
A farost szénenyének eredete. 
(Heyer GUSZIÚK után.) 

Mielőtt megfejtenők: honnan ered a fának széncnytartalma? kikeli 
jelölnünk az álláspontot, melyből a következő vizsgálatoknál kiindulunk. 

A vegytan az összetett testeket elemeikre bontáfel; — ezek közül 
eddig 64 ösmeretes. — Felteszszük hogy ámbár ezen elemek egymással 
vegyülhetnek, anyagukat átváltoztatni nem képetek. Igy az élcny legénnyé 
nem válhat; a vizből széneny mint mégHundeshagcn hitte sohasem szár
mazhat, — Azon tételeknél fogva tehát, melyek a vegytudomány mai 
állásának alapjául szolgálnak, kényteleníttetünk elösmerni, hogy minden 
a magban hiányzó elem a növényi testbe kívülről jutott. 

Ha felderítjük mily nagy az erdőben képződött széneny mennyi
sége , a széneny eredetéről sok hibás feltevés mindjárt eleve tarthatlan-
nak bizonyul. 

Heyer G. kísérlete szerint 1 hold, GO éves forgában nevelt, erdei-
fenyő állab levágat! s közbecső használatként következő termést adott: 

2289 font hasábfát, 
471 „ dorongfát, 
314 „ tmakfát, 
577 „ rőzseiát, 

Összesen 3651 fontot. 
Chevandier kutatásai 100 rész 

hasábfában 52 rész szénenyt 6 r. könenyt 41 r. élenyt 1 r. legényt 
• 

dorongfában 52 „ „ 6 - „ 41 „ „ 0-58 „ „ 
rozseben. b\ „ „ 6 n „ 42 „ „ 0-6 „ „ 

mutatnak fel. 
Feltéve már most hogy a (usakfának vegyalkata a hasábfáéval 

megegyez, úgy a jelen esetben 1 holdnak évi növekedése 1892 font szé
nenyt kivan; — de ily mennyiséget egyedül a talaj nem nyújthat! — 

Hannoverában, a keleti s északi tengerpart vidéken, Brandenburg 
határgrófságban, a nyugöti Francziaországban sat., messze elnyúló futó
homok terűletek, megfosztva minden televényezés által javitó nagyobb 
növénytől, képezik a talajt. — Ezen talaj sokszor oly kevés szerves részt 



tartalmaz hogy kiégetés után alig hagy egy kis fekctcséget hátra, s mind* 
emellett, ha a homok megkötetvén, erdeifenyűvel beerdősittetik, az évi 
íanövedéknek szónenyrésze igen sok esetben semmivel sem áll a fentebb 
közölt adat mögött, ele ezen széneny csak nem származhat ama talajból? 

A tűzokádók által kivetett hanlú és láva, idők folytán igen ter
mékennyé válik, a Ycsüvelmállott lávafolyamjáin pompás bor terem: a 
„Lacrima Christi." Aetnán a „Yal Demoneuban régi láva ömléseken 
óriási gesztenyefákat találunk, ezek között a „castagno di cento cavelli"t 
mely 5 részre van hasadva és 180' kerülettel bíró koronával díszeleg; — 
az egészen tűzképződésű Strombolin kitűnő bort szűrnek, — De a 
láva s hamu a tűzokádó tölcséréből való kiVettetésekor szénenyt nem 
tartalmazhat, mert a széneny, az éleny jelenléte s az igen magas hőmér-
fcék miatt vegyilletlenül lénállaiii képtelen lévén szénsavvá alakulva rögtön 
elillan. A láván s hamun tenyésző növények szónenyrésze tehát a talaj
ból nem eredhet. 

A földünkön először feltünedezett növények, szénenyszükségletüket 
a talajban lévő szerves hulladékból nem elégíthették ki, mert őstclevény 
nem vala. Yagy képzelhető-e hogy a Teremtő a szerveknek elhalt részeit, 
élő szervek előtt teremte? 

Jő termőhelyen álló bükkefdöből a magzási korban holdanként 
B évenként körülbclől 1027,6' font légszáraz alom nyerethetik. Tegyük 
fel hogy ezen erdő letárolásánál az utolsó 10 évi alomhulladék van még 
korhadtlan állapotban, s e szerint 1 holdon 10276 font alom találtatik, 
ezett súlyból 6% hamú s 20% nedvesség leszámittatván 7606 font farost 
marad, mely ismét 3955 font szénenyt képvisel. — Ha most a bükk le
vágatása után erdeífenyőt akarnánk nevelni, úgy a 10 évi alomhulladék 
az erdeifenyő álladékot csak kevéssel tovább mint 2 évig lenne képes 
széneny nyel táptál ni, 

A talaj s légkör a 2 közeg melyben a növények clhelyeztetvék; s 
mert, mint fejtegettük, a talaj szénenye a növények táplálására elégtelen, 
ennek lényegesebb forrását csak a másik közegben a légkörben találhat
juk lel. — De nem csekélyebb-e a légkör széhsav-tartalma, semhogy az, 
gesz földünknek növényzetét szénehiiyel ellátni képes lenne. — 



Ezen kérdésre csak számokkal felelhetünk biztosan. 
A dellő hosszát 12G% millió lábra téve földünknek felülete, ha 

azt tökéletes gömbnek tekintjük 88484 millió holdra rúgna. Ha már most 
a földet levegő helyett higannyal, a tengernél mutatkozó légsúlymérő 
állás magasságában képzelj! k környezve lenni, úgy ezen higanytömeg 
térfogata 12253 billió köbláb. A higany fajsúlya 13,5; a légkörben súly 
szerint 0,0008 rész szénsavany, ebben ismét 0,272 rész széneny foglal
tatik; — mindezekből a levegő szénsavanyában rejlő szénenynek súlya 
2030 billió fontra számítódnék ki. — 

Ha továbbá Humboldt után a föld egész" felületének 0,266-edjét 
tekintjük szárazföldnek, a növény termelésre alkalmas összterület 23537 
millió holdra és az azon előállítható széneny körülbelül 48 billió fontra 
menne, mely számitásnál azomban nem mint előbb 1892 font, hanem 
ennél több 2055 font vétetett fel termelhetőnek. — 

Kitűnik mindezekből, hogy a légkör szénenytartalma az öszszes szá
razföld növényzetét holdankénti 2055 font szenény évi növekedésnél 
sose — 42 évig lenne képes szénennyel táplálni, nem is tekintve Ázsia s 
ft 

Afrika számításba vehető, növényzettől megfosztott rengeteg sivatagjait. 
Az adott számítás eléggé bizonyítja, hogy a légkörben sohasem 

hiányzó szémavanymennyiség a növényzet szükségleteit tökéletesen 
fedezheti. 

Igaz ugyan, hogy a széneny jelenlegi készlete 42 év alatt beszívat
nék, de majd minden széneny, a mi a légkörből a növénybe megyén, a 
korhadási, égési és lehellési tolván: at útján oda visszatér, sőt ezen kész
let újabb mennyiségekkel is szaporodik, mert mennyi kőszén, barnaszén 
tőzeg szállíttatik ki minduntalan a földből s égettetik el! 

Rorhel Károly. 

A szénsav áthasonlitása (assimilatio) felfedezé
sének története. 

Bonnet a múlt század közepe felé 1747-ben azt észlelte, hogy szőllő-
levelekböl, melyeket vízzel töltött edénybe tett, mihelyt azokat nap 
érte, gázbuborékok fejlődtek. Izek részint a levél lapjából, részint a 
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