
Külföldi tanulmányutam. 
Ir ta : S c h m i d L á s z l ó urad. erdőmérnök. 

Ugy vélem, tartozom igen tisztelt szaktársaimnak azzal, hogy 
legalább vázlatos képet nyújtsak a négy havi külföldi tanulmány
utam alatt látott erdőgazdaságokról és ezek közül főleg azokról, 
amelyek modern és intenzív gazdálkodásukkal a szakkörök figyel
mét magukra vonták. 

Ehelyütt is hálás köszönetet mondok gróf Jankovich B. Endre 
őméltóságának, aki költségeimnek felerészben való megtérítése 
által anyagilag segítette elő vállalkozásom sikerét. A nemes szívű 
főúr áldozatkészségével fényes tanúbizonyságát szolgáltatta az erdő 
iránti szeretetének és rajongásának és egyúttal megjelölte az utat 
a magyar erdőbirtokosok részére, amelyet követniök kell, hogy 
hazai erdőgazdaságainkat a külföldi intenzív gazdálkodás szín
vonalára emelhessük. 

Szeretném igen tisztelt szaktársaimat végigvezetni egész uta
mon, azonban igy leírásom igen terjedelmessé lenne, ezért inkább 
felsorolom összes állomásaimat, részletesebben pedig csak azokkal 
az erdőgazdaságokkal foglalkozom, amelyek minket, magyar erdő
gazdákat leginkább érdekelhetnek és követésre méltó példaként 
állanak előttünk. 

Megtekintettem: 
Herczeg Lichtenstein János néulengbachi, a piarista rend 

klosterneuburgi, gróf Lamberg Henrik ottensteini és steyeri, a 
cziszt. rend zwettli, gróf Thurn Valsassina vastenbergi és losch-
bergi, Ferencz főherczeg guttenbrunni, herczeg Pálffy Miklós 
heidenreichsteini, herczeg Ratibor János grafeneggi, gróf Lamberg 
molni, herczeg Lichtenstein Ferencz szemmeringi erdőgazdaságait 
és üzemeit, továbbá a gmundeni erdőigazgatóság két kerületét, 
Mistelbach város erdőbirtokát, a Wiener-Wald-ban Purkersdorf 
erdőgondnokságot, a mariebrunni kísérleti állomást, azután Linz 
környékén bútorgyárakat, fürészüzemeket, egy falisztgyárat. 

Csehországban pedig: 
Herczeg Schwarzenberg wittingaui, winterbergi, frauenbergi, 

gróf Buquoy gratzeni, gróf Czernin neuhausi uradalmait és üzemeit. 
Valamennyi gazdaság és üzem vezetőjének e sorokban még 



egyszer a legteljesebb hálámat fejezem ki a szívélyes és kollegiális 
fogadtatásért és az adott útbaigazításokért. 

í. Herczeg Lichtenstein János neulengbachi 7000 hektáros 
erdőbirtoka valóságos mintagazdaság. 

Az erdőigazgatóság székhelye Neulengbach, 35 km-re Wien-től 
a St.-Pölten-i vonalon, ott Beuttl Jenő erdőigazgató'fogadott és 
kalauzolásomat maga volt szives elvállalni. 

Az eme erdőbirtokhoz tartozó, erdő tengerszin feletti magas
sága 300—500 m között váltakozik. Dombos vidék, klímája enyhe, 
talaja homokos agyag, üde homok, helyenkint kötött agyag, elvétve 
kavicsos. A tenyésztett fafajok: lucz-, jegenye-, vörös-, erdei fenyő, 
bükk, tölgy, juhar, kőris, hárs, feketedió. 

A gazdálkodás rendszeres üzemterv szerint folyik, a for
duló 100 év. 

Első utunk a gondosan kezelt csemetekertbe vezetett; ahol a 
legkülönfélébb honi fanemek nevelését láttam az exoták sok fajá
val együtt. A kert rendkívül lelkiismeretesen és nagy szakérte
lemmel van kezelve, látszik, hogy ennek fontosságát a modern 
erdőgazdálkodás mestere teljesen átérzi és tudja, hogy az e téren 
való takarékoskodás haszonnal nem jár. 

