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szelvényeket tehát „kósz"-re szárítjuk a lengető eljárással. Itt 
megtakarítjuk az újbóli rakásolós költségét, mert a légszáraz 
áru egyenesen vagonokba rákható. 

Kívánatos volna, ha ezt az olosó eljárást a gyakorlati élet
ben műszaki és gazdasági szempontból nálunk is kipróbálnák és 
lapunk közölne erre vonatkozó tapasztalatokat. 

Irodalom: 

1. Xeues Verfahreii zur Beschleuniguug- der natürlichen Holz-
trockurjg. Holz'tiecbniik 1939. Heft. 9. 2. FÓTtsebmtt© der Holzforsetuimg. 
Holzteehnik 1941. Heft 1. 3. Beschleunigung der natürl ichen T r o c k m m g . 
Holzteehnik 1939. Heift 11. 4. Die ua tü i i iche Schnel l t rocknung. Holz
teehnik 1940. Heft 12. 5. K. Egner: Neuere Untersuahuiigen zur natür
l ichen Holz t rocknung (Schaukeiltrocknung). Holz als Eoh- und Werk-
stoff 3. Jg . Heft 1. 1940. 

* 
Die Beschleuniguug der natürlichen Holzt rocknung. V o n Dr. vitéz 

R. Bokor. 
Veri', besehreibt ausführlioh die im Aus lamlc bereits eiagefüüírté 

natiirliehe Schnel l t rocknung, die soigenannte Seliankeltrocknunijr und be-
aprioht an Hand von Vorsuohsergehmsse'n iihre "Vor- und Naclhteile. Er 
halt die neue Metiiode unter beisonderen i 'msl-imlcn für gut bnatucünbar 
und empfiefhlt ihre probeweiso A n w e n d u n g in der Praxis . 

# 

Commont act iver lc sécliage naturel du bois? Par le Dr vitéz R. Bo
kor. 

Descr ip t iou et analyse des aytsuntagies du „sécl iage á bascule" 
(Schaukel t rocknung) . 

Acce le ra t ion of Natural Wood-Seasoning . B y Dr. vi téz R. Bokor. 
Descr ipt iou of the " rock ing" metliod ("Schaukeltrocknung"), -whieh 

seems to be advantageous far the pract ice . 

A fenyőtermelés fejlődése Erdélyben. 
í r t a : Páter Ernő erdőmérnök, igazgató , Palotai lva. 

Északerdély és a keleti részek az anyaországhoz való hőn-
várt visszatérésükkel nagy kincset hoztak magukkal: a Kárpátok 
lejtőin elterülő erdőket. Magyarország eddigi erdőterülete három 
és fél millió kat. holdról majdnem a kétszeresére, közel hat millió 
holdra emelkedett. Ez a jelentékeny erdőterület mindenkor fontos 
szerepet játszott annak az országnak a gazdasági életében, ame
lyikhez tartozott, főképpen a fenyvesek, amelyekből mintegy 
850.000 kat. hold lett újra magyar birtok. A Maros és Olt felső 
folyásán és azok mellékfolyói mentén, valamint a besztercei és 
máramarosi havasokban nőtt finomszövetü selymesfényű lúc és a 
sok esetben hófehér és göcsnélküli jegenyefenyő nemcsak Magyar-
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országon, hanem Európa fabehozátalra szoruló országaiban, sőt 
Ázsia és Afrika földközitengeri részeiben is mindig keresett cikk 
volt és a külkereskedelmi forgalmat jelentékenyen növelte. 

Az itteni fenyvesek fájának a kitermelési módja a régi idők 
rablógazdálkodásától kezdve — amikor még a Patakok és folyók 
vize volt az erdők legszebb törzseit kiszedegető használattal nyert 
szálfák egyedüli szállítási útja — a közforgalmi! és erdei ipar-
vasúthálózat kiépítéséig állandóan fejlődött. Ez a fejlődés válto
zatlanul tovább tartott a világháborút követő romári uralom alatt 
is és ennek rövid összefoglalása a tanulmányom tárgya. 

Ez a kérdés különben állandóan érdekelte a szakirodalmat. 
Erdélyi viszonylatban Frőlioh Gyula is foglalkozott vele két köz
leményben. (1. „Ans der Praxis der Holzfallung". Centralblatt für 
das gesamte Forstwesen 1936, 2. „Fállungszeit und Behandlung des 
Rundholzes bis zum Veirschnitt". Internationaler Holzmarkt 1941.) 

