
A villám csapások viszonya a talajhoz 
és a faállományhoz.

Az az általánosan elterjedt hagyo
mányos nézet, hogy vihar alkalmával a 
szél és eső ellen a fák alatt menedéket 
keresni nem tanácsos, azt tanúsítja, hogy 
jóval előbb, mielőtt még a viharjelen
ségek elektromos természetét felismer
ték volna, mielőtt még általában az 
elektromos folyamatokba és erőnyilvá- 
nulásokba belepillantani sikerült volna, 
már fennállott a vonatkoztatás a villám- 
csapások és a fák között. Midőn már 
rájöttek, hogy a villámcsapás lényegé
ben nem egyéb, mint a magas feszült
ségben levő elektromos tömegek ki
egyenlítődése, a fákat érő villámcsapá
sokat arra akarták visszavezetni, hogy 
a feszültség kiegyenlítődése a különféle 
jó minőségű villámvezetők jelenlétében 
a legjobb vezető révén történik, mely 
folyamat még megkönnyíttetik, ha a jó 
villámvezető az elektromos forráshoz 
közelebb esik, mint a forrást környékező 
rosszabb vezetők. De másrészt a kisülést 
még a kevéssé jó vezető anyag is meg
könnyíti, ha határfelületén egy vagy több 
csúcs emelkedik. Ennélfogva föltehető, 
hogy ha pozitív, illetőleg negatív áram
mal terhes viharfelhő valamely fákkal 
beültetett talaj fölött lebeg, a talaj villám
vezetők útján az ellentétes villámossá
got összegyűjti, mely a rosszul vezető 
légrétegen át a fák csúcsain a legjobb 
alkalmat találja, hogy a levegő villámos
ságával kiegyenlítődjék.

Valóban különös dolog, mint J o-

n e s c u  D e m e t e r  érdekes munká
jában* kiemeli, hogy a növényfizioló
gia eddigelé csak igen kis mértékben 
vitte be a villámosságot kísérletezései
nek keretébe, s így nem lehet csodál
koznunk azon sem, hogy a fákat érő 
villámcsapások okairól a mai napig 
semmiféle biztos adatokkal nem ren
delkezünk. Mindaz, a mit erről tudunk, 
nem egyéb alkalmilag nyilvánított né
zetnél, vagy merész föltevésnél. Annyi
val inkább feltűnő jelenség ez, mert hi
szen a fáktól függő villámveszély min
denkire nézve közvetetlen gyakorlati 
érdekű kérdés. A fiziológusnak azonban 
még egy második kérdést is el kell 
döntenie; vizsgálnia kell, hogy mennyi
ben van jogosultsága az évszázadok óta 
vallott nézetnek, hogy a villám némely 
fanemeket megkímél, másokat pedig ki
válóan látogat meg. így a régiek azt 
állították, hogy a borostyánt egyáltalán 
nem bántja a villám, a miért is —  mint 
S u e t o n i u s  állítja —  T i b e r i u s 
császár vihar alkalmával mindig boros
tyánkoszorút hordott a fején ; a tölgy
fáról ellenben úgy tudták, hogy ez van 
leginkább kitéve a villámcsapás veszé
lyének. Kétségkívül ez alapon tekintet
ték a tölgyfát olyannak, mint a melyet a 
villámhajító isten magának egyszersmind

* » Ueber die Ursachen dér Blitzschláge 
in Báume.« Jahresheft des Vereins fiir vater- 
lándische Naturkunde in Württemberg, 1893, 
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trónusául választott. Hiszen a tölgyfa a 
druidák kultuszában és különösen a 
germán mithológiában, mint a Donner 
istennek szentelt fa, kiváló szerepet ját
szik.*

Azon adatok szerint, a melyeket a 
különféle kutatók a villámcsapásokról 
följegyeztek, kétségtelenül meg van már 
állapítva, hogy minden fát érhet villám- 
csapás, hanem hogy a villám egyes fa
nemeket különösen szeret, az tagad
hatatlan. így az újabb megfigyelések 
eredményei kivétel nélkül megegyeznek 
abban, hogy egyenlő külső körülmények 
között, pl. kevert faállományban a bikk- 
fába igen ritkán, a tölgyfába azonban 
aránytalanul gyakran csap be a villám.