A tavaszi kiültetések éppen befejeződtek és alkalmam volt egy 
uj erdősítés keresztülvitelét megtekintenem. 

Az állományt csoportos elegyben ültetik. Kis elegyetlen 
csoportok képezik eszerint az állományt, melyek nevelése, mond
hatnám akkor kezdődik már, amikor az állomány még meg sincs 
alapítva, még pedig azáltal, hogy csak oly egészséges és minden 
-tekintetben kifogástalan, egyenes növésű csemetéket ültetnek ki, 
emelyekből szép fát, műfát lehet remélni. 

A kis csemetét ép oly, ha nem értékesebb egyednek tartják az 
állományban, mint a 4—10 köbméteres faóriást, melyet az elődök 
hagytak ránk. A facsemetéből nekünk kell a faóriás méltó utódját 
nevein ük. 

A mesterségesen alapított állománynál a kiültetéstől kezdve, 
a természetes ujulatoknál a megtelepüléstől kezdve az erdész féltő 
gondossággal ügyel a fiatalosra, szeme mindig rajta van, az olló, 
a kis fürész, kis balta, fejsze állandóan a kezében van, hogy a 
fácskáknak a létért való küzdelmében segítse a műfát ígérőt, a 
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nemesebb fafajt, az egészségeset, szemben^a kevésbbé értékessel, 
az előtelepült terebélyesedő gyomfával, beteggel és görbenövésüvel 
szemben. 

Az állomány nevelés tehát már a megalapításkor kezdetét veszi 
és tart az egész forduló alatt szünet nélkül: még pedig az első 
félforduló alatt tisztitóvágás és áterdőlés, a második félforduló 
alatt (az 50. évtől) a záródásbontó gyérítések utján. 

E három ténykedés kiváló fontosságú az állomány értékessé 
tétele szempontjából és ezek elhanyagolása az állomány romlásával 
jár. Dunántúli erdeink erre élénk bizonyságul szolgálnak. Az ápoló 
vágások időpontja, mértéke és megismétlésük ideje sohasem sab
lonszerű, hanem e tekintetben mindenkor az állomány állapota a 
mérvadó. Természetes, hogy ezt az irodából irányítani nem lehet, 
hanem a kezelő' tiszt szüntelen vizsgálódásait, szüntelen bejárá
sait igényli. 

Kezdik a tisztitói'ágasokkal, még pedig legtöbbször már 
akkor, ha az állomány körülbelül 1-5 m magasságót ért el. 

Sajnos, hazai erdőgazdaságainkban eddigelé a tisztitóvágá-
sokkal ez értelemben ritkán találkozunk, mert közvetlen jöve
delmet nem hajtanak és erdőnevelési jelentőségük lebecsültetett. 
Egy fontos feltétele van ennek a műveietnek, a jól iskolázott 
erdőőri személyzet. Az erdőtanácsos elmondotta nekem, hogy 10 
évi fáradságos és nehéz munkájába került, mig annyira vitte 
altiszti személyzetét, hogy a tisztitóvágás és később az áterdőlés 
szakszerű keresztülvitelét reábízhatta. Sorra vette kerületeit és maga 
végezte a kezelő tiszttel a jelöléseket, folyton oktatva és iskolázva 
embereit. 

Erdei szemleutunk során az ober der Brücklmühl felső 
részében fényesen igazolva láttam szavait: egy erdőőr dolgozott 
itt négy napszámossal egy körülbelül 20 éves fiatalosban, kis 
fűrészekkel, ollókkal. 

Ez a nekem szokatlan látvány a meglepetés szavait hozta 
ajkamra, mert azt kell mondanom, a kertészkedés benyomását 
tette rám. 