A világháborút követő nagy ipari fellendülés a fapiacot is 
megélénkítette és a mindennemű faáruk iránti nagy kereslet a 
nehezen hozzáférhető, távoli erdők feltárását és a kitermelésnél 
nyert addig kevósbbé értékesíthető hulladékok és faválasztékok 
feldolgozását is lehetővé tette. De az időközben beálló üzleti pan
gások is — a koronának leire való beváltása utáni pénzhiány, az 
1931—32-ben bekövetkezett világválság — rányomták bélyegüket 
az erdőkitermelés mikéntjére. A kereskedők ugyanazért az árért 
jobb árut követeltek, ez a deszkaválasztékok eltolódását, megjaví
tását eredményezte, ami viszont a jobb minőségű fa utáni hajszát, 
főképpen azonban a fa gondosabb és kíméletesebb kitermelését, 
annak mind az erdőn, mind a fűrészeken való tökéletesebb kezelé
sét hozta magával. 

A kiviteli piac állandóan változott aszerint, hogy melyik 
ország kereskedelme igényelt nagyobb mennyiségű faárut, vagy 
melyik állammal kötött Kománia kedvezőbb kereskedelmi vagy 
valutaegyességet. A Kelet (Görögország, Kisázsia, Sziria, Palesz
tina, Egyiptom) igényelte négyméteres árut, hol a magyar fapiac 
F> és 6 m-es szükséglete, hol meg a Németországban elterjedt 
4'/= m-es hosszúság váltotta fel. Ha közben az északafrikai francia 
és olasz gyarmatok felé irányult a forgalom, a madrierek és bas-
tingok 8, sőt 10 m-ig terjedő szeszélyes hosszait kellett rönkölni. 
Ha pedig az angol piacon voltunk versenyképesek, az angol láb
hosszak többszöröseire kellett átalakítani a rönkőteret, sőt az 
egész fürészüzemet. 

Ezek a fapiaci változások a fanagytermelőt arra késztették, 
hogy a ledöntött fenyőt hozza minél hosszabb állapotban, ha lehet 
teljes hosszában a fürészhez és csak a 40—50 cm középátmérőn és 
20—25 m-en felüli fatörzsek vastag végéből vágasson le egy-egy 
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8—12 méter hosszú rönköt, hogy a fa feldolgozása gondosabb fel
ügyelet mellett a rönkőtéren a pillanatnyi szükségletnek meg
felelően történhessék. Itt minden fát egyenkint megvizsgálva mi
nősége és méretei szerint a legmegfelelőbb választékra hossztoltak. 

De jelentékeny befolyással volt az erdei kihasználás alaku
lására és fejlődésére az a körülmény is, hogy a trianoni és saint-
germaini békediktátumok egy határon belül egyesítették Erdély, 
Bukovina és a régi román királyság fatermelő vidékeit és az egyes 
vidékeken a termelésben kialakult gyakorlat és tapasztalat a fel
ügyeleti személyzet és munkásság állandó vándorlásával kicseré
lődött. A gyergyói és csiki fenyőmurikás és fuvaros, a márámarosi. 
döntő és kocsis, a töircsvárvidéki döntő és eregető, a bukovinai 
német és hueul szakmunkás állandó kereslet tárgya volt és sok
szor 300̂ —500 km távolságra is elvitték 30—100 főnyi csoportokban. 
De nagy konjunktúra idején rákerült a sor a kisebb teljesítményű 
mócvidéki és besztereemegyei román és az északbukovinai orosz 
munkásra is. 

Tagadhatatlanul jó hatással volt az erdélyi fakitermelésre a 
bukovinai gör. kel. egyházi alapítvány fejlett ós rendszeres erdő
gazdálkodása. Ennek a hatása már a világiháború alatt megkez
dődött, amikor az orosz megszállás elől menekülő alkalmazottak 
Erdélyben kaptak menedéket, de tovább tartott a román uralom 
alatt is a bukovinai fásoknak Erdélybe történő állandó beszivár
gásával. 