Ilyen tények csak biztos és értel
mesen vezetett statisztika által állapít
hatók meg. Azért kivánatos volna, hogy 
az erdőgondnokságok járjanak elől és 
első sorban ők figyeljék meg a fákat 
érő villámcsapásokat és a főbb körül
mények tekintetbevételével (hogy tiszta 
vagy kevert-e a faállomány ; minő a ta
laj alkata; a talajvízviszonyok stb.) adat
szer űleg jegyezzék fel.

Egy erdőgondnokság nyilvánosságra 
hozott statisztikai följegyzéseiből ki
tűnik, hogy az 1879— 1890. években

* Itt a borostyánnak » megoltalmazó ere
jére* utalunk, mint az O v i d i u s  verseiben 
olvasható. Ovidius ugyanis a Metamorfózisok
ban (I. 452.) megénekli D a p h n e nimfának 
a sorsát, a ki atyját, P e n e u s t arra kérte, 
hogy biztosítsa neki az örök szüzességet. 
Apollo, megbűvölve a nimfa szépségétől, 
közeledni akar hozzá, míg végre üldözőbe 
veszi a menekvő szüzet, a ki végre a me
nekvés fáradalmaiban kidől, az utolsó pil
lanatban azonban á fenyegető sors kezei 
közül kisiklik, a mennyiben hirtelen boros
tyánná változik át, mely fát attól kezdve 
Apollo magának szenteli. »At coniunx quo- 
niam mea non potes esse, arbor eris certa 
mea.« E fát egyszersmind felruházza azzal a 
hatalommal is, hogy a tölgyet is megóvhassa 
a villámtól (. . . mediamque tulere quercum).
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56 tölgyfát, 4 jegenyefenyőt, 21 erdei 
fenyőt sújtott a villám a nélkül, hogy a 
bikkfát csak egyszer is fölkereste volna.

Ez adatokat olvasva, hajlandók va
gyunk hozzátenni, hogy azért történt ez 
így, mert a megfigyelési területen töl
gyek, fenyőfák, erdei fenyők bizonyára 
egyforma mennyiségben voltak. A való
ság pedig az, hogy a bikkfák annyira 
többségben voltak, hogy 100 fára körül
belül 70 bikk, 11 tölgy, 13 jegenye
fenyő és 6 erdei fenyő esett. Ha e 
számarányokat kissé szemügyre vesszük, 
csakhamar még jobban kitűnik az az 
aránytalanul nagy villámveszély, a mely
nek a tölgyfa ki van téve.

E statisztikai eredmény elégséges
nek látszik ugyan arra, hogy belőle 
gyakorlati szabályt vonjunk le a villám- 
csapás veszélye elleni védekezésre, a 
kutatás azonban ezzel nem elégedhetik 
meg, hanem ki is kell nyomoznia az 
ilyen különös tények okait.

A tudomásra jött közlemények sze
rint mindenekelőtt be van bizonyítva, 
hogy a talajviszonyok félreismerhetetlen 
hatással vannak a villám veszély re. Vzzes 
talajon álló fákba feltűnően gyakran csap 
be a villám. E ténnyel összehangzásban 
van az a jelenség, hogy a vizet át nem 
bocsátó agyagos talajon esik meg a fákat 
érő villámcsapások legnagyobb száma.

E jelenséget arra vélték visszavezet
hetni, hogy a fák mélyreható gyökerei 
a nedves és így a villámosságot jobban 
vezető földrétegeken szeretnek megálla
podni, mi által fa és föld között jobb 
vezetés jön létre. E nézet szerint vihar 
alkalmával az ilyen fa az ég felé nyúló 
konduktorhoz hasonlítható, mely magát 
a földből a viharvillámossággal ellen
tétes villámossággal megtölti, és pedig 
annál jobban, mennél nedvesebb a talaj 
és mennél mélyebben van a fa gyökere. 
Ezzel azután egyszersmind megmagya- 
rázottnak tartották azt a körülményt is,
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hogy miért kiméi meg a villám egyes 
fanemeket.