A tenyésztés tárgyát nem képező gyomfákat, az előtelepült, 
terebélyesedő egyedeket, a villás, beteg, vadrágott, görbenövésű, 
műfát nem igérő egyedeket fokozatosan eltávolította, tekintet nélkül 



arra, hogy itt-ott hézagok keletkeznek, mert ezeket, ha 5 /7^-nél 
nagyobbak, csemetekerti félsuhángokkal és suhángokkal pótol
ják. Ha az állomány magassága már olyan, hogy a foltok mű-
fának szánt egyeddel nem pótolhatók, akkor árnyattürő fanemet 
ültetnek oda, amelynek szerepe egyedül csak árnyalásával a talajt 
védeni. Itt-ott egy szép elite-faegyeden nyeséssel is segített az 
erdőőr. 

E ténykedés lelkiismeretes keresztülvitelére sem időt, sem 
pénzt nem sajnálnak, mert ez döntő fontosságú az állomány 
egészséges és jövedelmező növekedésében. 

A tisztitóvágások szükség szerint megismételtetnek, arra kiváló 
gondot fordítanak, hogy ebben a korban a legteljesebb záródás fel
tétlenül fenntartassák és a mellé- és alászorult egyedek megtartas r 

sanak, hogy a magassági növekedés és az ágtisztulás folyamatá
ban a reájuk váró feladatnak megfelelhessenek. 

Amidőn az ágtisztulás folyamata már jól előhaladt, vagyis 
az oldalágak legtöbbje a kivánt magasságig elhalt, tehát mintegy 
az állomány 30—35. évében,'kezdetüket veszik az áterdőlések és 
tartanak az 50. évig. 

Az áterdőlések kezdetben mérsékeltek és csak az elszáradt 
és elnyomott, vagyis alászorult egyed kivételére szorítkoznak, később 
mind erősebbek és ekkor már a feladatukat betöltött, elnyomás 
alatt levő, nyúlánk és szorongó, vagyis a mellészorult egyedek 
is kivétetnek. A záródás azonban ez idő alatt tartósan sohasem 
szakittatik meg. 

Az áterdőléseket most már a jól iskolázott személyzet végzi, 
azonban az erdőgondnokok a munkafolyamat alatt utánjelöléseket 
végeznek, mert azt az elvet vallják: Ein Forstmann, der nicht 
nachzeichnet in seinen Durchforstungen, hat séinen Beruf verfehlt. 

Mintegy az 50. évvel az áterdőlések befejeztetnek és kezdetüket 
veszik a záródásbontó gyérítések, amelyek a tömegnövekedés foko
zását ezélozzák a kellő magasságot elért és feltisztult állományban. 

Ettől az időponttól kezdve az állományt már nem tartják 
teljes záródásban, hanem a koronákat lassú fokozatossággal szabad 
állásba hozzák, hogy a világosság korlátlan élvezete mellett a fa
egyedek intenzív vastagsági növekedését és kvalitatív fejlődését 
előmozdítsák. Mintegy 30 évig oly mértékű gyérítést végeznek, 



hogy a koronák állandóan 1 m-re álljanak egymástól, azután erő
sebben belenyúlnak és a koronákat 2 m-re távolítják egymástól. 
Ilyenkor az állományokat a talaj elgyomosodása ellen rendszerint 
bükkel (V4 hl egy holdra) áttelepítik, hogy a gyérítésben a kellő 
határig mehessenek. Végczéljuk eme gazdálkodással hektáronkint 
mintegy 350 drb törzset nevelni a véghasználat részére \—3 m% 

fatömeggel. 
Utunkat tovább folytatva, az „Alt Miillner Riedel" részletbe 

érkeztünk, ahol 60 éves vegyes állományban a záródásbontó 
gyérítés keresztülvitelének klasszikus példáját csodálhattam meg. 
Alkalmam volt itt növedékfuró*) segélyével a többször végzett, 
záródásbontó gyérítések következtében beállott jelentős tömeg
növekedésről meggyőződést szereznem. 