Mindezek a körülmények főleg három irányban éreztették 
hatásukat az erdei kitermelésnél: 

1. a döntési idő megválasztásában és a döntés kivitelében, 
2. a ledöntött fa készletezésének a tartamában és módjában, 
3. 'a közelítési és szállítási, módok megválasztásában. 
A világháború előtti időkben Erdélyben túlnyomórészt a 

nyári döntési módot alkalmazták, az egész évre tervbevett erdő
részek fenyőállományát majdnem mind május—június hónapok
ban döntötték le és rendszerint csak jelentéktelen pótlások ma
radtak őszi és téli döntésre. Ennek a fának a kihozatala csak a 
közeli helyekről kezdődött meg az ősszel, a zöme téli vontatással 
jött ki a vasút vagy országút mellé, esetleg a fürészhez, ahol nagy 
máglyákba rakva állott a feldolgozása arányában történő elszál
lításáig, részben tehát a következő év augusztus—szeptember hó
napjáig. A fa jórésze tehát a ledöntés pillanatától számítva 12—16 
hónap múlva került felvágásra. Ez természetesen nagyon káros 
hatással volt a fa minőségére, mert a legtöbb esetben a naprepe
dések mentén behatolt gombák pusztítása nyomán nagy százalék 
ban veresedő állapotban került feldolgozásra. 
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Ezen okulva és az e'Iőhb vázolt körülmények hatása alatt a 
rendszeres kitermeléssel foglalkozó erdőbirtokosoknál és vállala
toknál az évi fasjzükségiletnek három részletben való ledöntése 
alakult ki, mint legééi rávezetőbb megoldás. Ezek: 

a) nyári döntés alkalmazása, főként azokban az erdőrészek
ben, ahol a távoli fekvés a fa téli vontatását, a terepviszonyok 
pedig hosszadalmasabb összegyűjtését teszik szükségessé. Ezek
ben a fának 4i—8 hét múlva történő forgatásáig a fa hegye rajta 
marad a nedv elpárologtatósára; 

b) őszi és téli döntés szeptember—december hónapokban 
azokon a helyeken, ahol a fa összegyűjtése az ősizi vagy téli von
tató ntak mellé nem igényel nagyobb munkát és a fa az őszi 
nyirkos időben is a tuskó mellől vontatható; 

c) végül kora-tavaszi döntés (február—április hónapokban) 
leginkább azokban az erdőre Sjzekben, amelyeknek a fája nyári 
vontatással is kihozható, de egyébként a vágás csak meredekebb 
utakon közelíthető meg. 

Befolyásolja a döntési idő megválasztását az üzemimód és 
az erdő elegyessjége is. Fokozatos felújító vágásban — ha a fel
szabadító vágástól eltekintünk — vagy bükkel elegyes fenyve
sekben, ha a bükk elegy aránya a 0.3-t meghaladja, nem szabad 
olyan döntési módot választanunk, amelynél a fa sokáig marad 
a tuskó mellett, mert száradásia a folytonos árnyék következtében 
csak nagyon kis .mértékben történhetik és a nyirkos állapotban 
levő fa a melegebb időszakiban a gombabetegségek és szútámadá-
sok melegágyává lenne. Ezeken, a helyeken! — hacsak a bükk elő
zetes kitermelését annak nagyobb elegyaránya (legalább 0.6) és 
a terepviszonyok meg nem engedik — az őszi-téli döntés a leg
célravezetőbb, amikor a fenti károsítások veszélye már elmúlt és 
a fa a következő meleg időszakig a vágásból eltávolítható. 

Az őszi-téli és a koratavaszi döntés fája, bár a nedvkerin-
gés. szünetelése idején került levágásra, a gyengébb párolgás 
következtében benne maradt nagyobb nedvtartalomnál fogva 
kényesebb ugyan a nyárinál, de gondos kezelésinél — ha nem fek
szik árnyékban vagy tömör máglyákban a melegebb időszak
ban — a gombák és szúlk károsítása ennél sem nagyobb, mint a 
nyári döntésűnél. Ezzel szemben a nyári döntésűnél fehérebb fát 
és szebb fűrészárut ad. A legcélravezetőbb eljárás mindenesetre 
a leg-rövidebb idő alatt a fűrészhez hozni és felvágni. De nagyon 
kedvező eredményeket sikerült elérni a napsugaras, vágáisitáblák-
ban azzal is,, ha a ledöntött fát lekérgeltük, hegyét levágtuk s így 
hagytuk a tő mellett. (Székely tájszólással a vészén.) í g y a fa az 
első tavaszi napsugarakkal fokozatosam, de mégis elég gyorsan 



162 

megszárad és még 8—10 hónapos fekvés után is jobbnak bizonyul 
a nyári fánál. A lassú száradás, következtében a naprepedósek 
sokkal kisebbek, mint a nyári döntésű fánál, és így a gombák 
megtámadási felülete is kisebb. A sziúrágás, a napsugaras fekvés 
következtében jelentéktelen. 