Eme elfogadhatónak látszó magya
rázat ellenében C a s p a r y azt a ki
fogást emelte,* hogy fáink gyökeredzési 
mélységét illetőleg még nagyon kevés 
megbízható adatokkal rendelkezünk s 
ismereteink e tekintetben általában na
gyon hézagosak; legkevésbbé adhatunk 
azonban arra nézve felvilágosítást, hogy 
mélyen gyökeredző fákat csakugyan 
gyakrabban sujt-e a villám, mint az ilye
nek szomszédságában álló kevésbbé 
mély gyökerűeket. E kérdésnél cserben 
hagy bennünket minden statisztika, s 
így • V o s s  magyarázata** puszta föl
tevésnél egyébnek nem tekinthető.

Másodsorban közelfekvőnek látszott 
magát a fák alkati minőségét, kisebb 
vagy nagyobb villám vezető tehetsé
gét a tények magyarázásába bevezetni. 
Ha valamely jobb villámvezető más 
rosszabban vezető fák között áll, az 
haratmoszferának a villámos kiegyenlí
tődésére különféle minőségű konduk
torok állanak rendelkezésére. A villám 
tehát leginkább a legjobb vezetőt fogja 
fölkeresni, még akkor is, ha ez a leg
jobb vezető magasság tekintetében a 
rosszabb vezetőket nemcsak hogy felül 
nem múlja, hanem mögöttök marad. 
Ez a vélemény összehangzásban látszik 
állani P e c h u e l - L o e s c h e  adatai
val,*** a melyek szerint a Saale völgyé
ben fekvő Jena környékén a villám- 
csapások az éger-, nyár- és fűzfákkal 
lazán beültetett ligeteket keresik fel, 
ellenben az emelkedések széleit és csú

* Schriften dér kön. physik.-ökonom. 
Gesellsch. zu Königsberg in Pr. X II. évf., 
81. lap.

** Vierter Jahresbericht dér Gesellschaft 
von' Freunden dér Naturwissenschaften in 
Gera, 1861, 55. 1.

*** V. ö. »Das Ausland« czimű folyó
iratot: 1891, 38. szám, 748— 749. 1.
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csait a folyó völgyének mindkét olda
lán majdnem teljesen megkímélik, noha 
ezek hosszú szál- és törzsökös magas 
fákban —  félnövésűekkel vegyest —  
bővelkednek.

Nincs azonban kizárva, hogy a jobb 
vezető fák mellett a rosszabb villám
vezető fákat villámcsapás ne érhesse. A 
fák villámvezető képességének külön
bözőségei a villámcsapás veszélyének 
tekintetében annál kevésbbé érvénye
sülhetnek, mennél nagyobb az elektro
mos feszültség.

Ha ebből a szempontból indulunk 
ki, az a kérdés, hogy a vegyes faállo
mányban miért mutatkozik aránytalan
ság a villámveszély tekintetében, csak 
úgy látszik eldönthetőnek, ha a külön
féle fanemek villámvezető képessége 
alapos kísérleti megfigyelés alá vétetik. 
Ilyen kísérleteket D u M o n c e 1 vég
zett* igen behatóan, de minden pozitív 
eredmény nélkül. E kísérletek annyira 
ingadozó számeredményeket szolgáltat
tak, hogy végre D u  M o n c e l  a föl
merülő nehézségek kimutatásával hatá
rozott kétségét fejezte ki aziránt, hogy 
az afféle kísérletekből helyes következ
tetést vonni lehetne.

A fáknak a villámos szikrát vezető 
képességéről eddigelé csak egy tény 
ismeretes. V i 11 a r i ugyanis megálla
pította,** hogy száraz fák az elektromos
ságot a farostok irányában sokkal job
ban vezetik, mint a rostokra függélyes 
irányban és ezt az eredményt C a s- 
p a r y friss hárs- és száraz fenyőfával 
végzett kísérletek alapján úgy bővítette 
ki, hogy a fa longitudinális, sugár és 
tangentiális irányban különféleképen ve
zet. A villámos feszültségek, melyek a 
kisülést a fán keresztül előidézni képe-

* Annales de Chimie et Physique. 
5. sér. X . kötet, 471. 1.