Az állománynevelés eme rendszeres és fennebb vázolt elvei 
szerint körülbelül 20 éve gazdálkodik itt Beutl Jenő erdőigazgató 
és ma már reáirányult a szakkörök figyelme. Dr. Cieslar egyetemi 
tanár, kinek a buzdítására kerültem én is e helyre, azt mondta, 
kirándulóhelye lesz ez a tanulni vágyó fiatal kezelő tiszteknek, de 
legyen egyúttal mindazoknak is, akik a modern erdőgazdálkodás 
sikerében hinni nem tudtak. 

Az egész erdőbirtok a lelkiismeretes és szakszerű kezelés 
kellemes benyomását kelti. Örömmel és ünnepi hangulatban jár
tam, keltem azon a néhány napon át az egyes kerületekben és 
gyönyörködtem az erdészet művészetében. 

Az állománynevelés három ténykedése (tisztitóvágás, áterdőlés, 
záródásbontó gyérítés) kellő időben, kellő^ mértékkel való meg
ismétlése és gondos kivitele képezi legfőbb gondját Beutlnak, az 
igy nevelt állományoknak a felújítása természetes uton játszva 
történik, mert hiszen az állományt egy félforduló alatt előkészí
tették rá. 

A felújítások terén remekel Beutl igazán. A természetes fel
újításoknak majdnem minden eljárását megtalálhatjuk nála kom
binálva. Az erdő állapota, terepviszonyok, fanemek és a felújítás 
menete szerint más-más eljárással ujitja fel állományait. 

Az anzbachi kerület Kinderheim részében lépcsős szegély-

*) A növedékfurót majdnem minden erdőhivatalnál megtaláltam. Közlő. 



vágást és szalagos tarvágást láttam, kombinálva csoportos szála-
lással és gyürüalaku fokozatos felujitó vágással. A természetes 
ujulatok igen szépek és kellően sürüek voltak, itt-ott levő hézagokba 
pedig rendszerint exoták csoportja telepittetett. 

Az erdő modern képe — ahogy én magamban mindig elkép
zelni próbáltam — a maga nagyszerűségében, a maga művészi 
kivitelében állott előttem. Mondhatom, le kellett emelnem a 
kalapot. 

Oda szeretném elvezetni mindazokat a kétkedőket, akik talán 
még ma sem hisznek eme felújítási módok sikerében, de elve
zetni azért is, hogy megtanuljuk az állománynevelést, lessük el 
annak minden mozzanatát, mert viszont az állomány kellő elő
készítése és nevelése nélkül hiába várnók a csodás eredményt. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél b e s z e r e z h e t ő 
k ö n y v e k j e g y z é k e : 

Á r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköltség 

1. Belházy Emil : Az erdőrendezéstan. kézikönyve. k o r o n a 

(1150 gr) . ; . _ . . 120.— 160.— 80.— 
2. Biró Zoltán: Ültessünk erdőt (röpirat) —.— —.— 5.— 
3. Gaul ' Károly: Hazánk házi faipara. (240 gr) 45.— 60.— 20.— 
4. Gellért József: A bükktüzifa romlása és az 

ellene való védekezés . . . . . . 10.— 15.— 10.— 
5. Grundner—Schwappach—Bund: Táblák álló 

fák és faállományok falömegének meghatá
rozására, fűzve (310 gr) . . . 90.— 120— 20.— 

6. Hollendonner Ferencz dr . : A fenyőfélék fájá
nak összehasonlító szövettana (1950 gr)... 300.— 400.— 80.— 

7. Kövesi Antal : Erdészeti géptan (350 gr) 60.— 90.— 25 — 
•8. Márton Sándor: Legelő-erdők (330 gr) 45.— 60.— 20.— 
9. Pech Dezső: A külföldi fanemek megtelepí

tése stb. (370 gr) 45.— 60.— 25.— 
10. Pohl János: Tangens táblázatok (150 gr) . . . 30.— 40.— " 15.— 
11. dr. Szabó: A növények szervezete (550 gr) . . . 400.— —.— 30.— 
12. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. 

3 kötet (5 kg 200 gr) . . . 3 0 0 . - 4 0 0 . ^ 120.— 