Az őszi-téli ós koratavaszi döntésű fa nedvtartalma jelen
tékenyen csökkenthető az északi államokban kitűnően bevált és 
nálunk is jó eredménnyel megkísérelt körül gyűrűzéssel. Ezt 
augusztus második felében az utolsó szúrajzás után kell elvé
gezni minden döntentő fán lehetőleg közvetlenül a föld felett 
az lígyis megmaradó tuskórészen. (Ezzel a H&lobius-károeítést 
előzzük meg.) Szeptember-október hónapokban a fa koronája 
még sokat kiszív a fa nedvéből. Ezzel a fa könnyebbé válik, 
ami a fuvarosok egységárában és a jármüvek kihasználásában 
jelentékeny előnyt jelent, de megindítja egyúttal az előzőkben 
vázolt tavaszi száradási folyamatot is. 

A háromféle vágás alkalmazásával elkerülhető a kitermelt 
fának többezer köbméteres, máglyában való készletezése és a fa 
helyes beosztással csak 4—5 hónapot fekszik ledöntve a veszé
lyes . időszakban. Eszményi beosztással a nyári fát augusztus 
közepétől szeptember végéig és a téli hónapokban december 
közepétől március közepéig vágja a fűrész. Ezzel elérjük azt, 
hogy a télen vontatott fát nem kell más'lyázni és a fűrész 
kazánjai a nagy hidegekben és havas, időkben száraz fűrésjzipor-
hoz jutnak. Ez különösen az olyan fűrészeknél fontos, ahol 
bükkrönkőt vagy talpfáit is vágnak a téli hónapokban. Az őszi
téli döntésű fa október—december és március—áprili® hónapok
ban, a koratavaszi fa pedig áprilisr—augusztus hónapokban 
kerül behozatalra és felvágásra egyenesen a vágásokból. 

Ha azonban a fa máglyázása mégis, szükséges lenne »— mint 
azt az utóbbi években a katonai behívások, vasúti korlátozások 
nemcsak nálunk, hanem Európa sok országában előidézték 1— 
nagy gond fordítandó a szellős máglyázásra. Ezt magas árkok
kal és a fának kalodaszerű készletezésével (minden sor fa után 
bárom keresztászok) érjük el. 

A szállítási módok megválasztásában korunk egyik jellem
zője a. vizén való s'zállítás nagymértékben való csökkenése. Az 
usztaitás már az erdei vasutak kiépítésével elvesztette a jelentő
ségét. A nagyobb távolságra való tutajozást pedig a nagyvas-
úton való szállítás váltotta fel. Lehetővé tette ezt a fűrészre 
szánt faszálKtmányok részére létesített kedvezményes tarifa, de 
főoka a fa kímélése volt, mert a víznek, különösen a nyári fa 
naprepedéseibe és a két bütüjén történő behatolása a rendszerint 
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hosszabb készletezés után bekövetkező felvágásáig a fa minősé
gét nagyon károsan befolyásolta. 

A világháború előtti időben, és részben még utána is, ezen 
a vidéken a csúsztatás volt a legelterjedtebb közelítési mód. 
A csúsztatok építését olasz és, krajnai mestereiktől elsajátított 
módon a székely és máramarosi munkások kiváló előszeretettel 
alkalmazták még többkilométeres távolságokra is,. Ez jelentékeny 
— sokszor 10 százalékra menő — apadékot okozott a töréssel, a 
csúsztatóba beépített fa megfaragásával, fúrásával és, lekopta-
tásával, és a 'kívülről láthatatlan hasadások tömegét idézte elő 
a fa belsejében, Egy-egy csúsztató torkolatánál többezer köbmé
ter fa halmozódott fel sokszor, a legrondszertelenebb máglyák
ban és hónapokig várta az elszállítás lehetőségét. 

Ezt a közelítési módot az utóbbi időben az említett meg
gondolások alapján teljesen kiszorította a tőtől való vontatás. 
Ebben is a székely fuvaros, bizonyult a legtanulékonyabbnak. Kis 
hegyi lovacskáival 30—35 fokos, sőt száraz időben még ennél is 
meredekebb lejtőkön, egyszerű földutakon húzta a teljes hosszá
ban kitermelt fát a ..vespéről" (a fa tövétől), 5—6 sor fát kötve 
egymást követőleg tézslája után. Ahol az esés csökken, ott a 
földutakon kétméterenként alkalmazott és ,,odrokkal" (hárító 
fákkal) lenyomtatott ászkokon csúszik a vontatott fa, míg lent 
a völgyekben a földutakat dorongutak váltják fel. Ezeknek az 
utaknak a sikamlósabbá tétele száraz időben locsolással, a patak
víz bevezetésével stb. és ellenkezőleg: a súrlódás növelése ned
ves időben éles kavics vagy égetett föld bedobásával, „láneozó-
val" a munkálatok g -yakorlati kiviteléhez tartoznak. 