** P o g g e n d o r f s  Annáién d. Physik. 
133. kötet, 418. 1.
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sek voltak, a villámos szikra különböző 
fokú ütőerejének feleltek meg.

J o n e s c u  a különféle fanemek 
vezetőképességét illető kutatásokat si
kerrel tovább folytatta. A vezetőképes
séget azonban nem galvanometrikus 
úton vizsgálta, mint V i l l a r i  és Cas-  
p a r y, hanem a villámos szikrával ki
sér letezett. Jonescu a megvizsgált fa
nemek anatómiai, chemiai és fiziológiai 
viszonyainak tekintetbe vételével idézte 
elő a villámos feszültséget, mely szük
séges arra, hogy bizonyos meghatáro
zott hosszaságot megközelítő fadarabo
kat keresztül üthessen.

J o n e s c u  újabban* tudomásra 
hozta kísérletezéseinek fizikai részét. 
Ama nagy érdeklődésre való tekintet
ből, melyet a kísérletezések keltettek 
és szélesebb körökben kelteni még min  ̂
dig hivatva vannak, a kísérleti módoza
tokra itt ezúttal röviden mi is kiterjesz
kedünk.

Már L a n e  alkalmazta azt a mód
szert, hogy az ő nevéről elnevezett pa- 
laczkokban összegyűjtött villámtömeget 
és ezzel egyidejűleg a feszültséget meg
mérje, miáltal, mint ismeretes, fölfedezte 
azt a törvényt, hogy valamely palaczk 
villámtömegének feszítő ereje az elek
tromosság helyi sűrűségétől függ. Habár 
a L a n  e-féle módszer bizonyos mér
tékben híján van a szabatos mérésnek, 
mindazonáltal az előttünk fekvő kísér
letezések czéljaira eléggé alkalmasnak 
mutatkozik. A J o n e s c u-féle kísérle
tezésekben 30,000 —  sőt több —  
Voltnyi feszültségi különbözetekről van 
szó; az ilyen különbözetek azonban 
finomabb mérést nem tesznek.lehetővé.

J o n e s c u  módszere abban áll, 
hogy egy szikramikrométerrel ellátott 
mérczepalaczkot állít fel, a melyből

* Berichte dér Deutschen Botanischen 
Gesellschaft, 1894, X II. kötet, 129— 1 36 .1.

egy nagy leydeni palaczk megtölt. Ez 
utóbbi töltésének mértéke azután a 
szikramikrométerből kiugró szikrák szá
mából válik nyilvánvalóvá. Elektromos 
forrásul egy nagyobbfajta H o l t  z-féle 
villámgép szolgált.

A kisülés úgy történt, hogy két, a 
szikraút megváltoztatására szolgáló el- 
tolhatóan felállított konduktor közé bi
zonyos hosszúságú fadarabok tétettek. 
Elégséges feszültségnél azután egy hatal
mas kisülés jött létre a kísérleti darabon 
keresztül. Minden egyes fadarab közbe- 
tételével megfigyelte,hogy a szikramikro
méter meghatározott állásánál hány szik
rának kellett a mérczepalaczkból ki- 
ugrania, hogy a kísérleti fadarab meg
sérülésével járó kisülés jöjjön létre. 
Hogy az így kapott eredményeket össze 
hasonlítani lehessen, egyenlő hosszúságú 
és lehetőleg egyenlő vastagságú fadara
bokat választott ki és a konduktorokat 
állandó távolság közében üttette keresz
tül* a villámos szikrával.

Az első kísérletek alkalmával 
egyenlő nagyságú bükk- és tölgyfadara
bok szolgáltak kísérleti tárgyul, melye
ket a rostok hosszában üttetett keresz
tül. Meg volt állapítható, hogy a tölgyfát 
a villámgépnek már i — 3 körülforgása 
után keresztül ütötte a szikra, a bükkfát 
pedig csak 12, sőt néha 20 körülforgás 
után ütötte át a szikra. Tehát már a 
körülforgás száma is megmutatta, hogy 
minő fokú feszültség volt szükséges az 
egyes fadarabok Jceresztülütéséhez.

