismertetése. Akácosaink két-
harmada sarjeredetû és valószínûleg so-
kan úgy vélik, hogy ez a legegyszerûbb
felújítási módszer, ami nem nagyon igé-
nyel elmélyült szakmai ismereteket és
odafigyelést. Hogy mennyire nem így
van, ezt mutatja be dr. Rédei Károlynak
az akác sarjerdõ-gazdálkodásról szóló
rendkívül hasznos és értékes könyve. 

A szerzõ – az akác hazai és nemzetkö-
zi szinten ismert és elismert szakembere,

kutatója – az akác sarjerdõ-gazdálkodás
ismérveit rendszerszerû keretbe foglalva
mutatja be, mértékadó szakirodalmi hát-
térrel, valamint a felhalmozott gyakorlati
tapasztalatok és az újabb kutatás-fejlesz-
tési és innovatív eredmények tükrében.
Bevallottan hézagpótlónak szánja mûvét,
amit elõszavában az akáccal való mind
eredményesebb, a fatermesztés minõségi

követelményeit is hatékonyan figyelem-
be vevõ gazdálkodás reményében ajánl
az olvasók szíves figyelmébe.

A könyv olvasmányosan, közérthe-
tõen a következõ fontosabb fejezetek-
ben tárgyalja a témát: a sarjerdõk általá-
nos jellemzõi, az ezzel kapcsolatos gaz-
dálkodás történetének áttekintése, a
sarjaztathatóság biológiai alapjai, az
akácállományok felújításának fatermési
kritériumai, esettanulmányok bemuta-
tása, a gyökérsarjról történõ felújítás
technológiája, a sarjeredetû akácosok
nevelési irányelvei, fatermése, tömege,
illetve az így létrehozott energetikai
faültetvények fenntartása és hozama. 

Végezetül az akác sarjerdõ-gazdálko-
dás jövõbeni perspektíváját foglalja össze
Rédei Károly, akinek gratulálunk kiváló
kézikönyvéhez, amelyet jó szívvel aján-
lunk a téma iránt érdeklõdõ erdészeknek
és nem szakmabelieknek egyaránt.

A könyv az Agroinform Nyomda
gondozásában jelent meg és az Agroin-
form Kiadónál, illetve a NAIK-ERTI Sár-
vári Központjában kapható, illetve ren-
delhetõ meg.
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