Kiterjedt a téli vontatás lehetősége is. Ahol a terep meg
engedi, a téli vontató út felvezet a vágásba, sőt abban legyező-
szerűén szétágazik, nem retten meg a 20—25 százalékos, eséstől 
sem, és az így készült úthálózat mellé hozza az erdőtermelő 
nyári-őszi vontatással kisebb máglyákba a fát. , 

A fa ilyen vontatását természetesen csak előre elkészített 
úthálózaton lehet végezni, elkészítésének tehát meg kell előznie 
a fa döntését. Akkor a fát a döntőmunkás a már kész utakkal 
párhuzamos irányban tartozik dönteni s a gyufaszálak módjára 
fekvő hosszú szálfákat sakkal könnyebb az elkészített főútháló
zatból a vontatással egyidejűleg történő mellékúitnyitásokkal 
megközelíteni. Az utak kitűzését sohasem szabad a vállalkozóra 
vagy munkásra bízni, hanem szakemberrel — legcélszerűbben a 
Bose-féle kis szántezőiműszerrel !— kell elvégeztetni. Ez a műszer 
különösen azért alkalmas, mert egyszerű kezelési módja az al
tisztnek is könnyen -megmagyarázható. 
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A minél sűrűbb úthálózat kiépítésének a költségeit nem 
szabad sajnálni, mert azok a munka olcsóbbá tételében éis a fa 
megkímélésében bőségesen megtérülnek. A gondos erdőtermelő 
a legmeredekebb és, sziklás oldalakon is megtalálja szerpentinek
kel, csiúosfordítókkal az útvezetés módját, de ha máskép nem 
megy, az egyes útszakaszok közzé kisebb földcsúlsztatókat iktat 
be, amelyeken a fa beeregetése egyenként, annak elvontatásával 
párhuzamosan történik. 

Az ilyen gonddal végzett munkának az eredménye: az ép, 
törés- és repedésnélküli, egészséges, fehér és bármilyen méretre 
feldolgozható í e n y ős z á 1 f a. 

Tudjuk, hogy ennél a munkánál az ipari államokban a fő-
vonóerőt már részben kiszorította a hernyótesten mozgó traktor, 
és lehet, hogy a háború fenyegető fellegeinek a hazánk egéről 
való elvonulása után nálunk is ez a mód fogja a termelések újabb 
fejlődési fokát jelenteni. 

* 

Die Eutwieklung der Nadelholznutzung in Siebenbiirgen. Von 
E. Páter. 

Der dem AVeltkrieg i'olgende wirtscIial'tHclie Aufselrwuug bel eb te 
stark den Holzmarkt ; die vorzügl ichen Fichtensorten Sieibenbürgens fan-

den nitclli.t nur án grjnz Európa, sondern auch in Klcinasien, bzw. Nord-
aí'rika A'bsatz und i'ülirten zu einer bedeutenden Besserung in der Aus -
beute und Holzbehandlumg. Die v o n n a k ausschliessticbe Sommerfal lung 
wurde teilweise duroh Herbst-, Winter- und Friihjahrsnutznng ersetzt, 
woduröh jed© iangdauennde und oi t sehadliche. Materialanhiiufung ver
miedéin werden konnte. Die Kol le der Riesen und Fliösse übernalhmen Fuihr-
leute und die Eiseubahn, da araf tadel'lose Besehaffienlie.it und verlusrtlose 
Be íörderung immer grösseres Gewicht gelegt werden nmss. 

Le développenient de la culture des coniíeres en Transylvanie . Par 
E. Páter. 

La substitution, aux t ravaux d'été, de tvavaux exéicutés pendant les 
mois d'automTie, d 'hiver et de printemps ainsi que le reinplacemient du 
glissagie et du f lot tage par le remorquage ou le transport sur v o i e ferrée 
ont conduit á uno importautó réduetion des frais et a l'ainé.lior«tion de 
•la. qualiité. 

* 
Development of Exploi ta t ion of Conil'ers in Transylvania . B y 

E. Páter. 
The summer feli ing is now replaeed by l'elling in autumn, winter 

and spring, the slides and raft ing b y borscs ami raihva.ys wihich savc 
quant i ty and quali ty. 

http://Besehaffienlie.it