Ha a legújabb kísérletek megerősí
tették, a miről a statisztikából meg
győződtünk, hogy a tölgyfa a villámos 
kisülés czéljára kedvezőbb anyag, mint 
a bükkfa, nem kevésbbé meglepő té
nyeket derítettek fel a nyár- és fűzfával 
végzett analóg kísérletek. Mindkét ne-

* A  fadarabkák 5 cm. hosszúak és 
körülbelül 10— 12 mm. vastagok voltak.

This work is licensed under a Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)



vezett fanemnél a villámgépnek csak 
kevés (legfeljebb 5) körülforgására volt 
szükség, hogy különben egyenlő külső 
kísérleti föltételek között a fadarabok 
a villámos szikrától keresztül üttessenek.

Közelfekvőnek látszott ezek után 
a friss fadarabok villámvezető képessé
gét víztartalmukkal kapcsolatba tenni. 
S c h ü b l e r  és H a r t i g R .  ez irányú 
vizsgálataiból kitetszik, hogy a nyár
fának frissen hasított forgácsa 51*8%, 
a bükkfáé 39*7°/o, a tölgyé 35*4°/o, a 
fűzfáé pedig 2 6-o°/o vizet tartalmaz. Ha 
tehát a fáknak villámvezető képességére 
a víztartalom volna irányadó, a villá
mos szikrának a nyárfát a legkönnyeb
ben, a bükkfát körülbelül olyan köny- 
nyűséggel, mint a tölgyfát, (első sorban 
a bükköt), a fűzfát pedig a legnehezeb
ben kellett volna keresztül ütnie. A kí
sérletek azonban bebizonyították, hogy 
a villámos szikra egyenlő erővel bánt 
el a nyár- és fűzfaforgáccsal, noha víz
tartalmuk majdnem úgy aránylik egy
máshoz, mint 2 : 1 ; a tölgyet pedig, ezt 
a vízben legszegényebb fát a legköny- 
nyebben ütötte keresztül. Ennélfogva az 
élő fának a villámos szikrát vezető ké
pessége független víztartalmától.

Ez úton haladva, a kísérletezést most 
már a legkülönfélébb lombos és tűlevelű 
fákra (hárs, juhar, mogyoró, orgona, szil, 
galagonya, madárberkenye, kőris, nyír, 
fenyő, erdei fenyő, czédrusfenyő, bo
róka, tiszafa, thujafa) is kiterjesztették 
és minden fadarabnak ̂ legelőször is che
miai és anatómiai alkatát vizsgálták 
meg. E szélesebb körű kísérletezésekből 
az a meglepő végeredmény állott elő, 
hogy a fának az elektromos szikrát ve
zető képessége attól függ, hogy a fa 
mily mennyiségben tartalmaz élő elemei
ben zsiradékot (olajokat és gyantákat), 
avagy ezek helyén szőlőczukor, vagy 
szénhidrátok vannak-e a fatestben le
rakódva. A zsíros olaj rossz villámvezető,
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ennélfogva megállapítható volt, hogy az 
élő fa minden esetben annál rosszabb 
villámvezető, mennél gazdagabb zsíros 
(olaj, gyanta) anyagokban. A zsírban 
szegény, friss keményítőtartalmú fák 
ellenben viszonylag jól vezetik a villá
mosságot és e tekintetben az egyes fák
ban jelentékeny különbségek nem mu
tatkoznak.

A zsiradéknak és keményítőnek a 
fákban való elosztódásáról becses kísér
leteket végzett F i s c h e r  A l f r é d  és 
S u r o z. Adataikból.megtudjuk, hogy a 
fák olaj- és kéményítőtartalma az év
szakok szerint váltakozik. A keményítő 
bimbózáskor szőlőczukorrá alakul át, 
mely a fiatal hajtásoknak és az új fejlő- 
désű fának táplálékul szolgál. Őszkor 
azután —  a jövő esztendei bimbóhaj
tásra —  ismét összegyülemlik a kemé
nyítő a fatestben. A zsiradékban gazdag 
fákon az a sajátság tapasztalható, hogy 
márcziusban olajtartalmukat átmenetileg 
keményítő váltja fel.

E szempontokból kiindulólag a fák 
a következőképen osztályozhatók ; van
nak :

1. Zsíros fák, melyek olajban állan
dóan gazdagok. Ezekhez tartozik a 
bükk- és diófa, valamint a borostyán.

2. Zsíros fák, melyek zsírtartalom
ban nyáron át szegények. Ezekhez tar
tozik az erdei fenyő.

3. Zsíros fák, melyek télen a tipikus 
zsírtartalmú fák mögött állanak ugyan, 
nyáron azonban a második kategóriához 
tartozó fákat zsírtartalomban messze 
felülmúlják. Ezekhez tartozik a jegenye
fenyő.

4. Keményítős fák, melyek ősztől 
egész májusig állandóan tartalmaznak 
keményítőt, de később a keményítő 
szőlőczukorrá változik. Ezekhez tartozik 
a tölgyfa.

5. Keményítős fák, melyeknek ke
ményítőtartalma tavasszal (májusban)
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nagy részben zsiradékká változik. Ezek
hez tartozik a hárs.

Hogy e különböző fanemek közül 
melyek vannak leginkább a villám
veszélynek kitéve, annak megítélésében 
természetesen csak a gyakori viharok 
időszakát, tehát első sorban a nyarat 
vehetjük irányadóul. Azok a zsíros fák, 
melyek olajban nyáron át is gazdagok, 
a legnagyobb mértékben biztosítva van
nak a villámcsapás veszélye ellen. Ellen
ben olyan zsírtartalmú fák, melyek a 
viharok időszakában olajban szegények, 
különösen azonban a kéményítőtartalmú 
fák, a villámcsapás veszélyének állan
dóan ki vannak téve.

Igen tanulságos példát szolgáltat 
ehhez az erdei fenyő. Ezt a fát nyári 
viharok alkalmával aránylag gyakran 
sújtja a villám, ellenben ott, a hol a téli 
viharok az uralkodók (Irlandban és 
Norvégiában), állandóan megkíméli. Ez
zel a jelenséggel J o n e s c u kísérleti 
eredménye is megegyezik, mely szerint 
télen kétszer olyan nagynak kellett len
nie az elektromos feszültségnek, hogy 
olyan nagyságú fadarabkákat üthessen 
keresztül, mint a milyenek keresztül- 
ütéséhez a nyári kísérletek alkalmával 
félannyi feszültség volt szükséges. A 
mikrochemiai vizsgálat pedig kiderí
tette, hogy az erdei fenyő télen sok zsí
ros olajat tartalmaz finom elosztódásban, 
mely áprilisban eltűnik, hogy helyet 
adjon a szőlőczukor- és keményítőtarta
lomnak.

J o n e s c u eredményeit nemcsak 
a Lippe-Detmold-féle erdőigazgatóság 
gondos statisztikája erősítette meg, ha
nem kisérletileg is bebizonyították, hogy 
a tipikus zsiradéktartalmú fadarabkákat 
(bükk- és diófa) a villamos szikra épen 
olyan könnyen keresztül ütötte, mint 
a tipikus keményítőfadarabkákat, ha 
az előbbiekből az olajtartalmat mestersé
ges úton étherrel előbb kivonták.

A J o n e s c u-féle kísérletek végre 
még több, más irányban is derítettek 
fel érdekes tényeket.

Mindenekelőtt megerősíthető volt 
C o h n  F e r d i n a n  d-nak még 1858- 
ból eredő az az állítása, hogy legalább 
gyenge kisüléseknél a kambium (a fá
nak úgynevezett életgyűrűje) mutatkozik 
a legjobb vezetőnek. A kambiumréteg 
azonban mikroszkópikus vékonyságú, 
tehát erősebb elektromos kisüléseknél 
a nagy áramtömegeknek elégséges ve
zető útul nem szolgálhat. A kisülési ára
mot ennélfogva maga a jól kifejlődött 
belső fatörzs van hivatva a földhöz le
vezetni. Itt azután a zsiradék-, illetőleg 
a keményítő tartalom, mint irányadó té
nyező is érvényre jut. A kambiumnedv
nek összetétele lényegében minden fá
ban ugyanaz, tehát a vezetőképességben 
jelentékeny különbséget föl nem téte
leznek.

A lombozat ugyancsak igen rossz 
villámvezetőnek bizonyult. A kísérlete
zések alkalmával a külsőleg száraz leve
lek rosszabb vezetőknek mutatkoztak, 
mint a levegő. Csak hálózott levelek 
vezetnek jobban. Ebből magyarázza 
J o n e s c u azt az ismert tényt, hogy a 
lombos fakoronákat a villámcsapások 
legtöbbnyire megkímélik,* vagy legin
kább csak szakadó esőben éri őket a 
közvetetlen villámhatás. A legtöbb eset
ben a villám a fa tetejének nem a leg
magasabb csúcsát találja, hanem rende
sen a törzset, a korona lombozatán be
lül, vagy azon alul

Megjegyzendő itt még, hogy az el
halt ágak az elektromos áram útját 
aránytalanul gyakran terelik maguk felé, 
ellenben a zöld ágaknak átlag ez csak 
ritkán sikerül. Részbeni magyarázatot 
erre ismét a J o n e s c u-féle kísérletek 
nyújtanak. Midőn ugyanis olyan friss 
gallyakkal történt a kísérletezés, a me
lyeken elhalt ágak is voltak, a ki
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sülési szikra nem a kisüléshez legköze
lebb fekvő friss fára, hanem mindig az 
elhalt ágakra ugrott. Megállapíttatott te
hát, hogy mind a zsiradék-, mind a ke
ményítőtartalmú fák élő része rosszab
bul vezet, mint a rajtok levő elhalt 
ágak. Ebből az a gyakorlati szabály áll 
elő, hogy az olyan fák, a melyeken el
halt ágak vannak, jobban ki vannak 
téve a villámveszélynek.

E jelenségnek valamelyes elfogad
ható belső oka eddigelé még nem volt 
megtalálható, épen úgy, a mint nem 
volt megtalálható az oka annak a tény
nek sem, hogy a villám számos esetben 
az elhalt ágakat, illetőleg a fatörzset igen 
csekély magasságban találja a föld fölött.

Nem szeretnők lezárni J o n e s c u  
becses kísérletezéseinek méltatását a 
nélkül, hogy helyet ne adjunk egy meg
fontolásnak, mely az elektromos áram
nak a koronán alul, illetőleg a törzsön 
keresztül való bejutására némi világot 
van hivatva vetni. Tudjuk, hogy a villám- 
csapás nem egyéb, mint a nagyterje- 
delmű és egyszersmind nagyfeszültségű 
villámtömegnek hirtelen kisülése. Te
gyük fel —  és ennnek lehetősége iránt 
nem foroghat fenn kétség —  hogy vala
mely fa törzsének villámvezető képes
sége egyenlŐ*a fa koronájának és ágai
nak vezetőképességével, úgy a törzsnek

fölfelé fokozódó jelentékeny elvéko- 
nyodása az áramszélességnek jelenté
keny keskenyülését vonja szükségsze
rűen maga után. Ebből természetesen 
egy új áramakadály, az ellentállások 
szaporodása következik be. Ha ez az 
akadály az elvékonyodott törzsben —  
tehát a fatetőn — vagy az ágban any- 
nyira fokozódik, hogy nagyobb lenne, 
mint az az akadály, a melyet az atmo
szféra az elektromos áram útjába gör
dít, a villámtömeg eddigi áramút]át el
hagyva, azt az atmoszférán keresztül 
fogja folytatni.

A kérdés, hogy »minő viszonyban 
állanak a villámcsapások a fanemekhez«, 
statisztikai adatokkal és kísérleti ered
ményekkel minden irányban kimerítőleg 
természetesen sem tárgyalva, sem meg
oldva nincsen. Reméljük azonban, hogy 
a J o n e s c u-féle kísérletek azon szem
pontoknál fogva, a melyekből kiindul
tak, további kutatásokra újabb impul
zust fognak adni, mely szélesebb körű 
kutatások nagyban hozzá fognak járulni 
ahhoz, hogy a fenyegető viharokkal 
szemben érzett önkénytelen és titkos 
borzalom helyére a megismert termé
szeti törvények csodálata léphessen.

(Hímmel und Erde 1896 januáriusi 
füzet.)

L á s z l ó  D e z s ő .
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